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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι η διατύπωση των ειδικών τεχνικών όρων 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα λοιπά εγκεκριμένα από τον Κύριο του Έργου τεύχη, θα 
εκτελεστεί το υπόψη έργο.  

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της Τεχνικής και βάσει 
με όσα ειδικότερα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν κυρίως τον ορθό τρόπο κατασκευής των έργων και την απαιτούμενη 
ποιότητα των υλικών. Για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας και για οποιοδήποτε υλικό, 
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κ.λ.π.), θα εφαρμόζονται με σειρά ισχύος οι 
κάτωθι προδιαγραφές: 

(1) οι αναφερόμενες ισχύουσες εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), 

(2) οι αναφερόμενες συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (για 
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π.), 

(3) τα θεσμοθετημένα εναρμονισμένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Τιμολογίου 
Δημοπράτησης, καθώς και στο Παράρτημα 4 της ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, 

(4) τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και, απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα ISO και τα εθνικά πρότυπα 
(EΛΟΤ, ASTM, BS, DIN, κ.λ.π.). 

Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους (Α, Β και Γ) που ακολουθούν, είναι δεσμευτικές για τον 
Ανάδοχο ως ελάχιστες απαιτήσεις στην κατασκευή του όλου έργου. 

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 
παρούσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 
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Α. Ισχύουσες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) 

Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος 

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

01-03-00-00 Ικριώματα 

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος 

02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

02-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 

03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 

03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 

03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 

03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 

03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 

03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 

03-08-01-00 Ξύλινα κουφώματα 

03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου  

03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 

03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 

03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 

03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 

03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 
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Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

04-01-04-02 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους 
πλαστικούς σωλήνες 

04-04-04-02 Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 

04-20-01-03 Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων 

05-02-01-00 
Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 
σκυρόδεμα 

05-07-01-00 Υποδομή Οδοφωτισμού 

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

08-05-02-01 Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 

08-05-02-05 Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

08-07-01-03 Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 

08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 

08-08-03-00 Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 

10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων – θάμνων 

10-05-02-01 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

10-06-01-00 Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 

10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων 

10-06-07-00 Καθαρισμός χώρων πρασίνου 

10-09-01-00 Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 

12-03-02-00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων 

14-01-03-01 Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-03-02 Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού 

14-01-07-01 Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 

14-01-11-00 Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-01 Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-01-12-02 Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 

14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 
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Κωδ. Ε.ΤΕ.Π. 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

Τίτλος Ε.ΤΕ.Π. 

15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 

15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις 
κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις 

 

Β. Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές – Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (*) 

(για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες Ε.ΤΕ.Π.) 

Αριθμός Τ.Π. Τίτλος 

103 Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής 

105 Αμμοχάλικο υποστρωμάτων 

111 Καθαίρεση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων 

112 Καθαίρεση και ανακατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων 

134 Ασφαλτικός τάπητας 

135 Ψυχρό ασφαλτόδεμα 

201/01 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων ευθείας ραφής (EW) & ελικοειδούς ραφής (SAW) 

201/02 Εγκατάσταση Υδαταγωγών από Χάλυβα 

201/03 Φορτοεκφόρτωση – Αποθήκευση – Μεταφορά Χαλυβδοσωλήνων 

201/05 Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια 

 Καμπύλες 
 Συστολές ομόκεντρες και έκκεντρες 
 Ταυ 
 Τέρματα (Τάπες) 

201/06 Χαλύβδινες φλάντζες με λαιμό 

201/07 Μονωτικά υλικά αποκατάστασης εξωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων στο 
εργοτάξιο 

201/08 Τεμάχια αποσυναρμολογήσεως 

205 Καθαρισμός – απολύμανση αγωγών ύδρευσης 

226/03 Σύνδεσμοι (μανσόν) από ανοξείδωτο χάλυβα 

226/04 Σύνδεσμοι (μανσόν) από ανοξείδωτο χάλυβα με κάθετη διακλάδωση ταυ 

235/01 Καλύμματα φρεατίων, φρεατίων δικλείδων (βαννοφρεατίων) και χυτοσιδηρές βαθμίδες 

235/02 Εντοπισμός και αποκάλυψη καλυμμένου φρεατίου δικλείδας 

235/10 Τοποθέτηση νέας συρταρωτής δικλείδας ελέγχου σε υφιστάμενο αγωγό 

235/14 Αποτύπωση δεδομένων δικλείδων 

235/15 Αποτύπωση δεδομένων αγωγών 
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Αριθμός Τ.Π. Τίτλος 

307 Στεγανωτικά υλικά τσιμεντοειδούς βάσης 

308 Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού υλικού 

504* Χυτοσιδηρές βάνες σύρτου ελαστικής έμφραξης, χειροκίνητες με φλαντζωτά άκρα, 
διαφόρων τύπων και διαμέτρων 

 Τ.Π Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 

(*): Οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές δεν ισχύουν ως προς τα αναφερόμενα που αφορούν στην προμήθεια 
των υλικών από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

Σημείωση: 

Συνημμένα (και σε έντυπη μορφή) περιλαμβάνονται μόνο οι προδιαγραφές της παραγράφου Γ ανωτέρω, ενώ όλες 
οι λοιπές προδιαγραφές (ως επίσημα εγκεκριμένα κείμενα) μπορούν να αναζητηθούν από τη σχετική ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (www.ggde.gr), κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ Β’ 2221/30-7-2012) και της Εγκυκλίου 17/7-9-2016 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., καθώς 
και από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) όπου δημοσιεύεται η ανωτέρω Υπουργική 
Απόφαση. 

 

 

Αθήνα, Μάρτιος 2022 

 

Η Συντάξασα 

 

 

 

 

 

Ειρ. Μαρονικολάκη 
Πολιτικός Μηχανικός  

Ο Διευθυντής Σχεδιασμού και 
Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ύδρευσης 

 

 

 

 

Αθ. Τζαμτζής  
Δρ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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1. Αντικείμενο 

 

Η ηερληθή πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ 

εθζθαθώλ: 

 

- είηε αθαηάιιεισλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ή πιενλαδόλησλ, γηα απόξξηςε, ζε 

θαηάιιεινπο ρώξνπο απνδεθηνύο από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, 

 

- είηε θαηάιιεισλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε ηάθξσλ ή ηερληθώλ έξγσλ ή 

θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ, ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο ελαπόζεζεο 

ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ηελ ελ ζπλερεία θνξηνεθθόξησζε θαη 

κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ, όπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

 

Η Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά θαη ζηε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά γηα απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθώλ πνπ πξνέξρνληαη από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ, ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ηνπ 

εδάθνπο (θπηηθή γε) γηα ηελ θάιπςε επηρσκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ηνπίνπ ζηε θπζηθή 

ηνπ κνξθή, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηα παξαθάησ: 

α) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηεο θπηηθήο γεο ζε 

ζεκείν θαηάιιειν, μερσξηζηά από ηα ππόινηπα πξντόληα γεληθώλ εθζθαθώλ, 

β) ηε θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ηεο θπηηθήο γεο ζε ζεκεία όπνπ 

πξνβιέπεηαη θαη κεηά ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

2. Εργασίες ποσ θα εκτελεστούν 

Οη θνξηνεθθνξηώζεηο ησλ πξνο κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο ζα γίλνληαη είηε κε κεραληθά 

κέζα είηε κε ηα ρέξηα όηαλ ηα κεραληθά κέζα δελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ ή όηαλ ε πνζόηεηα 

ησλ πιηθώλ δελ είλαη κεγάιε γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε κεηάβαζε θνξησηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Σηελ εξγαζία εθθόξησζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 

ρώξνπο θαη κε ηξόπν πνπ εγθξίλνληαη από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Τα πξντόληα πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζα πξνέξρνληαη είηε από εθζθαθέο, πνπ γίλνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ησλ θξεαηίσλ ή από θαζαηξέζεηο ή απνμειώζεηο πιαθνζηξώζεσλ 

πεδνδξνκίσλ ή θξαζπέδσλ ή αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο είηε από 

δαλεηνζαιάκνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηνη γηα ην παξαπάλσ έξγν. 

 

Εηδηθά θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ γηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

κεξηκλήζεη ώζηε ε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο λα κελ παξαθσιύεη, ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξνο ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ, ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο νδνύ, ηελ ειεύζεξε ξνή ησλ 

ηπρόλ νκβξίσλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο αλάληε πεξηνρέο όπσο επίζεο κεξηκλήζεη γηα 

ηελ απνθπγή εηζξνήο ησλ πδάησλ απηώλ κέζα ζηελ ηάθξν. Σε νπνηαδήπνηε θαηάθιηζε ησλ 

ηάθξσλ από λεξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη ρσξίο θακία άιιε απνδεκίσζε λα ηα αληιήζεη. 

 

Η απνθνκηδή ησλ πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεηαζζνύλ γηα ηελ 

επαλαπιήξσζε ησλ ηάθξσλ ή γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ ζα γίλεηαη από 

ηνλ Αλάδνρν ζε θαλνληθά δηαζηήκαηα θαη παξάιιεια κε ηελ εθζθαθή ηεο ηάθξνπ. 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 
Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 
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Η απνθνκηδή θαη ε ελαπόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα απαηηεζνύλ 

γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ ή ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή αλαρσκάησλ θαη κόλν γηα ηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ε νξγάλσζε εξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ είλαη ηθαλή λα ζπγρξνλίζεη 

ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ηάθξσλ θαη ηηο εξγαζίεο επίρσζεο ηάθξσλ ζε άιιεο ζέζεηο ηνπ έξγνπ, 

έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απαηηνύκελε ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Τερληθή 

Πξνδηαγξαθή 104, ζπκπύθλσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε απηώλ, ζα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηε 

ζέζε θαηαζθεπήο απηώλ ζε ζπλερή ζεηξά παξά ην όξπγκα, κέρξη ηελ επαλεπίρσζε ησλ 

ηάθξσλ. Τα πιενλάδνληα πξντόληα εθζθαθήο ζα απνκαθξύλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 

Εάλ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή από ηε Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη, 

ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή, λα θνξηώλεη, κεηαθέξεη θαη εθθνξηώλεη ηα πξντόληα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα επαλεπίρσζε, ζε ζέζεηο ηεο απνδνρήο ηεο Δηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 

Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ηα απνθνκηδόκελα πξντόληα εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνύλ 

αξγόηεξα, γηα ηελ επίρσζε ηάθξσλ θαη ηελ θαηαζθεπή αλαρσκάησλ ή επηρσκάησλ, ζα 

απνηίζεληαη πξνζσξηλά, ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο, γηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ. Τπρόλ 

απνζέζεηο από ηνλ Αλάδνρν πξντόλησλ εθζθαθήο, ζε ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ηελ άδεηα 

από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ Ε.ΥΔ.Α.Π., λα ζηακαηήζεη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδόρνπ θαη λα κελ επηζηξέςεη ηηο θξαηήζεηο κέρξη λα απνκαθξύλεη ηα πξντόληα εθζθαθήο, 

ζε ρώξν πνπ επηηξέπεηαη από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηνλδήπνηε ηξίην 

ζηγόκελν, ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε Ε.ΥΔ.Α.Π., από πηζαλή κειινληηθή αμίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

από ηελ πξάμε απηή ηνπ Αλαδόρνπ. 



Δηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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1. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηεv θαηαζθεπή παvηόο είδoπο 

ππoζηξωκάηωv από ακκoράιηθo γηα ηερvηθά έξγα από ζθπξόδεκα. 

 Ο αvάδoρoο ζα πξoκεζεύζεη, ζα κεηαθέξεη επί ηόπoπ, ζα δηαζηξώζεη θαη ζα 

ζπκππθvώζεη, ζηηο δηαζηάζεηο πoπ πξoθύπηoπv από ηα εγθεθξηκέvα ζρέδηα θαη ζύκθωvα κε ηηο 

έγγξαθεο εvηoιέο ηεο Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο, ηo ακκoράιηθo πoπ απαηηείηαη: 

α) Γηα ηεv εμπγίαvζε ηoπ εδάθoπο θάηω από θαη ηα ηερvηθά έξγα ή/ θαη ηεv απoζηξάγγηζε 

ηoπ ζθάκκαηoο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηoπο, ζηηο πεξηπηώζεηο εθζθαθήο θάηω 

από ηε ζηάζκε ηωv ππoγείωv πδάηωv. 

β) Γηα ηεv επίρωζε ζθακκάηωv κέρξη ηεv εγθεθξηκέvε ζηάζκε εθζθαθήο, ζηηο 

πεξηπηώζεηο εθείvεο πoπ ρωξίο εvηoιή ηεο  Δηεπζύvoπζαο Υπεξεζίαο ζθάθηεθαv 

oξύγκαηα κε βάζoο κεγαιύηεξo από ηo ζπκβαηηθό. 

 

 

2. Υιηθό 

 

 Τo ακκoράιηθo ζα πξoέξρεηαη από θαηάιιειo ιαηoκείo πoπ ζα έρεη εγθξηζεί από ηε 

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Θα απoηειείηαη από πιηθά ζθιεξά, αvζεθηηθά θαη απαιιαγκέvα από 

άξγηιιo θαη από oξγαvηθέο oπζίεο, θαη ε θoθθoκεηξηθή ηoπ δηαβάζκηζε ζα πεξηιακβάvεηαη 

κέζα ζηα παξαθάηω όξηα. 

 

 Είδoο θόζθηvoπ     Πoζoζηό δηεξρoκέvωv 

 

Κόζθηvo αvoίγκαηoο 2,5 ηvηζώv                         100% 

   "         "     2     "                             90 - 100% 

   "         "     1/2   "                             80 - 100% 

   "         "     1     "                             66 - 100% 

   "         "     3/4   "                              55 - 100% 

   "         "     1/2   "                            45 - 100% 

   "         "     3/8   "                             40 - 100% 

   "         "     1/4   "                             31 - 100% 

   "   Νo 4 Ακεξηθάvηθoπ πξoηύπoπ                     25 -  93% 

   "   Νo 8       "          "                         15 -  76% 

   "   Νo 16      "          "                            8 -  58% 

   "   Νo 30      "          "                            4 -  42% 

   "   Νo 50      "          "                           2 -  25% 

   "   Νo 100     "          "                           0 -   8% 

   "   Νo 200     "          "                                      0% 

 

 

3. Δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ 

 

 Η δηάζηξωζε ηoπ ακκoράιηθoπ ζα γίvεηαη κε πξoζoρή ώζηε vα απoθεύγεηαη o 

δηαρωξηζκόο ηoπ ρovδξόθoθθoπ από ηo ιεπηόθoθθo πιηθό θαη ε αvάκημε ηoπ ακκoράιηθoπ κε 

ηα γαηώδε πιηθά ηωv παξεηώv θαη ηoπ ππζκέvα ηoπ oξύγκαηoο. Η δηάζηξωζή ηoπ ζα γίvεηαη ζε 

ζηξώζεηο όρη κεγαιύηεξεο ηωv 25 εθ. 



Δηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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 Τo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo ρξεζηκεύεη γηα ηεv εμπγίαvζε ηoπ εδάθoπο θάηω από ηα 

ηερvηθά έξγα θαη ζπγρξόvωο ιεηηoπξγεί ζαv ζηξαγγηζηήξηo θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

γηα ηεv απoκάθξπvζε ηωv πάζεο θύζεωο πδάηωv ζηo όξπγκα πξoο ηα ζεκεία άvηιεζήο ηoπο 

θαη ηε δεκηoπξγία ζηεγvoύ θαη θαζαξoύ δαπέδoπ εξγαζίαο κέζα ζηo όξπγκα. 

 Η δηάζηξωζε ηoπ πιηθoύ ζα γίvεηαη ζε ζθάκκαηα πoπ ζα παξαιεθζoύv από ηε 

Δηεπζύvoπζα Υπεξεζία. Τo ακκoράιηθo ζα δηαζηξωζεί απεπζείαο ζηov ππζκέvα ηoπ 

oξύγκαηoο θαη ζηε ζπvέρεηα ζα ζπκππθvωζεί κε θαηάιιεια κεραvήκαηα όπωο δovεηηθά θιπ. 

πξoθεηκέvoπ vα επηηεπρζεί βαζκόο ζπκππθvώζεωο ηoπιάρηζηov 95% ηεο κέγηζηεο 

εξγαζηεξηαθήο ππθvόηεηαο θαηά ηεv ηξoπoπoηεκέvε δηαδηθαζία PROCTOR MODIFIED. 

 Η επίηεπμε ηoπ απαηηoύκεvoπ βαζκoύ ζπκπύθvωζεο ζηo ππόζηξωκα από ακκoράιηθo 

ηωv ηερvηθώv έξγωv, ζα ειέγρεηαη κε εξγαζηεξηαθέο δoθηκέο πoπ πξoδηαγξάθovηαη ζηηο Π.Τ.Π. 

oδoπoηίαο. Αvά 50 κ
2
. επηθαvείαο ζα εθηειείηαη έvαο ηoπιάρηζηov έιεγρoο ηoπ βαζκoύ 

ζπκππθvώζεωο ηoπ ππoζηξώκαηoο. 

 Avεμάξηεηα πάvηωο από ηα απoηειέζκαηα ηωv παξαπάvω ειέγρωv, o αvάδoρoο 

παξακέvεη απoθιεηζηηθά ππεύζπvoο γηα θάζε θαζίδεζε ηoπ εδάθoπο κεηά ηεv oιoθιήξωζε 

όιεο ηεο εξγαζίαο επίρωζεο ηoπ ζθάκκαηoο θαζώο θαη γηα θάζε δεκηά ηωv ηερvηθώv έξγωv, ε 

oπoία oθείιεηαη ζηεv επίρωζε θαη oθείιεη vα απoθαηαζηήζεη θάζε δεκηά, κε δαπάvε ηoπ, ρωξίο 

ηδηαίηεξε απoδεκίωζε. 

 

 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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1. Ανηικείμενο - Καηηγορίες 

 

 Η  Τερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν ηνκήο θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ νδνζηξσκάησλ ησλ νδώλ όπνπ αλνίγνληαη νξύγκαηα θιπ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγώλ 

ύδξεπζεο ή γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπώλ ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ. 

 Η θαζαίξεζε, ε απνζύλζεζε, ε απνμήισζε θάζε είδνπο νδνηξώκαηνο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ από ην δάπεδν εξγαζίαο ζα γίλεη κε κεραληθά κέζα, 

απνθιεηνκέλεο ηεο πεξηπηώζεσο ρξεζηκνπνηήζεσο εθξεθηηθώλ πιώλ. 

 Τα νδνζηξώκαηα αλάινγα κε ην πιηθό δηάζηξσζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Οδνζηξώκαηα κε αζθαιηηθό ηάπεηα 

β) Οδνζηξώκαηα από ζθπξόδεκα 

γ) Κπβνιηζόζηξσηα νδνζηξώκαηα 

δ) Οδνζηξώκαηα ιηζόζηξσηα κε πιάθεο ή ιίζνπο πνπ δελ έρνπλ θαλνληθό ζρήκα. 

 

 

2. Γενικά 

 

 Πξηλ αξρίζνπλ νη εθζθαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη από ηελ αξκόδηα 

Υπεξεζία άδεηα ηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη δαπάλεο έθδνζεο ηεο άδεηαο βαξύλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν. 

 Δλδερόκελε θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απηήο από ππαηηηόηεηα  ησλ 

αξκόδησλ Υπεξεζηώλ, έρεη ζαλ κόλε ζπλέπεηα γηα ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. ηελ έγθξηζε αληίζηνηρεο 

παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ΄Αδεηεο ηνκήο ζα δεηνύληαη αθόκε θη όηαλ 

πξόθεηηαη γηα ηνκή ρσκάηηλσλ ή αδηακόξθσησλ νδνζηξσκάησλ θαη γεληθά γηα εθηέιεζε 

εθζθαθώλ, αλ απηό απαηηείηαη από ηνπο θαηόρνπο ησλ ρώξσλ, όπνπ ζα εθηειεζζνύλ νη 

εξγαζίεο. 

 Πξηλ γίλεη ε ηνκή, ζα ραξάδνληαη ηα όξηά ηεο ζην νδόζηξσκα κε θνπηηθό εξγαιείν. Η 

απνζύλζεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα γίλεη κε ηα ρέξηα είηε κε κεραληθά κέζα, πάλησο όκσο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε ε εξγαζία λα πεξηνξίδεηαη όζν ην δπλαηόλ αθξηβέζηεξα ζηηο δηαζηάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σηελ εξγαζία απνζύλζεζεο πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε απόζεζε ησλ άρξεζησλ πιηθώλ ή εθείλσλ πνπ ζα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ, ζε ζέζεηο 

θνληά ζηα ζθάκκαηα, απ’όπνπ λα είλαη δπλαηή ε θόξησζή ηνπο γηα λα απνκαθξπλζνύλ, ή ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. ΄Οηαλ ε ηνκή γίλεηαη εγθάξζηα ζηελ νδό, ε θαζαίξεζε ζα γίλεηαη 

πξώηα ζην κηζό πιάηνο ηεο θαη αθνύ ηειεηώζεη ε εθζθαθή απηνύ ηνπ ηκήκαηνο ζα γίλεη ε 

θαηάιιειε αληηζηήξημε ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ πξνζσξηλέο 

κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πάλσ από ηα νξύγκαηα γηα ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ. Οη ηπρόλ 

πξνζσξηλέο κεηαιιηθέο γεθπξώζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θαη’απνθνπή ηίκεκα. Σηε ζπλέρεηα 

ζα δηαλνίγεηαη ην άιιν κηζό ηνπ πιάηνπο ηεο νδνύ, θαη αθνύ εγθαηαζηαζεί ν αγσγόο, ε 

ηάθξνο ζα επηρσζεί. 

 Σηηο πηό πάλσ θαζαηξέζεηο νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαζαηξέζεηο, όπνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, θσιεώλ εξγαζίαο ειεθηξνζπγθνιιεηνύ (κνπξηάηδεο), όπσο θαη νη ηνπηθέο 

δηαπιαηύλζεηο ζηηο ζέζεηο θξεαηίσλ, ζσκάησλ αγθύξσζεο, αγσγώλ εθθέλσζεο θαη ινηπώλ 

ηερληθώλ έξγσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αζθαιή ηνπνζέηε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνύ. 

 Τν πιάηνο (Β) ηνπ θαζαηξνύκελνπ νδνζηξώκαηνο θαζνξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο 

ηππηθέο δηαηνκέο ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αγσγώλ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Τα πιάηε (Β) απηά είλαη ηα ειάρηζηα επηηξεπόκελα εθηόο 
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εμαηξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ (ύπαξμεο αλππέξβιεησλ εκπνδίσλ) θαη κεηά από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο όπνπ δύλαηαη λα κεηαβιεζνύλ. 

 Η επηηξεπόκελε αλνρή (επαύμεζε) ηνπ παξαπάλσ  πιάηνπο (Β) είλαη γηα κελ γαηώδε ή 

εκηβξαρώδε εδάθε +15 εθ. γηα δε βξαρώδε εδάθε +30 εθ. Η πηό πάλσ αλνρή λνείηαη γηα ην 

ηκήκα ηεο εθζθαθήο ην θάησ από ηνλ αζθαιηηθό ηάπεηα. Οη πηό πάλσ αλνρέο (απμήζεηο) δελ 

επηκεηξνύληαη θαη δελ πιεξώλνληαη μερσξηζηά γηαηί πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ 

αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 Καηά ηελ εξγαζία ηεο επαλαθνξάο ηνπ νδνζηξώκαηνο, ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο 

πξέπεη λα ζπκπηεζηεί ηόζν θαιά, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ηειηθό νδόζηξσκα, ώζηε λα 

απνθιείεηαη ε πηζαλόηεηα θαζίδεζεο, Ο Αλάδνρνο έρεη ηε ζρεηηθή επζύλε κέρξη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ εκθαληζηνύλ θαζηδήζεηο ζην νδόζηξσκα, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδηνξζώζεη ην ηκήκα κε δαπάλε ηνπ αθαηξώληαο ην ππάξρνλ 

νδόζηξσκα, ή θαη ην επίρσκα ηνπ ζθάκκαηνο θαη αλαθαηαζθεπάδνληάο ηα. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα θνξηώλνληαη, ζα κεηαθέξνληαη αλεμάξηεηα απόζηαζεο, 

ζα εθθνξηώλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο, θαη ηελ 

Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. 

 Η πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. Τα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζύκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξώελ ΥΓΔ θαη ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό. 

 

 

 

3. Oδοζηρώμαηα με αζθαληικό ηάπηηα 

 

3.1. Εργαζίες. 

 

 Η ράξαμε θαη ε ηνκή ησλ αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζα εθηειείηαη ππνρξεσηηθά κε 

αζθαιηνθόπηε, ώζηε ν αζθαιηνηάπεηαο λα κελ ππνζηεί βιάβε ηα δε ρείιε απηνύ λα είλαη 

επζύγξακκα. 

 Η απνμήισζε ηκεκάησλ ησλ παξεηώλ ηεο ηάθξνπ, δειαδή ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη 

ηεο βάζεσο απηνύ, ζα γίλεη ζε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 5 εθαηνζηώλ εθαηέξσζελ ή εθόζνλ απηά 

έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, ζε ζπλνιηθό πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 20 εθαηνζηώλ. Αλ ζπληξέρνπλ ιόγνη 

γηα κεγαιύηεξν ζπλνιηθό πιάηνο απνμήισζεο απηό θαζνξίδεηαη ύζηεξα από έγγξαθε εληνιή 

ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο. 

 Τν πιηθό ππόβαζεο νδνζηξσζίαο ζα είλαη από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ θαηά ηελ 

Π.Τ.Π. 150 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104, ζα 

ζπκππθλσζεί κε κεραληθά κέζα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο πξναλαθεξζείζαο 

πξνδηαγξαθήο, εθηόο αλ δεηεζεί από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία κεγαιύηεξε ζπκπύθλσζε θαηά 

Proctor, νπόηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ επηηύρεη. 

 Δάλ ην νδόζηξσκα απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, πάρνπο 50 ριζη. 

εθάζηε, ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα θζάζεη 100 ριζη. ρακειώηεξα από ηελ ζηάζκε ηεο νδνύ 

(εξπζξά). Γεληθά ε ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Μεηά ηελ ζπκπύθλσζε ηεο ππόβαζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νδόζηξσκα 

απνηειείηαη από δύν αζθαιηηθέο ζηξώζεηο, ζα εθηειεζζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Δπάιιεηςε ηεο σο άλσ δεκηνπξγεζείζαο επηθάλεηαο, κε αζθαιηηθό δηάιπκκα ζύκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Π.Τ.Π. Α.201 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ., δειαδή ζα είλαη κίγκα αλαινγίαο 600 
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ργξ. θαζαξήο αζθάιηνπ θαη 400 ργξ. πεηξειαίνπ αλά ηόλλν θαη ζα δηαζηξώλεηαη ζε 

πνζόηεηα από 1,2 κέρξη 1,4 θηιά αλά κ
2
 ελ ζεξκώ (ηύπνο ΜΔ-0). 

 Γηάζηξσζε ελ ζεξκώ ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο κε αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη. εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηελ Π.Τ.Π. Α260 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο παξαπάλσ θαηαζθεπαζζείζαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο βάζεο (πξώηε ζηξώζε) 

κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαζαξήο αζθάιηνπ ηύπνπ 180/220, ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. 200 

ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. πνπ ζα δηαζηξώλεηαη ελ ζεξκώ θαη ζε πνζόηεηα 0,30 ργξ. αλά κ
2
. Η 

παξαπάλσ ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε είλαη δπλαηόλ λα γίλεη από όμηλν αζθαιηηθό δηάιπκκα 

ηύπνπ ΜΔ-5 ζύκθσλα κε ηελ Π.Τ.Π. Α203 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. θαη ζε αλαινγία 1,2 ργξ. 

αλά κ
2
. 

 Γηάζηξσζε ηεο δεύηεξεο ζηξώζεσο (ζηξώζε θπθινθνξίαο) από αζθαιηνζθπξόδεκα 

θιεηζηνύ ηύπνπ, ζπκπεππθλσκέλνπ πάρνπο 50 ριζη., εθηεινύκελε ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζηε πξόηππε ηερληθή πξνδηαγξαθή Α265 ηνπ Υ.Γ.Δ. 

 Δάλ ην ππάξρνλ νδόζηξσκα απνηειείηαη από ηξείο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο ζα γίλνπλ επί 

πιένλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

 Μεηά ηελ επάιεηςε ηεο ζπγθνιιεηηθήο ζηξώζεο επί ηεο πξώηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο 

βάζεο, ζα δηαζηξσζεί ε ελδηάκεζε αζθαιηηθή ζηξώζε πάρνπο 50 ριζη. ζύκθσλα κε ηελ 

Π.Τ.Π. Α265 ηνπ πξώελ Υ.Γ.Δ. 

 Δπάιεηςε ηεο αλσηέξσ αζθαιηηθήο ζηξώζεο κε ζπγθνιιεηηθή ζηξώζε θαη δηάζηξσζε ηεο 

αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο σο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

 Οη αξκνί κεηαμύ ηνπ παιαηνύ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο ηειηθήο ζηξώζεο (ζηξώζε 

θπθινθνξίαο) ηνπ λενδηαζηξσζέληνο ζα εκπνηίδνληαη από ππθλό δηάιπκκα θαζαξήο 

αζθάιηνπ. 

 Φόξησζε - εθθόξησζε - κεηαθνξά θαη απόξξηςε ζε κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο 

θαη ηε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία όισλ ησλ πξντόλησλ από ηελ απνμήισζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα 

θαη ηηο νπνηαζδήπνηε βάζεο ή ππόβαζεο απηνύ, όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πεξηζζέςνπλ από 

ηελ θαηαζθεπή θαζώο επίζεο θαη όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηνλ θαζαξηζκό 

ησλ ηνκώλ θαη ησλ πέξημ απηώλ ρώξσλ. 

 

 

3.2. Διεσκρινίζεις 

 

 Αύμεζε ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ παιαηνύ ηάπεηα θαη ηεο βάζεσο απηνύ όπσο θαη ησλ 

παξεηώλ ησλ ηάθξσλ είλαη λνεηή κόλν γηα ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, είηε 

από ηελ θπθινθνξία, είηε από ηηο θαζηδήζεηο πνπ νθείινληαη ζπλήζσο ζηα όκβξηα ύδαηα, είηε 

από ηα κεραλήκαηα ηνπ Αλαδόρνπ θαηά ηελ εθζθαθή ησλ ηάθξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιήλσλ. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα γίλεηαη κόλν ζην ηκήκα ηνπ αζθαιηνηάπεηα θαη ηεο 

βάζεώο ηνπ θαη πνηέ ζηελ ππόβαζή ηνπ. Η βάζε θαζνξίδεηαη όηη ζα απνηειείηαη από 

μεξνιηζνδνκή θαη αξγνύο ιίζνπο ή από ρνλδξά ραιίθηα νδνζηξσζίαο ή από ζηξώζε από 

άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 

 Η πξόζζεηε απηή εθζθαθή ζα εθηειείηαη κε κεγάιε επηκέιεηα είηε κε κεραληθά κέζα, 

είηε δηά ρεηξώλ, ε δε ράξαμε ηεο αζθάιηνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε επζύγξακκα ηκήκαηα 

παξάιιεια ή θάζεηα κε ηνλ έμνλα ηνπ δξόκνπ. 

 Τα πξντόληα απνμήισζεο ζα ελαπνηίζεληαη νπσζδήπνηε ζε ρώξνπο πνπ δελ 

παξαθσιύνπλ ηελ θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ. 
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 Η εληαία πιένλ επηθάλεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ηόζν από ηελ απνμήισζε ησλ 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ όζν θαη από ηε δηάζηξσζε ηνπ πιηθνύ νδνζηξσζίαο 3Α, ζα θαζαξηζηεί 

κε επηκέιεηα θαη ζα ζπκππθλσζεί μαλά κέρξηο επηηεύμεσο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ βαζκνύ 

ζπκπύθλσζεο. 

 Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο πξώηεο ζηξώζεο βάζεο ζα πξνεγεζεί 

επηκειήο θαζαξηζκόο κε ζάξσζξα θαη όπνπ έρνπλ ελαπνηεζεί θεξηά από ηε βξνρή, ν 

θαζαξηζκόο ζα γίλεηαη κε μύζηξεο θαη ζάξσζξα θαη ζα αθνινπζήζεη ε επάιεηςε κε 

αζθαιηηθό δηάιπκκα κε ηελ ρξήζε κεραληθνύ ςεθαζηήξα. Ο ίδηνο θαζαξηζκόο ζα πξνεγεζεί 

θαη ηεο επάιεηςεο κεηαμύ ησλ δύν ζηξώζεσλ θαη ε επάιεηςε ζα γίλεη πάιη κε κεραληθό 

ςεθαζηήξα. 

 Η ηειηθή επηθάλεηα θύιηζεο ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ θαηά 

πιάηνο θαη κήθνο θιίζε ηεο νδνύ θαη λα κελ είλαη ςειόηεξε από 1,5 εθ. από ηνλ ππόινηπν 

δξόκν ζηε ζέζε ηεο ηνκήο. 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί από ηνλ Αλάδνρν ζηελ ηειηθή επηθάλεηα 

θύιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη νκαιή, επίπεδε θαη λα κελ μερσξίδεη, όζν είλαη δπλαηόλ, από 

ην ππόινηπν νδόζηξσκα ηεο νδνύ. 

 

 

 

4. Οδοζηρώμαηα από ζκσρόδεμα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104. Η 

ζηάζκε ηεο ππόβαζεο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Η ζπκππθλσκέλε ππόβαζε ζα δηαζηξσζεί από ζθπξόδεκα ησλ 200 ργξ. 

ηζηκέληνπ. Τν πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ην ίδην κε ην πάρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

 Πξηλ από ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο 

πξέπεη λα θαζαξηζηνύλ θαιά θαη λα βξαρνύλ κε λεξό. Σηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

θόπεθε πξέπεη λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή 

ζύλδεζε ηνπ παιηνύ κε ην λέν ζθπξόδεκα. 

 Η επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα εδξάδεηαη ζην 

παιηό νδόζηξσκα θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζη ώζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν νδόζηξσκα. 

 Γελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο πνπ απνθαηαζηάζεθε, 

κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρόλ ππνρσξήζεηο 

πνπ ζα ζπκβνύλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία 

απηή ζεσξείηαη όηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα 

ζπληεξήζεη ην έξγν. 

 

 

 

5. Κσβολιθόζηρωηα  - Οδοζηρώμαηα 

 

 Καηά ηελ εξγαζία απνμειώζεσο ησλ θπβνιίζσλ, πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε 

θαηαζηξνθή απηώλ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104.Η 

ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 
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νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα θαηαζθεπαζζεί βάζε από ζθπξόδεκα ησλ 200 ριγ. 

ηζηκέληνπ, κε κέζν πάρνο ίδην κε ην ππάξρνλ ζθπξόδεκα θαη ίδην νπιηζκό. Αθνύ ζθιεξπλζεί 

ζα γίλεη επίζηξσζε κε ρνλδξόθνθθν άκκν, κε ειάρηζην ζπκπηεζκέλν πάρνο ίδην κε ην 

ππάξρνλ. Σηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζνύλ νη θπβόιηζνη, πνπ ζα έρνπλ πξνεγνπκέλσο 

θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα γίλεη ην αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Οη θπβόιηζνη ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαη ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

ζην νδόζηξσκα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβνιίζσλ ζε ζηάζκε πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή 

(επεηδή ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρώξεζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρώξεζε ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

επεηδή απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 Σηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππόβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θπβνιίζσλ, νη εξγαζίεο αξκνιόγεζεο θαη ηύπαλζεο θαζώο θαη ε εξγαζία θαζαξηζκνύ ηνπ 

νδνζηξώκαηνο κεηά ην ηέινο ησλ ζρεηηθώλ εξγαζηώλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 

θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (όπσο 

ζθπξόδεκα, άκκνο, θπβόιηζνη θιπ.) 

 

 

6. Λιθόζηρωηα - Οδοζηρώμαηα 

 

 Η επίρσζε ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεη όπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Τερληθή Πξνδηαγξαθή 104. 

Η ζηάζκε ηνπ επηρώκαηνο ζα ππνινγηζζεί ζύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξόθνθθεο άκκνπ ζε 

ζπκπηεζκέλν πάρνο, ίδην κε ηελ πθηζηακέλε ζπκππθλσκέλε άκκν. Αθνινύζσο ζα 

ηνπνζεηεζνύλ νη πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ην 

αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν θαη ε ηύπαλζε. 

 Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 

πξνβιέπεηαη ππνρώξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερόκελα ζα ζπκβνύλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. Σηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζόζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

βάζεο από άκκν πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Δπίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 

 

 

 

7. ΄Ελεγτος εργαζιών 

 

 Γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξόπν θαηαζθεπήο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ε Δ.ΥΓ.Α.Π. 

επηθπιάζζεη ζηνλ εαπηό ηεο ην δηθαίσκα όπσο, δηα ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο ζα 
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πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ αιιά θαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπκπύθλσζεο πνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Πξνδηαγξαθέο ηνπ πξώελ 

Υ.Γ.Δ. Οη αλαθεξόκελνη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ., ζηα 

εξγαζηήξηα ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ θαζώο θαη ζηα αλαγλσξηζκέλα 

εξγαζηήξηα 

 Οη παξαπάλσ δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη παξνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 

ππνδεηθλύεη θάζε θνξά ε Γηεπζύλνπζα Υπεξεζία. Οη δαπάλεο ησλ δνθηκώλ απηώλ ζα 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηηο δνθηκέο πξνθύςεη όηη ν Αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνίεζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή δελ επέηπρε ζπκπύθλσζε ησλ δηαθόξσλ ζηξώζεσλ, 

δειαδή αλ νη εξγαζίεο δελ έγηλαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 Οη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα γίλνπλ θαη απνπζία ηνπ Αλαδόρνπ, κε ηελ παξνπζία 

κόλν ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο, ηα δε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ εξεπλώλ ζα 

είλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ Αλάδνρν. 

 Η δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο από ηνλ Αλάδνρν όμηλσλ αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

αληί ηεο θαζαξήο αζθάιηνπ ή ηνπ δηαιύκκαηνο απηήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηεο Γηεπζύλνπζαο Υπεξεζίαο θαη ζα 

εμαξηεζεί από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία θαη ζεξκνθξαζία). 

 Δπηζεκαίλεηαη θαη δεπθξηλίδεηαη όηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ ηνπ ΥΠΔΦΩΓΔ ή θαη ησλ ΟΤΑ 

θαη όηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ήζειε 

ηπρόλ απαηηεζεί από ηνπο παξαπάλσ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο, ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή. 

 Δηδηθά ζεκεηώλεηαη όηη επεηδή πηζαλόλ ηκήκα ηνπ αγσγνύ λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηελ 

νδό κε νδόζηξσκα από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νδνζηξσκάησλ ζα 

εθαξκνζζνύλ επαθξηβώο νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηεο AASHΤΟ (AMERICAN 

ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS). 

 Γεληθά, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο, γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρώξνπ δηέιεπζεο ησλ αγσγώλ. 
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1. Ανηικείμενο 

Η  Σερληθή Πξνδηαγξαθή απηή αθνξά ζηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θξαζπέδσλ 

ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηα ξείζξα ηνπο πνπ απνηεινύληαη είηε από ιαμεπηέο πέηξεο θπζηθέο είηε 

από ζθπξόδεκα, θαη ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ είλαη ζηξσκέλα από ζθπξόδεκα, ή ηζηκεληόπιαθεο 

ή ηζηκεληνπιαθίδηα, ή θπβόιηζνπο, ή ιίζνπο γηα ηνπνζέηεζε αγσγώλ ύδξεπζεο, ή γηα 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο ηνπ πθηζηακέλνπ δηθηύνπ. 

 

 

2. Γενικά 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θξαζπεδνξείζξσλ θαη ησλ 

πεδνδξνκίσλ, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επίρσζε θαη ε ζπκπύθλσζε ηεο ηάθξνπ ζύκθσλα 

κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 104. ύκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

103 ε απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ θαζαίξεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ - θξαζπεδνζείζξσλ ζα 

εθηειείηαη από ηνλ Αλάδνρν, ζπλερώο θαη παξάιιεια κε ηελ επίρσζε ησλ ηάθξσλ, εθηόο θαη 

αλ δώζεη δηαθνξεηηθή εληνιή ε Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. Σα πξνο απνκάθξπλζε πξντόληα 

θαζαίξεζεο ζα θνξηώλνληαη, ζα κεηαθέξνληαη, ζα εθθνξηώλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε 

κέξε επηηξεπόκελα από ηηο Αξρέο θαη ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

 

Πηζαλέο απνζέζεηο ζε κέξε πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη ηελ κε 

πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηελ κε επηζηξνθή ησλ θξαηήζεσλ ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

Ε.ΤΔ.Α.Π. από θάζε κειινληηθή αμίσζε νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ από ηελ ελέξγεηα απηή ηνπ 

Αλαδόρνπ.   

Εάλ ηκήκαηα ησλ ρεηιέσλ ηεο ηάθξνπ δειαδή ησλ ηκεκάησλ από πιάθεο θαη ε ππόβαζή ηνπο, 

ή ηκήκαηα από ζθπξόδεκα έρνπλ ππνζηεί βιάβεο, ζα απνμεισζνύλ. Μεηά ηελ ζπκπύθλσζε 

ηεο ππόβαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαπηζηώζεη αλ ηπρόλ έρνπλ ππνζηεί 

βιάβε ηα παξαθείκελα ηεο εθζθαθήο ηκήκαηα ηνπ πεδνδξνκίνπ, ηα νπνία θαη ζα απνθαζηζηά 

ππνρξεσηηθά, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 

 

Η πξόζζεηε απηή απνμήισζε ζα εθηειείηαη δηα ρεηξώλ έηζη ώζηε ηα ρείιε ηεο ηάθξνπ λα 

θαηαιήγνπλ ζε επζύγξακκα ηκήκαηα θαη ζηελ πεξίπησζε ηζηκεληνπιαθώλ λα ζπκπίπηνπλ κε 

αθέξαηεο πιάθεο. Σα πξντόληα απνμήισζεο ζα απνθνκίδνληαη ακέζσο από ηνλ Αλάδνρν, 

ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ απνθνκηδή πξντόλησλ εθζθαθήο. 

 

Σν ύςνο ηεο ζπκππθλσκέλεο επίρσζεο ηνπ νξύγκαηνο ηνπ αγσγνύ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ 

ππάξρνπζα θαηαζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πιηθά ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαη 

ηνπ ίδηνπ ζρεδίνπ κε ηα πθηζηάκελα, ε δε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα εθηειεζζεί κε ηξόπν θαη ζρέδην 

απόιπηα όκνην κε ην ζρέδην ηνπ πθηζηακέλνπ πεδνδξνκίνπ. Θδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δνζεί ζηελ ηειηθή ζηάζκε, ε νπνία πξέπεη λα ζπκπίπηεη απόιπηα κε ηελ ζηάζκε ηνπ 

ππνινίπνπ πεδνδξνκίνπ, ε δε κόξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ζα γίλεηαη έηζη ώζηε απηή λα 

πξνζαξκόδεηαη  ζηελ πθηζηάκελε κνξθή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

Eθόζνλ ηκήκαηα ηνπ πεδνδξνκίνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαηά ην δηάζηεκα πνπ 

παξεκβάιιεηαη από ην ρξόλν εθζθαθήο ηεο ηάθξνπ, κέρξη ην ρξόλν απνθαηάζηαζεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηα σο άλσ θαηεζηξακκέλα ηκήκαηα 

πεδνδξνκίνπ ή θξαζπεδνξείζξσλ θαη ηελ ππόβαζή ηνπο, δηα ρεηξώλ, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 
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Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ γηα θάζε είδνο αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ ν Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα θαζαξίζεη ηνλ ρώξν από ηα ππνιείκκαηα ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ πξηλ ηνλ 

παξαδώζεη ζηελ θπθινθνξία . 

  

 

3. Άρζη και επαναηοποθέηηζη κραζπέδων και ρείθρων 

Σα θξάζπεδα θαη ηα ξείζξα ησλ πεδνδξνκίσλ εθόζνλ ππάξμεη αλάγθε, ιόγσ ηεο ζέζεο ησλ 

νξπγκάησλ ηνπ αγσγνύ θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ απηνύ, αθαηξνύληαη από ηε ζέζε ηνπο. 

 

Όηαλ ηα θξάζπεδα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από ιαμεπηνύο θπζηθνύο ιίζνπο, ζεθώλνληαη κε 

πξνζνρή θαη θπιάζζνληαη γηα λα επαλαηνπνζεηεζνύλ. Σα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα θαη 

ξείζξα ζεθώλνληαη κε απνζύλδεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ή θαη κε θνπή ηνπ ηπρόλ ππάξρνληνο 

νπιηζκνύ. 

 

Σα θξάζπεδα από ιαμεπηνύο ιίζνπο, αθνύ θαζαξηζηνύλ θαη ιαμεπηνύλ θαηά ηελ γσλία θαη ηηο 

δύν θαλεξέο πιεπξέο εάλ ππάξμεη αλάγθε, επαλαηνπνζεηνύληαη ζε ππόζηξσκα από 

ζθπξόδεκα C12/15. 

 

Σα ξείζξα από ζθπξόδεκα θαη ηα θξάζπεδα αλαθαηαζθεπάδνληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο 

δηαζηάζεηο κε ζθπξόδεκα ηεο παξαπάλσ ζύλζεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ζηελ ηηκή κνλάδαο θαη 

ηεο ηπρόλ απαηηνύκελεο επίρξηζεο κε ηζηκεληνθνλία ησλ 600 ριγ. θαη ησλ ηπρόλ 

απαηηνύκελσλ μπινηύπσλ. ηελ γσλία ηνπ από ζθπξόδεκα θξαζπέδνπ, μαλαηνπνζεηείηαη θαη 

ε ηπρόλ ππάξρνπζα παθησκέλε ζηδεξέληα γσλία. Σπρόλ θαηαζηξαθέληα θξάζπεδα ή/θαη 

ξείζξα ζα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνύξγηα ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε.  

  

 

4. Πεζοδρόμιο από ζκσρόδεμα 

Μεηά ηηο εξγαζίεο ζπκππθλώζεσο ηνπ επηρώκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ζα δηαζηξσζεί άνπιν 

ζθπξόδεκα κε πεξηεθηηθόηεηα ηζηκέληνπ 200 ριγ./κ
3
 ζε πάρνο, ίδην κε ην ππάξρνλ ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

 

Πξηλ από ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν ππζκέλαο ηεο ζθάθεο θαη ηα ρείιε ηεο πξέπεη λα 

θαζαξηζηνύλ θαιά θαη λα βξαρνύλ κε λεξό. ηα ρείιε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ θόπεθε πξέπεη 

λα εθαξκνζηεί πδαξέο δηάιπκα ηζηκέληνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή ζύλδεζε ηνπ παιηνύ κε 

ην λέν ζθπξόδεκα. 

 

Η επάλσ επηθάλεηα ζα είλαη επίπεδε θαη ζα κνξθσζεί κε πήρπ, πνπ ζα εδξάδεηαη ζην παιηό 

νδόζηξσκα θαη ζηηο δύν κεξηέο ηεο ηάθξνπ, έηζη ώζηε λα ζπκπέζνπλ νη επηθάλεηεο ηνπ 

παιηνύ κε ην λέν νδόζηξσκα. 

 

Δελ γίλεηαη δεθηή νπνηαδήπνηε ππνρώξεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ απνθαηαζηάζεθε κέρξη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαηαζηήζεη ηηο ηπρόλ ππνρσξήζεηο πνπ ζα 

ζπκβνύλ (κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή) ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε επεηδή ε εξγαζία απηή 

ζεσξείηαη όηη είλαη ζπκβαηηθή θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα 

ζπληεξήζεη ην έξγν. 
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5. Πλακόζηρωηα πεζοδρόμια 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα κεξηκλήζεη, θαηά ηελ απνμήισζε πεδνδξνκίσλ από πιάθεο ή 

πιαθίδηα, ώζηε λα απνθεπρζεί, αλ είλαη δπλαηόλ, ε θαηαζηξνθή ηνπο, δεδνκέλνπ όηη κπνξεί 

λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ηηο αθέξαηεο πιάθεο ή πιαθίδηα θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. Η απνμήισζε ησλ πιαθώλ ζα εθηειείηαη ζην πξνβιεπόκελν πιάηνο ηνπ 

νξύγκαηνο όηαλ νη πιάθεο έρνπλ ην ίδην πιάηνο κε ην όξπγκα. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

πξνβεί ζε απνμήισζε πιαθώλ πέξαλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, ππνρξενύηαη λα ηηο 

επαλαθέξεη ππνρξεσηηθά, ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. ΄Όηαλ ην πιάηνο ηνπ νξύγκαηνο είλαη 

κηθξόηεξν από ην πιάηνο ησλ πιαθώλ, ν Αλάδνρνο ζα απνμειώλεη θαη ζα επαλαθέξεη 

αθέξαηεο ηηο πιάθεο ηνπ νξύγκαηνο ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή. 

 

Η άξζε ησλ πιαθώλ θαη πιαθηδίσλ ζα γίλεηαη κε πξνζνρή, γηα λα απνθεπρζνύλ δεκηέο ζηηο 

πιάθεο.  Οη πιάθεο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηνίβεο ζηηο άθξεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ πξνο ηηο νηθνδνκέο θαη ζα θπιάγνληαη κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ κέρξη ηελ 

επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. 

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ πιαθώλ λα κελ ρξεζηκνπνηήζεη όζεο 

έπαζαλ δεκηέο πνπ δελ επαλνξζώλνληαη κε θνηλή ιάμεπζε, αιιά λα ζπκπιεξώζεη ηα θελά 

ρξεζηκνπνηώληαο λέεο πιάθεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο. Αλ δελ 

ππάξρεη ζην εκπόξην ν ίδηνο ηύπνο πιαθώλ θαη ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηύπνο 

πιαθώλ παξαπιήζηνο πνπ ζα εγθξηζεί από ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία. Η επαλαηνπνζέηεζε 

ησλ πιαθώλ ζα γίλεηαη κόλν εθόζνλ εμαζθαιηζζεί, κε επηκειεκέλε ζπκπύθλσζε ησλ πιηθώλ 

επίρσζεο, όηη ε επίρσζε δελ ζα ππνρσξήζεη γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ην πιαθόζηξσην. Σελ 

επζύλε θέξεη ν Αλάδνρνο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλνξζώζεη θάζε βιάβε, κε δηθά ηνπ 

έμνδα, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. 

 

To ππόζηξσκα ησλ πιαθώλ θαη ησλ πιαθηδίσλ ζα είλαη ζθπξόδεκα ή ζπκπηεζκέλν 

ακκνράιηθν (3Α), ζύκθσλα κε ην πθηζηάκελν, κε δηάζηξσζε αζβεζηνθνληάκαηνο αλαινγίαο 

1:3 κε πξνζζήθε ηζηκέληνπ 150 ργξ./κ
3
 πάρνπο αλάινγν κε ην πάρνο ησλ πιαθώλ. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη ηζηκεληόπιαθεο ή ηζηκεληνπιαθίδηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα είλαη ηεο 

απηήο πνηόηεηαο θαη ηνπ απηνύ ζρεδίνπ κε ηα πθηζηάκελα, ε δε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα 

εθηειεζζεί κε ηξόπν θαη ζρέδην απόιπηα όκνην κε ην ζρέδην ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ. 

Σέινο ζα εθηειεζζεί ην αξκνιόγεκα κε γαιάθησκα ηζηκέληνπ θαη ζε ρξσκαηηζκό αληίζηνηρν 

κε ηνλ ήδε πθηζηάκελν. 

 

Σν ύςνο ηνπ ζπκππθλσκέλνπ επηρώκαηνο ζα εμαξηεζεί από ην πάρνο ησλ πιαθώλ ή 

πιαθηδίσλ, θαη ην είδνο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ε ζηάζκε ηνπ 

αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα ζπκπίπηεη απόιπηα κε ηε ζηάζκε ηνπ 

ππνινίπνπ πεδνδξνκίνπ. 

 

 

6. Κσβολιθόζηρωηα πεζοδρόμια 

Καηά ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ θπβνιηζνζηξώησλ πεδνδξνκίσλ, ζα απνθεύγεηαη ε 

θαηαζηξνθή ησλ θπβόιηζσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηνί γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ 
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πεδνδξνκίνπ. Η ππόβαζε ησλ θπβόιηζσλ ζα είλαη όκνηα κε ηελ ππάξρνπζα, όζνλ αθνξά ζηελ 

πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο απηήο. 

 

Οη θπβόιηζνη ζα είλαη απόιπηα όκνηνη ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο κε ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζύκθσλα κε ην ζρέδην ησλ ππαξρόλησλ, αθνύ ζα έρνπλ 

πξνεγνπκέλσο θαζαξηζηεί θαιά θαη ζα έρεη γίλεη ην αξκνιόγεκα ηνπο κε άκκν θαη ε 

ηύπαλζε. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε θπβόιηζσλ ζε ζηάζκε πςειόηεξε από ηελ θαλνληθή 

(επεηδή ίζσο πξνβιέπεηαη ε ππνρώξεζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ). Ο Αλάδνρνο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη θάζε ππνρώξεζε ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ πνπ ζα ζπκβεί σο 

ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε άξζε θαη αλαθαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, 

επεηδή απηή ε εξγαζία, πνπ ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

Αλαδόρνπ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ θπβνιηζόζηξσηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο ηεο ππόβαζεο, δηάζηξσζεο ηεο άκκνπ, κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

θπβόιηζσλ, νη εξγαζίεο αξκνιόγεζεο θαη ηύπαλζεο. Επίζεο πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ θάζε 

είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (όπσο 

ζθπξόδεκα, άκκνο, θπβόιηζνη θιπ.). 

 

 

7. Λιθόζηρωηα πεζοδρόμια 

Καη ζηελ θαζαίξεζε ησλ ιηζόζηξσησλ πεδνδξνκίσλ, ζα απνθεύγεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ 

ιίζσλ, κε ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 

Πάλσ από ηελ επίρσζε ζα γίλεη δηάζηξσζε ρνλδξόθνθθεο άκκνπ κε ζπκπηεζκέλν πάρνο ίδην 

κε ην πάρνο ηεο ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο ηνπ πεδνδξνκίνπ. Αθνινύζσο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη 

πέηξεο πνπ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ην αξκνιόγεκά ηνπο κε άκκν 

θαη ε ηύπαλζε. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ιίζσλ ζε ζηάζκε ςειόηεξε από ηελ θαλνληθή (επεηδή ίζσο 

πξνβιέπεηαη ππνρώξεζε). Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη ηηο 

ππνρσξήζεηο απηέο, πνπ ελδερόκελα ζα ζπκβνύλ σο ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδεκίσζε. ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ιηζόζηξσηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη εξγαζίεο 

ζπκπίεζεο θαη θαζαξηζκνύ ηνπ, νη κεηαθνξέο ησλ ιίζσλ θαη ησλ άιισλ πιηθώλ θαζώο θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπο. Ο Αλάδνρνο δελ ζα απνδεκησζεί ηδηαίηεξα γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

βάζεο από  άκκν πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ. Επίζεο δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηα ηελ αμία ησλ θάζε είδνπο πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

 

8. Μήκη και πλάηη καθαίρεζης - Επαναθοράς πεζοδρομίοσ -  Στέδια  

Σα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο επηθάλεηαο ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ θαζαηξείηαη θαη επαλαθέξεηαη 

είλαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ απηώλ 

γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ έγγξαθε πξνο ηνύην εληνιή ηεο Δηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο κε ηελ 

νπνία εληνιή ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβώο θαη νη επί πιένλ απηέο δηαζηάζεηο. 
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9. Προληπηικά μέηρα 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη όια ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξόιεςε δεκηάο ή 

αηπρήκαηνο ζε ηξίηνπο θαη είλαη εμ’ νινθιήξνπ ππεύζπλνο γηα νηηδήπνηε πξνθύςεη ζην έξγν, 

ιόγσ παξαιείςεσλ ζηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ δηαηάμεσλ. 

Σα κέηξα απηά ζα ιακβάλνληαη ζε όιν ην κήθνο ηεο ηάθξνπ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

πξνζηαζία από ηελ θπθινθνξία πεδώλ ζηα αλαθαηαζθεπαζκέλα ηκήκαηα ησλ πεδνδξνκίσλ, 

κέρξη ηελ πιήξε πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ θνληάκαηνο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε 

δεκηνπξγία απνηππσκάησλ ζην λσπό ζθπξόδεκα ή θαη ε κεηαθίλεζε ηζηκεληνπιαθώλ ή 

ηζηκεληνπιαθηδίσλ θαη ησλ θπβόιηζσλ ή ιίζσλ. 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα βάσης 

στο μήκος του παράπλευρου της διώρυγας δρόμου. 

 

 

2. Υλικά  

 

2.1. Αδρανή 

 

 Τα αδρανή θα είναι ασβεστολιθικά, σκληρά, και θα έχουν τις μηχανικές ιδιότητες που 

περιγράφονται στην παράγραφο 3 της Τεχνικής Προδιαγραφής 131., πλην του δείκτη 

πλαστικότητας, που δεν θα είναι μεγαλύτερος του 3%. 

 Η κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με την οριζόμενη για τον τύπο Δ 

ασφαλτικής βάσης της Π.Τ.Π. Α260 του πρώην Υ.Δ.Ε. 

 

 

3. Σύνθεση Ασφαλτομιγμάτων 

 

 Οι τύπος ασφαλτικής βάσης που θα εφαρμοσθεί θα είναι ο τύπος Δ’ της Π.Τ.Π. Α260 

του πρώην Υ.Δ.Ε. 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, ένα μήνα πριν αρχίσουν οι ασφαλτικές εργασίες, 

όπως προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου, να υποβάλει μελέτη για τη σύνθεση των 

ασφαλτομιγμάτων, που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν στο έργο, για να ελεγχθούν και 

εγκριθούν από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που σε δειγματοληψία που θα γίνει από το 

Εργαστήριο προκύψει μικρότερο ποσοστό ασφάλτου στο μίγμα, αν αυτό είναι σε αποδεκτά 

όρια, θα γίνεται ανάλογη περικοπή στην τιμή του ασφαλτομίγματος, εφαρμόζοντας το άρθρο 

46 του Π.Δ. 609/85 για ακαταλληλότητα υλικών, ελαττώματα, παράλειψη συντήρησης.  Σε 

περίπτωση που θα προκύψει μεγαλύτερο ποσοστό θα εξετάζεται αν συνιστά κακοτεχνία και 

κατά πόσον αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή. 

 

 

4. Προεπάλειψη 

 

 Η επιφάνεια της στρώσης βάσης προεπαλέιφεται με ασφαλτικό διάλυμμα τύπου ΜΕ-0 

σε αναλογία περίπου 1,2 Kg/M
2 

. 

 

 

5. Aσφαλτικός τάπητας βάσης 

 

 Το πάχος της στρώσης ασφαλτικής βάσης θα είναι όχι μικρότερο των 5 cm. 

 

 Ανοχές προς το έλαττον στο πάχος της στρώσης δεν είναι ανεκτές και προς το πλέον 

δεν επιμετρούνται. Στρώση μικρότερου πάχους θα αποξεσθεί (με δαπάνη του Αναδόχου) σε 

βάθος όχι μικρότερο των 3 cm και θα συμπληρωθεί μέχρι τις επιθυμητές διαστάσεις με νέα 

στρώση ιδίου τύπου, που θα συμπυκνωθεί εκ νέου όπως περιγράφεται στις Π.Τ.Π. 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 
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6. Σαμαράκια δρόμου 

 

 Καθόλο το μήκος του δεξιού παράπλευρου δρόμου θα κατασκευαστούν ανά 100 m 

«σαμαράκια» για τον έλεγχο της ταχύτητας των οχημάτων.  Τα σαμαράκια θα 

κατασκευαστούν σε όλο το πλάτος του τάπητα (4,0 m),  με πλάτος 0,5 m και ύψος 0,05 m. 

 Πινακίδες κυκλοφορίας που θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν των διασταυρώσεων του 

δρόμου με τους κύριους δρόμους που γεφυρώνονται με τη διώρυγα, θα προειδοποιούν για την 

ύπαρξη τους και για το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας (30 Km). 
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1. Γεvηθά 

 

 Η παξoύζα ηερvηθή πξoδηαγξαθή αvαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα 

πιεξνύληαη θαηά ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ςπρξνύ αζθαιηνδέκαηνο. Η ρξήζε ηνπ ςπρξνύ 

αζθαιηνδέκαηνο ζα γίλεηαη επί ηνκώλ κηθξήο έθηαζεο ή γηα ηελ απνθαηάζηαζε θζνξώλ 

αζθαιηνηάπεηα ύζηεξα από επεκβάζεηο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

 

 

2. Υιηθό 

 

 Τν έηνηκν αζθαιηόδεκα πξόθεηηαη λα εθαξκνζηεί επί ηνκώλ κηθξήο έθηαζεο, ή γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θζνξώλ αζθαιηνηάπεηα. 

 

 Τν έηνηκν αζθαιηόδεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηηο αθόινπζεο ηδηόηεηεο: 

1. Να είλαη ςπρξό, κε ςεθίδα θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη ε εθαξκνγή 

ηνπ λα κπνξεί λα γίλεη αθόκα ζε ρακειέο θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο 

(επηζπκεηή δηαθύκαλζε από –15C έσο +45C). 

2. Να κελ απαηηείηαη πξνεπάιεηςε ζπγθνιιεηηθνύ πιηθνύ επί ηεο πθηζηάκελεο αζθάιηνπ, 

ή ηεο βάζεο (ζπκππθλσκέλν 3A) ή άιιε επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο πξνο 

αζθαιηόζηξσζε (θαζαξηζκόο, αθαίξεζε ύδαηνο θιπ.). 

3. Να κελ απαηηείηαη αλάκημε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο κε άιια πιηθά. 

4. Να κελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εξγαζία ζπκπύθλσζεο ηνπ λένπ αζθαιηνηάπεηα, ε νπνία 

λα κπνξεί λα γίλεη κε απιά κέζα όπσο π.ρ. κε ρεηξνθίλεην θόπαλν, ειαθξύ θύιηλδξν 

κσζατθνύ, θιπ. ή θαη κε απιή επηκειεκέλε δηάζηξσζε. 

5. Μεηά ηελ δηάζηξσζε ή ηελ ειαθξά ζπκπύθλσζε, ν ηάπεηαο λα κπνξεί λα δίλεηαη άκεζα 

ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ. 

6. Τν αζθαιηόδεκα λα πεξηέρεη εηδηθνύο ζύκπινθνπο δηαιύηεο ζηελ πίζζα, ώζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ: 

 Απνκάθξπλζε ησλ δηαιπηώλ ζην πεξηβάιινλ, κεηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ 

αζθαιηνδέκαηνο κε απνηέιεζκα ηελ ζηεξενπνίεζή ηνπ. Η απνκάθξπλζε απηώλ 

ησλ δηαιπηώλ λα κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αληίζεηα, ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ε πηεηηθόηεηα ησλ δηαιπηώλ λα κελ δεκηνπξγεί 

πξόβιεκα ζηε ζπζθεπαζία. 

 Οη δηαιύηεο λα ζπληεινύλ γηα ηελ ζπγθόιιεζε ηνπ λένπ αζθαιηνηάπεηα κε ηνλ 

πθηζηάκελν, ρσξίο ηελ αλάγθε ζπγθνιιεηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ε αύμεζε ηεο αληνρήο κε ηε ρξήζε (πίεζε), ρσξίο απώιεηα 

ηεο ειαζηηθόηεηάο ηνπ. 

7. Τν αζθαιηόδεκα, εθαξκνδόκελν επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, λα κελ επεξεάδεηαη από 

βξνρή, ρηόλη, ή παγεηό θαη λα κελ δεκηνπξγνύληαη ξσγκέο ηνπ νδνζηξώκαηνο ιόγσ 

ζεξκνθξαζηαθώλ ζπζηνινδηαζηνιώλ. 

8. Η ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο λα είλαη ηέηνηα, ώζηε ε ειαζηηθόηεηά ηνπ λα 

δηαηεξείηαη γηα καθξό ρξνληθό δηάζηεκα, λα εμαζθαιίδεηαη ε αληηνιηζζεξόηεηα ηνπ 

νδνζηξώκαηνο, λα κελ απνθνιιάηαη από ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ ή από ηνπο 

πεδνύο, θαη γεληθώο λα κελ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζηελ θπθινθνξία. 

9. Τν αζθαιηόδεκα λα παξαδίλεηαη ζε αεξνζηεγή δνρεία ή ζε ζάθνπο ησλ 25 έσο 35 

θηιώλ. Η όιε ζπζθεπαζία  πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηεπθόιπλζε ηεο εξγαζίαο από 
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ηνπο ηερλίηεο. (Μεγάιν ζηόκην δνρείνπ, ρεξνύιη  αλάξηεζεο θιπ.) Επίζεο λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ελαπνκείλαληνο ηπρόλ ππνινίπνπ ηεο ζπζθεπαζίαο. 

10. Η αεξνζηεγήο ζπζθεπαζία, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο, θαη 

ηνπο εκπεξηερόκελνπο δηαιύηεο, λα εμαζθαιίδνπλ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηνπ 

πιηθνύ γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 6 κελώλ. 

11. Επηζπκεηό είλαη ε ζύλζεζε ηνπ αζθαιηνδέκαηνο λα είλαη ηέηνηα, ώζηε λα κπνξεί λα 

γίλεη εθαξκνγή αθόκα θαη ζε ύθπγξεο ή θαη πγξέο επηθάλεηεο, θαζώο θαη ζε κηθξό πάρνο 

ζηξώζεο (κηθξόηεξν ησλ 5 εθ.) γηα ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ζε θαζηδήζεηο κηθξνύ βάζνπο. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή ηλεκτροσυγκολλητών χαλυβδοσωλήνων 
στο σωληνουργείο: 

• Ευθείας ραφής, ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου DN ≤ 600 mm, που παράγονται με μέθοδο 
συγκόλλησης με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος (EW – Electric Welded) 

• Ελικοειδούς ραφής, ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου DN ≥ 300 mm που συγκολλούνται με την 
μέθοδο του βυθιζόμενου τόξου (SAW – Submerged Arc Welded)  

καθώς και στις πιστοποιήσεις, τους ελέγχους και τις δοκιμές που απαιτούνται για την ποιοτική τους 
αποδοχή από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων, 
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και 
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή 
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις 
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
οι απαιτήσεις για την κατασκευή, ελέγχους και δοκιμές θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω πρότυπα: 

ΕΝ 10204 ΕΝ ISO 14341 ΕΝ ISO 377 ΕΝ ISO 17636-01 

ΕΝ 10163 ΕΝ ISO 14171 ΕΝ ISO 14284 ΕΝ ISO 10675-01 

ΕΝ 10051 ΕΝ ISO 14174 ΕΝ ISO 10002-1 ΕΝ ISO 10893-02 

ΕΝ 10224 ΕΝ ISO 17632 ΕΝ ISO 5173 ΕΝ ISO 10893-03 

DIN 17100 ΕΝ ISO 14175 ΕΝ ISO 8492 ΕΝ ISO 10893-10 

ΕΝ 10025-1 EN ISO 9001 ΕΝ ISO 8493 ENV 10220 

ΕΝ 10025-2 EN ISO/IEC 17025 ΕΝ ISO 10893-1 ΕΝ 10021 

APΙ 5L EN ISO 15614-01 ΕΝ ISO 10893-11 Τ.Π. 201.03 

ΕΝ 13479 ΕΝ ISO 15609-01 ΕΝ ISO 10893-8 Τ.Π. 201.09 

ΕΝ 12074 EN ISO 15614-13 ΕΝ ISO 10893-6 Τ.Π. 201.11 

ΕΝ ISO 544 ΕΝ ISO 15609-05 ΕΝ ISO 17640  

ΕΝ ISO 14344 ΕΝ ISO 14732 ΕΝ ISO 23279  

ΕΝ 14532-1 ΕΝ ISO 9606-1 ΕΝ ISO 11666  

ΕΝ 14532-2 ΕΝ ISO 9712 ΕΝ 12732  

ΕΝ ISO 2560 ΕΝ ISO/IEC 17020 ΕΝ ISO 9712  
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Οι τίτλοι των προτύπων αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα. 

Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων θα υπερισχύουν οι αυστηρότερες απαιτήσεις σύμφωνα 
με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 
• Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους της 

παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, στις συσχετιζόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π. 201.03, Τ.Π. 
201.09, Τ.Π. 201.11), καθώς και στα ειδικά πρότυπα που παραπέμπουν. 

• Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω βασικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και στα ειδικά 
πρότυπα που παραπέμπουν. 

Για όσες προδιαγραφές/πρότυπα δεν αναφέρεται κάποια ημερομηνία έκδοσης, ισχύει η εκάστοτε 
τελευταία αναθεώρηση που έχει εκδοθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης με το σωληνουργείο ή τον 
προμηθευτή. 

Εφόσον σε κάποια προδιαγραφή/πρότυπο αναγράφεται συγκεκριμένη ημερομηνία έκδοσης, τότε ισχύει 
αυτή η συγκεκριμένη έκδοση και όχι κάποια άλλη έκδοση. 

Για εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης προδιαγραφής/προτύπου (υλικών, εργασιών, ελέγχων, κλπ), απαιτείται 
η προηγούμενη έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η αναφορά στον αμερικανικό κώδικα API 5L, αφορά τις μεμονωμένες και μόνο περιπτώσεις που αυτός 
αναφέρεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, όπως ποιότητα υλικού (παράγραφος 1.3.1 γ), 
πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης και διαδικασιών συγκόλλησης (παράγραφος 1.4.3) και αυτόματος 
έλεγχος ραφών με υπερήχους (παράγραφος 3.12.1 β), και όχι το σύνολο των απαιτήσεων κατασκευής των 
χαλυβδοσωλήνων, όπου ισχύει το ευρωπαικό πρότυπο ΕΝ 10224. 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα τσέρκια πρώτης ύλης για την κατασκευή των σωλήνων, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 
χαλυβουργείου προέλευσης τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204 και θα φέρουν ευκρινή σήμανση για την 
απαιτούμενη ταύτιση υλικού με τα πιστοποιητικά ποιότητας. 

Όλα τα τσέρκια θα ελέγχονται από το σωληνουργείο μέσω έγγραφης διαδικασίας ελέγχου εισερχομένων 
που θα περιλαμβάνει: 

− Έλεγχο και έγκριση των πιστοποιητικών χαλυβουργείου 

− Οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10163 και ΕΝ 10051 

− Δειγματοληπτικές καταστρεπτικές δοκιμές (εφελκυσμός) και χημική σύσταση βασικού μετάλλου, 
σύμφωνα με τις συνθήκες και τα πρότυπα που προβλέπουν οι παράγραφοι 3.2, 3.4, και 3.5 της 
παρούσας.  

Η ποιότητα του υλικού των τσερκιών θα ακολουθεί τις απαιτήσεις της παραγγελίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 
των παραγράφων α έως γ που έπονται. 

α) Ποιότητα υλικού L235 ή L355 (πρώην St 37.0 ή St 52.0 κατά DIN 1626) 

Για την παραγωγή των σωλήνων θα χρησιμοποιούνται χαλύβδινα τσέρκια ποιότητας υλικού L235 (Mat.Nr. 
1.0252) ή L355 (Mat.Nr. 1.0419) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10224. 

Η διαδικασία χύτευσης των τσερκιών θα αποφασίζεται από το χαλυβουργείο παραγωγής. 

Είναι αποδεκτοί μόνο πλήρως καθησυχασμένοι χάλυβες. 
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Για την χημική σύσταση χύτευσης ή προϊόντος (τσέρκια ή σωλήνες) ισχύουν οι πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα, 
του προτύπου ΕΝ 10224. Για τις μηχανικές αντοχές (τσέρκια ή σωλήνες) ισχύει ο πίνακας 3 του ανωτέρω 
προτύπου. 

Εναλλακτικά των ποιοτήτων L235 ή L355 που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
τα ακόλουθα υλικά που αναφέρονται στις παραγράφους β ή γ, με προηγούμενη έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.: 

β) Ποιότητα υλικού S235 ή S355 (πρώην  St 37-2 ή St 52-3 αντίστοιχα κατά DIN 17100) 

Εναλλακτική ποιότητα υλικού του L235: S235(JR ή J0 ή J2), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 10025-1 
και ΕΝ 10025-2.  

Εναλλακτική ποιότητα υλικού του L355: S355(JR ή J0 ή J2), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 10025-1 
και ΕΝ 10025-2.  

Η διαδικασία χύτευσης των τσερκιών αποφασίζεται από το χαλυβουργείο παραγωγής. 

Είναι αποδεκτοί μόνο πλήρως καθησυχασμένοι χάλυβες. 

Για την χημική σύσταση χύτευσης ή προϊόντος (τσέρκι ή σωλήνα) ισχύουν οι πίνακες 2 και 4 του προτύπου 
ΕΝ 10025-2. Για τις μηχανικές αντοχές του τσερκιού παραγωγής των σωλήνων ισχύει ο πίνακας 7 του 
ανωτέρω προτύπου. 

Για καλύτερη συγκολλησιμότητα το ισοδύναμο άνθρακα (CEV) δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,35% για την 
ποιότητα S235 και το 0,45% για την ποιότητα S355. 

γ) Ποιότητα υλικού API 5L – GRB ή API 5L-X52 

Εναλλακτική ποιότητα υλικού του  L235: API 5L – GRB. 

Εναλλακτική ποιότητα υλικού του L355: API 5L – Χ52, ή Χ52Ν, ή Χ52Μ.  

Για την χημική σύσταση χύτευσης ή προϊόντος (τσέρκι ή σωλήνα) ισχύουν οι πίνακες 2Β (welded) του 
προτύπου API 5L. Για τις μηχανικές αντοχές του τσερκιού παραγωγής των σωλήνων ισχύει ο πίνακας 3B του 
ανωτέρω προτύπου. To ισοδύναμο άνθρακα κατά SR18 του API 5L θα είναι το πολύ 0,40%. 

Σε περίπτωση πρόθεσης χρησιμοποίησης άλλης ποιότητας υλικού, απ’ ότι προβλέπεται από την 
παραγγελία, απαιτείται η έγγραφη αποδοχή από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., πριν την έναρξη της παραγωγής στο 
σωληνουργείο. 

1.3.2 ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 

Υλικά συγκόλλησης χρησιμοποιούνται μόνο κατά την παραγωγή σωλήνων ελικοειδούς ραφής (SAW), 
καθότι οι σωλήνες ευθείας ραφής (EW) παράγονται με αυτογενή συγκόλληση. 

Τα υλικά συγκόλλησης θα πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και προμήθειας που αναφέρονται στα 
πρότυπα: ΕΝ 13479, ΕΝ 12074, EN ISO 544, EN ISO 14344. 

Επίσης θα φέρουν έγκριση τύπου (Type testing) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14532-1 ή ΕΝ 14532-2, η 
οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Ανάλογα με την μέθοδο συγκόλλησης που εφαρμόζεται, τα υλικά συγκόλλησης θα είναι πιστοποιημένα 
σύμφωνα με τα επιμέρους εξειδικευμένα πρότυπα: EN ISO 2560, EN ISO 14341, EN ISO 14171, EN ISO 
14174, EN ISO17632, EN ISO 14175. 

Τα υλικά συγκόλλησης θα είναι καινούργια, σε καλή κατάσταση συσκευασίας, χωρίς ίχνη αλλοίωσης της 
επιφάνειάς τους η δε αποθήκευση και διαχείρισή τους (ξήρανση – συντήρηση) θα ακολουθεί τις ειδικές 
απαιτήσεις του κατασκευαστή τους. 
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Όλα τα υλικά συγκόλλησης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά εργοστασίου τύπου 3.1/2.2 κατά ΕΝ 10204 
όπου θα αναφέρονται: 

− Ο αριθμός παρτίδας (batch No) που θα ταυτίζεται με την συσκευασία του υλικού  

− Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης της συγκεκριμένης παρτίδας (τύπος 3.1)  

− Αποτελέσματα μηχανικών δοκιμών (τύπος 2.2) 

Ειδικά για την χρήση ηλεκτρόδιων με βασική επένδυση επισημαίνονται οι παρακάτω απαιτήσεις: 

− Αποθήκευση σε στεγνό και κλειστό χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία (min +18οC) και υγρασία (max 
60%).  

Πριν την χρήση των ηλεκτροδίων απαιτείται: 

− Ξήρανση σε ειδικό φούρνο για 2 ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία min250oC. Μέγιστη συνολική 
διάρκεια διαδοχικών ξηράνσεων 10 ώρες 

− Συντήρηση σε ατομικά φουρνάκια σε 100οC έως 200οC για μια βάρδια εργασίας το πολύ 

− Εφόσον χρησιμοποιείται ειδική συσκευασία (Vacuum Pack) τα ηλεκτρόδια θα τοποθετούνται κατευθείαν 
στα φουρνάκια συντήρησης, χωρίς ξήρανση. Η διαδικασία ξήρανσης θα εφαρμοστεί εφ’ όσον διακοπεί η 
συντήρησή τους. 

Ο βόρακας (Flux) της αυτόματης συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου (SAW) θα υπόκειται στην διαδικασία 
αποθήκευσης, ξήρανσης και συντήρησης (θερμοκρασία – χρόνος παραμονής) που ορίζει ο κατασκευαστής 
αυτής. Βόρακας (Flux) που ανακυκλώνεται, αφού έχει ήδη χρησιμοποιηθεί θα υπόκειται υποχρεωτικά στην 
ανωτέρω διαδικασία ξήρανσης πριν επαναχρησιμοποιηθεί.  

Η ανωτέρω διαδικασία θα περιγράφεται σε ειδική οδηγία εργασίας του σωληνουργείου.  

1.3.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες θα παράγονται σε κατάλληλη αυτόματη σωληνομηχανή: 

• Με εφαρμογή αυτογενούς συγκόλλησης με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και εφαρμογή πίεσης (EW – 
Electric Welding) για την παραγωγή της ευθείας ραφής. Η συγκόλληση της ευθείας ραφής θα 
πραγματοποιείται είτε: 

 α) μέσω σύντηξης λόγω αντίστασης στην ροή ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του αρμού               
σύνδεσης της παραγόμενης ευθείας ραφής (25 - ERW Electric Resistance Welding / Upset Welding) 
με ταυτόχρονη εξάσκηση πίεσης, είτε 

 β) μέσω σύντηξης λόγω υπερθέρμανσης από ροή δινορρευμάτων (λόγω χρήσης πηνίου με υψίσυχνο 
ηλεκτρικό ρεύμα, συχνότητας τουλάχιστον 100kHz) στο υλικό εκατέρωθεν του αρμού σύνδεσης της 
παραγόμενης ευθείας ραφής (291 – HFW High Frequency Welding) με ταυτόχρονη εξάσκηση 
πίεσης.  

Δεδομένης της ποιοτικής ανωτερότητας των σωλήνων αυτής της κατηγορίας, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα 
διευκρινίζει (κατά περίπτωση κρισιμότητας της εκάστοτε προμήθειας) την προτίμηση 
προμήθειας των σωλήνων HFH έναντι των ERW (ως παράγραφος 6 της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής).  

• Με εφαρμογή συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου (121 – SAW/Submerged Arc Welding) με χρήση 
σύρματος συγκόλλησης (welding wire) και βόρακα συγκόλλησης (flux) για την παραγωγή της ελικοειδούς 
ραφής, καθώς και του εσωτερικού τμήματος της ραφής τσέρκι-τσέρκι. 

Ειδικότερα για την παραγωγή σωλήνων ελικοειδούς ραφής SAW: 
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− Το χρησιμοποιούμενο τσέρκι θα έχει πλάτος μεταξύ 0,8 έως 3 φορές την εξωτερική διάμετρο του 
παραγόμενου σωλήνα  

− Θα χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα κορδόνι συγκόλλησης στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό του 
σωλήνα 

− Οι σωλήνες επιτρέπεται να περιέχουν ραφή τσέρκι-τσέρκι, η οποία όμως δεν θα τερματίζει σε άκρο του 
σωλήνα 

− Η υπερύψωση της ραφής στο εσωτερικό των σωλήνων θα τροχίζεται «πρόσωπο» με την επιφάνεια του 
μετάλλου, σε μήκος τουλάχιστον 30mm από το κάθε άκρο της σωλήνας. Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει 
τις συγκολλήσεις στο εργοτάξιο και θα εφαρμόζεται μόνο για τις σωλήνες με εξωτερική διάμετρο (D) 
μικρότερη των Φ914mm.   

Για όλους τους προμηθευόμενους σωλήνες ευθείας ή ελικοειδούς ραφής, ισχύουν τα κάτωθι: 

Τα προς συγκόλληση διαμήκη άκρα των τσερκιών θα κατεργάζονται, διαμορφώνονται και τροχίζονται με 
συνεχή μηχανικό τρόπο ώστε να προκύπτουν καθαρές και στιλπνές επιφάνειες, κατάλληλες για την 
διεξαγωγή των αυτόματων συγκολλήσεων ευθείας ή ελικοειδούς ραφής.  

Όλοι οι σωλήνες θα έχουν ομοιόμορφο μήκος από 8,0 έως 12,0 μέτρα σύμφωνα με την παραγγελία της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και δεν θα προέρχονται από συνένωση μικρότερων τμημάτων (δεν επιτρέπονται οι εγκάρσιες 
– περιφερειακές ραφές). 

1.3.4 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Σε κάθε ένα σωλήνα θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση, που θα εφαρμόζεται με σφράγισμα, αναγραφή 
στοιχείων και χρωματική σήμανση ως κάτωθι:  

α) Σφράγισμα Στοιχείων 

Το σφράγισμα θα διεξάγεται με μεταλλική σφραγίδα ύψους στοιχείων τουλάχιστον 6mm και 
στρογγυλευμένα άκρα. 

Θα σφραγίζεται ο Α/Α της κάθε σωλήνας και στα δύο άκρα εσωτερικά, κοντά στην απόληξη της αντίστοιχης 
ευθείας ή ελικοειδούς ραφής (όχι πάνω στην θερμική ζώνη).  

β) Αναγραφή Στοιχείων 

Η αναγραφή στοιχείων θα γίνεται πάνω στον σωλήνα ή πάνω από την εξωτερική επένδυση εφόσον 
εφαρμόζεται εξωτερική επένδυση, με άσπρο (ανεξίτηλο στον καιρό) χρώμα, ύψους στοιχείων τουλάχιστον 
20 mm. 

Η θέση αναγραφής θα είναι εξωτερικά του κάθε σωλήνα ή πάνω στην προστατευτική εξωτερική επένδυση 
και σε απόσταση 500mm από κάθε άκρο. Η σήμανση θα επαναλαμβάνεται ανά 3 μέτρα. Θα αναγράφονται 
(κατά σειρά) οι παρακάτω πληροφορίες: 
• Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ – Αριθμός παραγγελίας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (π.χ. 18181111) 
• Πλήρης ονομασία του σωληνουργείου κατασκευής του σωλήνα 
• Ο αριθμός του προτύπου ΕΝ 10224 
• Εξωτερική Διάμετρος x Πάχος Τοιχώματος (π.χ. 610 x 7.1) 
• Πραγματική ποιότητα υλικού που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. API 5L-GRB, S235) 
• Μήνας και έτος κατασκευής (π.χ. 9/02) 
• A/A σωλήνας 

γ) Χρωματική Σήμανση 



 
 

 Τ.Π. 201.01 
 

201_01_v0004_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ (EW) & ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ (SAW) 
18 Μαΐου 2018 Σελίδα 9 από 34 

 Χρωματική σήμανση θα γίνεται πάνω στον σωλήνα ή πάνω από την εξωτερική επένδυση (εφόσον 
προβλέπεται από την παραγγελία εξωτερική επένδυση), με άσπρο ανεξίτηλο στον καιρό χρώμα, του 
ίχνους της ραφής τσέρκι-τσέρκι καθ’ όλο το μήκος αυτής, ώστε να είναι εμφανής η ύπαρξη και η θέση 
της. 

 Χρωματική σήμανση θα γίνεται πάνω στον σωλήνα ή πάνω από την εσωτερική επένδυση (εφόσον 
προβλέπεται από την παραγγελία εσωτερική επένδυση), με άσπρο ανεξίτηλο στον καιρό χρώμα ως 
κάτωθι. 
Η σήμανση εσωτερικά του κάθε σωλήνα θα περιλαμβάνει: 
• Συμβολισμό με βελάκι για τον εντοπισμό της ραφής τσέρκι-τσέρκι και στα δύο άκρα του σωλήνα.  
• Συμβολισμό της ανοχής εξωτερικής διαμέτρου άκρων: Το σύμβολο ανοχής εξωτερικής διαμέτρου 

αφορά τα άκρα των σωλήνων, ορίζεται ως παρακάτω και αναγράφεται και στα δυο άκρα εσωτερικά, 
με άσπρο ανεξίτηλο στον καιρό χρώμα (ύψος στοιχείων 10 mm). 

 

Ανοχή της Εξωτερικής Διαμέτρου 
Άκρων (από ονομ. τιμή) 

(mm) 

έως και: -6 -4 -2 +2 +4 +6 

από: -4 -2 0 0 +2 +4 

Σύμβολο ανοχής Εξωτερικής Διαμέτρου 
 

-3D -2D -D D 2D 3D 

1.3.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Η προστατευτική εσωτερική και εξωτερική επένδυση των σωλήνων θα γίνεται από το ίδιο το σωληνουργείο 
που έχει κατασκευάσει τους χαλυβδοσωλήνες, σύμφωνα με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα καθορίζει στην παραγγελία της την ύπαρξη ή όχι εξωτερικής και εσωτερικής επένδυσης. 
Η εξωτερική επένδυση – εφόσον προβλέπεται από την παραγγελία – θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π. 201.09. Αντίστοιχα, εφόσον προβλέπεται από την 
παραγγελία εσωτερική επένδυση, αυτή θα ακολουθεί τα αναφερόμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π. 
201.11.  

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της προστατευτικής 
επένδυσης των σωλήνων. Προς τούτο το σωληνουργείο θα ειδοποιεί την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τουλάχιστον 7 
εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των συγκεκριμένων εργασιών. 

1.3.6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ 

Η μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση των επενδυμένων χαλυβδοσωλήνων θα διεξάγεται σύμφωνα με 
την οικεία Τεχνική Προδιαγραφή της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Τ.Π. 201.03. 

Για την εξασφάλιση της εσωτερικής καθαρότητας της μόνωσης, όλοι οι σωλήνες με ονομαστική διάμετρο 
D≤914mm θα προμηθεύονται με κατάλληλα εφαρμοσμένα πλαστικά διαφράγματα (τάπες) στα δύο άκρα 
τους. Μετά την εγκατάσταση των σωλήνων στο έργο, ο αντίστοιχος Ανάδοχος του έργου υποχρεούται την 
επιστροφή των πλαστικών διαφραγμάτων στην αποθήκη Μενιδίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Για την εξασφάλιση της κυκλικότητας της διατομής, όλοι οι σωλήνες με διάμετρο D>1422mm, θα 
προμηθεύονται με σταυρούς ακαμψίας στα δύο άκρα τους. Τα στελέχη των σταυρών θα είναι 
κατασκευασμένα από σωλήνες διαμέτρου 1,5 έως 2 ίντσες και τα άκρα τους θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα 
(πονταρισμένα) στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και με τρόπο ώστε να υφίσταται η μικρότερη δυνατή 
φθορά της εσωτερικής επιφάνειας. 
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1.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ακολουθούν γενικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο εφαρμοστέο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του 
σωληνουργείου, στις πιστοποιήσεις μεθόδων συγκόλλησης, στις πιστοποιήσεις των ηλεκτροσυγκολλητών 
καθώς και των ελεγκτών μη καταστρεπτικών ελέγχων. 

1.4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Το σωληνουργείο θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ ISO 9001 για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την 
παραγωγή και έλεγχο των προμηθευομένων σωλήνων.  

Το σωληνουργείο θα χρησιμοποιεί πλήρη έγγραφη τεκμηρίωση ώστε μέσα από αυτή να προκύπτουν 
μονοσήμαντα όλοι οι παράγοντες που συμμετείχαν στην παραγωγή και έλεγχο κάθε σωλήνα χωριστά. 

Ειδικότερα, με αφετηρία την σήμανση κάθε σωλήνα (βλ. παράγραφο 1.3.4) πρέπει να προκύπτουν σαφώς 
και μονοσήμαντα: 

− Η προέλευση του τσερκιού (χαλυβουργείο, ποιότητα, Coil Nr) 

− Τα υλικά συγκόλλησης (batch No) που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την παραγγελία για τους σωλήνες 
ελικοειδούς ραφής SAW 

− Οι ηλεκτροσυγκολλητές και οι χειριστές μηχανών αυτόματης συγκόλλησης 

− Οι ελεγκτές μη καταστρεπτικών ελέγχων και λοιπών δοκιμών 

− Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων και δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν 

Η έγγραφη τεκμηρίωση θα υπόκειται στην έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. όσον αφορά τυχόν απαιτούμενες 
βελτιώσεις ώστε να επιτυγχάνεται ο ανωτέρω μονοσήμαντος συσχετισμός. 

1.4.2 ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλος ο κύριος και ο βοηθητικός εξοπλισμός συγκολλήσεων, ο εξοπλισμός ανόπτησης (σωλήνες EW),  καθώς 
και ο εξοπλισμός ελέγχων και δοκιμών του σωληνουργείου, καθώς και των εξωτερικών εργαστηρίων που 
πιθανόν χρησιμοποιηθούν, θα είναι διακριβωμένος:   

− Αμπερόμετρα και βολτόμετρα, συχνότητα ρεύματος (HFW) των αυτόματων μηχανών συγκόλλησης 

− Μηχανές συγκόλλησης για τις χειροκίνητες συγκολλήσεις στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (για την 
παραγωγή ραφών τσέρκι-τσέρκι ή για τις επισκευές) 

− Φούρνοι ξήρανσης και συντήρησης υλικών συγκόλλησης, στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής 

− Μηχανές και συσκευές καταστρεπτικών δοκιμών, καταστρεπτικών ελέγχων και όργανα μέτρησης. Οι 
ελεγκτήρες συγκόλλησης δεν χρήζουν διακρίβωσης, εκτός εάν φέρουν σημάδια φθοράς ή αστοχίας 

− Μηχανές και συσκευές / όργανα δοκιμής στεγανότητας και μη καταστρεπτικών ελέγχων και δοκιμών 

Η διακρίβωση θα γίνεται ως κάτωθι και θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό: 

− Από διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεων κατά EN ISO/IEC 17025 

− Από το σωληνουργείο μέσω χρήσης εσωτερικής διαδικασίας διακρίβωσης και προτύπου (master) 
διακριβωμένου από διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεων ως άνω.  

Το πιστοποιητικό διακρίβωσης θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως ημερομηνία 
μέτρησης, πρότυπο βαθμονόμησης, επιτρεπόμενες αποκλίσεις, μετρηθείσες τιμές κ.λπ. 

Ειδικότερα, για το σύστημα αυτόματου ελέγχου των συγκολλήσεων με υπερήχους, η βαθμονόμηση θα 
επαναλαμβάνεται κάθε 4 ώρες λειτουργίας (χωρίς να απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού). 
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1.4.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (WPQR, WPS) 

Πριν την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να πιστοποιηθούν όλες οι μέθοδοι συγκόλλησης που 
θα χρησιμοποιηθούν ήτοι: 

− Αυτόματη αυτογενής συγκόλληση με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και εξάσκηση πίεσης στους σωλήνες 
ευθείας ραφής EW (25 ή 291) 

− Αυτόματη συγκόλληση βυθιζόμενου τόξου για τις κύριες ελικοειδείς ραφές (121) στους σωλήνες 
ελικοειδούς ραφής SAW 

− Συνδυασμένη μέθοδος συγκόλλησης για την ραφή τσέρκι-τσέρκι στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής 
(121-SAW/111-SMAW, ή 121-SAW/135-GMAW, ή 121-SAW/136-FCAW) 

− Συγκόλληση επισκευών στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (111-SMAW, ή 135-GMAW, ή 136-FCAW)  

Οι πιστοποιήσεις μεθόδων συγκόλλησης WPQR (Welding Procedure Qualification Records) και οι 
διαδικασίες συγκόλλησης WPS (Welding Procedure Specifications) θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω 
πρότυπα: 

• ΕΝ ISO 15614-1 και ΕΝ ISO 15609-1 αντίστοιχα για τους σωλήνες ελικοειδούς ραφής SAW 

• ΕΝ ISO 15614-13 και ΕΝ ISO 15609-5 αντίστοιχα για τους σωλήνες ευθείας ραφής EW 

• Εναλλακτικά οι πιστοποιήσεις μεθόδων συγκόλλησης (WPQR) και οι διαδικασίες συγκόλλησης (WPS) για 
τους σωλήνες ευθείας ραφής EW, θα ακολουθούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Β του αμερικανικού 
κώδικα API 5L 

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις θα φέρουν την έγκριση διαπιστευμένου προς τούτο Third Party, καθώς και 
πιστοποιημένου Μηχανικού Συγκόλλησης (πτυχίο Welding Engineer του International Institute of Welding). 

Οι διαδικασίες Συγκόλλησης (WPS) θα εκδίδονται για κάθε διαφορετική διάμετρο ή πάχος ή ποιότητα 
υλικού σωλήνα και θα αναφέρουν όλες τις παραμέτρους συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή, όπως: ποιότητα και πάχη τσερκιών, ποιότητα και διαμέτρους υλικών συγκόλλησης για σωλήνες 
ελικοειδούς ραφής SAW, είδος ρεύματος, Ampere, Volt, ταχύτητα συγκόλλησης, συχνότητα ρεύματος για 
σωλήνες ευθείας ραφής EW, θερμική κατεργασία για σωλήνες EW,  κλπ. 

Σε περίπτωση αλλαγής των παραμέτρων συγκόλλησης (πέρα από τις ανοχές του προτύπου ΕΝ ISO 15614-1, 
ή EN ISO 15614-13, ή API 5L), το σωληνουργείο θα επαναλαμβάνει όλη τη διαδικασία πιστοποίησης.  

Ειδικότερα για τους σωλήνες ελικοειδούς ραφής SAW και για ποιότητα υλικού L355 ή ισοδύναμου (S355, 
API 5L-X52 κλπ), αλλαγή του συγκεκριμένου επικαλυμμένου ηλεκτροδίου (brand name) που 
χρησιμοποιήθηκε στην πιστοποίηση μεθόδου ηλεκτροδίου (111), ή του συγκεκριμένου βόρακα (brand 
name) που χρησιμοποιήθηκε στην πιστοποίηση μεθόδου βυθιζόμενου τόξου (121), συνεπάγεται νέα 
πιστοποίηση μεθόδου συγκόλλησης (WPQR). Στην περίπτωση αυτή θα διεξάγονται μόνο οι δοκιμές 
κρούσης στην ραφή (3 δοκίμια) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 15614-1. 

Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω διαδικασιών δύναται να ξεκινήσει η παραγωγική 
διαδικασία σωλήνων και εφ’ όσον έχουν πιστοποιηθεί οι αντίστοιχοι ηλεκτροσυγκολλητές και χειριστές των 
μηχανών αυτόματης συγκόλλησης. 

Σε όλους τους σωλήνες ευθείας ραφής (EW), με ποιότητα υλικού L235, S235, API 5L-GrB, θα διεξάγεται 
υποχρεωτικά θερμική κατεργασία της ραφής που θα ανταποκρίνεται στην κατάσταση εξομάλυνσης Ν 
(Normalizing).  

Σε όλους τους σωλήνες ευθείας ραφής (EW), με ποιότητα υλικού L355, S355, API 5L-Χ52 / Χ52Ν / Χ52Μ, θα 
διεξάγεται υποχρεωτικά θερμική κατεργασία της ραφής και της θερμικά επηρεασμένης ζώνης (ΗΑΖ) που θα 
ανταποκρίνεται στην κατάσταση εξομάλυνσης Ν (Normalizing). 



 
 

 Τ.Π. 201.01 
 

201_01_v0004_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ (EW) & ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ (SAW) 
18 Μαΐου 2018 Σελίδα 12 από 34 

 

1.4.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (WPQ) 

Όλοι οι χειριστές των μηχανών αυτόματης συγκόλλησης (welding operators) που θα χρησιμοποιηθούν στην 
παραγωγή σωλήνων ευθείας EW ή ελικοειδούς ραφής SAW, θα είναι πιστοποιημένοι (πριν την έναρξη των 
εργασιών συγκόλλησης) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14732. 

Όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές μη αυτόματης συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή 
σωλήνων ελικοειδούς ραφής SAW θα είναι πιστοποιημένοι (πριν την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών 
συγκόλλησης) σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO 9606-1. 

Μετά από παρέλευση τριών το πολύ ετών, οι διαδικασίες πιστοποίησης τόσο των χειριστών αυτόματης 
συγκόλλησης, όσο και των ηλεκτροσυγκολλητών μη αυτόματης συγκόλλησης θα επαναλαμβάνονται μέσω 
της συγκόλλησης νέων δειγμάτων συγκόλλησης, ανεξάρτητα των προβλέψεων των ανωτέρω προτύπων.  

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις (WPQ) θα φέρουν την έγκριση πιστοποιημένου Μηχανικού Συγκόλλησης (πτυχίο 
Welding Engineer του International Institute of Welding). 

1.4.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (NDT) 

Οι ελεγκτές του σωληνουργείου (μόνιμοι ή μέσω συμβατικής σχέσης υπεργολαβίας) ή των εξωτερικών 
διαπιστευμένων εργαστηρίων που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εργασίες μη καταστρεπτικών ελέγχων 
(NDT-Non Destructive Testing) υλικών και συγκολλήσεων θα είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σε 
επίπεδο τουλάχιστον Level 2 κατά ΕΝ ΙSΟ 9712.  

Οι προβλεπόμενοι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν τις παρακάτω μεθόδους:  

− Οπτικό έλεγχο συγκολλήσεων 

− Αυτόματο ή χειροκίνητο έλεγχο συγκολλήσεων με Υπερήχους 

− Ραδιογραφικό έλεγχο συγκολλήσεων 

1.4.6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι πιστοποιήσεις μεθόδων συγκόλλησης (WPQR), ηλεκτροσυγκολλητών και χειριστών μηχανών αυτόματης 
συγκόλλησης (WPQ) θα διεξάγονται από αντίστοιχο διαπιστευμένο προς τούτο Φορέα Επιθεώρησης (Third 
Party) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17020. 

Τα εξωτερικά εργαστήρια που τυχόν χρησιμοποιούνται ως υπεργολάβοι για τη διεξαγωγή μη 
καταστρεπτικών ελέγχων ή καταστρεπτικών δοκιμών, πρέπει να είναι διαπιστευμένα σε όλο το εύρος των 
απαιτούμενων δοκιμών ή ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025.  

Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις (WPQR, WPQ) δύνανται να αποτυπώνονται σε έντυπα του Φορέα Επιθεώρησης 
ή εναλλακτικά του σωληνουργείου.  

Πέραν των ανωτέρω, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τηρεί το δικαίωμα να κρίνει μη αποδεκτό προσωπικό 
(ηλεκτροσυγκολλητή ή ελεγκτή) ή εργαστήριο δοκιμών για το οποίο αποδεδειγμένα τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η ποιότητα εργασίας του (ικανότητα, αξιοπιστία, εμπειρία κλπ). 
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2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την κατάθεση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι διαγωνιζόμενοι 
πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι: 

• Τεχνική Προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή του ζητούμενου υλικού 

• Τεχνικά Φυλλάδια 

• Επικυρωμένη Φωτοτυπία με την χημική ανάλυση του βασικού υλικού κατασκευής των σωλήνων, από 
διαπιστευμένο σε ισχύ εργαστήριο 

• Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό της εσωτερικής επένδυσης (εφόσον ζητείται 
από την παραγγελία εσωτερική επένδυση), ως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 
201.11. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα, ότι διαθέτουν 
τα κάτωθι Πιστοποιητικά (σε ισχύ), τα οποία θα υποβληθούν – προσκομιστούν μόνο από τον «Προσωρινό 
Ανάδοχο» κατά το στάδιο της κατακύρωσης: 

• Πιστοποιητικό ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10204 τύπου 3.1 και 3.2. 

• Πιστοποιητικό κατά EN ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Πιστοποιητικό κατά EN ISO 9001 του συμμετέχοντα Προμηθευτή. 

2.1.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν 
αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή 
γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κτλ γίνονται δεκτά στην 
Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς 
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα 
ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. Υπεύθυνες 
Δηλώσεις κλπ) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για το είδος των ελέγχων/δοκιμών, ποσοστά ελέγχων, θέση λήψης δοκιμίων, διαμόρφωση δοκιμίων, 
συνθήκες διεξαγωγής ελέγχου, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, επαναληπτικές δοκιμές κ.λπ. ισχύει το 
πρότυπο ΕΝ 10224, με τις δεσμευτικές διαφοροποιήσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους.   

Στον πίνακα δοκιμών (παράγραφος 3.13) αναφέρονται επιπλέον τα απαιτούμενα ποσοστά ελέγχου για 
κάθε εμπλεκόμενο μέρος (σωληνουργείο, Ε.ΥΔ.Α.Π.) καθώς και το είδος του αντίστοιχου απαιτούμενου 
πιστοποιητικού. 

Οι έλεγχοι και δοκιμές θα διεξάγονται αφού οι παραγόμενες σωλήνες ομαδοποιηθούν σε παρτίδες ως 
κάτωθι: 

Εξωτερική Διάμετρος 
(mm) 

 
D 

Μέγιστος αριθμός σωλήνων παρτίδας 

Ποιότητες Υλικού 
L235 (πρώην St 37.0) 
S235 (πρώην St 37-2) 

API 5L-GRB 

Ποιότητες Υλικού 
L355, S355 (πρώην St 52.0, St 52-3) 

API 5L-X52 / X52N / X52M 

D ≤ 114,3 400 200 

114,3 < D ≤ 323,9 200 100 

323,9 < D ≤ 660 100 50 

D > 660 50 50 

Διευκρινίζεται ότι η κάθε παρτίδα θα περιλαμβάνει σωλήνες με την ίδια ονομαστική διάμετρο (D) και πάχος 
(Τ), την ίδια ποιότητα υλικού και την ίδια μέθοδο συγκόλλησης.  

Από κάθε παρτίδα σωλήνων θα επιλέγεται μία σωλήνα για διεξαγωγή καταστρεπτικών δοκιμών.  

Στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW) σκόπιμο είναι να επιλέγεται μια σωλήνα με ραφή τσέρκι-τσέρκι, 
ώστε να διεξάγονται ταυτόχρονα οι απαιτούμενες καταστρεπτικές δοκιμές μετάλλου, ελικοειδούς ραφής 
και ραφής τσέρκι-τσέρκι. 

3.2 ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Θα διεξάγονται οι παρακάτω καταστρεπτικές δοκιμές: 

− Χημική ανάλυση χύτευσης τσερκιού (cast analysis). Δεν απαιτείται ξεχωριστή δοκιμή, παρά μόνο η 
υποβολή των πιστοποιητικών των τσερκιών, τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204 

− Χημική ανάλυση βασικού υλικού σωλήνας (product analysis). Απαιτείται μία δοκιμή ανά διαφορετική 
ποιότητα υλικού 

− Δοκιμή εφελκυσμού βασικού υλικού του σωλήνα 

− Δοκιμή εφελκυσμού ευθείας ραφής EW ή ελικοειδούς ραφής SAW 

− Δύο Δοκιμές κάμψης ελικοειδούς ραφής SAW (καπάκι και ρίζα) 
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− Δοκιμή επιπέδωσης ή δοκιμή εκτόνωσης για σωλήνες ευθείας ραφής EW 

Γενικά, τα δοκίμια θα εξάγονται από το άκρο ενός σωλήνα, σύμφωνα με το Σχήμα 11 του προτύπου ΕΝ 
10224 και το EN ISO 377. 

Οι καταστρεπτικές δοκιμές θα διεξάγονται σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C. 

Για την ραφή τσέρκι-τσέρκι των σωλήνων ελικοειδούς ραφής (SAW) θα εφαρμόζονται οι ίδιες 
καταστρεπτικές δοκιμές και απαιτήσεις που ισχύουν για την ελικοειδή ραφή. Ως δείγμα όμως, θα 
λαμβάνεται 1 ραφή ανά 100 (για εξωτερική διάμετρο D<508mm) ή ανά 50 (για εξωτερική διάμετρο 
D≥508mm) παρόμοιες ραφές. 

Ακολουθούν λεπτομερείς αναφορές για όλες τις ανωτέρω καταστρεπτικές δοκιμές. 

3.3 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (CAST ANALYSIS) 

Για σωλήνες ποιότητας L235, S235, API5L-GRB απαιτείται η γνώση της χημικής σύστασης των χυτεύσεων 
των τσερκιών (castanalysis) από τις οποίες είναι κατασκευασμένες οι σωλήνες. Προς τούτο αρκεί η υποβολή 
προς έγκριση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των πιστοποιητικών των τσερκιών, τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204. 

3.4 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑΣ (PRODUCT ANALYSIS) 

Για σωλήνες ποιότητας L355, S355, API 5L-X52 / X52N / X52M πέραν της  υποβολής προς έγκριση από την 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των πιστοποιητικών των τσερκιών, τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204, απαιτείται η γνώση μέσω χημικής 
ανάλυσης της σύστασης του ίδιου του βασικού υλικού των σωλήνων (product analysis). 

Ο έλεγχος θα διεξάγεται με την φασματογραφική ή αναλυτική μέθοδο, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
14284 και θα δίνει αποτελέσματα για όλα τα χημικά στοιχεία που αναφέρονται στο εφαρμοστέο πρότυπο 
της α’ ύλης (τσέρκι προέλευσης) και για όλες τις διαφορετικές ποιότητες υλικού που χρησιμοποιήθηκαν. 

Η δειγματοληψία θα διενεργείται στα αποκόμματα των δοκιμίων μηχανικών δοκιμών, ή σε ξεχωριστό 
τεμάχιο σωλήνας (πλήρους πάχους διατομής) κοντά στις θέσεις δειγματοληψίας των μηχανικών δοκιμών. 

Οι αποδεκτές αποκλίσεις στην χημική ανάλυση σωλήνας (product analysis) δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 
όρια του προτύπου της α’ ύλης (τσέρκι προέλευσης) και τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής.  

3.5 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 

Τα δοκίμια εφελκυσμού θα λαμβάνονται ως παρακάτω: 

α) Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο D ≤ 219,1mm τα δοκίμια θα είναι είτε μια πλήρης διατομή της 
σωλήνας, είτε θα κατεργάζονται από απόκομμα πλήρους πάχους του σωλήνα με διεύθυνση παράλληλη με 
τον άξονα του σωλήνα. 

β) Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο D > 219,1mm τα δοκίμια θα κατεργάζονται από απόκομμα πλήρους 
πάχους του σωλήνα και θα λαμβάνονται από θέση εγκάρσια ή παράλληλη με το άξονα του σωλήνα (βλ. 
παρακάτω σχήμα, δοκίμιο l ή δοκίμιο t). 

Εκτός της περίπτωσης του δοκιμίου πλήρους διατομής σωλήνα, τα δοκίμια εφελκυσμού θα λαμβάνονται 
στο 25% της απόστασης μεταξύ των ραφών της ελίκωσης SAW (βήμα ελίκωσης, σύμφωνα με το κατωτέρω 
σχήμα). 
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Οι δοκιμές εφελκυσμού θα διεξάγονται σε θερμοκρασία δωματίου (10°C έως 35°C) και σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ10002-1. Θα προσδιορίζονται τα παρακάτω μεγέθη αντοχής: 

• Όριο θραύσης (Rm) 

• Άνω όριο διαρροής (ReH) ή όριο 0,2% αναλογίας (Rp0.2) 

• Επιμήκυνση θραύσης (A), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10.2.1 του προτύπου ΕΝ 
10224. 

 

 

 

 

 

 

 

• t= εγκάρσιο δοκίμιο βασικού υλικού 

• l= διάμηκες δοκίμιο βασικού υλικού 

• W= δοκίμιο ελικοειδούς ραφής 

• WS= δοκίμιο ραφής τσέρκι- τσέρκι 

• w= πλάτος τσερκιού 

 

 

 

2 = Σωλήνα Ευθείας Ραφής 

3 = Ραφή Τσέρκι – Τσέρκι 

4 = Σωλήνα Ελικοειδούς Ραφής 
 

 

 

3.6 ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΡΑΦΗΣ 

Τα δοκίμια εφελκυσμού θα λαμβάνονται εγκάρσια της ραφής και η ραφή θα ευρίσκεται στο κέντρο του 
κάθε δοκιμίου. Τα δοκίμια θα λαμβάνονται από απόκομμα πλήρους πάχους της σωλήνας. Η ραφή 
επιτρέπεται να κατεργάζεται «πρόσωπο».  

Οι δοκιμές εφελκυσμού θα διεξάγονται σε θερμοκρασία δωματίου (10°C έως 35°C) και σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 10002-1. Θα προσδιορίζεται μόνο το όριο θραύσης (Rm), το οποίο θα πρέπει να πληροί τις 
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται για την αντίστοιχη ποιότητα του βασικού υλικού. 

3.7 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΜΨΗΣ ΡΑΦΗΣ 

Η δοκιμή κάμψης ραφής διεξάγεται μόνο στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW).  
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Τα δοκίμια για την δοκιμή κάμψης ραφής (ρίζα και καπάκι), θα διαμορφώνονται σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 5173. Το έμβολο κάμψης θα είναι διαμέτρου 3Τ για τις ποιότητες L235, S235, API-5LGr.B, ή 
διαμέτρου 4Τ για τις ποιότητες L355, S355, API 5L-X52 / X52N / X52M όπου Τ είναι το ονομαστικό πάχος του 
σωλήνα. 

Μετά την δοκιμή, τα δοκίμια δεν επιτρέπεται να εμφανίζουν ρηγματώσεις, ατελείς τήξεις ή ατελείς 
διεισδύσεις. Ελαφρές αστοχίες στις ακμές των δοκιμίων μήκους μικρότερου των 6mm (που δεν θα είναι 
διαμπερείς κατά το πάχος) δεν θα αποτελούν αιτία απόρριψης. 

3.8 ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ (FLATTENING TEST) 

Οι σωλήνες ευθείας ραφής (EW) υπόκεινται σε δοκιμή επιπέδωσης (flattening test), εκτός αν έχει διεξαχθεί 
δοκιμή εκτόνωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.9. 

Η δοκιμή επιπέδωσης θα διεξάγεται σε δοκίμιο πλήρους διατομής σωλήνα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 
8492.  

Η ευθεία ραφή θα τοποθετείται 90° ως προς την διεύθυνση επιπέδωσης και το δοκίμιο θα επιπεδώνεται 
έως ότου η απόσταση μεταξύ των συμπιεζόντων πλακών (Η) δεν ξεπερνά το 67% της πραγματικής 
εξωτερικής διαμέτρου του δοκιμίου. 

Μετά την δοκιμή, δεν πρέπει να παρατηρηθούν ρηγματώσεις στο βασικό υλικό ή στην ευθεία ραφή. 
Ελαφρές αστοχίες στις ακμές του δοκιμίου μήκους μικρότερου των 6mm (που δεν θα είναι διαμπερείς κατά 
το πάχος) δεν θα αποτελούν αιτία απόρριψης. 

3.9 ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (DRIFT EXPANDING TEST) 

Οι σωλήνες ευθείας ραφής (EW) υπόκεινται σε δοκιμή επιπέδωσης όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 
3.8.  

Εναλλακτικά της ανωτέρω δοκιμής και με απόφαση του σωληνουργείου και έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 
μπορεί να διεξαχθεί η δοκιμή εκτόνωσης (drift expanding test) για σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου έως και 
150mm και πάχους έως και 10mm. 

Η δοκιμή εκτόνωσης θα διεξάγεται σε δοκίμιο πλήρους διατομής σωλήνας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 
8493.  

Ένα άκρο του δοκιμίου θα εκτονωθεί με χρήση κώνου γωνίας 60°, έως ότου η αύξηση της εξωτερικής 
διαμέτρου δεν είναι μικρότερη της τιμής που δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Μετά την δοκιμή, δεν πρέπει να παρατηρηθούν ρηγματώσεις στο βασικό υλικό ή στην ευθεία ραφή. 
Ελαφρές αστοχίες στις ακμές του δοκιμίου μήκους μικρότερου των 6mm (που δεν θα είναι διαμπερείς κατά 
το πάχος) δεν θα αποτελούν αιτία απόρριψης. 

 
                        
 
                    Ποιότητα Υλικού 

Ποσοστιαία Αύξηση Λόγου d/D 
(d=D-2T) 

 
≤0,8 >0,8 

L235, S235, API 5L-GrB 10  12 

L355, S355, API 5L-X52 / X52N / X52M 6   8 
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3.10 ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Θα διεξάγεται σε όλες τους σωλήνες, μέσω υδραυλικής δοκιμής σε πίεση P υπολογιζόμενη από τη σχέση: 
 
 
 
 

 

Όπου:  P = πίεση δοκιμής σε bar 

D = Εξωτερική διάμετρος σε mm 

 T = Πάχος τοιχώματος σε mm 

 S = Τάση ίση με το 70% του ελαχίστου ονομ. ορίου διαρροής του υλικού σε MPa. 

Η πίεση δοκιμής δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 70 bar. 

Η πίεση δοκιμής θα εφαρμόζεται για 5 sec τουλάχιστον σε σωλήνες με εξωτερική διάμετρο D ≤ 457mm και 
για 10sec τουλάχιστον για εξωτερική διάμετρο D >457mm. 

Οι σωλήνες πρέπει να περάσουν την δοκιμή χωρίς να παρουσιαστεί διαρροή ή ορατή παραμόρφωση 
αυτών.  

Για την υδραυλική δοκιμή θα χρησιμοποιείται διακριβωμένο σε ετήσια βάση μανόμετρο. Η όλη διαδικασία 
θα πιστοποιείται από το σωληνουργείο με κατάλληλο δελτίο ελέγχου, όπου θα αποτυπώνονται οι σωλήνες 
που δοκιμάστηκαν, η πραγματική πίεση δοκιμής, ο χρόνος δοκιμής, ο κωδικός του μανόμετρου, ο ελεγκτής, 
η ημερομηνία δοκιμής κλπ.  

Για τους σωλήνες ευθείας ραφής (EW) είναι αποδεκτό να χρησιμοποιείται αυτόματος ηλεκτρομαγνητικός 
έλεγχος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 10893-1 ως έλεγχος στεγανότητας, αντί της υδραυλικής δοκιμής. 

Η υδραυλική δοκιμή στεγανότητας θα επαναλαμβάνεται εφ’ όσον προκύψει επιδιόρθωση στην σωλήνα 
λόγω ευρημάτων σε μεταγενέστερους ελέγχους. 

Λόγω της σπουδαιότητας της δοκιμής στεγανότητας, αυτή αποτελεί «Hold Point» και συνεπώς το 
σωληνουργείο οφείλει να ειδοποιεί την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν, ώστε να 
προγραμματίζεται επιτόπου επιθεώρηση, ή απαλλαγή από αυτήν με απόφαση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   

3.11 ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο έλεγχος θα διεξάγεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής και οπωσδήποτε μετά την τελευταία υδραυλική 
δοκιμή στεγανότητας. 

Θα ελέγχονται 100% οι επιφάνειες του υλικού και οι συγκολλήσεις των σωλήνων.  

Δεν επιτρέπονται επιφανειακές ρηγματώσεις, ατελείς τήξεις, ατελές γέμισμα ραφής, cold laps, επιφανειακά 
σφάλματα του μετάλλου όπως εγκοπές ή βαθείς τραυματισμοί ή βαθουλώματα. 

Επιτρέπεται μόνο τρόχισμα ή μηχανική κατεργασία για την εξάλειψη επιφανειακών σφαλμάτων του 
μετάλλου, αρκεί η επεξεργασμένη περιοχή να σβήνει ομαλά προς την υπόλοιπη επιφάνεια και το 
εναπομείναν πάχος του μετάλλου να ευρίσκεται εντός των ανοχών πάχους. 

𝑃𝑃 =
20 𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑇𝑇

𝐷𝐷  
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Επιφανειακές ασυνέχειες που επεκτείνονται σε βάθος πέρα από το ελάχιστο επιτρεπτό πάχος του 
μετάλλου, θεωρούνται σφάλματα και οι αντίστοιχες σωλήνες θεωρούνται μη αποδεκτές όσον αφορά την 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.  

Δεν επιτρέπεται επιδιόρθωση σφαλμάτων του βασικού μετάλλου με συγκόλληση, παρά μόνο μετά από 
ειδική άδεια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και εφόσον συμφωνηθούν και εγκριθούν από αυτήν όλες οι διαδικασίες, οι 
πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι που θα οριστούν από αυτήν.  

Στους σωλήνες ευθείας ραφής (EW) δεν επιτρέπεται σε καμμιά περίπτωση επιδιόρθωση ραφών μέσω 
συγκόλλησης. 

Στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW) επιτρέπεται επιδιόρθωση ραφών μέσω συγκόλλησης εφόσον 
έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  όλες οι αντίστοιχες διαδικασίες, οι πιστοποιήσεις και 
οι έλεγχοι επιδιόρθωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική 
Προδιαγραφή. 

3.12 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ (NDT-NON DESTRUCTIVE TESTING) 

Οι ραφές των σωλήνων ευθείας (EW) ή ελικοειδούς ραφής (SAW) θα είναι ελεύθερες από ρηγματώσεις, 
ατελείς τήξεις και ατελείς διεισδύσεις. 

Για τους σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW), οι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι θα διεξάγονται με Υπέρηχους 
(αυτόματα ή χειροκίνητα) και ραδιογραφίες με την μεθοδολογία, τα κριτήρια αποδοχής και τα ποσοστά 
ελέγχου που αναφέρονται παρακάτω.  

3.12.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SAW 

Ο αυτόματος έλεγχος θα διεξάγεται κάτω από την συνεχή παρουσία πιστοποιημένου ελεγκτή υπερήχων 
επιπέδου τουλάχιστον Level 2, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 της παρούσας. 

Το αυτόματο σύστημα υπερήχων θα διαθέτει ηχητικό alarm και σύστημα χρωματικής σήμανσης της 
περιοχής όπου θα σημαίνονται τα προς επιδιόρθωση σφάλματα. 

Οι συγκολλήσεις θα ελέγχονται 100% σε όλο τους το μήκος με αυτόματο σύστημα Υπερήχων και σύμφωνα 
με τα παρακάτω εναλλακτικά πρότυπα. 

α) EN ISO 10893-11 

Ο αυτόματος έλεγχος με υπερήχους σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, θα διεξάγεται για το συνολικό 
μήκος των ραφών και για επίπεδο αποδοχής U4 / U3H. 

β) API 5L 

Βαθμονόμηση του αυτόματου συστήματος, δοκίμια αναφοράς, κριτήρια αποδοχής – απόρριψης όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 9.7.4.1 έως 9.7.4.3 του ανωτέρω προτύπου. 

Δεν είναι αποδεκτές ρωγμές, ατελής διείσδυση και ατελής τήξη (cracks, incomplete penetration, lack of 
fusion).  

3.12.2 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SAW 

Όλες οι επιδιορθωμένες ραφές, όλες οι ραφές τσέρκι-τσέρκι και οι γειτονικές με αυτές περιοχές των 
ελικοειδών ραφών (σταυροί), περιοχές συγκόλλησης όπου υπάρχουν υπόνοιες για μη ικανοποιητική 
διεξαγωγή του αυτόματου ελέγχου υπερήχων (βλάβη συστήματος σήμανσης, Alarm κλπ) και όλες οι 
περιοχές που δεν ελέγχθηκαν με αυτόματο έλεγχο, θα ελέγχονται από το σωληνουργείο 100% με 
χειροκίνητο έλεγχο υπερήχων. 
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Τα δύο άκρα σε κάθε σωλήνα, σε μήκος 200mm, θα ελέγχονται χειροκίνητα με υπερήχους για έλεγχο 
αναδίπλωσης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10893-8 ή με ραδιογραφικό έλεγχο της ελικοειδούς ραφής 
σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10893-6 κλάση ποιότητας εικόνας R2.  

Τα κριτήρια αποδοχής θα ακολουθούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 

Ο χειροκίνητος έλεγχος με υπερήχους θα διεξάγεται εναλλακτικά με μία από τις κατωτέρω μεθόδους: 

α) ENISO 10893-11:  

Ο έλεγχος θα διεξάγεται για επίπεδο αποδοχής U4 / U3H. Απαιτείται η κατασκευή των ειδικών καλυμπρών 
που αναφέρονται στο ανωτέρω πρότυπο. 

β) ENISO 17640:  

Ο έλεγχος θα διεξάγεται με την τεχνική ελέγχου 1 (Τεχνική DAC) και κλάση ελέγχου Α, για υλικά πάχους από 
8mm και άνω.  

Η αξιολόγηση των ευρημάτων θα ακολουθεί τα πρότυπα EN ISO 23279 και EN ISO 11666 για επίπεδο 
αποδοχής 3. 

γ) EN 12732: 

Ο έλεγχος θα διεξάγεται για σωλήνες πάχους κάτω των 8mm και έως 5mm, σύμφωνα με το παράρτημα F 
του προτύπου. Απαιτείται η κατασκευή των ειδικών καλυμπρών που αναφέρονται στο πρότυπο. 

Η αξιολόγηση των ευρημάτων θα ακολουθεί τις απαιτήσεις του πίνακα G6 του παραρτήματος G του 
ανωτέρω προτύπου. 

δ) Σε περίπτωση παρατεταμένης βλάβης του αυτόματου συστήματος Υπερήχων και προκειμένου να μην 
διακόπτεται η παραγωγική διαδικασία, θα επιτρέπεται κάτω από προϋποθέσεις και μόνο μετά από την 
έγγραφη έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ο 100% έλεγχος των ελικοειδών ραφών με χειροκίνητη μέθοδο 
υπερήχων. Προς τούτο: 

• Οι σωλήνες θα τοποθετούνται σε κατάλληλα περιστρεφόμενα ράουλα για να ελεγχθούν από ελεγκτή 
επιπέδου Level 2 κατά EN ISO 9712. 

• Θα κατατεθεί από το σωληνουργείο ειδική Τεχνική Προδιαγραφή ελέγχου προς έγκριση από την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., εκπονημένη από ελεγκτή υπερήχων επιπέδου Level 3 κατά EN ISO 9712 και 
εγκεκριμένη από πιστοποιημένο Welding Inspection Engineer με πτυχίο από EWF ή IIW. 

• Οι ανωτέρω τεχνικοί (Level3, Welding Inspection Engineer) θα επιβλέπουν το 50% τουλάχιστον των 
συνολικών ελέγχων με υπερήχους και θα βεβαιώνουν την επίβλεψή τους με επικύρωση των 
αντίστοιχων δελτίων ελέγχου του σωληνουργείου. 

• Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα ειδοποιείται εγκαίρως από το σωληνουργείο (7 εργάσιμες ημέρες πριν την 
έναρξη των ελέγχων με υπερήχους), ώστε να προγραμματίζει την δειγματοληπτική παρουσία της 
στους ελέγχους. 

3.12.3 ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SAW 

Ο ραδιογραφικός έλεγχος των ραφών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο αφορά την 
δειγματοληψία ελέγχου που διενεργείται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

Η επιλογή των ραφών προς ραδιογράφηση θα υποδεικνύεται από τον επιθεωρητή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., αφού 
έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι με υπερήχους και έχουν παραδοθεί τα αντίστοιχα δελτία ελέγχων. 

Συγκεκριμένα σε κάθε παρτίδα σωλήνων θα ελέγχονται οι παρακάτω περιοχές ραφών: 

α) Άκρα σωλήνων: 



 
 

 Τ.Π. 201.01 
 

201_01_v0004_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ (EW) & ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ (SAW) 
18 Μαΐου 2018 Σελίδα 21 από 34 

Το σωληνουργείο διενεργεί 100% ραδιογραφικό έλεγχο στις απολήξεις των ελικοειδών ραφών στα άκρα 
του κάθε σωλήνα αντί του υποχρεωτικού χειροκίνητου ελέγχου με υπερήχους στις περιοχές αυτές, όπως 
αναφέρθηκε στην υποπαράγραφο 3.12.2 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Πέραν από τον ανωτέρω έλεγχο του σωληνουργείου, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα διενεργεί τον παρακάτω 
επικουρικό δειγματοληπτικό ραδιογραφικό έλεγχο: 

- Ελέγχεται το 10% της παρτίδας των σωλήνων με ραδιογράφηση.   

- Η ραδιογράφηση θα διεξάγεται κατά μήκος της ελικοειδούς ραφής στα δύο άκρα των σωλήνων και σε 
συνεχόμενο μήκος 200mm για το καθένα από αυτά. 

β) Επισκευές Ραφών: 

Το σωληνουργείο διενεργεί 100% ραδιογραφικό έλεγχο στο πλήθος των επισκευασμένων ραφών και σε όλο 
το μήκος της επισκευής. 

Πέραν από τον ανωτέρω έλεγχο του σωληνουργείου, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικό 
ραδιογραφικό έλεγχο σε ποσοστό 10% του πλήθος των επισκευασμένων ραφών και σε όλο το μήκος της 
επισκευής. 

γ) Ραφές τσέρκι-τσέρκι: 

Το σωληνουργείο διενεργεί 100% ραδιογραφικό έλεγχο των ραφών τσέρκι-τσέρκι. Η ραδιογράφηση 
περιλαμβάνει το 100% της ραφής τσέρκι-τσέρκι, καθώς και 400mm από κάθε ελικοειδή ραφή που αυτή 
συναντά (200mm εκατέρωθεν του σταυρού) 

Πέραν από τον ανωτέρω έλεγχο του σωληνουργείου, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να διενεργεί τον παρακάτω 
επικουρικό δειγματοληπτικό ραδιογραφικό έλεγχο, ελέγχοντας το 10% των ραφών τσέρκι-τσέρκι με 
ραδιογράφηση.   

Η διεξαγωγή του ελέγχου θα γίνεται με χρήση ακτίνων –Χ ή με ισότοπα (Ir 192 ή Se 75), σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 17636-1 και κλάση ελέγχου Class Β. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιείται και το 
πρότυπο EN ISO 10893-6 και κλάση ποιότητας εικόνας R2. 

Τα αποτελέσματα της ραδιογράφησης θα αξιολογούνται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10675-1 και 
επίπεδο αξιολόγησης 2. 

Δεν είναι αποδεκτές ρωγμές, ατελής διείσδυση και ατελής τήξη (cracks,  incomplete penetration, lack of 
fusion). 

Οι ανωτέρω έλεγχοι δύναται να διεξάγονται σε διαφορετικούς μεταξύ τους σωλήνες. 

Για κάθε ένα σωλήνα που δεν πληροί τις προδιαγραφές της παρούσας, επιλέγονται προς ραδιογράφηση 
άλλοι δύο σωλήνες της ίδιας κατηγορίας ελέγχου (α), (β), (γ) κ.ο.κ. 

Εφόσον προκύψει συστηματική απόκλιση στην συγκριτική αξιολόγηση ελέγχων με υπερήχους και 
ραδιογραφίες, θα υπερισχύει η ραδιογραφία και το σωληνουργείο θα φροντίζει (μετά από έγκριση της 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε) για άμεση άρση των αιτίων, όπως: 

Αύξηση του ποσοστού δειγματοληπτικού ραδιογραφικού ελέγχου από το σωληνουργείο, απομάκρυνση του 
ελεγκτού υπερήχων που διενήργησε τους ανεπιτυχείς ελέγχους και δρομολόγηση επανελέγχων των ραφών 
με υπερήχους.   

3.12.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ (EW) 

Για τις σωλήνες ευθείας ραφής (EW), οι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι θα διεξάγονται σύμφωνα με μια από τις 
παρακάτω μη καταστρεπτικές μεθόδους που θα επιλέγει το σωληνουργείο: 
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- ΕΝ ISO 10893-2: Αυτόματος έλεγχος σωλήνων με δινορεύματα. 

- ΕΝ ISO 10893-3: Αυτόματος πλήρης περιφερειακός έλεγχος σωλήνων με μαγνητοδιαρροή. 

- ΕΝ ISO 10893-10: Αυτόματος πλήρης περιφερειακός έλεγχος σωλήνων με υπερήχους. 

- ΕΝ ISO 10893-11: Αυτόματος έλεγχος με υπερήχους της ευθείας ραφής. 

Ποιότητα αποδοχής είναι το επίπεδο 4 (acceptance level 4). 

3.12.5 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Μετά την παραγωγή των σωλήνων θα διεξάγονται οι παρακάτω διαστασιολογικοί έλεγχοι.  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN 10224, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα 
Τεχνική Προδιαγραφή. 

(α) Εξωτερική Διάμετρος (D) 

Η εξωτερική διάμετρος και πάχος των σωλήνων θα περιλαμβάνονται στην τυποποίηση που προβλέπεται 
από τον πίνακα 4 του ΕΝ 10224, εκτός αν ορίζεται άλλως από την παραγγελία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Για σωλήνες ευθείας ραφής (EW), οι επιτρεπόμενες ανοχές εξωτερικής διαμέτρου, μετρούμενες σε μήκος 
100mm στα δύο άκρα των σωλήνων, θα ακολουθούν τον παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερική Διάμετρος 
D 

(mm) 

Ανοχή εξωτερικής Διαμέτρου  
σε μήκος 100mm στα άκρα των σωλήνων 

(mm) 

D ≤ 219,1 ± 1% D, με ανοχή τουλάχιστον ± 0,5mm 

219,1< D ≤ 610 ± 0,75% D ή ± 3mm (όποιο είναι μικρότερο) 

 

Για σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW), οι επιτρεπόμενες ανοχές εξωτερικής διαμέτρου, μετρούμενες σε 
μήκος 100mm στα δύο άκρα των σωλήνων, θα ακολουθούν τον παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερική Διάμετρος 
D 

(mm) 

Ανοχή εξωτερικής Διαμέτρου  
σε μήκος 100mm στα άκρα των σωλήνων 

(mm) 

D ≤ 219,1 ± 0,75% D 

219,1 < D ≤ 610 ± 0,75% D ή ± 3mm (όποιο είναι μικρότερο) 

610 < D ≤ 2032 ± 0,75% D ή ± 6mm (όποιο είναι μικρότερο) 

D > 2032 Ορισμός από Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η μετρούμενη απόκλιση (από την ονομαστική τιμή) στην εξωτερική διάμετρο των άκρων (ανοχή εξωτερικής 
διαμέτρου άκρων) θα σημαίνεται κατάλληλα και στα δύο άκρα του σωλήνα (βλ. Παράγραφο 1.3.4γ της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής). 

Για σωλήνες με εξωτερική διάμετρο D ≥ 406,4mm, η διάμετρος μπορεί να μετράται εναλλακτικά με 
περιφερειόμετρο. 

Η σχέση μεταξύ εξωτερικής διαμέτρου D και ονομαστικής διάστασης σωλήνας DN, αποτυπώνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 
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(β) Πάχος Τοιχώματος (Τ) 

Σε σωλήνες ευθείας ραφής (EW), Οι ανοχές πάχους των σωλήνων δεν θα ξεπερνούν σε καμιά περίπτωση το 
±10% του ονομαστικού πάχους ή ±0,3mm (όποια τιμή είναι μεγαλύτερη). Το ελάχιστο πάχος στην περιοχή 
των ραφών δεν θα είναι μικρότερο εκείνου που επιτρέπεται για το σώμα των σωλήνων. 

Σε σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW), οι ανοχές πάχους των σωλήνων δεν θα ξεπερνούν σε καμιά 
περίπτωση το ±7,5% του ονομαστικού πάχους. Οι υπερυψώσεις των ραφών δεν υπόκεινται στις ανωτέρω 
ανοχές, παρά μόνο στις ανοχές της επόμενης παραγράφου.  

Για τη μέτρηση του πάχους χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός (υπέρηχοι ή παχύμετρα). 

Για το βάρος ανά τρέχον μέτρο των σωλήνων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ENV 10220. 

(γ) Υπερυψώσεις Ραφών 

Σε σωλήνες ευθείας ραφής (EW), η εξωτερική υπερύψωση της ραφής θα απομακρύνεται ολοσχερώς. Η 
υπερύψωση της ραφής στο εσωτερικό των σωλήνων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,5 + 0,5T mm, όπου T= 
πάχος ελάσματος.   

Σε σωλήνες ελικοειδούς ραφής (SAW), η υπερύψωση της εσωτερικής ή εξωτερικής ραφής δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα παρακάτω όρια: 

- Για πάχος τοιχώματος έως και 12,5mm: μέγιστο 3,5mm 

- Για πάχος τοιχώματος  άνω των 12,5mm: μέγιστο 4,5mm 

Η υπερύψωση της ραφής στο εσωτερικό των σωλήνων θα τροχίζεται «πρόσωπο» με την επιφάνεια του 
μετάλλου, σε μήκος τουλάχιστον 30mm από το κάθε άκρο της σωλήνας.  

 
D 

mm 

 
DN 

 
D 

mm 

 
DN 

 
D 

mm 

 
DN 

 
D 

mm 

 
DN 

 
D 

mm 

 
DN 

26,9 20 168,3 150 660 650 1168 1150 2032 2000 

33,7 25 219,1 200 711 700 1219 1200 2134 2100 

42,4 32 273 250 762 750 1321 1300 2235 2200 

48,3 40 323,9 300 813 800 1422 1400 2337 2300 

60,3 50 355,6 350 864 850 1524 1500 2438 2400 

76,1 65 406,4 400 914 900 1626 1600 2540 2500 

88,9 80 457 450 1016 1000 1727 1700 2642 2600 

114,3 100 508 500 1067 1050 1829 1800 2743 2700 

139,7 125 610 600 1118 1100 1930 1900   
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Το μέτρο αυτό θα διευκολύνει τις συγκολλήσεις στο εργοτάξιο και θα εφαρμόζεται μόνο για τις σωλήνες με 
εξωτερική διάμετρο (D) μικρότερη των Φ914mm.   

(δ) Απόκλιση Κυκλικότητας (Οβαλότητα) 

Για σωλήνες με λόγο εξωτερικής διαμέτρου (D) προς πάχος (T) μικρότερο ή ίσο του 100, η μέγιστη 
επιτρεπτή οβαλότητα είναι 2%, όπου η οβαλότητα θα υπολογίζεται από την σχέση:  
 

𝑶 =  
𝑫𝒎𝒂𝒙 − 𝑫𝒎𝒊𝒏

𝑫
𝒙 𝟏𝟎𝟎 

Για λόγο D/T > 100 (όπου Τ= πάχος υλικού) πρέπει να υπάρχει συμφωνία με την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. πριν την 
ανάθεση της παραγγελίας. 

Η απόκλιση κυκλικότητας θα προσδιορίζεται με κατευθείαν πραγματική μέτρηση της μεγίστης και 
ελαχίστης εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα (στο ίδιο επίπεδο) και σε κάθε άκρο χωριστά. 

(ε) Καθετότητα Άκρων 

Τα άκρα των σωλήνων δεν πρέπει να αποκλίνουν πάνω από 1,6mm σε οποιοδήποτε σημείο από νοητό 
επίπεδο κάθετο στον άξονα του σωλήνα που περνά από το κέντρο του και στο άκρο αυτού, σύμφωνα με 
την παράγραφο 7.10.3 του ΕΝ 10224.  

Τα άκρα των σωλήνων θα είναι τροχισμένα με σκοπό την αφαίρεση υπολειπόμενων γρεζιών. 

(στ) Διαμόρφωση Άκρων 

Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων θα λοξοτομούνται με μηχανουργική κατεργασία  σύμφωνα με την 
παράγραφο 7.10.4.2 του προτύπου ΕΝ 10224. 

 
 

 

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις είναι σε χιλιοστά.  

Για πάχη σωλήνων κάτω των 3,2mm, δεν απαιτείται λοξοτόμηση των ελεύθερων άκρων.  

Η περιοχή της λοξοτομής θα είναι ελεύθερη από τραυματισμούς, εγκοπές, ακαθαρσίες, εγκλείσεις κλπ.  

Σε περίπτωση εντοπισμού αναδίπλωσης υλικού, θεωρούνται αποδεκτές γραμμικές ασυνέχειες μήκους έως 
και 6,5mm κατά την περιμετρική διεύθυνση. Σε περίπτωση εύρεσης μεγαλύτερης αναδίπλωσης, ο 
αντίστοιχος σωλήνας δεν θα παραλαμβάνεται.  

(ζ) Ευθυγραμμία σωλήνων 

Η απόκλιση ευθυγραμμίας για συνολικό μήκος σωλήνας L, δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,2% του μήκους L, 
μετρούμενη στο μέσον του μήκους της σωλήνας.  

Επιπλέον, η απόκλιση ευθυγραμμίας ανά τρέχον μέτρο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3mm.  

Η μέτρηση θα διεξάγεται με την βοήθεια νήματος από το ένα έως το άλλο άκρο κατά μήκος της σωλήνας. 

(η) Μήκος Σωλήνων 

Όλοι οι σωλήνες θα έχουν ομοιόμορφο μήκος (σύμφωνα με την παραγγελία) χωρίς ενδιάμεση εγκάρσια 
περιφερειακή συγκόλληση. 
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Ελάχιστο μήκος σωλήνων: 8,00m    -    

Μέγιστο μήκος σωλήνων: 12,00m 

Ονομαστικό 
Μήκος L 

 
(μέτρα) 

Ανοχή Μήκους (mm) για εξωτερική Διάμετρο 

D<406,4 D ≥ 406,4 

8,0 έως 12,0 m 0 έως +15 0 έως +50 

(θ) Εκκεντρότητα των ραφών (misalignment of weld seam - SAW)  

Είναι αποδεκτή μια εκκεντρότητα, εφ’ όσον όμως εξασφαλίζεται πλήρης διείσδυση και πλήρης τήξη 
(penetration, fusion) της συγκόλλησης, όπως θα αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των μη 
καταστρεπτικών ελέγχων (υπέρηχοι ή ραδιογραφίες). 

(ι) Ακτινική διαφορά ακμών ελασμάτων (radial offset of plate or strip edges) 

Ισχύουν οι ανοχές του παρακάτω πίνακα: 

Πάχος Τοιχώματος Τ 
(mm) 

Μέγιστη ακτινική διαφορά ακμών ελασμάτων 
(mm) 

Τ < 12,5 1,6 

Τ > 12,5 0,125 Τ (max 3,2mm) 

 

3.13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 

ΔΟΚΙΜΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(Από το Σωληνουργείο) 
(5) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
(6) 

Νο Είδος Δείγμα Δοκίμια 

1 Δοκιμή Εφελκυσμού 
(1) 

1 Σωλήνα 1 x Βασικό Υλικό 
1 x Εγκάρσια της 

Ραφής 
Οι δοκιμές (Διπλανή στήλη) 

διεξάγονται καθ’ υπόδειξη και 
του Επιθεωρητή Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Hold Point 
(4) 

2 Δοκιμή Κάμψης Ραφής 
(2) 

1 Σωλήνα 2 x Εγκάρσια της 
Ραφής 

3 
Δοκιμή επιπέδωσης 

(Flattening Test) 
μόνο για σωλήνες EW 

 
1 Σωλήνα  

 
 Μια πλήρης διατομή 
 

4 
Δοκιμή Εκτόνωσης 

(Drift Expanding Test) 
μόνο για σωλήνες EW 

 
1 Σωλήνα  

 
 Μια πλήρης διατομή 

5 Υδραυλική Δοκιμή 
(8) Όλοι οι Σωλήνες 

10% των Σωλήνων 
(3) 

Hold Point 

6 Οπτικός Έλεγχος Όλοι οι Σωλήνες 10% των Σωλήνων 
(3) (7) 
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ΔΟΚΙΜΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

(Από το Σωληνουργείο) 
(5) 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. 
(6) 

Νο Είδος Δείγμα Δοκίμια  

7 

N
DT

  Ρ
ΑΦ

Ω
Ν 

Υπέρηχοι 
μόνο για σωλήνες SAW 

Όλοι οι Σωλήνες 
100% 

10% των Σωλήνων 
(3) 

Hold Point 
Αυτόματοι Υπέρηχοι, 

ή Δινορεύματα, 
ή Μαγνητοδιαρροή 

μόνο σωλήνες EW 
(9) 

Όλοι οι Σωλήνες 
100% 

10% των Σωλήνων 
(3) 

Hold Point 

7 

N
DT

  Ρ
ΑΦ

Ω
Ν 

Ρα
δι

ογ
ρα

φ
ίε

ς 

Άκρα Σωλήνων 
100% των άκρων όλων των σωλήνων 

Μήκος ελέγχου: 200mm ανά άκρο 
(10) 

10% των σωλήνων στα 2 
άκρα αυτών  
Hold Point 
(3) (7) (11) 

Επισκευές 
 

σωλήνες SAW 

100% των επισκευασμένων ραφών  
Μήκος ελέγχου: 100% της κάθε 

επισκευής 
(10) 

10% των επισκευασμένων 
ραφών, στο 100% των 

επισκευών αυτών 
Hold Point 
(3) (7) (11) 

Τσέρκι-Τσέρκι 
(Ραφή) 

 
σωλήνες SAW 

100% των ραφών Τσέρκι-Τσέρκι 
Μήκος ελέγχου: 100% της κάθε ραφής + 

400mm εκατέρωθεν ανά ελίκωση 
(10) 

10% των ραφών Τσέρκι-
Τσέρκι 

Μήκος ελέγχου: 100% της 
κάθε ραφής + 400mm 

εκατέρωθεν ανά 
ελίκωση 

Hold Point 
(3) (7) (11) 

8 

Δι
ασ

τα
σι

ολ
ογ

ικ
ός

 

Εξωτερική Διάμετρος 

Όλοι οι Σωλήνες 
10% των Σωλήνων 

 
(3) (7) 

Οβαλότητα 
Καθετότητα Άκρων 

Φρέζες Άκρων 
Πάχος Τοιχώματος 

Ευθυγραμμία 
Μήκος Σωλήνων 

Υπερύψωση Ραφών 
Εκκεντρότητα Ραφών 

σωλήνες SAW 
Radial Offset 
σωλήνες SAW 

9 Χημική Σύσταση 
χύτευσης(cast analysis) 

Πιστοποιητικά με χυτεύσεις τσερκιών 
χαλυβουργείου τύπου ΕΝ 10204 / 3.1 

Εξέταση Πιστοποιητικών 
 

10 Χημική Σύσταση σωλήνας 
(product analysis) 

1 χημική ανάλυση ανά διαφορετική 
ποιότητα υλικού 

Εξέταση Πιστοποιητικών 
και  επικουρική χημική 

ανάλυση  
(4) 
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11 Έλεγχος Σήμανσης Όλοι οι Σωλήνες 10% των Σωλήνων 
(3) (7) 

12 
Απουσία Επιδιορθώσεων 

Ραφών μέσω Συγκόλλησης 
σωλήνες EW 

Πρωτότυπο Πιστοποιητικό τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204 
(12) 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Hold Point: Υποχρεωτική ειδοποίηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. (7 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της παραγωγής). 
Δεν θα διεξάγονται οι έλεγχοι αν δεν υπάρξει παρουσία επιθεωρητών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή έγγραφη 
απαλλαγή.  

Για την ομαδοποίηση των σωλήνων σε παρτίδες και διεξαγωγή των ελέγχων / δοκιμών ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 3.1 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

(1) Οι δοκιμές διεξάγονται και για τις ραφές τσέρκι-τσέρκι, στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής SAW.  

Επιλέγεται 1 ραφή ανά παρτίδα 100 (D ≤508mm) ή 50 (D >508mm) παρόμοιων ραφών. 

(2) Οι δοκιμές διεξάγονται και για τις ραφές τσέρκι-τσέρκι. 

Επιλέγεται 1 ραφή ανά παρτίδα 100 (D ≤508mm) ή 50 (D >508mm) παρόμοιων ραφών. 

(3) Για κάθε μια σωλήνα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής 
επιλέγονται, από τον επιθεωρητή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., άλλoi δυο σωλήνες προς έλεγχο κ.ο.κ. 

(4) Για κάθε ένα δοκίμιο που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής 
επιλέγονται, από τον επιθεωρητή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., άλλα δύο δοκίμια προς έλεγχο κ.ο.κ. 
(διπλασιασμός δοκιμίων και δειγμάτων). 

(5) Όλοι οι έλεγχοι πιστοποιούνται από το σωληνουργείο με έκδοση πιστοποιητικού τύπου 3.1 κατά ΕΝ 
10204. 

(6) Όλοι οι έλεγχοι πιστοποιούνται από επιθεωρητές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και εξωτερικό επιθεωρητή και 
εκδίδεται από το σωληνουργείο πιστοποιητικό τύπου 3.2 κατά EN 10204, για το επιθεωρούμενο 
ποσοστό ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. η αποστολή επιθεωρητών, 
θα αποστέλλεται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στο σωληνουργείο σχετική ειδοποίηση, προκειμένου να αρθεί 
το «Hold Point».  

(7) Ενδέχεται να επιλέγονται διαφορετικοί σωλήνες για κάθε είδος ελέγχου χωριστά (π.χ. 10% για 
οβαλότητα και άλλο 10% για πάχος τοιχώματος χωριστά κ.ο.κ.). 

(8) Για σωλήνες ευθείας ραφής EW, η υδραυλική δοκιμή μπορεί να αντικατασταθεί -με απόφαση του 
σωληνουργείου και έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.- από ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο. 

(9) Για σωλήνες ευθείας ραφής EW -με απόφαση του σωληνουργείου και έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.- θα 
διεξάγεται ένας από τους περιγραφόμενους ελέγχους στην παράγραφο 3.12.4. 

(10) Αντί του ραδιογραφικού ελέγχου, το σωληνουργείο ενδέχεται να διεξάγει χειροκίνητο έλεγχο με 
υπερήχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3.12.2, μόνο μετά από έγκριση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

(11) Οι προς ραδιογραφικό έλεγχο σωλήνες / περιοχές επιλέγονται από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

(12) Το σωληνουργείο παραγωγής των σωλήνων (και όχι ο εμπορικός προμηθευτής των σωλήνων) θα 
υποβάλει σε κάθε περίπτωση πρωτότυπο πιστοποιητικό τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204 όπου θα βεβαιώνει 
την απουσία οποιασδήποτε επιδιόρθωσης με συγκόλληση όλων των διαμήκων ραφών στο 100% των 
προμηθευομένων σωλήνων ευθείας ραφής EW. 
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3.14 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 

Εφ’ όσον διαπιστωθούν αποκλίσεις κατά την διεξαγωγή των απαιτούμενων δοκιμών ή ελέγχων, οι σωλήνες 
δεν θα παραλαμβάνονται, και θα τηρούνται τα προβλεπόμενα για επανέλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
10021. 

Για κάθε ένα δοκίμιο που δεν πληροί τις απαιτήσεις τις παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Δοκιμές 
παραγράφων: 3.4 έως 3.11) επιλέγονται, από τον επιθεωρητή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., άλλα δύο δοκίμια προς 
έλεγχο κ.ο.κ. (διπλασιασμός δοκιμίων και δειγμάτων).  

Για κάθε ένα σωλήνα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής (Δοκιμές 
παραγράφων: 3.12.5 και 3.16) επιλέγονται, από τον επιθεωρητή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., άλλοι δύο σωλήνες προς 
έλεγχο κ.ο.κ. 

Το σωληνουργείο θα προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση των αποκλίσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, πριν την νέα επιθεώρηση. 

3.15 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Απαγορεύονται οι επιδιορθώσεις μέσω συγκόλλησης των διαμήκων ραφών στις σωλήνες EW. Το 
σωληνουργείο παραγωγής των σωλήνων (και όχι ο εμπορικός προμηθευτής των σωλήνων) θα υποβάλει 
σε κάθε περίπτωση πρωτότυπο πιστοποιητικό τύπου 3.1 κατά ΕΝ 10204 όπου θα βεβαιώνει την απουσία 
οποιασδήποτε επιδιόρθωσης με συγκόλληση όλων των διαμήκων ραφών στο 100% των 
προμηθευομένων σωλήνων ευθείας ραφής EW. 

Στους σωλήνες ελικοειδούς ραφής SAW, οι επιδιορθώσεις τόσο των ελικοειδών ραφών όσο και των ραφών 
τσέρκι-τσέρκι θα διεξάγονται μόνο κάτω από πιστοποιημένες μεθόδους επισκευής (Repair WPQR) και 
σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.4 της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

Η απομάκρυνση του προβληματικού υλικού θα γίνεται με την μέθοδο του Arc-Air η με τρόχισμα έως ότου 
αφαιρεθεί το σφάλμα. 

Μετά την αφαίρεση του προβληματικού υλικού, συνιστάται να ακολουθεί έλεγχος της περιοχής επισκευής  
με μαγνητικά σωματίδια ή διεισδυτικά υγρά (με την ευθύνη του σωληνουργείου).  

Θα ακολουθεί προετοιμασία των επιφανειών (τροχίσματα, λοξοτομές), συγκόλληση σύμφωνα με 
εγκεκριμένη Διαδικασία (Repair WPS) και 100% επανέλεγχος των επιδιορθώσεων μέσω μη καταστρεπτικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

3.16 ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Θα διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία της παραγράφου 1.3.4 της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

4.1 Προκειμένου να είναι συγκρίσιμες οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων που προσφέρουν 
σωλήνες ποιότητας βασικού υλικού σύμφωνα με τις παραγράφους 1.3.1 β και 1.3.1 γ της παρούσας 
Τεχνικής Προδιαγραφής, έναντι των διαγωνιζομένων που προσφέρουν σωλήνες ποιότητας βασικού υλικού 
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σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.1 α, θα πολλαπλασιάζεται η προσφερόμενη τιμή των σωλήνων ποιότητας 
βασικού υλικού σύμφωνα με τις παραγράφους 1.3.1 β και 1.3.1 γ, με 0,95. 

4.2 Το κόστος όλων των κύριων και βοηθητικών υλικών, εργασιών, εξοπλισμού, διακίνησης κλπ για την 
παραγωγή και διακίνηση των σωλήνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
βαρύνει εξ ολοκλήρου το σωληνουργείο / προμηθευτή. 

Το κόστος όλων των πιστοποιήσεων (μεθόδων, υλικών, προσωπικού κλπ), διακριβώσεων εξοπλισμού, 
ελέγχων/δοκιμών (αρχικών, επαναληπτικών), επιθεωρήσεων από εσωτερικούς επιθεωρητές της Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. ή/και εξωτερικό επιθεωρητή της επιλογής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., πιστοποιητικών, επιδιορθώσεων, καθώς 
και των παραγωγικών και βοηθητικών εργασιών, υλικών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ανωτέρω 
βαρύνει το σωληνουργείο / προμηθευτή. 

Η επιτυχής διεξαγωγή όλων των προβλεπομένων ελέγχων και δοκιμών δεν απαλλάσσει το σωληνουργείο / 
προμηθευτή από την ευθύνη για την ποιότητα των υλικών και εργασιών (στα όρια της παρούσας Τεχνικής 
Προδιαγραφής), για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνο έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Το σωληνουργείο / προμηθευτής είναι υπεύθυνο για την πλήρη αποκατάσταση και έλεγχο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, οποιασδήποτε φθοράς, τραυματισμού, παραμόρφωσης 
ή αστοχίας διαπιστωθεί τόσο στους χαλυβδοσωλήνες όσο και στην προστατευτική επένδυση αυτών και έχει 
προέλθει από δική του υπαιτιότητα. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τον τρόπο / χρόνο επισκευής και ελέγχων για τις 
απαιτούμενες επιδιορθώσεις, ή να ζητά την άμεση απόσυρση και αντικατάσταση των προβληματικών 
χαλυβδοσωλήνων.  

Όλα τα ανωτέρω διεξάγονται με ευθύνη και έξοδα του σωληνουργείου / προμηθευτή και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.  

Πέρα από τα οριζόμενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. δύναται να διεξάγει επιπλέον 
ελέγχους / δοκιμές με δική της δαπάνη, εκτός εάν από τα αποτελέσματα προκύψουν αποκλίσεις ποιότητας 
(σε σχέση με την  παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή) οπότε η δαπάνη των ανωτέρω ελέγχων και 
επιδιορθώσεων θα βαραίνει το σωληνουργείο. 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή δεν προβλέπει την προμήθεια χαλυβδοσωλήνων από υπάρχον 
απόθεμα (stock), η παραγωγή του οποίου έγινε απουσία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

4.3 Σημειώνεται, όπου στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή Τ.Π. 201.01, ή στις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές Τ.Π. 201.09 και Τ.Π. 201.11 αναφέρεται υποχρέωση παρουσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την 
διεξαγωγή ελέγχων ή δοκιμών, εννοείται η φυσική παρουσία εσωτερικών επιθεωρητών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
ή/και εξωτερικού επιθεωρητή της επιλογής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Το συνολικό κόστος αμοιβής, διακίνησης 
ή/και πιθανής διαμονής των ανωτέρω επιθεωρητών θα επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή των 
σωλήνων. 

5 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η προμήθεια χαλυβδοσωλήνων για μεταφορά νερού από παραγγελίες τρίτων με τελικό αποδέκτη την 
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., θα γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.  

Επισημαίνεται ότι για την ποιοτική παραλαβή των ανωτέρω σωλήνων από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., απαιτείται η 
παρουσία επιθεωρητών (εσωτερικών επιθεωρητών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή/και εξωτερικού επιθεωρητή της 
επιλογής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) τόσο κατά την έναρξη και κατά την διάρκεια της παραγωγής στο σωληνουργείο, 
όσο και στο στάδιο αρχικών, ενδιαμέσων και τελικών ελέγχων / δοκιμών όπως προβλέπεται στις 
αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 
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6 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η παραγγελία των χαλυβδοσωλήνων (χωρίς αναφορά σε επένδυση) θα ακολουθεί την παρακάτω 
τυποποίηση που αναφέρεται στο πρότυπο ΕΝ 10224 και δίνεται μέσω παραδείγματος: 

Συμβολισμός π.χ. προμήθειας χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς ραφής SAW, εξωτερικής διαμέτρου 914mm 
και πάχους 10,0mm, κατασκευασμένους από χάλυβα ποιότητας L235, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10224 
και την Τεχνική Προδιαγραφή της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΠ 201.01: 
 

tube – EN 10224 – L235 – 914 x 10,0 – Options SAW, ΤΠ 201.01 
 

7 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Οι σωλήνες θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των σωλήνων κατά το χρόνο 
της εγγύησης, η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τους σωλήνες, όπου αυτοί βρίσκονται τοποθετημένοι, με καινούργιους ή σε κάθε 
περίπτωση, με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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Παράρτημα 

ΕΝ 10204 Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου 

ΕΝ 10163 
Απαιτήσεις παράδοσης σχετικά με την κατάσταση της επιφάνειας πλακών, 
πλατέων προϊόντων και διατομών από χάλυβα θερμής έλασης - Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις 

ΕΝ 10051 Ταινίες και φύλλα συνεχούς θερμής έλασης από ευρύτερα πλατέα μη 
κεκραμένων και κεκραμένων χαλύβων - Ανοχές διαστάσεων και σχήματος 

ΕΝ 10224 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήματα για την μεταφορά 
υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο - Τεχνικοί όροι παράδοσης 

DIN 17100 Steels for General Structural Purposes - Quality Standard 

ΕΝ 10025-1 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί 
τεχνικοί όροι παράδοσης 

EΝ 10025-2 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών 

API 5L  Specification for Line Pipe 

ΕΝ 13479 Αναλώσιμα συγκόλλησης - Πρότυπο γενικό προϊόν για πλήρωση μετάλλων 
και συλλιπάσματα για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών 

ΕΝ 12074 
Aναλώσιμα συγκολλήσεων - Απαιτήσεις ποιότητας για την κατασκευή, 
προμήθεια και διανομή αναλώσιμων για συγκολλήσεις και συναφείς 
διεργασίες 

ΕΝ ISO 544 Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Τεχνικοί όροι παράδοσης για πληρωτικά υλικά 
συγκόλλησης - Τύπος προϊόντος, διαστάσεις, ανοχές και σημάνσεις 

ΕΝ ISO 14344 Αναλώσιμα συγκόλλησης- Προμήθεια των υλικών πληρώσεως και 
συλλιπάσματα 

ΕΝ 14532-1 
Αναλώσιμα συγκόλλησης - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις ποιότητας - 
Μέρος 1: Κύριες μέθοδοι και αξιολόγηση συμμόρφωσης αναλώσιμων για 
χάλυβες, νικέλιο και κράματα νικελίου 

ΕΝ 14532-2 
Αναλώσιμα συγκόλλησης - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις ποιότητας - 
Μέρος 2: Πρόσθετες μέθοδοι και αξιολόγηση συμμόρφωσης αναλώσιμων 
για χάλυβες, νικέλιο και κράματα νικελίου 

ΕΝ ISO 2560 Αναλώσιμα συγκόλλησης - Επενδεδυμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση 
τόξου με το χέρι μη κραματωμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόμηση 

ΕΝ ISO 14341 
Αναλώσιμα συγκόλλησης - Συρμάτινα ηλεκτρόδια και εναποθέσεις για 
συγκόλληση τόξου με προστασία αερίου μη κεκραμένων και λεπτόκοκκων 
χαλύβων - Ταξινόμηση 

ΕΝ ISO 14171 

Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Συρμάτινα ηλεκτρόδια, συνδυασμοί 
σωληνοειδών ηλεκτροδίων - συλλιπασμάτων για εμβαπτιζόμενη 
ηλεκτροσυγκόλληση μη κεκραμένων και λεπτόκοκκων χαλύβων - 
Ταξινόμηση 

ΕΝ ISO 14174 Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Συλλιπάσματα για συγκόλληση τόξου με 
εμβαπτιζόμενο ηλεκτρόδιο - Ταξινόμηση 
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EN ISO 17632 
Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Ηλεκτρόδια σωληνωτού πυρήνα για 
συγκόλληση τόξου μετάλλων με ή χωρίς προστασία αερίου μη κεκραμένων 
και λεπτόκοκκων χαλύβων - Ταξινόμηση 

ΕΝ ISO 14175 Αναλώσιμα συγκολλήσεων - Αέρια και μίγματα αερίου για συγκόλληση με 
τήξη και συναφείς διαδικασίες 

EN ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας -  Απαιτήσεις 

EN ISO/IEC 17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και 
διακριβώσεων 

EN ISO 15614-01 

Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών - Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: 
Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με τόξο για 
νικέλιο και κράματα νικελίου 

ΕΝ ISO 15609-01 Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών - 
Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1: Συγκόλληση τόξου 

EN ISO 15614-13 
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών - Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης- Μέρος 13: 
(αντίσταση συγκόλλησης άκρων) και συγκόλληση φλόγας 

ΕΝ ISO 15609-05 
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης 
μεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασιών συγκόλλησης - Μέρος 5: 
Συγκόλληση με αντίσταση 

ΕΝ ISO 14732 
Προσωπικό συγκολλήσεων - Έλεγχος καταλληλότητας των χειριστών 
συγκόλλησης και ρυθμιστών συγκόλλησης για μηχανική και αυτόματη 
συγκόλληση μεταλλικών υλικών 

ΕΝ ISO 9606-1 Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών - Συγκόλληση με τήξη - Μέρος 1: 
Χάλυβες 

ΕΝ ISO 9712 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού 
ΜΚΕ 

ΕΝ ISO/IEC 17020 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για τη λειτουργία διαφόρων 
τύπων φορέων που εκτελούν έλεγχο 

ΕΝ ISO 377 Χάλυβας και προϊόντα χάλυβα - Θέση και προετοιμασία δειγμάτων και 
δοκιμίων για μηχανικές δοκιμές 

ΕΝ ISO 14284 Χάλυβας και σίδηρος - Δειγματοληψία και προετοιμασία των δειγμάτων για 
τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης 

EΝ ISO 10002-1 Μεταλλικά υλικά - Δοκιμασία εφελκυσμού - Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής  

ΕΝ ISO 5173 Καταστροφικές δοκιμές σε συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών - Δοκιμές 
κάμψης 

ΕΝ ISO 8492 Μεταλλικά υλικά - Σωλήνες - Δοκιμή πλάτυνσης 

ΕΝ ISO 8493 Μεταλλικά υλικά - Σωλήνες - Δοκιμή σφηνοειδούς πλαστικής 
παραμόρφωσης 
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ΕΝ ISO 10893-1 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων -Μέρος1: Aυτόματος 
ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος για την επαλήθευση υδραυλικής στεγανότητας 
των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων (εκτός των 
συγκολλημένων με εμβαπτιζόμενο τόξο) 

ΕΝ ISO 10893-11 
Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 11 : Aυτόματος 
έλεγχος με υπερήχους για την ανίχνευση διαμηκών ή /και εγκάρσιων 
ατελειών της ραφής συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων 

ΕΝ ISO 10893-8 
Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων -Μέρος 4: 
Αυτοματοποιημένος έλεγχος με υπερήχους των άνευ ραφής και 
συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών ελασμάτων 

ΕΝ ISO 10893-6 
Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων -Μέρος 4: Έλεγχος 
ραδιογραφίας των ραφών συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων 
σωλήνων για την ανίχνευση ατελειών 

ΕΝ ISO 17640 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπέρηχους - 
Τεχνικές, δοκιμές, επίπεδα και αξιολόγηση 

ΕΝ ISO 23279 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Ελεγχοι με υπερήχους - 
Χαρακτηρισμός των ενδείξεων σε συγκολλήσεις 

ΕΝ ISO 11666 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Έλεγχοι με υπέρηχους - 
Αποδεκτά επίπεδα 

ΕΝ 12732 Υποδομή αερίου - Συγκολλήσεις χαλύβδινων σωληνώσεων - Λειτουργικές 
απαιτήσεις 

ΕΝ ISO 9712 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού 
ΜΚΕ 

ΕΝ ISO 17636-01 Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Ακτινογραφικός έλεγχος - 
Μέρος 2: Τεχνικές ακτίνων Χ - και γάμμα με ταινία 

ΕΝ ISO 10675-01 
Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Επίπεδα αποδοχής για 
ακτινογραφικούς ελέγχους - Μέρος 1: Χάλυβας, νικέλιο, τιτάνιο και τα 
κράματα τους 

ΕΝ ISO 10893-2 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 2 : Aυτόματος 
έλεγχος με δυνορρεύματα για την ανίχνευση ατελειών των άνευ ραφής και 
συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων (εκτός των συγκολλημένων με 
εμβαπτιζόμενο τόξο) 

ΕΝ ISO 10893-3 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 2 : 
Αυτοματοποιημένος έλεγχος διαρροής φερρομαγνητικών χαλύβδινων 
σωλήνων πλήρους περιφέρειας για την ανίχνευση διαμηκών ή /και 
εγκάρσιων ατελειών των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων 
σωλήνων (εκτός των συγκολλημένων με εμβαπτιζόμενο τόξο) 

ΕΝ ISO 10893-10 

Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 10: Αυτόματος 
περιφερειακός έλεγχος με υπερήχους για την ανίχνευση διαμηκών ή/και 
εγκάρσιων ατελειών των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων 
σωλήνων (εκτός των συγκολλημένων με εμβαπτιζόμενο τόξο) 

ENV 10220 Seamless and welded steel tubes – Dimensions and masses per unit length 

ΕΝ 10021 Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης προϊόντων χάλυβα 
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1. Aντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται σ’ όλες τις εργασίες εγκατάστασης των 

χαλυβδοσωλήνων στο όρυγμα, τις εργοταξιακές ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις συνδέσεις με 

ειδικά τεμάχια, τις προστατευτικές επενδύσεις και τους τελικούς ελέγχους και δοκιμές. 

 

Οι εργασίες εκσκαφών των ορυγμάτων, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και οι επιχώσεις του 

ορύγματος εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές Εκσκαφών και 

Επιχώσεων. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση του ορύγματος θα γίνει σύμφωνα με τα 

σχήματα της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 

  

2. Τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα 

− Η προμήθεια και η κατασκευή του αγωγού θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική 

Προδιαγραφή 201/01. 

− Η μεταφορά, φόρτωση-εκφόρτωση και τοποθέτηση του αγωγού θα είναι 

σύμφωνη με την Τεχνική Προδιαγραφή 201/03. 

− Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση των επενδεδυμένων σωλήνων επάνω σε 

σκληρό έδαφος (με εξογκώματα, σε βράχους, κλπ.) ακόμα και προσωρινά πριν 

την καταβίβασή τους στο όρυγμα. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των 

σωλήνων, έστω και για μικρές αποστάσεις, με κύλιση. 

− Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση του αγωγού και την 

αντιστήριξη των παρειών του ορύγματος, προς αποφυγή κατολισθήσεων, ώστε να 

είναι ασφαλείς οι εργασίες που γίνονται μέσα σ’ αυτό σύμφωνα με την Τεχνική 

Προδιαγραφή Εκσκαφών 102. 

− Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων θα γίνεται η διάνοιξη των 

απαιτούμενων φωλεών για την ηλεκτροσυγκόλληση. Οι φωλεές (μουρτάτζες) 

πρέπει να αφήνουν ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 60 εκ. μεταξύ του σωλήνα και 

των παρειών του ορύγματος και 40 εκ. μεταξύ του σωλήνα και του δαπέδου του 

ορύγματος, σε μήκος 120 εκ. (60 εκ. εκατέρωθεν της ραφής). 

− Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων στο όρυγμα, θα γίνει λεπτομερής 

εξέταση της καταστάσεως της προστατευτικής επένδυσης και θα αποκατασταθεί 

κάθε βλάβη. 

− Ο αγωγός μέσα στο όρυγμα θα τοποθετείται πάνω σε στρώση καλά διαστρωμένης 

θραυστής άμμου λατομείου, πάχους τουλάχιστον 20 εκ., σύμφωνα  με τα σχέδια 

της εγκεκριμένης μελέτης. Η διάστρωση του υλικού θα εκτελείται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξομαλύνονται οι εδαφικές ανωμαλίες του πυθμένα και να 

επιτυγχάνεται ομοιόμορφη έδραση σε όλο το μήκος του αγωγού. 

− Οι σωλήνες θα τοποθετούνται ο ένας από τον άλλον με απόλυτη ακρίβεια, έτσι 

ώστε να είναι ευθύγραμμοι τόσο στην οριζόντια, όσο και στην κατακόρυφη 

έννοια. Το κενό μεταξύ των χειλέων των σωλήνων πριν την έναρξη της 

ηλεκτροσυγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με την πιστοποιημένη διαδικασία 

συγκόλλησης (WPQR, WPS). 

− Αποτμήσεις διατομής σωλήνων για επίτευξη αλλαγής όδευσης της 

σωληνογραμμής είναι αποδεκτές, εφόσον η λοξοτόμηση της διατομής δεν 

ξεπερνά τις 15 μοίρες σε σχέση με το κάθετο επίπεδο στον άξονα του σωλήνα, 

ήτοι για αλλαγή όδευσης έως και 30 μοιρών, ανά ραφή. Στην περίπτωση αυτή, η 

τελική διαμόρφωση τόσο όλης της διατομής όσο και της φρέζας της σύνδεσης θα 
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ακολουθεί πιστά τα προβλεπόμενα από την πιστοποιημένη διαδικασία 

συγκόλλησης (WPQR, WPS). 

− Εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας, κανένα μεταλλικό εργαλείο ή εξάρτημα 

δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με την επένδυση. Οι εργαζόμενοι στα έργα δεν 

επιτρέπεται να βαδίζουν πάνω στους σωλήνες. Αν τούτο καταστεί για 

οποιαδήποτε αιτία αναγκαίο, το προσωπικό θα πρέπει να έχει ελαστικά ή 

πλαστικά παπούτσια. Οπωσδήποτε πάντως, κάθε βλάβη ή στρέβλωση του 

μετάλλου ή γενικά παραμόρφωση της κυκλικής διατομής του σωλήνα ή 

οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό της εσωτερικής και εξωτερικής 

προστατευτικής επένδυσης του χαλυβδοσωλήνα κατά την τοποθέτησή του, θα 

αποκατασταθεί με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 

− Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία της εσωτερικής επένδυσης 

στην περίπτωση που η επένδυση των σωλήνων είναι εποξειδική βαφή, λόγω του 

μικρού πάχους της επικάλυψης. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να σύρουν 

μεταλλικά εργαλεία, εξαρτήματα και οτιδήποτε άλλα που θα προκαλέσει ζημιά 

στην εσωτερική επένδυση των χαλυβδοσωλήνων. 

− Σε χαλυβδοσωλήνες διαμέτρου έως 250mm επιτρέπεται να γίνεται 

ηλεκτροσυγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεμαχίου σωλήνων έξω από το 

όρυγμα, κατόπιν εγκρίσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

− Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση των σταυρών ακαμψίας των 

χαλυβδοσωλήνων και την παράδοση αυτών σε χώρους που θα ορίζονται από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Οι πλαστικές τάπες (διαφράγματα) στα άκρα των 

σωλήνων θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στις αποθήκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. στο 

Μενίδι. 

− Επίσης ο Ανάδοχος στην περίπτωση σωλήνων με εσωτερική επένδυση με 

εποξειδική βαφή είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση των αυτοκόλλητων ταινιών 

από τα άκρα εσωτερικά των χαλυβδοσωλήνων. 

− Στην περίπτωση της ολικής καταστροφής του σωλήνα κατά την απόλυτη κρίση 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν θα επιτραπεί η χρησιμοποίηση αυτού. 

− Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει για έγκριση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. την 

περιγραφή των μηχανημάτων, των εργαλείων και όλων των μέσων που γενικά θα 

χρησιμοποιήσει στους χειρισμούς των χαλυβδοσωλήνων μέχρι την ολοκληρωτική 

συγκόλληση αυτών σε ενιαίο αγωγό. 

− Ύστερα από κάθε διακοπή εργασίας τοποθέτησης σωλήνων, το τελευταίο άκρο 

θα  καλύπτεται, για την αποφυγή εισόδου ξένων σωμάτων, μικρών ζώων κλπ. 

 

3. Ειδικά τεμάχια - Φλάντζες 

− Σε σημεία που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη κατά τη σύνδεση των σωλήνων 

μεταξύ τους, θα απαιτηθεί η κατασκευή διαφόρων ειδικών τεμαχίων, δηλαδή 

καμπυλών, συστολών, ταυ, σταυρών, κ.λ.π. 

− Tα ειδικά τεμάχια θα συνδέονται με το χαλυβδοσωλήνα κατά κανόνα με 

ηλεκτροσυγκόλληση, με δύο πάσα κατ’ ελάχιστον. Για την διαμόρφωση των 

συνδέσεων θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στο πρότυπο EN 1708-1. Οι ραφές θα 

είναι πλήρους διείσδυσης, σύμφωνα με ειδικές πιστοποιημένες διαδικασίες 

συγκόλλησης (WPS, WPQR) που θα υποβάλλονται για έγκριση στην 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο έλεγχος των ραφών των ειδικών τεμαχίων υπόκειται 

στα ίδια ποσοστά ελέγχου και στις ίδιες απαιτήσεις όπως και για τις κύριες ραφές 

της σωληνογραμμής. 
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− Θα πρέπει να αποφεύγονται συγκολλήσεις πάνω σε ήδη υπάρχουσες διαμήκεις ή 

ελικοειδείς ή περιμετρικές ραφές. Εφόσον χρησιμοποιηθούν κολάρα ενίσχυσης, 

οι διαμήκεις ραφές δεν θα συμπίπτουν με πιθανές διαμήκεις ραφές των σωλήνων. 

− Οι συνδέσεις των συσκευών ασφαλείας, δικλείδων, τεμαχίων 

αποσυναρμολόγησης, κ.λ.π. θα γίνονται με φλάντζες. 

− Τα κάθε είδους ειδικά τεμάχια θα κατασκευασθούν με τα ίδια υλικά όπως οι 

αντίστοιχες σωλήνες και θα είναι σύμφωνα με τη Σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 

για Ειδικά Τεμάχια Χαλυβδοσωλήνων. 

− Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατασκευή σταυρών με ειδικό τεμάχιο δύο 

διαφορετικών διαμέτρων έστω και αν δεν προβλέπεται στο παραπάνω πρότυπο.  

− Η τοποθέτηση των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα εκτελείται συγχρόνως με την 

τοποθέτηση των χαλυβδοσωλήνων του δικτύου και στις θέσεις που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη μελέτη και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα 

ειδικά τεμάχια θα αγκυρώνονται με σκυρόδεμα (σώμα αγκύρωσης) όπου ορίζεται 

από την εγκεκριμένη μελέτη ή και μετά από οδηγίες της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

4. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

 

4.1 Γενικά 

− Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας 

Τεχνικής Προδιαγραφής, οι απαιτήσεις για την παραγωγή, ελέγχους και δοκιμές 

θα είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό & διεθνές πρότυπο ΕΝISO 12732, όπως αυτό 

τροποποιείται ειδικά για δίκτυα ύδρευσης από το οικείο γερμανικό πρότυπο για 

δίκτυα ύδρευσης και αερίου DVGW-GW350. 

− Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας που ορίζονται 

στο πρότυπο ENISI 3834-3 για συγκολλητές κατασκευές. 

− Σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων θα υπερισχύουν οι απαιτήσεις 

σύμφωνα με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας: 
 

• Οι εξειδικευμένες απαιτήσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε  που αναφέρονται στις 

ακόλουθες παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής καθώς και 

στα ειδικά πρότυπα που παραπέμπουν. 

• Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω βασικά πρότυπα και στα ειδικά  

    πρότυπα που παραπέμπουν. 
 

− Για όσες προδιαγραφές / πρότυπα δεν αναφέρεται κάποια ημερομηνία έκδοσης, 

ισχύει η εκάστοτε τελευταία αναθεώρηση που έχει εκδοθεί πριν την υπογραφή 

της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

− Εφόσον σε κάποια προδιαγραφή / πρότυπο αναγράφεται συγκεκριμένη 

ημερομηνία έκδοσης, τότε ισχύει αυτή η συγκεκριμένη έκδοση και όχι κάποια 

άλλη έκδοση. 

− Για εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης προδιαγραφής / προτύπου (υλικών, εργασιών, 

ελέγχων, κλπ), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

 

 

 

4.2       Μέθοδοι και Υλικά συγκόλλησης 

            Για τις μεθόδους συγκόλλησης που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο έργο    
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            ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις: 

− Για αγωγούς που θα συγκολλούνται μόνο απέξω (πχ ονομαστική διάμετρος 

μικρότερη του DN 900), η ρίζα των ραφών θα συγκολλάται αποκλειστικά με την 

μέθοδο 141(GTAW). 

− Για αγωγούς που θα συγκολλούνται και από μέσα (πχ ονομαστική διάμετρος από 

DN 900 και άνω), η ρίζα των ραφών θα συγκολλάται αποκλειστικά με την μέθοδο 

111(SMAW) με βασικά ηλεκτρόδια τύπου E7018 κατά AWS A5.1, ή με την 

μέθοδο 141(GTAW). 

− Τα υπόλοιπα πάσα θα συγκολλούνται με την μέθοδο 111(SMAW), με βασικά 

ηλεκτρόδια. τύπου E7018 κατά AWS A5.1 

− Η χρήση ειδικών ηλεκτροδίων σελουλόζης τύπου Ε6010 ή E7010 κατά AWS 

A5.1 είναι δυνατή, μόνο μετά από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 

εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε εκτελεσθέντα έργα και εξειδικευμένοι 

προς τούτο ηλεκτροσυγκολλητές. Τα ηλεκτρόδια σελουλόζης θα 

χρησιμοποιούνται μόνο για συγκόλληση από την εξωτερική πλευρά του αγωγού 

και ουδέποτε για συγκόλληση της ρίζας από έξω ή από μέσα. Στην περίπτωση 

αυτής της μεθόδου συγκόλλησης το ποσοστό ραδιογραφικού ελέγχου αυξάνεται 

από 10% σε 20%. 

− Εφόσον χρησιμοποιηθεί μέθοδος συγκόλλησης (για τα λοιπά πάσα εκτός της 

ρίζας) με μασίφ ή παραγεμιστό σύρμα και αέριο προστασίας, ήτοι μέθοδοι 

135(GMAW) και 136(FCAW), ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες οι 

συγκολλήσεις θα διεξάγονται εντός κατάλληλων οικίσκων προφύλαξης από 

επιδράσεις ρευμάτων αέρα, ώστε να  εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προστασία του 

λουτρού συγκόλλησης. Στην περίπτωση αυτών των μεθόδων συγκόλλησης το 

ποσοστό ραδιογραφικού ελέγχου αυξάνεται από 10% σε 20%. 

 

           Για τα υλικά συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πληρούνται οι    

           απαιτήσεις που αναφέρονται στα παρακάτω πρότυπα: 

• ENISO 14344: Υλικά συγκόλλησης – Γενικές απαιτήσεις προμήθειας. 

• ENISO 544: Υλικά συγκόλλησης – Τεχνικές απαιτήσεις προμήθειας, προϊόντα, 

διαστάσεις, ανοχές, σήμανση.  

 

Ανάλογα με την μέθοδο συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, τα υλικά 

συγκόλλησης θα ακολουθούν τα παρακάτω αντίστοιχα σχετικά πρότυπα: 

• ENISO 2560: Επικαλυμμένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση με το χέρι κοινών και   

λεπτόκοκκων χαλύβων. Μέθοδος συγκόλλησης 111(SMAW). 

• ENISO 14341: Μασίφ σύρμα για συγκόλληση με προστασία αερίου, κοινών και 

λεπτόκοκκων χαλύβων. Μέθοδος συγκόλλησης 135(GMAW). 

• ENISO 17632: Παραγεμιστό σύρμα για συγκόλληση με προστασία αερίου, 

κοινών και λεπτόκοκκων χαλύβων. Μέθοδος συγκόλλησης 136(FCAW). 

• ENISO 636: Βέργες για συγκόλληση με προστασία αερίου, κοινών και 

λεπτόκοκκων χαλύβων. Μέθοδος συγκόλλησης 141(GTAW). 

• ENISO 14175: Αέρια προστασίας για συγκόλληση και κοπή. 

 

- Όλα τα υλικά συγκόλλησης θα είναι πιστοποιημένα με CE και θα έχουν έγκριση 

τύπου από ένα τουλάχιστον διεθνή Φορέα Πιστοποίησης, η οποία θα 

αποδεικνύεται από αντίστοιχο εν ισχύ πιστοποιητικό, που θα προσκομίζεται στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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- Τα υλικά συγκόλλησης θα είναι καινούργια, σε καλή κατάσταση συσκευασίας, 

χωρίς ίχνη αλλοίωσης της επιφάνειάς τους, η δε αποθήκευση και διαχείρισή τους 

θα ακολουθεί τις ειδικές απαιτήσεις του κατασκευαστή τους και τα αντίστοιχα 

πρότυπα (βλ. κατωτέρω). 

- Όλες οι παρτίδες των υλικών συγκόλλησης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

εργοστασίου τύπου 3.1 κατά EN 10204 όπου θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον: 

• Ο αριθμός της παρτίδας (Lot No) που θα ταυτίζεται με τον αντίστοιχο αριθμό 

πάνω σε κάθε πακέτο υλικών, καθώς και τα αποτελέσματα χημικής ανάλυσης 

της συγκεκριμένης παρτίδας. 

• Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποτελεσμάτων μηχανικών δοκιμών από κάποιο 

Lot No, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει 

δειγματοληπτικούς ελέγχους του υλικού συγκόλλησης μέσω δοκιμών, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15792-1, με χρέωση του Αναδόχου. 

− Για τις συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και στεγνώματος επικαλυμμένων 

ηλεκτροδίων θα ακολουθούνται τα πρότυπα DVS 0504 και DVS 0944, εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή τους. 

− Ειδικά για τα ηλεκτρόδια με βασική επένδυση επισημαίνονται οι παρακάτω 

απαιτήσεις (εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς από τον κατασκευαστή τους): 

• Αποθήκευση σε στεγνό κλειστό χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία (min 

+18oC) και υγρασία (max 60%). 

• Ξήρανση (ψήσιμο) σε ειδικό φούρνο για 2 ώρες τουλάχιστον σε θερμοκρασία 

300ο-350ο C. Μέγιστη συνολική διάρκεια διαδοχικών ξηράνσεων 10 ώρες. 

• Συντήρηση σε ατομικά φουρνάκια στους 100ο-200ο C για μια βάρδια εργασίας 

το πολύ. 

• Εφόσον χρησιμοποιείται ειδική συσκευασία (Vacuum-pack) τα ηλεκτρόδια θα 

τοποθετούνται κατευθείαν στα φουρνάκια συντήρησης χωρίς ξήρανση. Μόνο 

εφόσον διακοπεί η συντήρησή τους (μετά μία βάρδια) θα υποβάλλονται 

υποχρεωτικά στη διαδικασία ψησίματος που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

 

4.3       Πιστοποίηση μεθόδων συγκόλλησης (WPQR) 

− Πριν την έναρξη των εργασιών συγκόλλησης ο ανάδοχος θα υποβάλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία: 

• Προκαταρκτική Διαδικασία Συγκόλλησης (Pr.WPS) σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝISO 15609-1. 

Στην έντυπη διαδικασία που θα υποβληθεί θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία 

που έχουν προβλεφθεί για συμπλήρωση στο παράρτημα του συγκεκριμένου 

πρότυπου (Δείγμα φόρμας). 

• Μεθοδολογία συγκόλλησης ήτοι: Σειρά συγκόλλησης, αριθμός ταυτόχρονα 

απασχολούμενων ανά ραφή συγκολλητών, φορά συγκόλλησης κορδονιών 

ώστε να αποφευχθούν τάσεις και παραμορφώσεις της διατομής του αγωγού. 

Επίσης  ελάχιστος βαθμός ολοκλήρωσης μιας ραφής πριν την διακοπή της 

εργασίας (συγκόλληση ρίζας και λοιπών πάσων) ώστε να μην υπάρχει 

κίνδυνος από θραύση μιας ημιέτοιμης ραφής έως το ξεκίνημα των εργασιών 

ολοκλήρωσης της ραφής την επόμενη μέρα. 

• Κατάλογος με τις μηχανές συγκόλλησης που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο με 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τον οίκο προμήθειας των υλικών 

συγκόλλησης, τους ηλεκτροσυγκολλητές που θα απασχοληθούν κ.λ.π. 

− Μετά την αρχική έγκριση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των παραπάνω 

στοιχείων ο Ανάδοχος θα προχωρήσει με δικά του έξοδα στην πιστοποίηση της 
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ανωτέρω Διαδικασίας Συγκόλλησης μέσω δοκιμαστικής συγκόλλησης (WPQR) 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝISO 15614-1. 

− Πέρα από τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω πρότυπο, η πιστοποίηση της 

διαδικασίας συγκόλλησης  WPQR θα διεξάγεται εντός ορύγματος ή εκτός αυτού 

με προσομοίωση των ελάχιστων απαιτουμένων αποστάσεων σωλήνα-ορύγματος, 

ήτοι: μέγιστη απόσταση δείγματος με πλαϊνά ορύγματος 0.6m και μέγιστη 

απόσταση δείγματος με πυθμένα ορύγματος 0.4m. Οι ανωτέρω συνθήκες 

συγκόλλησης του δείγματος θα αναγράφονται στην πιστοποίηση και θα 

βεβαιώνονται από τον επιθεωρητή του Φορέα Πιστοποίησης, άλλως η 

πιστοποίηση θα είναι άκυρη. 

− Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών και ελέγχων που προβλέπονται 

από το ανωτέρω πρότυπο, θα καταστρωθεί με μέριμνα του Αναδόχου η οριστική 

Διαδικασία Συγκόλλησης (WPS) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝISO 15609-1. 

− Αντίγραφο της ανωτέρω Διαδικασίας (WPS) θα υπάρχει συνεχώς στον αρμόδιο 

εργοδηγό του Αναδόχου στο εργοτάξιο ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η 

επισήμανση τυχόν αποκλίσεων εφαρμογής. 

− Στον χώρο του έργου θα υπάρχουν επικουρικά (προμήθεια Αναδόχου) τα 

παρακάτω όργανα: 

•  Αμπεροτσιμπίδα για μέτρηση ρεύματος & τάσης συγκόλλησης (AC, DC) 

•  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο με μέτρηση εξ επαφής, ή εξ αποστάσεως 

− Η πιστοποίηση των μεθόδων συγκόλλησης (WPQR, WPS), οι αντίστοιχες 

δοκιμές και έλεγχοι θα διεξάγονται  (και επικυρώνονται) παρουσία εγκεκριμένου 

Φορέα Πιστοποιήσεων και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Όλα τα ανωτέρω 

αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και θα γίνονται με δικά του έξοδα. 

− Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών δύναται να 

ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία της συγκόλλησης ραφών, και εφόσον έχουν 

πιστοποιηθεί όλοι οι ηλεκτροσυγκολλητές σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, πιστοποίηση της μεθόδου επισκευής των ραφών που τυχόν προκύψουν 

στο έργο, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία. 

− Σε περίπτωση που στην εφαρμογή υπάρξει μεταβολή παραμέτρων συγκόλλησης, 

πέρα από τα οριζόμενα όρια στο πρότυπο ΕΝISO 15614-1, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να επαναλάβει με δικά του έξοδα, όλη τη διαδικασία πιστοποίησης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή την παράγραφο. Μόνο με την επιτυχή 

ολοκλήρωση των επαναληπτικών ελέγχων / δοκιμών και την πιστοποίηση του 

προσωπικού ο Ανάδοχος μπορεί να συνεχίσει την παραγωγική διαδικασία. 

 

4.4 Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητών (WPQ) 

− Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει καταρχήν 

τα απαραίτητα προσόντα που προβλέπονται από την ελληνική Νομοθεσία. 

− Το ανωτέρω προσωπικό θα πιστοποιηθεί πριν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα 

με τις διαδικασίες, ελέγχους και δοκιμές που ορίζονται στο διεθνές πρότυπο 

ΕΝISO 9606-1, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στην πιστοποιημένη 

οριστική διαδικασία συγκόλλησης (WPS, παρ. 4.3).  

− Πέρα από τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω πρότυπο, η πιστοποίηση των 

ηλεκτροσυγκολλητών  (WPQ) θα διεξάγεται εντός ορύγματος ή εκτός αυτού με 

προσομοίωση των ελάχιστων απαιτουμένων αποστάσεων σωλήνα-ορύγματος, 

ήτοι: μέγιστη απόσταση δείγματος με πλαϊνά ορύγματος 0.5m και μέγιστη 

απόσταση δείγματος με πυθμένα ορύγματος 0.4m. Οι ανωτέρω συνθήκες 
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συγκόλλησης των δειγμάτων θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό του 

ηλεκτροσυγκολλητή και θα βεβαιώνονται από τον επιθεωρητή του Φορέα 

Πιστοποίησης, άλλως η πιστοποίηση θα είναι άκυρη. 

− Πέρα από τα ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 

αποκλείει της εργασίας ηλεκτροσυγκολλητές οι οποίοι κατά την κρίση της 

θεωρούνται ακατάλληλοι για την ποιότητα ή την ασφάλεια της εργασίας. 

− Η συγκόλληση των δειγμάτων, οι αντίστοιχες δοκιμές και έλεγχοι θα διεξάγονται 

(και επικυρώνονται) παρουσία εγκεκριμένου Φορέα Πιστοποιήσεων και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου 

και θα γίνονται με δικά του έξοδα. 

− Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και ελέγχων και την 

προσκόμιση των αντίστοιχων πιστοποιητικών σύμφωνα με το παράρτημα του 

προτύπου ΕΝISO 9606-1 μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία με την 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

4.5 Διεξαγωγή συγκολλήσεων 

 

4.5.1 Προκαταρκτικές εργασίες 

− Η μορφή και διαστάσεις των φρεζών σύνδεσης θα ακολουθούν τις απαιτήσεις των 

προτύπων EN 1708-1, ENISO 9692-1 και της πιστοποιημένης διαδικασίας 

συγκόλλησης (WPS). 

− Όλες οι φρέζες θα τροχίζονται για καθαρισμό της επιφάνειας και σε απόσταση 

τουλάχιστον 10 mm από την ακμή της φρέζας (εκατέρωθεν). Γρέζια, εγκοπές, 

σκουριά, καλαμίνα, γράσο, υγρασία κλπ, πρέπει να απομακρύνονται (με τρόχισμα 

ή θέρμανση) ώστε να εξασφαλίζεται η καλή διεξαγωγή της συγκόλλησης. Η 

ποιότητα της τροχισμένης επιφάνειας θα είναι επιπέδου τουλάχιστον ΙΙ κατά EN 

ISO 9013. 

− Εκατέρωθεν του προς συγκόλληση αρμού δεν πρέπει να υπάρχει μόνωση των 

προς συγκόλληση αγωγών σε απόσταση 10 φορές το πάχος του σωλήνα (με 

ελάχιστο τα 100mm)  

− Στην περιοχή της φρέζας δεν πρέπει να υπάρχουν ορατά ίχνη αναδίπλωσης 

(lamination) του μετάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση το προβληματικό τμήμα του 

σωλήνα θα αποκόπτεται. 

− Ελάχιστη απόσταση μεταξύ παρειών ορύγματος και σωλήνα 60 εκ., μεταξύ 

δαπέδου ορύγματος και σωλήνα 40 εκ., σε μήκος 120 εκ. (60 εκ. εκατέρωθεν της 

ραφής). 

− Η απόσταση μεταξύ περιμετρικών ραφών σε καμπύλες δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη του 3.5 φορές του πάχους του σωλήνα στο εσωτερικό της καμπύλης. Η 

απόσταση μεταξύ των καπακιών των δύο γειτονικών ραφών δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη των 25mm.  

− Οι σωλήνες πρέπει να μοντάρονται έτσι, ώστε: 

• Ελικοειδείς ή οριζόντιες ραφές να απέχουν μεταξύ τους περιφερειακά 

τουλάχιστον το πενταπλάσιο πάχος του λεπτότερου σωλήνα στο σημείο που 

συναντούν την εγκάρσια ραφή. 

• Οι οριζόντιες ραφές τσέρκι-τσέρκι (coil to coil) να ευρίσκονται προς το άνω 

μέρος του αγωγού (-45ο/+45ο). 

• Πρέπει να επιλέγονται για συναρμολόγηση σωλήνες που ανήκουν στην ίδια ή 

γειτονική ομάδα αποκλίσεων στην εξωτερική διάμετρο, σύμφωνα με την 
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προβλεπόμενη κατηγοριοποίηση που αναφέρεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. για κατασκευή σωλήνων 201/01. 

• Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να μοντάρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 

δημιουργείται ακτινική διαφορά ήτοι «σκαλοπάτι» (misalignment/κωδικός 

507 κατά ΕΝISO 6520-1) μεγαλύτερη από τα παρακάτω όρια: 

 

- α. Μέγιστο εξωτερικό «σκαλοπάτι» 

     Για πάχος σωλήνα t 10mm:……………..0,3.t 

     Για πάχος σωλήνα 10mm< t 20mm:……..3mm 

 

- β. Μέγιστο εσωτερικό «σκαλοπάτι» (στη ρίζα) 

    1mm σε όλη την περίμετρο 

    2mm τοπικά σε μήκος ίσο με μια διάμετρο 

    2,5mm τοπικά σε μήκος ίσο με 1/3 της διαμέτρου 

          Εφόσον η συγκόλληση διεξάγεται και από την μέσα πλευρά, ισχύουν  

          τα όρια της παραγράφου α. 

− Εφόσον εφαρμόζονται πονταρίσματα συγκράτησης των προς συγκόλληση 

σωλήνων, αυτά θα εφαρμόζονται με την μέθοδο συγκόλλησης και τα υλικά 

συγκόλλησης που προβλέπονται για την ρίζα της ραφής. 

− Τα πονταρίσματα θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στην περίμετρο της 

σύνδεσης, με μέγιστη απόσταση μεταξύ τους τα 400mm ή 25 φορές το πάχος του 

σωλήνα. Δεν επιτρέπονται λιγότερα των τριών πονταρισμάτων ανά σύνδεση. 

− Για ονομαστική διάμετρο σωλήνα έως και DN400, το ελάχιστο μήκος κάθε 

πονταρίσματος θα είναι 25mm, ενώ για τις υπόλοιπες σωλήνες (άνω των DN400) 

το ελάχιστο μήκος πονταρίσματος θα είναι 50mm. 

− Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να εγκιβωτίζονται πονταρίσματα με 

ρηγματώσεις στην κυρίως συγκόλληση. Πονταρίσματα με ρηγματώσεις πρέπει να 

αφαιρούνται με τρόχισμα και να τοποθετούνται εκ νέου. 

 

4.5.2 Συγκόλληση 

− Η θερμοκρασία προθέρμανσής της προς συγκόλληση περιοχής υλικού εξαρτάται 

από την ποιότητα και το πάχος του σωλήνα. Θα τηρούνται τα όρια 

προθέρμανσης/θερμοκρασίας ενδιάμεσων πάσων που αναφέρονται στην 

πιστοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης (WPS) της παραγράφου 4.3. 

− Το πλάτος της ζώνης προθέρμανσης θα είναι τέσσερις φορές το πάχος του 

σωλήνα, αλλά τουλάχιστον 80 mm. Για τη μέτρηση θερμοκρασίας θα 

χρησιμοποιείται κατάλληλη κιμωλία ή ηλεκτρονικό θερμόμετρο (προμήθεια του 

αναδόχου) και θα εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΝΙSΟ 13916. Η θερμοκρασία 

προθέρμανσης θα υπάρχει τουλάχιστον πριν την έναρξη της συγκόλλησης. 

− Η διαδικασία συγκόλλησης θα κινείται εντός των ορίων που αναφέρονται στην 

πιστοποιημένη Διαδικασία Συγκόλλησης (WPS)  της παραγράφου 4.3, η οποία θα 

ευρίσκεται στα χέρια του εργοδηγού του Αναδόχου στο σημείο που διεξάγονται 

οι συγκολλήσεις. 

− Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τη διαδικασία που εγκρίθηκε από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (παρ. 4.3) όσον αφορά: 

• τον αριθμό των ταυτόχρονα απασχολουμένων ανά ραφή συγκολλητών. Για 

διαμέτρους από DN400 και άνω απαιτούνται δύο τουλάχιστον 

ηλεκτροσυγκολλητές ανά ραφή. 

• τη σειρά συγκόλλησης 
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• τη φορά συγκόλλησης 

• την Πιστοποιημένη Διαδικασία (WPS) 

• τον ελάχιστο βαθμό ολοκλήρωσης μιας ραφής πριν τη διακοπή της εργασίας 

(συγκόλληση ρίζας, θερμού πάσου και λοιπών πάσων), ώστε να μην υπάρξει 

κίνδυνος από θραύση της ημιέτοιμης ραφής έως το ξεκίνημα των εργασιών 

την επόμενη ημέρα. Ειδικά στην περίπτωση συγκόλλησης απέξω με χρήση 

ηλεκτροδίων σελουλόζης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα 2/3 του πάχους 

της ραφής σε όλη την περιφέρεια, πριν την διακοπή των εργασιών για την 

επόμενη ημέρα. Σε κάθε περίπτωση θα έχουν κολληθεί οπωσδήποτε τόσο η 

ρίζα (με μέθοδο 141), όσο και το θερμό πάσσο (hot pass) και ο αγωγός θα 

είναι τοποθετημένος χωρίς καμιά φόρτιση. 

− Απαγορεύεται η έναυση τόξου συγκόλλησης, στην επιφάνεια του αγωγού. Οι 

τραυματισμοί και τα υπολείμματα από τόξο ή από βοηθητικά τεμάχια 

(κοκοράκια) θα αφαιρούνται επιμελώς με τρόχισμα και θα αναγομώνονται με 

βασικό ηλεκτρόδιο τύπου Ε7018. 

− Σε περίπτωση ακατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών (αέρας, υγρασία, βροχή, 

κ.λ.π.) θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο κατάλληλα σκέπαστρα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη προστασία του λουτρού συγκόλλησης. 

− Πρέπει να εξασφαλίζεται η απουσία ρευμάτων αέρα μέσα στην σωλήνα, λόγω 

φαινομένων ελκυσμού. Προς τούτο θα πρέπει να σφραγίζεται το ένα άκρο της 

σωληνογραμμής. 

− Πρέπει να εξασφαλίζεται η απουσία μη ελεγχόμενων ηλεκτρικών ρευμάτων. Η 

επιστροφή του ρεύματος συγκόλλησης προς την εκάστοτε μηχανή πρέπει να 

εξασφαλίζεται μέσω καλής επαφής με το σώμα του σωλήνα. 

− Σε περίπτωση ανάπτυξης συμπυκνωμάτων υγρασίας (πχ λόγω θερμοκρασίας 

κάτω των 5°C, ή λόγω υψηλής υγρασίας), θα εξασφαλίζεται μέσω προθέρμανσης 

η απομάκρυνση αυτών από την περιοχή της συγκόλλησης. 

− Σε περίπτωση χρήσης ιδιοσυσκευών κεντραρίσματος των εκάστοτε προς σύνδεση 

σωλήνων θα τηρούνται τα παρακάτω: 

• Οι εξωτερικές ιδιοσυσκευές μπορούν να αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση 

του 60% της ρίζας. 

• Οι εσωτερικές ιδιοσυσκευές μπορούν να αφαιρούνται μετά την ολοκλήρωση  

    του 100% της ρίζας. 

• Στην περίπτωση συγκόλλησης απέξω μόνο με χρήση ηλεκτροδίων 

σελουλόζης, η εσωτερική ιδιοσυσκευή κεντραρίσματος μπορεί να 

απομακρυνθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ρίζας (με την μέθοδο 141) και 

του επόμενου πάσσου (hot pass) και εφόσον ο αγωγός είναι πλέον χωρίς 

φόρτιση (τοποθετημένος). 

− Σε περίπτωση συγκόλλησης τμήματος σωληνογραμμής που θα συνδέσει δύο ήδη 

κατασκευασμένα και τοποθετημένα τμήματα, υπάρχει καθεστώς περιορισμού 

συστολής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με χρήση κατάλληλου ηλεκτροδίου και 

συνθηκών συγκόλλησης. Οι ραφές του ενδιάμεσου τμήματος θα συγκολληθούν 

ολικά σε μια βάρδια και θα ακολουθήσει 100% έλεγχος με υπερήχους, 

ραδιογραφία και διεισδυτικά υγρά ή μαγνητικά σωματίδια. Ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει σχετική πρόταση προς έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

− Δίπλα σε κάθε σύνδεση θα αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο όλα τα στοιχεία 

ιχνηλασιμότητας των εργασιών συγκόλλησης, ήτοι: κωδικός ραφής, κωδικοί 

ηλεκτροσυγκολλητών ανά τμήμα ραφής, ημερομηνίες συγκόλλησης, 

αποτελέσματα επιμέρους ελέγχων (VT, UT, RT). 
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4.5.3 Επιδιόρθωση συγκολλήσεων 

− Στις συγκολλήσεις που δεν πληρούνται οι ποιοτικές απαιτήσεις της παρούσας 

προδιαγραφής θα σημαίνεται με ανεξίτηλο μέσο η μη αποδεκτή περιοχή μέχρι την 

ολοκλήρωση της τοπικής επισκευής ή ολικής αφαίρεσης.  

− Όταν προκύψει συνολικό αθροιστικό μήκος επιδιόρθωσης άνω του 20% του 

συνολικού μήκους μιας ραφής, θα ακολουθεί ολική αφαίρεση της ραφής.  

− Σε περίπτωση εύρεσης ρήγματος, η αντίστοιχη ραφή θα επιδιορθώνεται με ολική 

αφαίρεση και όχι με τοπική επιδιόρθωση.  

− Το ελάχιστο μήκος επιδιόρθωσης μιας ραφής θα είναι τουλάχιστον 50 mm.  

− Εφόσον για την επιδιόρθωση δεν χρησιμοποιούνται οι συνθήκες της αρχικής 

συγκόλλησης (WPS), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε πιστοποίηση 

μεθόδου επισκευής (σύμφωνα με την παρ. 4.3) και σε αντίστοιχη πιστοποίηση 

ηλεκτροσυγκολλητών (σύμφωνα με την παρ. 4.4). 

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει τον τρόπο αφαίρεσης 

του προβληματικού υλικού της συγκόλλησης (τρόχισμα ή Arc-Air) καθώς και τον 

τρόπο ελέγχου του παραμένοντος υλικού (οπτικός έλεγχος ή διεισδυτικά υγρά), 

πριν την επαναληπτική συγκόλληση. 

− Όλες οι επιδιορθώσεις θα ελέγχονται με μη καταστροφική μέθοδο ελέγχου 

(υπέρηχο ή ραδιογραφία), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.7. 

− Η επιδιόρθωση σφαλμάτων ρίζας μπορεί να γίνεται σε όλο της το μήκος εφόσον 

οι σωλήνες είναι επισκέψιμοι από μέσα (DN 900 και άνω) και λαμβάνονται 

υπόψη τα μέτρα ασφαλείας. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό επιτρέπεται να γίνει 

τοπική επιδιόρθωση με σκάψιμο και συγκόλληση απέξω. Στην περίπτωση αυτή 

επιτρέπεται μόνο η μέθοδος συγκόλλησης 141(GTAW) για την επισκευή της 

ρίζας και ενός τουλάχιστον επιπλέον πάσου ραφής. Τα υπόλοιπα πάσα ραφής 

δύνανται να συγκολληθούν με τις μεθόδους 111(SMAW) ή 141(GTAW). 

 

4.6              Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου 

− Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει  ένα τουλάχιστον 

προτεινόμενο εργαστήριο διεξαγωγής ελέγχων των συγκολλήσεων του έργου. 

− Το προτεινόμενο εργαστήριο πρέπει να είναι διαπιστευμένο κατά ENISO 17025 

σε όλη την έκταση των απαιτούμενων καταστρεπτικών δοκιμών (πιστοποιήσεις 

WPQR, WPQ) και μη καταστρεπτικών ελέγχων. Προς τούτο απαιτείται η 

υποβολή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία των αντίστοιχων πιστοποιητικών 

διαπίστευσης. Υπεργολαβία μεταξύ εργαστηρίων είναι αποδεκτή υπό τις κάτωθι 

προϋποθέσεις: 

− Σε περίπτωση σύμπραξης ενός εργαστηρίου με έτερο για διεξαγωγή μέρους των 

δοκιμών ή ελέγχων, επιβάλλεται η υποβολή των δελτίων του εργαστηρίου 

εκείνου που διεξήγαγε πραγματικά τους ελέγχους, ήτοι δεν επιτρέπεται η 

μεταφορά στοιχείων δοκιμών ενός εργαστηρίου ή ενός ανεξάρτητου ελεγκτή σε 

φόρμα ενός άλλου εργαστηρίου.  

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει όποιο εργαστήριο / 

όποιους ελεγκτές κατά την άποψή της δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 

(πιστοποιήσεις, εμπειρία, συνέπεια, φερεγγυότητα). 

− Οι υποχρεώσεις του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου που αναφέρονται στην 

παρούσα προδιαγραφή αποτελούν και υποχρέωση του Αναδόχου απέναντι στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π. 
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− Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία προς έγκριση, τα 

παρακάτω έγγραφα που αφορούν το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου: 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ποιοτικούς ελέγχους συγκολλήσεων / υλικών 

δικτύων σωληναγωγών αερίου, νερού ή καυσίμων. 

• Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου βιομηχανικών ραδιογραφήσεων από την 

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). 

• Λίστα με πιστοποιημένους ελεγκτές μη καταστρεπτικών ελέγχων που 

ανήκουν στην μόνιμη δύναμη του εργαστηρίου, με αναφορά: στις μεθόδους 

ελέγχου, στα επιμέρους πιστοποιητικά, σε τεκμηριωμένη υπαλληλική σχέση 

με το εργαστήριο (στοιχεία ασφάλισης σε ΙΚΑ). 

• Λίστα με πιστοποιημένους ελεγκτές μη καταστρεπτικών ελέγχων που δεν 

ανήκουν στην μόνιμη δύναμη του εργαστηρίου, με αναφορά: στις μεθόδους 

ελέγχου, στα επιμέρους πιστοποιητικά, σε τεκμηριωμένη σχέση συνεργασίας 

με το εργαστήριο (στοιχεία συμφωνητικού υπεργολαβίας). 

• Η πιστοποίηση των ανωτέρω ελεγκτών για όλες τις μεθόδους ελέγχου που θα 

χρησιμοποιηθούν (VT, PT ή MT, RT, UT) πρέπει να αποδεικνύεται μέσω 

πιστοποιητικών επιπέδου Level 2 κατά ENISO 9712, επικυρωμένων από 

Φορέα Πιστοποίησης διαπιστευμένο κατά ENISO 17024. Έντυπα ή 

επιστολές που απλά βεβαιώνουν ότι κάποιος ελεγκτής έχει ολοκληρώσει μεν 

επιτυχώς την διαδικασία πιστοποίησης αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί το 

αντίστοιχο τελικό πιστοποιητικό (Level 2) δεν γίνονται δεκτά.  

• Λίστα με τον ιδιόκτητο & λίστα με τον υπεργολαβικό εξοπλισμό για όλους 

τους μη καταστρεπτικούς ελέγχους και καταστρεπτικές δοκιμές που θα 

χρησιμοποιηθεί.  

• Όλος ο εξοπλισμός δοκιμών & ελέγχων θα είναι βαθμονομημένος / 

διακριβωμένος (σε ετήσια βάση) από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς, 

βάσει των οικείων σχετικών διεθνών προτύπων.  

 

− Η διεξαγωγή των ελέγχων θα γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένο 

προσωπικό επιπέδου Level 2 (στην αντίστοιχη μέθοδο) κατά ENISO 9712 ως 

αναφέρθηκε προηγουμένως. 

− Μετά από αίτημα του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι τεχνικές 

προϋποθέσεις (έγκριση από την Διευθύνουσα Υπηρεσία), μέρος των μη 

καταστρεπτικών ελέγχων μπορεί να καλύπτεται από το εσωτερικό σύστημα 

ποιότητας του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρέπει να πληρούνται όλοι οι 

όροι και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή 

(πιστοποίηση ελεγκτών, διακριβωμένος εξοπλισμός κλπ). 

 

Ειδικά για τις εργασίες ραδιογραφήσεων ισχύουν τα κάτωθι: 

• Επικεφαλής κάθε συνεργείου ραδιογραφήσεων (2 άτομα) θα είναι ελεγκτής 

επιπέδου RT-Level 2 κατά ENISO 9712 ως άνω. 

• Οι εργασίες ραδιογραφήσεων θα διεξάγονται κάτω από τις προϋποθέσεις και 

τους όρους που προσδιορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 216/Β/5-3-

2001). 

• Ειδικότερα το συνεργείο θα είναι εφοδιασμένο με τον εξοπλισμό 

ακτινοπροστασίας που ορίζεται από το ανωτέρω ΦΕΚ: Ατομικά δοσίμετρα 

(χορηγούμενα από την Ε.Ε.Α.Ε.), στυλοδοσίμετρα, μετρητή πεδίου Geiger, 

βομβητές ακτινοβολίας (bipper), ταινίες αποκλεισμού περιοχής, πινακίδες 

προειδοποίησης, κ.λ.π. 
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• Οι εργασίες ραδιογράφησης θα διεξάγονται ημέρες και ώρες που δεν υπάρχει 

άλλο ανθρώπινο δυναμικό στην άμεση περιοχή ελέγχου όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τη μελέτη ακτινοπροστασίας. 

• Εφόσον οι έλεγχοι πρόκειται να διεξαχθούν σε οδική αρτηρία, ή περιοχή 

διερχομένων, ή κατοικημένη περιοχή, ή εφόσον το συνολικό εργολαβικό 

έργο ξεπερνά σε διάρκεια τον ένα μήνα, απαιτείται η υποβολή στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδικής μελέτης ακτινοπροστασίας εγκεκριμένης από 

την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) πριν την έναρξη των 

εργασιών ραδιογράφησης. 

• Για τις εργασίες ραδιογράφησης θα χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές 

ακτίνων –Χ ή –γ (ήτοι ραδιοϊσότοπα Ir-192 ή Se-75). 

• Με την έναρξη των εργασιών ραδιογραφήσεως, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει 

(στον χώρο του εργοταξίου) φορητή οθόνη ανάγνωσης των ραδιογραφικών 

φιλμς, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΝ 25580.  

• Με το πέρας κάθε ελέγχου, και το αργότερο την επόμενη ημέρα, το 

εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου θα παραδίδει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

αξιολογημένα πρωτόκολλα και φιλμς. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία τηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει άμεση τροποποίηση των πρωτοκόλλων (χωρίς 

επιβάρυνση) ώστε να περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που επιθυμεί να 

συμπληρώνονται, πέρα από τις απαιτήσεις των ειδικών προδιαγραφών 

ελέγχου. 

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία τηρεί το δικαίωμα, να απορρίπτει οποιονδήποτε από 

τους ελεγκτές του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου κρίνει αυτή σαν μη αποδεκτό 

(πιστοποίηση, ικανότητα, εμπειρία, ασφαλή εργασία, αξιοπιστία, συνέπεια κ.λ.π.). 

− Εφόσον το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου δεν προβεί στην άμεση κάλυψη του 

κενού που θα δημιουργηθεί (υπό την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) στη 

διεξαγωγή των ελέγχων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλέξει άμεσα ένα από τα 

υπόλοιπα (εγκεκριμένα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία) εργαστήρια ποιοτικού 

ελέγχου. 

− Σε περίπτωση που (κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) δημιουργείται 

χρονικό κώλυμα στη διεξαγωγή των ελέγχων και του έργου, η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία δικαιούται να προχωρήσει στη διεξαγωγή μέρους ή όλων των ελέγχων 

με δικά της μέσα ή με επιλογή εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, χρεώνοντας το 

συνολικό κόστος των ελέγχων στον Ανάδοχο. 

 

 

4.7 Ποιοτικοί έλεγχοι 

Η διεξαγωγή των ποιοτικών ελέγχων στις εργοταξιακές ραφές θα γίνεται με την 

παρακάτω σειρά: 

 

           Α.   Για πάχη σωλήνων 7.5mm και άνω: 

 

1 Έλεγχος με υπερήχους 

Διεξάγεται στο 100% των εργοταξιακών ραφών, σύμφωνα με τα πρότυπα 

ENISO 17640, ENISO 11666, ENISO 23279 και συγκεκριμένα: 
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α) Τεχνική Ελέγχου 1: 

 

Επίπεδο Ελέγχου: 

 

Επίπεδο Αναφοράς: 

 

Επίπεδο Αξιολόγησης: 

 

Επίπεδο Καταγραφής: 

 

Πρότυπα Αξιολόγησης:  

 

Επίπεδο Αποδοχής: 

Τεχνική DAC 

 

A κατά ENISO 17640 

 

Καμπύλη DAC για οπή διαμέτρου 

Φ3mm ανοιγμένη πλευρικά 

Επίπεδο Αναφοράς – 10dB 

 

Επίπεδο Αξιολόγησης – 4dB 

 

ENISO 11666 & ENISO 23279 

 

Acceptance Level 3 

 

ή  β) Τεχνική Ελέγχου 2: 

 

Επίπεδο Ελέγχου: 

 

Συχνότητα Ελέγχου: 

 

Επίπεδο Αναφοράς: 

 

 

 

Επίπεδο Αξιολόγησης: 

 

Επίπεδο Καταγραφής: 

 

Πρότυπα Αξιολόγησης:  

 

Επίπεδο Αποδοχής: 

Τεχνική Ισοδύναμων Διαμέτρων DGS 

 

A κατά ENISO 17640 

 

3MHz – 5MHz 

 

Διάμετρος Δισκοειδούς Ανακλαστήρα 

Φ1.5mm για πάχη υλικού 7,5t15mm 

και Φ2.0mm για πάχη υλικού 

15t40mm 

Επίπεδο Αναφοράς – 4dB  

 

Επίπεδο Αξιολόγησης – 4dB 

 

ENISO 11666 & ENISO 23279 

 

Acceptance Level 3  

 
 

− Για λοιπές λεπτομέρειες της τεχνικής ελέγχου με υπερήχους (π.χ. διόρθωση 

μεταφοράς, επίπεδο θορύβου, βαθμονομήσεις κλπ) θα ακολουθούνται οι 

απαιτήσεις του προτύπου ENISO 17640 / Επίπεδο ελέγχου A. 

 

 

− Στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις ραφών, θα εφαρμόζεται Επίπεδο Ελέγχου 

Β κατά ENISO 17640 και Επίπεδο Αποδοχής Acceptance Level 2: 

• Διασταύρωση αγωγού με σιδηροδρομικό ή άλλο δίκτυο, ή άλλα υπόγεια 

έργα σημαντικού ενδιαφέροντος (π.χ. υπόγειος σταθμός τρένου). 

•  Διασταύρωση αγωγού με οδό βαριάς κυκλοφορίας. 

•  Διάβαση αγωγού παράλληλα με γέφυρα. 

•  Διαμήκεις ραφές. 

•  Ραφές που δεν θα υποστούν υδραυλική δοκιμή (guaranty welds) 

−   Για την διακρίβωση των συσκευών υπερήχων ισχύει το πρότυπο ΕΝ12668-1. 

− Εφόσον η απόσταση δυο γειτονικών μεμονωμένων ασυνεχειών είναι 

μικρότερη από το διπλάσιο της μεγαλύτερης εκ των δυο ασυνέχειας, οι δύο 
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ασυνέχειες και το ενδιάμεσο αυτών διάστημα θεωρούνται και αξιολογούνται 

ως μια αθροιστική ασυνέχεια. 

− Το αθροιστικό μήκος μιας ασυνέχειας με ύψος παλμού άνω του Επιπέδου 

Καταγραφής δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% (ή το 20% για Acceptance Level 

2) του μήκους του εκάστοτε εξεταζόμενου τμήματος της ραφής. Ως μήκος 

του εκάστοτε εξεταζόμενου τμήματος ραφής θεωρείται το εξαπλάσιο του 

πάχους του σωλήνα (για πάχη μικρότερα των 15mm), ή τα 100mm (για πάχη 

σωλήνων από 15mm και άνω. 

− Για πάχη σωλήνων κάτω των 15mm,  εφόσον εντοπιστούν ασυνέχειες με 

ύψος παλμού κάτω από το Επίπεδο Αποδοχής, αλλά με μήκος άνω του 

πάχους του σωλήνα, απαιτείται η επανάληψη του ελέγχου με άλλη κεφαλή. 

− Για πάχη σωλήνων από 15mm και άνω,  εφόσον εντοπιστούν ασυνέχειες με 

ύψος παλμού κάτω από το Επίπεδο Αποδοχής, αλλά με μήκος άνω του 50% 

του πάχους του σωλήνα ή άνω των 20mm (όποια από τις δύο τιμές είναι 

μεγαλύτερη), απαιτείται η επανάληψη του ελέγχου με άλλη κεφαλή. 

− Ο έλεγχος με υπερήχους θα διεξάγεται παρουσία της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Με το πέρας του ελέγχου και το αργότερο πριν τη διεξαγωγή 

οποιουδήποτε συμπληρωματικού ή άλλου ελέγχου το εργαστήριο ποιοτικού 

ελέγχου θα παραδίδει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα συμπληρωμένα και 

αξιολογημένα δελτία υπερήχων. Τα δελτία υπερήχων θα περιέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στο πρότυπο ENISO 17640. 

− Μετά την έγκριση των δελτίων υπερήχων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη φάση (επιδιόρθωση ραφών και επανέλεγχος 

ως ανωτέρω). 

 

2.   Ραδιογραφικός έλεγχος 

− Ο ραδιογραφικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος με υπερήχους (παράγραφος 1) και έχουν παραδοθεί 

και εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία τα πρωτόκολλα υπερήχων. 

− Στις παρακάτω ειδικές περιπτώσεις ραφών διεξάγεται 100% ραδιογραφικός 

έλεγχος και η αξιολόγηση των ευρημάτων θα ακολουθεί το Επίπεδο 

Αποδοχής Acceptance Level 1 κατά ENISO 10675-1 : 

• Διασταύρωση αγωγού με σιδηροδρομικό ή άλλο δίκτυο, ή άλλα υπόγεια 

έργα σημαντικού ενδιαφέροντος (π.χ. υπόγειος σταθμός τρένου). 

• Διασταύρωση αγωγού με οδό βαριάς κυκλοφορίας. 

• Διάβαση αγωγού παράλληλα με γέφυρα. 

• Διαμήκεις ραφές. 

• Λοξοτόμηση διατομής αγωγού άνω των 15 μοιρών. 

• Ραφές που δεν θα υποστούν υδραυλική δοκιμή (guaranty welds) 

 

− Για τις λοιπές περιπτώσεις, διεξάγεται ραδιογραφικός έλεγχος στο 10% του 

συνολικού αριθμού των υπολοίπων συγκολλήσεων του έργου. 

− Το ποσοστό ραδιογράφησης εννοείται για ραδιογράφηση ολόκληρων ραφών 

και όχι για τμήματα αυτών. 

− Εφόσον ο συνολικός αριθμός συγκολλήσεων του έργου είναι μικρότερος των 

20 ραφών θα ραδιογραφούνται δύο ραφές (κατ’αρχήν). 

− Η εκάστοτε Ομάδα Ελέγχου και το Δείγμα, θα ορίζονται πάντα από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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− Το Δείγμα είναι υποσύνολο της Ομάδας Ελέγχου: π.χ.: Για 100 ραφές 

(Ομάδα Ελέγχου) το Δείγμα αναφέρεται σε 10 ολόκληρες ραφές (από τις 

100). 

− Ο ραδιογραφικός έλεγχος θα διεξάγεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ENISO 17636-1 και τις παρακάτω απαιτήσεις:  

• Πηγή ακτινοβολίας:  Ακτίνες-Χ ή ακτίνες-γ (ισότοπα Ιr 192 ή Se 75) 

• Επίπεδο ελέγχου:          Β 

• Τύπος φιλμ:  Κλάση C4, κατά ISO 11699-1 

• Αμαύρωση φιλμ: Τουλάχιστον 2.3 και μέγιστο 4.0 σε όλη την προς   

                                      αξιολόγηση περιοχή (ραφή-θερμική ζώνη-βασικό  

                                                                       μέταλλο). 

• Τύπος IQI:                    Πενετράμετρα σύρματος κατά ENISO 19232-1.  

                                      Πενετράμετρα με σχισμένο πλαστικό κάλυμμα  

                                                                       προστασίας δεν θα γίνονται δεκτά. 

• Λοιπά στοιχεία:            Ευαισθησία ελέγχου, αριθμός & θέση πενετρα- 

                                      μέτρων, ελάχιστη απόσταση πηγής-φιλμ κλπ,  

                                                                       σύμφωνα με το επίπεδο ελέγχου Β κατά το  

                                                                       πρότυπο ENISO17636-1. 

• Ανάγνωση φιλμ:           Με διαφανοσκόπιο (viewer) κατά EN 25580. 

• Αξιολόγηση ευρημάτων: Σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 10675-1 

• Επίπεδο αποδοχής:          Acceptance Level 2 

 

− Τα αξιολογημένα δελτία ραδιογραφικού ελέγχου και τα φιλμς θα 

παραδίδονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία στον τόπο του έργου το αργότερο 

την επομένη ημέρα της εκάστοτε ραδιογράφησης. 

− Τα δελτία ραδιογραφικού ελέγχου θα περιέχουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που αναφέρονται στο πρότυπο ENISO 17636-1. 

− Με βάση τα αποτελέσματα του ραδιογραφικού ελέγχου η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία θα αποφαίνεται για την ποιότητα των συγκολλήσεων (αποδεκτές η 

προς επιδιόρθωση), καθώς και για την αξιοπιστία του προηγηθέντος ελέγχου 

με υπερήχους. 

− Σε περίπτωση μη αποδεκτών ραφών στο Δείγμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

επεκτείνει τους ραδιογραφικούς ελέγχους στην Ομάδα Ελέγχου, πέρα από το 

ποσοστό 10%, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο: 

α) Εφόσον οι μισές και άνω ραφές του Δείγματος είναι μη αποδεκτές, θα 

ραδιογραφούνται όλες οι ραφές της Ομάδας Ελέγχου. 

β) Σε αντίθετη (από την παράγραφο α) περίπτωση, ραδιογραφούνται δύο 

πρόσθετες ραφές της Ομάδας Ελέγχου (του ίδιου ηλεκτροσυγκολλητή με 

την αρχική), για κάθε μία ραφή του Δείγματος που δεν είναι αποδεκτή. 

Οι πρόσθετες αυτές ραφές πρέπει να είναι αποδεκτές. 

γ) Για οποιαδήποτε πρόσθετη ραφή (της παραγράφου β) που δεν είναι 

αποδεκτή, ραδιογραφούνται 2 επιπλέον ραφές της Ομάδας Ελέγχου (του 

ίδιου ηλεκτροσυγκολλητή με την αρχική). 

Οι επιπλέον αυτές ραφές πρέπει να είναι αποδεκτές, αλλιώς: 

Επαναλαμβάνεται συνεχώς η ανωτέρω διαδικασία (παράγραφος γ) για 

κάθε μία μη αποδεκτή επιπλέον ραφή. 

− Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, θα γίνονται οι 

επιδιορθώσεις και επαναληπτικές ραδιογραφήσεις των συγκολλήσεων, πάντα 

κατόπιν έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επιπλέον θα τεθεί υπό 
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εξέταση η ικανότητα του/των ηλεκτροσυγκολλητών που δημιούργησαν τα 

σφάλματα, μέσω νέου δείγματος πιστοποίησης (παράγραφος 4.4) ή 

απομάκρυνσης από το έργο. 

 

3.   Οπτικός έλεγχος  

− Διεξάγεται στο 100% των συγκολλήσεων του εργοταξίου, σύμφωνα με το    

      πρότυπο ENISO 17637.  

− Η αξιολόγηση των ευρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 5817 / 

Quality Class C.  

− Για τις ειδικές περιπτώσεις ραφών (βλ. παραγράφο A1), η αξιολόγηση των 

ευρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 5817 / Quality Class Β.  

− Οι παρακάτω ασυνέχειες πρέπει να απομακρύνονται: 

• Πιτσιλίσματα συγκόλλησης (spatters) 

• Υπολείμματα πάστας (slag) 

• Ανάμματα τόξου (arc strikes) 

• Κοκκοράκια μοντάζ 

• Υπολείμματα συγκολλήσεων στο βασικό μέταλλο, εκτός ραφών. 

− Σε κάθε ολοκληρωμένο τμήμα σωληνογραμμής και μετά το πέρας των εργασιών 

δεν πρέπει να υπάρχουν ξένα σώματα ή υπολείμματα υλικών που θα μπορούσαν να 

εμποδίσουν την μεταγενέστερη αντιδιαβρωτική προστασία και καλή χρήση του 

αγωγού. 

 

                 Β. Για πάχη σωλήνων μικρότερα των 7.5 mm: 
 

− Εφαρμόζεται 100% ραδιογραφικός έλεγχος στις παρακάτω περιπτώσεις 

ραφών: 

• Διασταύρωση αγωγού με σιδηροδρομικό ή άλλο δίκτυο, ή άλλα υπόγεια 

έργα σημαντικού ενδιαφέροντος (π.χ. υπόγειος σταθμός τρένου). 

•  Διασταύρωση αγωγού με οδό βαριάς κυκλοφορίας. 

• Διάβαση αγωγού παράλληλα με γέφυρα. 

• Διαμήκεις ραφές. 

• Λοξοτόμηση διατομής αγωγού άνω των 15 μοιρών. 

− Για τις λοιπές περιπτώσεις θα διεξάγεται ραδιογραφικός έλεγχος στο 25% του 

συνολικού αριθμού των υπολοίπων συγκολλήσεων του έργου. 

− Οι προς ραδιογράφηση ραφές θα υποδεικνύονται από την Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. 

− Συνθήκες διεξαγωγής ραδιογραφικού ελέγχου, αξιολόγησης, επανελέγχων και 

υπόλοιποι όροι όπως στην παράγραφο 2 της περίπτωσης Α (βλέπε ανωτέρω). 

− 100% οπτικός έλεγχος των συγκολλήσεων σύμφωνα με το πρότυπο 

ENISO17637. Η αξιολόγηση των ευρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το 

πρότυπο ENISO 5817 / Quality class C.  

− Για τις ειδικές περιπτώσεις ραφών (βλ. παραγράφο A1), η αξιολόγηση των 

ευρημάτων θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ENISO 5817 / Quality Class Β.  

− Οι παρακάτω ασυνέχειες πρέπει να απομακρύνονται: 

• Πιτσιλίσματα συγκόλλησης (spatters) 

• Υπολείμματα πάστας (slag) 

• Ανάμματα τόξου (arc strikes) 

• Κοκκοράκια μοντάζ 
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• Υπολείμματα συγκολλήσεων στο βασικό μέταλλο, εκτός ραφών. 

− Σε κάθε ολοκληρωμένο τμήμα σωληνογραμμής και μετά το πέρας των 

εργασιών δεν πρέπει να υπάρχουν ξένα σώματα ή υπολείμματα υλικών που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν την μεταγενέστερη αντιδιαβρωτική προστασία και 

καλή χρήση του αγωγού. 

 

Γ.  Καταστρεπτικοί έλεγχοι 

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει όλους τους 

καταστρεπτικούς ελέγχους που προβλέπονται σε μια δοκιμή μεθόδου σύμφωνα 

με το πρότυπο ENISO 15614-1.  

− Για μήκος σωληνογραμμής έως και 10km, θα επιλέγεται μια ραφή. 

− Για μήκος σωληνογραμμής άνω των 10km έως και 50km, θα επιλέγονται 2 

ραφές. 

− Εφόσον υπάρξει αστοχία σε ένα τουλάχιστον δοκίμιο, οι δοκιμές θα 

διεξάγονται σε διπλάσια επαναληπτικά δοκίμια της ίδιας ραφής σύμφωνα με το 

πρότυπο ENISO 15614-1.  

− Εφόσον ένα από τα επαναληπτικά δοκίμια αστοχήσει, η ραφή θεωρείται μη 

αποδεκτή όσον αφορά την μηχανική της αντοχής και πρέπει να αφαιρεθεί και 

συγκολληθεί εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή, ο καταστρεπτικός έλεγχος 

επαναλαμβάνεται σε δύο πρόσθετες ραφές. 

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι για επαναληπτική 

πιστοποίηση της μεθόδου συγκόλλησης / προσωπικού ή ακόμα και επέκτασης 

των καταστροφικών ελέγχων σε άλλες ραφές. 

− Η υπόδειξη των προς έλεγχο ραφών (αρχικών και πρόσθετων) και των 

σημείων προς εξαγωγή δοκιμίων θα γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

4.8        Συμπληρωματικοί όροι 

− Ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και δαπάνες, θα εκτελέσει τις επιτόπου 

συγκολλήσεις των αρμών αφού μεταφέρει, διακινήσει, τοποθετήσει, μοντάρει τις 

σωλήνες στην θέση τους, αφού αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε 

από αυτόν, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται 

από την ισχύουσα Νομοθεσία/κώδικες, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 

Προδιαγραφή και πάντοτε με την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

− Επισημαίνεται ότι όλα τα αναγκαία υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, συσκευές 

κ.λ.π. για όλες τις εργασίες παραγωγής, ελέγχου, βαθμονόμησης αποτελούν 

μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχου. 

− Όλος ο παραγωγικός και βοηθητικός εξοπλισμός συγκολλήσεων του έργου θα 

είναι διακριβωμένος με ευθύνη του Αναδόχου και συγκεκριμένα:  

• Αμπερόμετρα, βολτόμετρα μηχανών συγκόλλησης. 

• Ροόμετρα παροχής αερίου. 

• Φούρνοι ξήρανσης και συντήρησης ηλεκτροδίων κ.λ.π. 

− Η διακρίβωση θα γίνεται άμεσα ή έμμεσα και θα αποδεικνύεται από σχετικό 

πιστοποιητικό ή Δελτίο: 

α)   Άμεσα από Φορέα διαπιστευμένο κατά ENISO 17025 

β) Έμμεσα από τον Ανάδοχο μέσω έγγραφης εσωτερικής διαδικασίας 

διακρίβωσης, συμπλήρωσης δελτίου διακρίβωσης και χρησιμοποίησης 

κατάλληλου εξωτερικού εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. αμπεροτσιμπίδα) ο 

οποίος θα είναι διακριβωμένος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο α. 
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− Ως ισχύς διακρίβωσης θεωρείται το ένα έτος από την προηγούμενη διακρίβωση 

εκτός εάν συντρέχουν συνθήκες ή ενδείξεις για συχνότερη διακρίβωση κατά την 

κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

− Οι μηχανές συγκόλλησης θα φέρουν πίνακα όπου θα είναι ευχερής η αντιστοιχία 

ρυθμίσεων και παραμέτρων συγκόλλησης (Volt, Ampere). 

− Όλοι οι έλεγχοι, δοκιμές, πιστοποιήσεις μεθόδων/προσωπικού θα γίνονται καθ’ 

υπόδειξη και παρουσία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα υπάρχει σχετική 

προειδοποίηση από τον Ανάδοχο τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους. 

− Το κόστος όλων των πιστοποιήσεων (μέθοδοι συγκόλλησης, επισκευής, 

προσωπικού), διακριβώσεων εξοπλισμού, ελέγχων (αρχικών, συμπληρωματικών), 

δοκιμών, πιστοποιητικών, επιδιορθώσεων ραφών καθώς και των παραγωγικών 

και βοηθητικών εργασιών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς ή με την 

αποκατάσταση του αγωγού βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

 

5. Προστατευτική επένδυση αρμών συγκολλήσεως και ειδικών τεμαχίων 

 

  5.1            Γενικά 

− Η περιοχή των αγωγών εκατέρωθεν των εργοταξιακών ραφών θα προστατεύεται 

εξωτερικά και εσωτερικά, έτσι ώστε να υπάρχει μία συνέχεια της υπάρχουσας 

εργοστασιακής επένδυσης (πολυαιθυλενίου εξωτερικά και εποξειδικής βαφής 

εσωτερικά). 

− Πριν την έναρξη της εργοταξιακής προστασίας (εξωτερικά & εσωτερικά) 

απαιτείται καταρχήν ένας σχολαστικός καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας 

και της περιοχής συγκόλλησης από υπολείμματα σκουριάς, βρωμιάς, γράσου, 

ελαίων, υπολειμμάτων μέσου πρόσφυσης υπερήχων, διεισδυτικών υγρών, 

υπολειμμάτων συναρμολόγησης (πχ κοκκοράκια, βοηθητικά λαμάκια, πόντες), 

υπολειμμάτων συγκόλλησης (spatters, slag, stray arc), καλαμίνας (mill scale) κλπ. 

− Για να απομακρυνθούν τυχόν βαφές (αστάρια) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

προσωρινή προστασία των ελεύθερων άκρων των χαλυβδοσωλήνων, επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθεί προθέρμανση με φλόγα προπανίου. 

− Κατά την χρήση μηχανικών μέσων καθαρισμού, όπως περιστρεφόμενες βούρτσες 

θα πρέπει να προσεχθεί να μην λειανθεί η μεταλλική επιφάνεια (σωλήνων ή 

ραφών), καθότι σε περίπτωση λείανσης δεν θα επιτευχθεί η απαιτούμενη 

πρόσφυση με την προς εφαρμογή μόνωση. 

− Κατά την μόνωση μη εργοστασιακά μονωμένων σωλήνων ή ειδικών τεμαχίων 

επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ύπαρξη χαλυβουργικής καλαμίνας (mill scale) 

στην επιφάνεια του μετάλλου. Εφόσον υπάρχει καλαμίνα αυτή θα απομακρύνεται 

ώστε η μεταλλική επιφάνεια να αποκτά καθαρότητα βαθμού Sa 21/2 κατά ENISO 

8501-1 και τραχύτητα 50μm-70μm. 

 

− Κατά την επιλογή και εφαρμογή υλικών για λόγους αντιδιαβρωτικής προστασίας 

στο εργοτάξιο και λόγω των προβληματικών περιβαλλοντικών συνθηκών, πρέπει 

να δοθεί μεγάλη προσοχή και επιμέλεια τόσο στην ορθή επιλογή και την 

προετοιμασία αυτών, την προετοιμασία της επιφάνειας των σωλήνων (ή ειδικών 

εξαρτημάτων) και τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, ώστε να προκύψει μια 

αποδεκτή προστασία ίση σε πάχος και ισοδύναμη σε αντοχές εκείνης που 

εφαρμόστηκε στο σωληνουργείο.  
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  5.2     Εξωτερική προστασία 

− Τα υλικά εργοταξιακής εξωτερικής επικάλυψης που θα εφαρμόζει ο Ανάδοχος 

τοποθέτησης των σωλήνων στο εργοτάξιο (οργανικές ταινίες με εξωτερική 

επένδυση μεμβράνης πολυαιθυλενίου ή θερμοσυστελλόμενη ταινία ή άλλα υλικά 

με παρόμοια ηλεκτρομονωτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά), πρέπει να είναι 

τεκμηριωμένα συμβατά με το primer και την επικάλυψη του πολυαιθυλενίου που 

εφαρμόστηκε στο σωληνουργείο. 

− Τα χρησιμοποιούμενα υλικά (θερμοσυστελλόμενο ή πλαστικές ταινίες) θα πρέπει 

να πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 12068 ή DIN 30672 για τις κλάσεις 

που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή 201/07. 

−  Προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα υλικά για εφαρμογή, θα παραδίδονται 

εγκαίρως στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και οι 

πιστοποιήσεις αυτών (type test certificates, batch test certificates), καθώς και οι 

αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής στο εργοτάξιο από τον κατασκευαστή των υλικών. 

−  Μόνο μετά την αποδοχή των ανωτέρω από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα είναι 

εφικτή η έναρξη των εργασιών εξωτερικής μόνωσης και εφόσον έχουν περατωθεί 

επιτυχώς όλα τα προηγούμενα στάδια των συγκολλήσεων, των προβλεπόμενων 

ποιοτικών ελέγχων (οπτικός, υπέρηχοι, ραδιογραφίες) και υδραυλικής δοκιμής.  

− Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται άμεσος εγκιβωτισμός του αγωγού, η 

εξωτερική μόνωση και οι έλεγχοι αυτής θα επιτελούνται πριν την υδραυλική 

δοκιμή, η οποία θα επιτελείται μόνο μέσω της μεθόδου μέτρησης όγκου 

διαρροής, όπως προβλέπεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή.  

− Εξωτερικά, η προς προστασία περιοχή θα επιστρωθεί αρχικά με primer συμβατό 

με τα υλικά επένδυσης και ακολούθως θα επενδυθεί με αυτοκόλλητη ταινία 

ασφαλτικής μαστίχης ή βουτυλιούχου καουτσούκ και εξωτερική επένδυση 

πολυαιθυλενίου ή με θερμοσυστελλόμενη ταινία ή άλλο κατάλληλο υλικό.  

− Στα σημεία σύνδεσης ευθέων τμημάτων σωλήνων το πλάτος του υλικού 

επένδυσης θα είναι 400mm ή μεγαλύτερο, έτσι ώστε να υπερκαλύπτει την 

υπάρχουσα επένδυση τουλάχιστον 50mm σε κάθε πλευρά και σε όλη την 

περίμετρο του αγωγού. 

− Η ίδια εργασία θα γίνεται και για την εξωτερική επένδυση των πάσης φύσεως 

ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων και των συγκολλήσεων αυτών, με διαφοροποίηση 

του πλάτους του υλικού επένδυσης ανάλογα με το είδος του ειδικού τεμαχίου. 

− Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επένδυσης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι 

για το πάχος της μόνωσης, την απουσία θυλάκων φυσαλίδων ή άλλων ατελειών, 

την  επαρκή πρόσφυση της επένδυσης και την εξασφάλιση της συνέχειας της 

υπάρχουσας με την νέα επένδυση, με holiday detector, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Τεχνική Προδιαγραφή 201/07. 

 

 

  5.3     Εσωτερική προστασία 

− Εσωτερικά η επιφάνεια του αγωγού εκατέρωθεν της ραφής (αφού καθαρισθεί 

καταλλήλως), θα επιστρωθεί με εποξειδική βαφή πάχους ξηρού φιλμ DFT (Dry 

Film Thickness) τουλάχιστον 400μm και θα έχει επικάλυψη με την υπάρχουσα 

εργοστασιακή επένδυση 50mm από κάθε πλευρά περιμετρικά εσωτερικά του 

αγωγού. 

− Ο καθαρισμός θα γίνεται τόσο στην επιφάνεια της ραφής , στην γυμνή μεταλλική 

επιφάνεια και στα άκρα της υπάρχουσας εργοστασιακής βαφής σε μήκος 50mm 

από κάθε πλευρά περιμετρικά εσωτερικά του αγωγού. 
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−  Η εποξειδική βαφή που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με 

την υπάρχουσα του εργοστασίου και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

επιθεώρησης (inspection certificate) τύπου 3.1, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ10204 

για κάθε παρτίδα (batch) και με πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό, 

το οποίο θα έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο οίκο και θα έχει μεταφραστεί στην 

Ελληνική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

− Η εποξειδική βαφή που θα χρησιμοποιηθεί θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής Προδιαγραφής 201/11 και θα χρησιμοποιηθεί μετά από την έγκριση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

− Η ίδια εργασία θα γίνει και για την εσωτερική επένδυση των πάσης φύσεως 

ειδικών χαλύβδινων τεμαχίων στις περιοχές συγκολλήσεως αυτών. 

− Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επικάλυψης της εσωτερικής επιφάνειας των 

περιοχών συγκόλλησης με εποξειδική βαφή, θα γίνει οπτικός έλεγχος και έλεγχος 

του πάχους της εποξειδικής βαφής. 

− Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 

προστασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων με εποξειδικές βαφές. 

 

 

6. Σήμανση και εντοπισμός του αγωγού 

− Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και του εγκιβωτισμού με θραυστή άμμο 

λατομείου, κατά τη διάρκεια της πλήρωσης του ορύγματος, θα τοποθετείται σε 

ύψος 30 εκ. έως 50 εκ. κάτω από την τελική στάθμη της οδού, και κατά μήκος 

του ορύγματος ειδική πλαστική ταινία ή πλέγμα έντονου μπλε χρώματος στην 

οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «Ε.ΥΔ.Α.Π. - ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΓΩΓΟΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ή όπως αλλιώς ορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 115, για την 

προστασία του αγωγού. 

 

 

 

7. Σώματα αγκύρωσης 

− Κατά το στάδιο της τοποθέτησης των σωλήνων ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει τα 

απαιτούμενα σώματα αγκύρωσης. Τέτοια σώματα προβλέπονται να 

κατασκευασθούν σε όλες τις θέσεις όπου λόγω χάραξης του αγωγού ή λόγω 

παρεμβολής ειδικού τεμαχίου (διακλάδωσης, καμπύλης ή συστολής), 

δημιουργείται η τάση να εκφύγουν οι σωλήνες από τους αρμούς τους ή 

τουλάχιστον να μετατοπισθούν από τη θεωρητική γραμμή της χάραξης και τη 

μηκοτομή τους. 

− Σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν καταρχήν στις θέσεις που προβλέπει η 

εγκεκριμένη μελέτη και συμπληρωματικά σε όσες θέσεις ορίσει η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία. Τα σώματα αγκύρωσης θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα 

ποιότητας C12/15 ή όπως ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. Πριν από την κατασκευή 

των σωμάτων αγκύρωσης ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μελέτη εφαρμογής τους σε 

συνάρτηση με τις πραγματικές συνθήκες που παρουσιάζονται τόσο σε σχέση με 

τη χάραξη του αγωγού όσο και σε σχέση με τις εδαφικές συνθήκες που 

διαπιστώθηκαν μετά την εκσκαφή. 

− Η εκσκαφή για τη θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως πρέπει να εκτελεσθεί 

οπωσδήποτε πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων ώστε να αποφευχθεί κάθε 

τυχόν βλάβη στις σωληνώσεις. 
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− Η εκσκαφή θα γίνει με διαστάσεις που καθορίζονται από το σκυροδετούμενο 

τμήμα των σωμάτων αγκυρώσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σκυρόδεμα να 

πακτώνεται μέσα στο έδαφος χωρίς να χρησιμοποιούνται ξυλότυποι έστω και εάν 

απαιτείται η επαύξηση του όγκου του σώματος αγκύρωσης. Σε περίπτωση που 

λόγω της φύσης του εδάφους και του βάθους τοποθέτησης του σώματος κριθεί ότι 

το δημιουργούμενο κενό μεταξύ παρειάς ορύγματος εδάφους και παρειάς 

σώματος αγκύρωσης είναι μεγάλο, τότε μετά από έγγραφη εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξυλότυπος για την έγχυση 

του σκυροδέματος και το κενό να γεμίσει με συμπυκνωμένο αμμοχάλικο 

τεχνικών έργων με συμπύκνωση σε στρώσεις 25 εκ. με βαθμό συμπυκνώσεως 

95% της τροποποιούμενης μεθόδου PROCTOR. 

− Κατά την κατασκευή των τύπων για έγχυση του σκυροδέματος και την εν 

συνεχεία διάστρωση και κατεργασία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη επιμέλεια για την 

αποφυγή κτυπημάτων πάνω στους σωλήνες, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές 

στην προστατευτική επένδυση. Επίσης δεν πρέπει να καλύπτονται από 

σκυρόδεμα οι συνδέσεις των σωλήνων, για να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

στεγανότητάς τους στις δοκιμές. 

− Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση δικαιούται ο 

Ανάδοχος για εκσκαφές, σκυροδέματα, σιδηρό οπλισμό, ξυλοτύπους, 

συμπυκνωμένο αμμοχάλικο τεχνικών έργων κλπ. για την κατασκευή των 

σωμάτων αγκύρωσης, γιατί η δαπάνη των εργασιών αυτών έχει ληφθεί υπόψη 

κατά τον καθορισμό των τιμών εγκατάστασης αγωγών ανά μέτρο μήκους. 

 

8. Λοιπά τεχνικά έργα 
 

Σ’ αυτά περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα που απαιτούνται για την ασφαλή 

τοποθέτηση του υδαταγωγού και την απρόσκοπτη λειτουργία του, όπως: 
 

α)  Τεχνικά έργα διάβασης σημαντικών συγκοινωνιακών έργων. 

β) Τεχνικά έργα προστασίας αγωγού σε θέσεις μειωμένης επικάλυψης. 

γ) Τεχνικά έργα διάβασης χειμάρρων ή ρεμάτων. 

δ) Τεχνικά έργα διάβασης αγωγού κάτω ή πάνω από αγωγό Οργανισμού Κοινής  

    Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α., κ.λ.π.), Δήμου ή Κοινότητας. 

ε) Αγωγοί αποστράγγισης φρεατίων. 

 

Εφόσον απαιτηθεί ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ειδική μελέτη για κάθε έργο και θα την 

υποβάλει για έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων 

αυτών, ο Ανάδοχος δε δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή. 

 

9.   Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση 

 

9.1. Μέθοδοι δοκιμών πίεσης 

 

− Οι δοκιμές πίεσης στους σωληναγωγούς ταξινομούνται σε οπτικές μεθόδους, σε 

μεθόδους μέτρησης απώλειας πίεσης και σε μεθόδους μέτρησης όγκου διαρροής.  

− Στις οπτικές μεθόδους, ο αγωγός ελέγχεται οπτικά κατά την διάρκεια άσκησης 

πίεσης και η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν δεν ανιχνευθεί κάποια διαρροή στον 

αγωγό. Η μέθοδος προϋποθέτει οπτική εξέταση όλων των εργοταξιακών ραφών οι 

οποίες δεν πρέπει να είναι μονωμένες η επιχωμένες. Επιπλέον απαιτείται στεγνό 

όρυγμα στις περιοχές των προς επιθεώρηση εργοταξιακών ραφών. 
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− Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατοικημένες περιοχές, κ.λ.π.) το όρυγμα 

επανεπιχώνεται πλήρως μετά από σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος θα γίνεται με παρακολούθηση των μεταβολών 

του όγκου διαρροής σε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δοκιμή 

θεωρείται αποδεκτή εφόσον οι μεταβολές είναι σε κάποια καθορισμένα εκ των 

προτέρων όρια. 

− Κατωτέρω αναπτύσσονται και οι δύο αποδεκτές μέθοδοι υδραυλικής δοκιμής: 

•  Οπτική μέθοδος  

•  Μέθοδος μέτρησης όγκου διαρροής 

 

            9.2 Προετοιμασία για δοκιμές 

 

− Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την κατασκευή 

των σωμάτων αγκύρωσης και την τοποθέτηση των πάσης φύσεως ειδικών 

τεμαχίων, δικλείδων και συσκευών ασφαλείας, επανεπιχώνεται μερικώς το 

όρυγμα, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 104, ώστε να είναι 

δυνατή η διενέργεια των δοκιμασιών στεγανότητας. 

− Ο Ανάδοχος με την έναρξη της κατασκευής του σωληναγωγού πρέπει να 

μελετήσει και να χωρίσει τον σωληναγωγό σε επιμέρους τμήματα στα οποία θα 

γίνει χωριστά η υδραυλική δοκιμή. Το μήκος του εκάστοτε τμήματος δοκιμής θα 

περιλαμβάνεται μεταξύ 500 και 1000 μέτρων, αναλόγως των τοπικών συνθηκών. 

Εάν απαιτηθεί θα πακτωθούν προσωρινά τα άκρα των σωλήνων με 4 κατάλληλες 

αγκυρώσεις, ώστε να αναλαμβάνουν τις αναπτυσσόμενες δυνάμεις. 

− Η πίεση εξασκείται στο υψηλότερο σημείο του σωληναγωγού, όμως λόγω των 

υψομετρικών διαφορών πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε στο κατώτερο σημείο οι 

τάσεις να μην υπερβαίνουν το 90% του ορίου διαρροής του υλικού του 

σωληναγωγού. 

− Η υψομετρική διαφορά μεταξύ του κατώτερου και υψηλότερου σημείου του 

αγωγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50m. 

− Πριν την έναρξη της δοκιμής και τουλάχιστον πέντε εβδομάδες νωρίτερα, ο 

Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση, 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών. Χωρίς την έγκριση του 

χρονοδιαγράμματος από την Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να ξεκινήσει 

καμιά εργασία για δοκιμές. 

− Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει όλα τα μέσα για την διεξαγωγή της δοκιμής, όπως 

προσωρινές συνδέσεις, αντλίες, βάνες, δεξαμενές, όργανα μέτρησης και ελέγχου, 

ηλεκτρικό, μέσα μεταφοράς και τηλεπικοινωνίας, εξοπλισμό και μέσα άμεσης 

επέμβασης για έκτακτη ανάγκη, όπως και όλο το αναγκαίο προσωπικό για την 

διενέργεια της δοκιμής. 

− Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες δοκιμών σε οποιαδήποτε ώρα του 

εικοσιτετραώρου, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Όλες οι περιγραφόμενες δοκιμασίες, 

περιλαμβανομένων και των πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την 

εκτέλεσή τους (π.χ. προσωρινές αγκυρώσεις), δεν αμείβονται ιδιαίτερα. Τα 

σχετικά έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

9.3 Απαιτούμενος εξοπλισμός 

 

− Τα όργανα και ο εξοπλισμός μέτρησης της πίεσης, του όγκου και της 

θερμοκρασίας πρέπει να είναι διακριβωμένα από Φορέα διαπιστευμένο κατά 
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ENISO 17025, όσον αφορά την ακρίβεια, επαναληψιμότητα και ευαισθησία. Τα 

χρησιμοποιούμενα μανόμετρα θα είναι ευαισθησίας 0.05bar. Οι μεταβολές της 

πίεσης θα καταγράφονται από καταγραφικό η ακρίβεια του οποίου θα είναι 

τουλάχιστον 0.1bar. 

− Ο όγκος του νερού που θα προστίθεται ή θα αφαιρείται κατά την διάρκεια των 

υδραυλικών δοκιμών θα μετράται με κατάλληλο δοσομετρικό δοχείο με 

δυνατότητα ανάγνωσης 0.1 του λίτρου. Τα θερμόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν 

πρέπει να έχουν ακρίβεια και ευαισθησία 0.1°C. 

− Η δεξαμενή της αντλίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σύστημα μετρήσεως του 

προστιθέμενου όγκου για τη διατήρηση της πιέσεως με ακρίβεια 0.1 του λίτρου. 

Μανόμετρο με καταγραφικό εγκαθίσταται στη σωλήνωση κατά προτίμηση σε 

χαμηλό σημείο. Η πίεση θα καταγράφεται με ακρίβεια 0,05bar. Απαιτείται η 

χρησιμοποίηση και συμπληρωματικού μανομέτρου για έλεγχο. 

− Σημαντικές θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την διάρκεια των δοκιμών μπορεί 

να οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Προς τούτο πρέπει να 

καταγράφονται οι θερμοκρασίες του νερού, πριν και μετά την εκάστοτε δοκιμή 

και να διορθώνεται (αν απαιτηθεί) το μετρούμενο αποτέλεσμα μετά από έγκριση 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

− Το νερό της υδραυλικής δοκιμής πρέπει να είναι καθαρό και να μην περιέχει 

ακαθαρσίες. Το pH του νερού πρέπει να είναι από 6.5 έως 8, εφόσον το νερό 

παραμείνει εντός του σωληναγωγού περισσότερο από οκτώ ημέρες. Η 

περιεκτικότητα αλάτων στο νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500mg/l και 

επιπλέον απαγορεύεται η χρησιμοποίηση θαλασσινού νερού. 

− Σημειώνεται ότι το νερό το οποίο θα χρησιμοποιείται τόσο για τις δοκιμές, όσο 

και για την έκπλυση του αγωγού θα χορηγείται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. 

− Στα άκρα των υπό δοκιμή τμημάτων θα τοποθετούνται μεταλλικά πώματα 

προσαρμοσμένα καταλλήλως, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα. 

Στα πώματα θα υπάρχουν διατάξεις εξαερισμού και μάλιστα στο άκρο του 

υψηλότερου σημείου του αγωγού. Επίσης, θα υπάρχουν διατάξεις μέτρησης της 

υδροπιέσεως προσαρμοσμένες και στα δύο πώματα άκρων, καθώς επίσης και 

διατάξεις πλήρωσης και εκκένωσης νερού, με δικλείδες ρύθμισης της παροχής. 

− Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό, με μικρή παροχή ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης εκδίωξη του αέρα από τον υδαταγωγό. Η ταχύτητα 

πληρώσεως πρέπει να είναι το πολύ 0,05m3/sec, οπότε η αντίστοιχη παροχή 

πληρώσεως θα είναι Q (m3/λεπτό) = 1,178 Χ D2 (D σε m). Η θερμοκρασία του 

νερού πλήρωσης πρέπει να είναι όσον το δυνατόν ίση με αυτή του εδάφους. 

− Οι αεροεξαγωγοί πρέπει να είναι ανοικτοί κατά την πλήρωση. 

− Η υδραυλική πίεση στο τμήμα δοκιμής θα εξασκείται με κατάλληλη αντλία, ικανή 

να λειτουργεί χωρίς διαρροές μέχρι την πίεση δοκιμής και με βαλβίδα ασφαλείας 

για πρόληψη υπερπιέσεων. 

 

9.4 Μέτρα ασφάλειας 

 

− Κατά την διάρκεια της υδραυλικής δοκιμής ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 

αυστηρή τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών για την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

− Πριν την έναρξη της δοκιμής ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το 

προσωπικό του για το είδος και τις διαδικασίες δοκιμής, καθώς και τις πιθανές 
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συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από οποιαδήποτε αποτυχία της 

δοκιμής. 

− Καθ’ όλη την διάρκεια της δοκιμής δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένα άτομο 

σε απόσταση μικρότερη των 20m. Σε σημεία ιδιαίτερης επικινδυνότητας θα 

υπάρχουν περιπολίες. Κατά την διάρκεια της νύχτας θα υπάρχει επαρκής 

φωτισμός. 

− Πριν την έναρξη της δοκιμής θα τοποθετούνται σε σημεία που κρίνεται 

απαραίτητο, προειδοποιητικές πινακίδες με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΓΩΓΟΣ 

ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ» και «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ». 

− Η ομάδα δοκιμής θα διευθύνεται από έμπειρο Μηχανικό του Αναδόχου ο οποίος 

πρέπει να έχει σαφή θεωρητική και πρακτική γνώση της δοκιμής. Το προσωπικό 

πρέπει να είναι κατάλληλα ενημερωμένο και εξοικειωμένο με τα μέτρα 

ασφαλείας. 

 

9.5 Οπτική μέθοδος  

             

− Η παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία αφορά οπτική μέθοδο υδραυλικής 

δοκιμής και συνεπώς απαιτείται η απουσία μονωτικής επικάλυψης ή 

εγκιβωτισμού των προς έλεγχο εργοταξιακών συνδέσεων.  

− Η δοκιμασία θα συνίσταται: 

•  στην προδοκιμασία, 

•  στην κυρίως δοκιμασία και  

•  στη γενική δοκιμασία ολοκλήρου του δικτύου. 

 

− Σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών το ανοικτό τμήμα των ορυγμάτων πρέπει να 

παραμείνει ξηρό. Τυχόν εμφανιζόμενα νερά θα απομακρύνονται σύμφωνα με τις 

σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

9.5.1 Προδοκιμασία 

− Μετά την πλήρωση του υπό δοκιμή τμήματος με νερό, θα γίνεται εξαερισμός με 

έλεγχο της καλής λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτομάτων αεροβαλβίδων. 

Το νερό αυτό παραμένει για 24 ώρες με στατική πίεση ίση προς την εκάστοτε 

μέγιστη στατική πίεση κανονικής λειτουργίας (OP) όπως ορίζεται στην 

εγκεκριμένη μελέτη. 

− Η περίοδος της προδοκιμασίας αρχίζει αφότου επιτευχθεί η διατήρηση της 

πιέσεως. Τα ορατά μέρη του τμήματος επιθεωρούνται προς διαπίστωση τυχόν 

βλάβης, διαρροής κλπ. 

− Κατά το χρόνο αυτό θα πρέπει να εξαντληθεί η τυχόν απαραίτητη ικανότητα των 

σωλήνων και να εκτελεστεί η απορρόφηση του τυχόν υπολειπόμενου αέρα. 

− Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί κατά την προδοκιμασία, μετατόπιση σωλήνα ή 

διαφυγή νερού, η πίεση δοκιμής πρέπει να αυξηθεί κατά το δυνατόν, μέχρι την 

τελική πίεση δοκιμής, ώστε να γίνει ευκολότερη η αναγνώριση της ατέλειας στη 

σωλήνωση. 

 

9.5.2 Κυρίως δοκιμασία 

− Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές 

νερού, επακολουθεί η κυρίως δοκιμασία με την επιβολή της πίεσης δοκιμής. 

− Η πίεση δοκιμής της κυρίως δοκιμασίας ορίζεται σε 1.5 x OP, όπου OP η μεγίστη 

στατική πίεση κανονικής λειτουργίας όπως ορίζεται στην εγκεκριμένη μελέτη. 
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− Ο χρόνος δοκιμής θα είναι μισή ώρα για κάθε 50m δοκιμαζομένου τμήματος, 

αλλά ποτέ η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη των 12 ωρών 

ούτε μεγαλύτερη των 24 ωρών. 

− Σε περίπτωση που παρατηρηθούν, κατά την κυρίως δοκιμασία, σημεία μη 

απολύτως στεγανά, διαφυγές ακόμη και σταγόνων, πρέπει να διακοπεί η 

δοκιμασία και να εκκενωθεί αργά η σωλήνωση μέχρι να απομακρυνθεί το νερό 

από όλες τις θέσεις όπου παρουσιάζονται διαρροές. Ο ρυθμός μείωσης της πίεσης 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2bar/min. 

− Η επανάληψη της δοκιμασίας  θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που 

αναφέρεται παραπάνω και μόνο αφού αποκατασταθούν πλήρως τα ελαττωματικά 

σημεία. 

− Κατά την περίπτωση τμηματικών δοκιμών και στις θέσεις συναρμογής δύο 

γειτονικών δοκιμαζομένων τμημάτων επιτρέπεται στο τμήμα συναρμογής να 

παραληφθεί δοκιμή, εφόσον βέβαια το μήκος συναρμογής δεν καλύπτει 

περισσότερους από τρείς (3) αρμούς. Σε κάθε περίπτωση τα υπόψη τμήματα θα 

επισημανθούν ώστε να ελεγχθούν κατά την γενική δοκιμή του όλου αγωγού. 

 

9.5.3 Γενική δοκιμασία 

− Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας εκτελείται η επαναπλήρωση 

του ορύγματος κατά τμήματα, όπως αναφέρεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 

Επιχώσεων, χωρίς να καλυφθούν οι θέσεις σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων που 

έχουν ήδη δοκιμασθεί. 

− Ολόκληρο το δίκτυο ή μεγάλο τμήμα του, (5 έως 10km), υποβάλλεται στην 

τελική γενική δοκιμασία τουλάχιστον για δύο ώρες και σε πίεση τουλάχιστον ίση 

με τη μέγιστη στατική πίεση κανονικής λειτουργίας του (OP). 

− Μετά την επιτυχή γενική δοκιμασία, ολοκληρώνονται οι επιχώσεις στα κενά που 

έχουν αφεθεί μεταξύ των δοκιμαζομένων τμημάτων, αφού έχει ολοκληρωθεί και 

ελεγχθεί η εξωτερική μόνωση των εργοταξιακών ραφών. 

 

9.6 Μέθοδος μέτρησης όγκου διαρροής 

− Ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό DVGW-W400-2 και 

συγκεκριμένα η υποπερίπτωση του συνολικά μετρούμενου όγκου διαρροής.  

− Η μέθοδος αυτή πλεονεκτεί έναντι της δοκιμής μέτρησης απώλειας πίεσης στο 

γεγονός ότι είναι λιγότερο ευαίσθητη σε θέματα μη καλώς εξαερωμένου 

τμήματος σωληνογραμμής. Προϋποθέτει όμως την ύπαρξη οργάνων μεγαλύτερης 

ακρίβειας απ’ ότι η άλλη μέθοδος. 

− Η πίεση δοκιμής στο υψηλότερο σημείο του ελεγχόμενου τμήματος πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 1.1 x MDP. Μέγιστο μήκος ελεγχόμενου τμήματος θεωρούνται 

τα 3km. 

 

   Ορισμοί πιέσεων  

• MDP (Maximum Design Pressure) = Μέγιστη πίεση σχεδιασμού του τμήματος  

                                                               με συνυπολογισμό υδραυλικών πληγμάτων. 

• STP (System Test Pressure) = Υδροστατική πίεση που χρησιμοποιείται για την  

                                                     υδραυλική δοκιμή τμήματος νέας σωληνογραμμής. 

• OP (Operating Pressure) = Εσωτερική πίεση λειτουργίας του τμήματος της  

                                               σωληνογραμμής. 

 

Η υδροστατική πίεση δοκιμής υπολογίζεται με βάση την μέγιστη πίεση σχεδιασμού ως    
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ακολούθως: 

 

           α) Με υπολογισμό του υδραυλικού πλήγματος:   STP = MDPc + 1bar, όπου          

               

               MDPC = μέγιστη πίεση σχεδιασμού που περιλαμβάνει υπολογισμένο υδραυλικό  

                               πλήγμα. 

  

         β) Χωρίς υπολογισμό του υδραυλικού πλήγματος: STP = MDPa x 1.5 ή   

                                                                                               STP = MDPa + 5bar, όπου  

 

             MDPa = Μέγιστη πίεση σχεδιασμού που περιλαμβάνει θεωρητικό υδραυλικό πλήγμα. 

            

             Λαμβάνεται υπόψιν η μικρότερη τιμή από τις δύο.  

 

9.6.1 Προδοκιμασία 

− Η προδοκιμασία εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς: 

 

• Σταθεροποίηση του ελεγχόμενου τμήματος της σωληνογραμμής με  

          εξισορρόπηση πιθανών μικρομετατοπίσεων. 

• Ικανοποιητικός κορεσμός με νερό της εσωτερικής επικάλυψης. 

 

− Κατά την διάρκεια της προδοκιμασίας και σε τακτά διαστήματα (το πολύ όμως 

μετά από πτώση πίεσης 0.5bar), πρέπει να επαναφέρεται η πίεση στην αρχική 

τιμή. 

− Εάν παρατηρηθούν σημαντικές μετατοπίσεις θέσης ή απώλεια στεγανότητας, η 

σωληνογραμμή θα εκκενώνεται και θα πρέπει να ερευνάται το αίτιο.  

− Η πίεση εφαρμόζεται για 24 ώρες και κρατείται στο ίδιο ύψος με 

επαναλαμβανόμενη προσθήκη νερού το αργότερο μετά από εκάστοτε πτώση 

πίεσης 1bar έως 2bar.  

 

• Πίεση δοκιμής (STP) = MDP + 5bar 

• Διάρκεια δοκιμής = 24 ώρες 

 

9.6.2 Δοκιμή πτώσης πίεσης 

− Η δοκιμή πτώσης πίεσης συνίσταται στον προσδιορισμό της εγκλωβισμένης 

ποσότητας αέρα στην υπό δοκιμή σωληνογραμμή και συνεπώς αποτελεί δείκτη 

επιτυχούς ή μη εξαέρωσης. 

− Τυχόν εγκλωβισμένος αέρας στο υπό δοκιμή τμήμα της σωληνογραμμής θα 

οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα, που θα καλύψουν μια πραγματική 

διαρροή ή θα συμπεράνουν μια μη υπάρχουσα διαρροή. Ο εγκλωβισμένος αέρας 

μειώνει την ακρίβεια της υδραυλικής δοκιμής. 

− 30 λεπτά μετά την έναρξη της προδοκιμασίας θα διεξαχθεί η δοκιμή πτώσης 

πίεσης. Προς τούτο απομαστεύεται μια ποσότητα νερού ΔV, η οποία θα 

προκαλέσει μια στοχευμένη πτώση πίεσης Δp = 0.5bar για μικρές 

σωληνογραμμές ή Δp = 1bar για μεγαλύτερες (επιλογή κατά βούληση). 

− Λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας μέτρησης σε σχέση με την δοκιμή απώλειας 

πίεσης, επιτρέπεται να υπάρχει περισσότερος αέρας μέσα στην σωληνογραμμή 

(που έχει εγκλωβιστεί), ο οποίος όμως δεν θα οδηγήσει σε επηρεασμό του 
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αποτελέσματος. Η επιτρεπόμενη μεταβολή όγκου νερού υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση: 

 

 

 
 

 

 

− Όπου:  

• f = 3 

• ID = Εσωτερική διάμετρος σωλήνα σε mm 

• L = Μήκος ελεγχόμενου τμήματος σωληνογραμμής σε m 

• Δp = Πτώση πίεσης λόγω απομάστευσης ποσότητας νερού (0.5bar ή 1bar) 

• Ew = Μέτρο συμπιεστότητας νερού = 2027 MPa 

• ER = Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα = 210000 MPa 

• s = πάχος σωλήνα σε mm. 

 

− Το ελεγχόμενο τμήμα σωληνογραμμής θεωρείται επαρκώς εξαερωμένο, εφόσον  

η απομαστευόμενη ποσότητα νερού ΔV είναι μικρότερη ή ίση από την ανωτέρω 

υπολογισμένη ΔVzul.  

− Ακολούθως συμπληρώνεται ποσότητα νερού και συνεχίζεται η προδοκιμασία έως 

την συμπλήρωση 24 ωρών. 

 

9.6.3 Κυρίως δοκιμασία 

− Μετά από επιτυχή έκβαση των δύο προηγουμένων δοκιμασιών, ξεκινά η κυρίως 

δοκιμασία με εφαρμογή πίεσης δοκιμής όπως στον πίνακα που ακολουθεί. Πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψιν και οι επιδράσεις μεγάλων θερμοκρασιακών μεταβολών. 

 

 

 

 

DN 

Διάρκεια 

Δοκιμής 

 

 

Μέγιστη 

πίεση 

σχεδιασμού 

Μέγιστη 

πίεση δοκιμής 

Μέγιστη 

επιτρεπτή 

απώλεια 

πίεσης 

(h) MDP (bar) STP (bar) ΔPzul (bar) 

 

Έως 400 3 10 15 0.1 

 

500 έως 700 12 16 21 0.15 

 

Άνω του 700 24 Άνω του 16 MDP + 5 0.2 

 

 

− Στο τέλος της διάρκειας της κυρίως δοκιμασίας, μετρείται η πίεση του δικτύου 

και συμπληρώνεται μικροποσότητα νερού ώστε να επανέλθη η πίεση δοκιμής 

στην αρχική της τιμή. 
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−  Ακολούθως απομαστεύεται τόση μικροποσότητα νερού (θεωρητικά όση 

προστέθηκε) όση είναι απαραίτητη ώστε η πίεση του δικτύου να κατέβει εκεί που 

ήταν στο τέλος της κυρίως δοκιμασίας. 

− Η μέγιστη μικροποσότητα νερού που επιτρέπεται να προστεθεί, υπολογίζεται από 

την παρακάτω σχέση: 

 

 

 
 

      Όπου:  

• ID = Εσωτερική διάμετρος σωλήνα σε mm 

• L = Μήκος ελεγχόμενου τμήματος σωληνογραμμής σε m 

• Δpzul = Μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης σε bar (βλέπε προηγούμενο πίνακα) 

• Ew = Μέτρο συμπιεστότητας νερού = 2027 MPa 

• ER = Μέτρο ελαστικότητας χάλυβα = 210000 MPa 

• s = πάχος σωλήνα σε mm. 

 

 

9.6.4 Γενική δοκιμασία 

− Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας εκτελείται η επαναπλήρωση 

του ορύγματος κατά τμήματα (αφού έχει ολοκληρωθεί και ελεγχθεί η εξωτερική 

μόνωση των εργοταξιακών ραφών), όπως αναφέρεται στην Τεχνική Προδιαγραφή 

Επιχώσεων, χωρίς να καλυφθούν οι θέσεις σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων που 

έχουν ήδη δοκιμασθεί.  

− Ολόκληρο το δίκτυο ή μεγάλο τμήμα του, (5 έως 10km), υποβάλλεται στην 

τελική γενική δοκιμασία τουλάχιστον για δύο ώρες και σε πίεση τουλάχιστον ίση 

με τη μέγιστη στατική πίεση κανονικής λειτουργίας του (OP). 

− Μετά την επιτυχή γενική δοκιμασία, ολοκληρώνονται οι επιχώσεις στα κενά που 

έχουν αφεθεί μεταξύ των δοκιμαζομένων τμημάτων, αφού έχει ολοκληρωθεί και 

ελεγχθεί η εξωτερική μόνωση των εργοταξιακών ραφών. 

 

 

9.7. Πρωτόκολλο υδραυλικών δοκιμών 

− Για όλες τις δοκιμασίες θα καταρτισθούν πρωτόκολλα υπογραφόμενα από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Ανάδοχο. 

− Ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες θα επισκευάζονται 

αμέσως από τον Ανάδοχο.  

− Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση βλαβέντων 

τμημάτων κατά τις  δοκιμασίες και την επαναστεγάνωση των μη στεγανών 

αρμών. Στην περίπτωση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα ορίζει την ημερομηνία 

επανάληψης της δοκιμασίας του ίδιου τμήματος της σωληνώσεως. 

 

 

10. Καθαρισμός και απολύμανση αγωγού 
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− Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της υδραυλικής δοκιμής του αγωγού, θα 

πραγματοποιηθεί καθαρισμός και απολύμανσή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην Τεχνική Προδιαγραφή 205. 

 

 



 
  

  Τ.Π. 201.02 
 

201_02_v0002_EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ  
1 Ιουνίου 2017  Σελίδα 31 από 34 

 



 
  

  Τ.Π. 201.02 
 

201_02_v0002_EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ  
1 Ιουνίου 2017  Σελίδα 32 από 34 

 



 
  

  Τ.Π. 201.02 
 

201_02_v0002_EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ  
1 Ιουνίου 2017  Σελίδα 33 από 34 

 
 



 
  

  Τ.Π. 201.02 
 

201_02_v0002_EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ  
1 Ιουνίου 2017  Σελίδα 34 από 34 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 

201.03 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 
 

 
 



 
 
 

  Τ.Π. 201.03 
 

201_03_v0003_ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ  
5 Ιουνίου 2017  Σελίδα 2 από 8 

 

1. Αντικείμενο 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και 

αποθήκευση των χαλυβδοσωλήνων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση. 

 

2. Γενικά 
 

− Κατά τη φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα 

πρέπει ο κάθε χειρισμός και μετακίνηση των σωλήνων να γίνεται με μεγάλη 

επιμέλεια, ώστε να αποφευχθεί κάθε βλάβη ή στρέβλωση ή παραμόρφωση τόσο στα 

μέταλλα ή το κυκλικό σχήμα του σωλήνα, όσο και στην εξωτερική και εσωτερική 

επένδυση της προστασίας του. 

− Επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί η αποφυγή εισόδου εντός των σωλήνων ξένων 

σωμάτων ή μικρών ζώων. 

− Για την εξασφάλιση της εσωτερικής καθαρότητας της μόνωσης, όλοι οι σωλήνες με 

ονομαστική διάμετρο D < 914 θα προμηθεύονται από τον Ανάδοχο με κατάλληλα 

εφαρμοσμένα πλαστικά διαφράγματα  (τάπες) στα δύο άκρα τους. Τα διαφράγματα θα 

παραμένουν σταθερά στα δύο άκρα και δεν θα αφαιρούνται παρά μόνο στην φάση της 

συναρμολόγησης της εκάστοτε σωλήνας στην σωληνογραμμή. Οι αφαιρούμενες τάπες 

θα συλλέγονται από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται από αυτόν στις αποθήκες της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. στο Μενίδι Αττικής. 

− Για την εξασφάλιση της κυκλικότητας της διατομής, όλοι οι σωλήνες με ονομ.  

διάμετρο D  > 1422, θα προμηθεύονται από τον Ανάδοχο με σταυρούς ακαμψίας στα 

δύο άκρα τους. Τα στελέχη των σταυρών θα είναι κατασκευασμένα από σωλήνες 

διαμέτρου 1,5 έως 2 ίντσες και τα άκρα τους θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένα 

(πονταρισμένα) στο εσωτερικό των χαλυβδοσωλήνων και με τρόπο ώστε να υφίσταται 

η μικρότερη δυνατή φθορά της εσωτερικής επιφάνειας. 

− Ο Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δικές του δαπάνες τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

την φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων όπου και όταν 

χρειαστεί κατά την διάρκεια του έργου. 

 

3. Φορτοεκφόρτωση 
 

− Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

εξασφαλιστεί ότι οι σωλήνες (επικαλυμμένοι ή γυμνοί) δεν θα πάθουν καμιά βλάβη 

κατά την διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης. 

− Γυμνά καλώδια, συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, λαβίδες, μεταλλικές μπάρες ή 

στενοί ιμάντες δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή ούτε με την εξωτερική επένδυση 

των σωλήνων ούτε με την εσωτερική τους επιφάνεια. 

− Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται φαρδιά κομμάτια από καραβόπανο, κανναβόσχοινο, 

φαρδείς συνθετικοί ή δερμάτινοι ιμάντες ελαχίστου πλάτους 100mm, επαρκούς 

αντοχής, ώστε να αποφεύγεται η ζημιά στην εξωτερική επένδυσή τους. 

− Οι ξύλινοι δοκοί που χρησιμοποιούνται σαν μοχλοί για την μετατόπιση των σωλήνων 

πρέπει να είναι λείοι ή επικαλυμμένοι με πλαστικές ταινίες. 

− Κατά τη φόρτωση οι σωλήνες με εξωτερική επένδυση προστασίας πρέπει να 

τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η σχετική μετατόπισή τους και 

να εξασφαλίζονται σε κραδασμούς του μεταφορικού μέσου.  

− Οι σωλήνες τοποθετούνται παράλληλα μεταξύ τους, σε σωρούς χαμηλού ύψους. Τα 

μεταξύ τους σημεία στηρίξεως καθώς και τα σημεία στηρίξεως με το μεταφορικό 



 
 
 

  Τ.Π. 201.03 
 

201_03_v0003_ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ  
5 Ιουνίου 2017  Σελίδα 3 από 8 

μέσο πρέπει να είναι λωρίδες από καουτσούκ ή μαλακό πλαστικό ή καραβόπανο, 

ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια στηρίξεως κάθε 

σωλήνα. 

− Για το δέσιμο των σωλήνων όπου θα χρησιμοποιούνται αλυσίδες, γυμνά καλώδια ή 

γάντζοι, θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα με ελαστικό ή μαλακό πλαστικό ή να 

παρεμβάλλεται καουτσούκ ή καραβόπανο ή και επενδεδυμένοι τάκοι. 

− Στα σημεία που στηρίζεται ή αναρτάται ο σωλήνας, δεν πρέπει να έχουμε 

παραμόρφωση μεγαλύτερη του 2% της διαμέτρου του επενδεδυμένου σωλήνα. 

− Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή ρίψη των σωλήνων. 

Στην εκφόρτωση να χρησιμοποιούνται απαραίτητα γερανοί ή ανυψωτικά 

μηχανήματα. 

 

4. Μεταφορά με πλωτά μέσα 
 

− Κατά τη μεταφορά με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο πρέπει να αποφευχθούν 

κραδασμοί του μεταφορικού μέσου, ώστε να αποκλεισθεί πιθανή μετατόπιση του 

φορτίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, η ευθύνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να την αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. 

− Οι χαλυβδοσωλήνες μπορούν να μεταφερθούν είτε μέσα στα αμπάρια του πλωτού 

μέσου είτε πάνω στο κατάστρωμα. Η χωροθέτησή τους μπορεί να είναι είτε εγκάρσια 

είτε διαμήκης σε σχέση με τον άξονα συμμετρίας του πλωτού μέσου. 

− Σε κάθε άκρο των χαλυβδοσωλήνων και από το τέλος τους έως τα τοιχώματα των 

αμπαριών ή μεταξύ άλλων φορτίων, θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος 

τουλάχιστον 30cm, για την διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης. 

− Το μέγεθος από τις μπουκαπόρτες των αμπαριών θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει 

την διέλευση των χαλυβδοσωλήνων σε οριζόντια θέση μέσα από αυτές. 

− Εάν χρησιμοποιηθούν γάντζοι για την φορτοεκφόρτωση των χαλυβδοσωλήνων αυτοί 

θα πρέπει να έχουν αρκετό μήκος και πλάτος ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε 

ζημιά στον χαλυβδοσωλήνα ή στα άκρα αυτού (φρέζες). Για τον λόγο αυτό οι γάντζοι 

θα πρέπει να είναι επενδεδυμένοι με λάστιχο ή να χρησιμοποιούνται ειδικές για τον 

σκοπό αυτό λαστιχένιες ποδιές. 

− Οι χαλυβδοσωλήνες μπορεί να αποθηκευτούν μέσα στο αμπάρι σε δέσμες με 

παραλληλεπίπεδη διατομή. Το ύψος κάθε δέσμης θα είναι τέτοιο που το συνολικό 

βάρος δεν θα επηρεάζει τους χαλυβδοσωλήνες που ευρίσκονται στο κάτω μέρος της 

δέσμης. 

− Οι χαλυβδοσωλήνες δεν πρέπει να έρχονται σε κατευθείαν επαφή με τις μεταλλικές 

επιφάνειες των τοιχωμάτων των αμπαριών και γι’ αυτό θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ξύλινοι τάκοι (αποστάτες). 

− Ο πυθμένας και το αμπάρι ή το κατάστρωμα του πλωτού στα σημεία εκείνα που θα 

τοποθετηθούν οι χαλυβδοσωλήνες πρέπει να είναι επενδεδυμένο με ξύλο ή να 

τοποθετηθούν ξύλινοι τάκοι για την αποφυγή ζημιών στους χαλυβδοσωλήνες, καθώς 

επίσης και αλφάδιασμα των επιφανειών εναπόθεσης. 

− Μεταξύ των χαλυβδοσωλήνων και κατά την εγκάρσια φορά τους θα τοποθετούνται 

ξύλινοι πήχεις (αποστάτες) με ελάχιστες διαστάσεις 25mm x 50mm για τον 

διαχωρισμό των στρώσεων. Η χρήση μεταλλικών αποστατών απαγορεύεται. Η 

μεγίστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 1200mm. Η απόσταση αυτή μπορεί να 

μεταβληθεί αν κάτι τέτοιο προκύψει μετά από έλεγχο “εντατικής στατικής φόρτισης”. 

− Οι χαλυβδοσωλήνες που έχουν στοιβαχτεί στο κατάστρωμα θα σταθεροποιούνται 

(δένονται) με αλυσίδες ή συρματόσχοινα τα οποία όμως δεν θα έρχονται σε 
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κατευθείαν επαφή με τους σωλήνες. Η τάνυση (τέντωμα) των αλυσίδων ή 

συρματοσχοίνων θα ελέγχεται καθημερινά. 

− Κατά την εκφόρτωση όσοι χαλυβδοσωλήνες παρουσιάζουν σημεία κάκωσης / ζημιάς 

θα διαχωρίζονται από τους υπολοίπους και αφού μαρκαριστούν θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για επισκευή ή αντικατάσταση. 

 

5. Μεταφορά με χερσαία μέσα (φορτηγά αυτοκίνητα ή τρένα) 
 

− Κατά τη μεταφορά με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο πρέπει να αποφευχθούν 

κραδασμοί του μεταφορικού μέσου, ώστε να αποκλεισθεί πιθανή μετατόπιση του 

φορτίου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά, η ευθύνη βαρύνει 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να την αποκαταστήσει χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. 

− Η μεταφορά των σωλήνων με επένδυση με θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 

30οC πρέπει να αποφεύγεται 

− Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένος στις οδικές και κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο 

του έργου και στα χαρακτηριστικά των σωλήνων. 

− Οι χαλυβδοσωλήνες που έχουν φορτωθεί θα πρέπει να δένονται με ιμάντες ή 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες. Βασική απαίτηση είναι τα συρματόσχοινα και οι αλυσίδες 

να μην έρχονται σε κατευθείαν επαφή με τους χαλυβδοσωλήνες. 

− Το ύψος στοίβαξης των χαλυβδοσωλήνων ορίζεται από την αντοχή τους σε φόρτιση 

από το ίδιον βάρος και από τους κανόνες μεταφοράς φορτίων με τρένα ή με οδικά 

μέσα, όπως αυτοί επιβάλλονται από τις εθνικές ή τοπικές διατάξεις ή νόμους και οι 

οποίοι θα ακολουθούνται υποχρεωτικά. 

− Ένας ελάχιστος ελεύθερος χώρος ίσος με 30cm θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ του 

τέλους των χαλυβδοσωλήνων και των εμπροσθίων / οπισθίων τοιχωμάτων ή θυρών 

των τρένων ή της καρότσας των φορτηγών αυτοκινήτων. 

− Τα βαγόνια των τρένων αλλά και οι καρότσες των φορτηγών που χρησιμοποιούνται 

για την μεταφορά των χαλυβδοσωλήνων δεν πρέπει να έχουν προεξέχοντα μέρη τα 

οποία πιθανόν να προκαλέσουν ζημιές στους χαλυβδοσωλήνες από τις συνεχείς 

δονήσεις κατά την μεταφορά. 

− Εάν χρησιμοποιηθούν γάντζοι για την φορτοεκφόρτωση των χαλυβδοσωλήνων αυτοί 

θα πρέπει να έχουν αρκετό μήκος και πλάτος ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε 

ζημιά στον χαλυβδοσωλήνα ή στα άκρα αυτού (φρέζες). Για τον λόγο αυτό οι γάντζοι 

θα πρέπει να είναι επενδεδυμένοι με λάστιχο ή να χρησιμοποιούνται ειδικές για τον 

σκοπό αυτό λαστιχένιες ποδιές. 

− Κατά την εκφόρτωση όσοι χαλυβδοσωλήνες παρουσιάζουν σημεία κάκωσης / ζημιάς 

θα διαχωρίζονται από τους υπολοίπους και αφού μαρκαριστούν θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για επισκευή ή αντικατάσταση. 

− Η χρήση ξύλινων τάκων για την εναπόθεση των χαλυβδοσωλήνων πάνω σε αυτούς 

είναι υποχρεωτική. Οι αποστάσεις για τις διάφορες διαμέτρους χαλυβδοσωλήνων 

δίδονται στον παρακάτω πίνακα με την προϋπόθεση ότι η φόρτιση αυτή δεν θα 

υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που προκύπτει λόγω ιδίου βάρους. 

 

 

 

 

Πίνακας αποστάσεων μεταξύ τέλους σωλήνας και τάκου 
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Εξωτερική διάμετρος D (mm) 

 

 

Ελάχιστη απόσταση (mm) 

 

Μέγιστη απόσταση (mm) 

< 406,4 (16 inches) 1.5 x D 1520 

406.4 – 762 (16 – 30 inches) 1.5 x D 1820 

>762 (30 inches) 1220 1820 

 

 

6. Αποθήκευση 
 

− Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει τον απαιτούμενο χώρο για την 

αποθήκευση των σωλήνων. 

− Αν πρόκειται οι σωλήνες να τοποθετηθούν σε σωρούς, μέχρι την τελική τοποθέτησή 

τους, θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος για την τοποθέτησή τους σε σωρούς 

με εκείνη που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους για τη φόρτωσή τους σε 

μεταφορικό μέσο. Θα αποφευχθούν ψηλοί σωροί σωλήνων διότι μπορεί να προκληθεί 

ζημιά στο σωλήνα ή στην επένδυσή του. 

− Αν πρόκειται να κατανεμηθούν κατά μήκος του έργου, σε έδαφος βραχώδες ή 

χαλικώδες τότε τα δύο άκρα του σωλήνα θα πρέπει να στηρίζονται σε επενδεδυμένους 

ξύλινους τάκους, ή σε άλλα κατάλληλα στηρίγματα, ώστε το εξωτερικό περίβλημα 

του σωλήνα να μην έρχεται σε επαφή με το βράχο ή το χαλίκι. Επίσης επιτρέπεται η 

τοποθέτησή τους σε σωρούς άμμου.  

− Οι αποστάσεις για τις διάφορες διαμέτρους χαλυβδοσωλήνων δίδονται στον 

παρακάτω πίνακα με την προϋπόθεση ότι η φόρτιση αυτή δεν θα υπερβαίνει το 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που προκύπτει λόγω ιδίου βάρους. 

 

 

Πίνακας αποστάσεων μεταξύ τέλους σωλήνας και τάκου ή άλλου στηρίγματος 

 

 

Εξωτερική διάμετρος D (mm) 

 

 

Ελάχιστη απόσταση (mm) 

 

Μέγιστη απόσταση (mm) 

< 406,4 (16 inches) 1.5 x D 1520 

406.4 – 762 (16 – 30 inches) 1.5 x D 1820 

>762 (30 inches) 1220 1820 

 

− Οι επικαλυμμένοι χαλυβδοσωλήνες δεν επιτρέπεται να παραμείνουν εκτεθειμένοι 

στην ηλιακή ακτινοβολία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. 

− Στην περίπτωση που οι επενδεδυμένοι σωλήνες προβλέπεται να παραμείνουν 

εκτεθειμένοι στην ύπαιθρο για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να τους στοιβάξει κάτω από σκέπαστρα ή να τοποθετήσει πάνω από τους 

σωλήνες τεντόπανα ή να πάρει οποιοδήποτε μέτρο που να τους προστατεύει από τον 

ήλιο. 

− Η στοίβαξη των σωλήνων μέχρι και ονομαστική διάμετρο DN500 πρέπει να γίνεται 

σύμφωνα με τα επόμενα Σχήματα 1, 2 και 3. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια προορίζονται για τοποθέτησή τους σε αγωγούς ύδρευσης (εντός φρεατίων ή 
εντός εδάφους), συγκολλούμενα στους αγωγούς ύδρευσης ή σε χαλύβδινες φλάντζες.  

Οι τύποι των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων είναι τα ακόλουθα : 

• ΚΑΜΠΥΛΕΣ 45ο, 90ο και 180ο  

• ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΟΜΟΚΕΝΤΡΕΣ & ΕΚΚΕΝΤΡΕΣ 

• ΤΑΥ 

• ΤΕΡΜΑΤΑ (ΤΑΠΕΣ) 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών κειμένων, 
χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της παρούσης και 
κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε 
χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή 
στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις 
παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους παραγράφους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, 
οι απαιτήσεις για την εφαρμογή, ελέγχους και δοκιμές θα είναι σύμφωνες με τα παρακάτω πρότυπα: 

ASME B16.9 Factory-made wrought buttwelding fittings  

ASME B16.25 Buttwelnding ends 

ASME B36.10Μ Welded and seamless wrought steel pipe 

ASTM A234/A234M 
Piping Fittings of wrought carbon steel and alloy steel for moderate and high 
temperature service 

ASTM 960/A960M Common requirements for wrought steel piping fittings 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-04 Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με 
συστήματα χρωμάτων - Μέρος 4: Τύποι και προετοιμασία επιφανειών 

BS 6920 Τesting of non-metallic components with regard to their effect of the quality of 
water guidance notes 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις 
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1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια κατασκευάζονται βάσει των προτύπων ASME B16.9 και ASTM 960/A960M. 

1.3.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια κατασκευάζονται από σωλήνες άνευ ραφής (seamless) από καθησυχασμένο 
χάλυβα ποιότητας WPB σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A234/A234M. 

Δεν είναι αποδεκτά ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη (π.χ. λαμαρίνα), 
όπως επίσης ειδικά τεμάχια που φέρουν συγκολλήσεις. 

1.3.3 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 

Τα ειδικά τεμάχια πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια απαλλαγμένη από ελαττώματα όπως λέπια, 
κοιλότητες κ.λπ., τα οποία μειώνουν την καταλληλότητα των τεμαχίων για τον σκοπό που προορίζονται. 

Επίσης απαγορεύεται η μετέπειτα πλήρωση οιωνδήποτε κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 

1.3.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΩΝ 

Τα άκρα των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα έχουν κατάλληλη διαμόρφωση (λοξοτομή) για την 
ηλεκτροσυγκόλλησή τους, σύμφωνα με τoν Πίνακα 12 του προτύπου ASME B16.9 και το πρότυπο ASME 
Β16.25. 

Η περιοχή της λοξοτομής θα είναι ελεύθερη από τραυματισμούς, εγκοπές, ακαθαρσίες, εγκλείσεις κλπ.  

1.3.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Εξωτερικά 

Τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν εξωτερικά αντιδιαβρωτική βαφή προσωρινού χαρακτήρα. 

Εσωτερικά 

Τα ειδικά τεμάχια θα φέρουν εσωτερικά επένδυση με εποξειδική βαφή κατάλληλη για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Μετά από αμμοβολή SA 2 ½ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944-4 τα ειδικά τεμάχια θα επιστρωθούν 
εσωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους τουλάχιστον 50 μm. Δεν θα γίνει επάλειψη αν δεν 
προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από τη σκουριά, καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους 
εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π., εφόσον τούτο ζητηθεί.  

Κατόπιν, τα ειδικά τεμάχια θα βαφούν εσωτερικά με αντιδιαβρωτική εποξειδική βαφή υψηλής αντοχής. Το 
συνολικό πάχος όλων των στρώσεων της βαφής δεν θα είναι μικρότερο των 250 μm. 

Εκτός του πάχους, η διαδικασία βαφής που θα εφαρμοστεί θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή αντοχή σε 
κρούση, διάβρωση, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και έλλειψη πόρων. 

1.3.6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι διαστάσεις των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους πίνακες 
του προτύπου ASME B16.9 και συγκεκριμένα ανά τύπο ειδικού τεμαχίου: 
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• Χαλύβδινες Καμπύλες 45ο – Πίνακας 1 του προτύπου ASME B16.9. 

• Χαλύβδινες Καμπύλες 90ο – Πίνακας 4 του προτύπου ASME B16.9. 

• Χαλύβδινες Καμπύλες 180ο – Πίνακας 5 του προτύπου ASME B16.9. 

• Χαλύβδινα ΤΑΥ – Πίνακες 7 και 8 του προτύπου ASME B16.9. 

• Χαλύβδινα Τέρματα (Τάπες) – Πίνακας 10 του προτύπου ASME B16.9. 

• Χαλύβδινες συστολές Ομόκεντρες και Έκκεντρες – Πίνακας 11 του προτύπου ASME B16.9. 

1.3.7 ΠΑΧΟΣ 

Το πάχος του μετάλλου των ειδικών τεμαχίων θα ακολουθεί τον πίνακα: 

Ονομαστική διάμετρος ειδικού τεμαχίου 
(mm) 

Πάχος 
(mm) 

Αντιστοιχία με 
Schedule no              

(ASME B36.10M) 
DN 50  5,54 XS 
DN 80 5,49 STD 

DN 100 6,02 STD 
DN 150  7,11 STD 
DN 200  7,04 30 
DN 250 7,80 30 
DN 300 8,38 30 

DN 400 και DN 600 9,53 STD 

1.3.8 ΑΝΟΧΕΣ 

Οι επιτρεπόμενες ανοχές των διαστάσεων των ειδικών τεμαχίων αναγράφονται στον Πίνακα 13 του 
προτύπου ASME B16.9. 

1.3.9 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Κάθε χαλύβδινο ειδικό τεμάχιο θα φέρει πάνω από την εξωτερική βαφή ανεξίτηλη σήμανση, με τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Όνομα κατασκευαστή ή εμπορικό σήμα κατασκευαστή. 

• Υλικό κατασκευής, WPB. 

• Κωδικό χύτευσης (heat number). 

• Ονομαστική διάμετρος DN ειδικού τεμαχίου, π.χ. DN 150. 

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες σημάνσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στον χρόνο. 

1.3.10 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια θα παραδοθούν στις αποθήκες της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο Μενίδι σε παλέτες ανά 
κωδικό υλικού, δεμένα με μεταλλικό τσέρκι και τυλιγμένα με διάφανη μεμβράνη. Σε κάθε παλέτα θα 
αναγράφεται εξωτερικά ο κωδικός υλικού και η ακριβής ποσότητα του περιεχομένου της. 
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1.4 ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  

Η βαφή με την οποία θα είναι βαμμένα τα χαλύβδινα ειδικά τεμάχια εσωτερικά θα πρέπει να είναι κατάλληλη 
για χρήση σε πόσιμο νερό. 

Ο Προμηθευτής πρέπει να παρέχει πιστοποιητικά καταλληλότητας και εγκρίσεις σύμφωνα με ένα 
τουλάχιστον από τα παρακάτω: DVGW W270 και UBA-coatings Guideline, DGS/VS4, WRAS BS 6920, ANSI/NSF 
61 ή της KIWA. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα μαζί με την προσφορά τους. Ο κάθε 
διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε διαφορετικό τύπο ειδικού τεμαχίου 
(δηλαδή καμπύλη, συστολή, ΤΑΥ, Πώμα), σε οποιαδήποτε εκ των ζητούμενων στο διαγωνισμό διαμέτρων 
αυτού του τύπου. 

Σημειώνεται ότι είναι αποδεκτά δείγματα ειδικών τεμαχίων που δεν διαθέτουν τις προστατευτικές  
επενδύσεις της παραγράφου 1.3.5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 214 4084) 
μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα θα 
υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων και στη 
συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε ηλεκτρονική και σε 
έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – 
Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών 
αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του 
Ν.4412/16.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Κατά την υποβολή της προσφοράς τους στα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» οι 
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά υπογεγραμμένα όσα έγγραφα εκδίδονται από 
τους ίδιους) τα κάτωθι: 

• Τεχνικά φυλλάδια και πλήρη τεχνική περιγραφή των χαλύβδινων ειδικών τεμαχίων και του υλικού 
κατασκευής τους. 

• Κατασκευαστικό σχέδιο με διαστάσεις για κάθε ειδικό χαλύβδινο τεμάχιο. 
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• Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση του προμηθευτή, που να αναγράφει τον τύπο του κράματος 
κατασκευής των προσφερόμενων ειδικών τεμαχίων, όπως επίσης τον τόπο εγκατάστασης του 
εργοστασίου κατασκευής. 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Χημική ανάλυση του κράματος. 

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό της βαφής. 

Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα, ότι διαθέτουν το 
κάτωθι Πιστοποιητικό, σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του συμμετέχοντα Προμηθευτή. 

Το Πιστοποιητικό αυτό θα υποβληθεί – προσκομιστεί μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» κατά το στάδιο 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν 
αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή 
γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες Δηλώσεις, 
Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κ.λπ. γίνονται δεκτά στην 
Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 
φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά 
έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. Υπεύθυνες 
Δηλώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Εφόσον ελεγχθούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα (κεφ. 2.2) από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του 
διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα ορίσει, στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η τεχνική αξιολόγηση των 
προσκομισθέντων δειγμάτων για όσους διαγωνιζόμενους δεν αποκλειστούν από τον γενόμενο έλεγχο των 
εγγράφων του κεφ. 2.2.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στους 
συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα εκτελεστούν 
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την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη εκπροσώπων των 
διαγωνιζομένων. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί με εξωτερικό επιθεωρητή και να πραγματοποιήσει 
τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις της ή να αναθέσει σε πιστοποιημένο εργαστήριο όλους τους ελέγχους και 
δοκιμές που απαιτούνται. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε 
εργαστήριο της επιλογής της. 

Θα διενεργηθεί οπτικός έλεγχος και διαστασιολογικός έλεγχος. 

Εφόσον κατά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και την 
παρούσα προδιαγραφή, ο διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Οι έλεγχοι για την Αξιολόγηση των δειγμάτων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο έλεγχος και η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που η Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε. θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί τη διαδικασία παραγωγής της εκάστοτε 
παραγγελίας και τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους και στη συνέχεια θα συντάξει το σχετικό 
Πρωτόκολλο Παραλαβής. 

Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να συνεργαστεί με ελεγκτές 
εκπροσώπους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Για την ποιοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα να 
διενεργήσει έλεγχο σε ποσοστό έως και 5 % ανά τύπο και ανά διάμετρο ειδικού τεμαχίου (ελεγχόμενη 
ποσότητα) σε δείγματα τυχαίας επιλογής που θα επιλέξει από την υπό παραλαβή ποσότητα. 

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, είτε σε εργαστήριο δικής της επιλογής, 
είτε στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαμβάνει: 

• οπτικό έλεγχο, 

• διαστασιολογικό έλεγχο,  

• μέτρηση του πάχους της εσωτερικής και εξωτερικής βαφής, 

• δοκιμή στεγανότητας και αντοχής σε πίεση 1,5 φορά μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας ώστε να 
διασφαλιστεί η ικανότητα στεγανοποίησης. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της επιλογής της. 
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Σε περίπτωση αστοχίας σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 2% της ελεγχόμενης ποσότητας (ανά τύπο και ανά 
διάμετρο ειδικού τεμαχίου), θα ενημερώνεται σχετικά ο προμηθευτής, θα αντικαθίσταται όλη η τμηματική 
παραλαβή με ευθύνη και δαπάνη του και θα διενεργείται εκ νέου δοκιμή σε νέα δείγματα (νέα ελεγχόμενη 
ποσότητα) σε ποσοστό έως και 10% της υπό παραλαβής ποσότητας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία μετά και από τον επαναληπτικό έλεγχο διαπιστωθεί εκ νέου αστοχία έστω και 
ενός τεμαχίου θα απορρίπτεται όλη η υπό παραλαβή ποσότητα του συγκεκριμένου τύπου και της 
συγκεκριμένης διαμέτρου και ο Προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος για το ανεκτέλεστο της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι, εάν από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει δεκαδικός αριθμός τότε αυτός 
στρογγυλοποιείται στον αμέσως πλησιέστερο μεγαλύτερο ακέραιο, ενώ εφόσον τα ανωτέρω ποσοστά 
προσδιορίζονται αριθμητικά ως μικρότερα της μονάδας, λογίζεται η μονάδα (τεμ. 1) ως ελάχιστος αριθμός. 

Ως αστοχία νοείται η μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και την παρούσα προδιαγραφή, όπως επίσης και η 
ελάχιστη διαρροή ή έστω το «δάκρυσμά» τους. 

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου της σύστασης του κράματος σε εργαστήριο της επιλογής της. 

Οι παραπάνω έλεγχοι και η επιθεώρηση δεν απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από την ευθύνη για παράδοση 
των ειδικών τεμαχίων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. 

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016. 

Δαπάνες από ενδεχόμενους πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους πέραν των πιο πάνω αναφερομένων 
βαραίνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

4 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Τα εξαρτήματα θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών η 
οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των εξαρτημάτων και δύναται να έχει εκδοθεί είτε από 
τον προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος έναντι της 
ΕΥΔΑΠ θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται μαζί της.  

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των εξαρτημάτων κατά το χρόνο 
της εγγύησης η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει τα εξαρτήματα, όπου αυτά βρίσκονται τοποθετημένα, με καινούργια ή σε κάθε περίπτωση, 
με δικές του δαπάνες, να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια χαλύβδινων φλαντζών με λαιμό για 
συγκόλληση με χαλύβδινους σωλήνες και στις δοκιμές ελέγχου ποιότητας και αντοχής του υλικού. 

Οι φλάντζες συνδέονται μεταξύ τους ή με υδραυλικά εξαρτήματα με κατάλληλους κοχλίες, ενώ 
κατά τη σύνδεσή τους παρεμβάλλεται κατάλληλος ελαστικός δακτύλιος, προκειμένου η σύνδεση ως 
σύνολο να παραμένει στεγανή και να ικανοποιεί τις κατά περίπτωση συνθήκες εγκατάστασης και 
λειτουργίας. 

Οι φλάντζες προορίζονται για χρήση σε δίκτυο πόσιμου νερού, για τοποθέτηση και εντός του 
εδάφους και για ονομαστικές διαμέτρους μέχρι DN 2000 και ονομαστική πίεση μέχρι και ΡΝ40.  

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, απαιτήσεις άλλων κανονιστικών 
κειμένων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία της 
παρούσης και κατάλογος των κειμένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί 
παραπομπών σε χρονολογημένα κείμενα, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
αυτών θα έχουν εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή 
αναθεώρησή της. Όσον αφορά στις παραπομπές σε μη χρονολογημένα κείμενα ισχύει η τελευταία 
έκδοσή τους. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-01 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι 
παράδοσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-02 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι 
παράδοσης για μη κεκραμένους χάλυβες κατασκευών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-01 E2 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-02 E2 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 2 : Τεχνικοί όροι παράδοσης για μη 

κεκραμένους χάλυβες 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-03 E2 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς - Μέρος 3 : Τεχνικοί όροι παράδοσης για 

κεκραμένους χάλυβες 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 E2 Μεταλλικά προϊόντα - Τύποι εγγράφων ελέγχου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10273 Ε3 Συγκολλήσιμες χαλύβδινες ράβδοι θερμής έλασης για δοχεία πίεσης με 

καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01 +A1 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά 

τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Οι φλάντζες θα έχουν λαιμό για την προσαρμογή και συγκόλλησή τους με χαλύβδινους σωλήνες.  

Η κατασκευή των φλαντζών λαιμού θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01 Type11 
(σελ. 20). 
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Οι διαστάσεις των φλαντζών θα είναι σύμφωνες με τους πίνακες 12, 13, 14 και 15 (τύπος φλάντζας 
11 σελ. 41-50) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01, για ονομαστική πίεση ΡΝ10, ΡΝ16, ΡΝ25 και ΡΝ40 
αντίστοιχα. 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Το υλικό κατασκευής των φλαντζών θα είναι: 

• Φλάντζες ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 και ΡΝ 16 : το υλικό κατασκευής των φλαντζών θα είναι 
S235JR-1.0038 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-01 και ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-02 (παλαιό RSt 37.2 κατά DIN 
17100). 

• Φλάντζες ονομαστικής πίεσης ΡΝ 25 και ΡΝ 40: το υλικό κατασκευής των φλαντζών θα είναι 
forged steel P250GH-1.0460 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10083-01, ΕΝ 10083-02 και ΕΝ 10083-03 (παλαιό 
C22 κατά DIN 17200).  

Οι φλάντζες λαιμού θα είναι σφυρήλατες, πρεσσαριστές, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01 (τύπος φλάντζας 11, σελίδα 20).  

1.3.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Οι φλάντζες θα έχουν προεξοχή (πατούρα) τύπου Β1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01, παράγραφος 5.7.1. 
(σελ. 13)  

Οι διαστάσεις της προεξοχής θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 8 (σελ. 29) – σχήμα 4 (σελ. 27), του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01. 

Η μηχανουργική κατεργασία  της επιφάνειας των φλαντζών θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1092-01 παράγραφοι 5.7 και 5.8 (σελ. 13 - 15).  

1.3.3 ΑΝΟΧΕΣ 
Οι ανοχές στις διαστάσεις των φλαντζών θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 22 του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1092-01 (σελ. 62). 

1.3.4 ΣΗΜΑΝΣΗ 
Αναγραφή των ειδικών απαιτήσεων σήμανσης του υλικού. 

Κάθε φλάντζα θα φέρει στο σώμα της υποχρεωτικά ενδείξεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5.10 
(σελ. 15) του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-01.  

Η σήμανση θα πρέπει να είναι εμφανής, ευδιάκριτη και να έχει διάρκεια στο χρόνο και θα 
περιλαμβάνει: 

• το όνομα/σήμα του κατασκευαστή, π.χ. xxx 
• τον αριθμό του προτύπου με βάση το οποίο έχει κατασκευασθεί, EN 1092-1 
• τον τύπο της φλάντζας, 11 (για φλάντζα λαιμού) 
• την ονομαστική διάμετρο DN της φλάντζας, π.χ. DN 100 
• την ονομαστική πίεση ΡΝ της φλάντζας, π.χ. ΡΝ 16 
• το υλικό κατασκευής της φλάντζας, π.χ. S235JR 

Παράδειγμα σήμανσης: xxx/EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/S235JR 

Αν το μέγεθος της φλάντζας δεν επιτρέπει την παραπάνω σήμανση, τότε η ελάχιστη αποδεκτή 
σήμανση είναι: xxx/EN/PN 16/S235JR, κατ’ αντιστοιχία με την πλήρη σήμανση. 
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Επισημαίνεται ότι η σήμανση “ΕΝ 1092-Α1” μαζί με το όνομα/σήμα του κατασκευαστή, συμβολίζει 
τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ως προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. 

1.3.5 ΒΑΡΟΣ 
Το βάρος των φλαντζών (τύπος φλάντζας 11) δίνεται ενδεικτικά στο παράρτημα C (σελ. 75) του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-Α1 και συγκεκριμένα στους πίνακες C2, C3, C4 και C5 (σελ. 76-79) για 
ονομαστική πίεση ΡΝ10, ΡΝ16, ΡΝ25 και ΡΝ40 αντίστοιχα.  

Το πραγματικό βάρος μπορεί να διαφέρει εξαιτίας των επιτρεπομένων ανοχών των διαστάσεων. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού δείγματα -ανεξαρτήτως των ζητούμενων στο διαγωνισμό διαμέτρων φλαντζών-, ως 
ακολούθως: 

• Χαλύβδινη φλάντζα λαιμού διαμέτρου DN80  και ονομαστικής πίεσης PN16 – Ένα (1) τεμάχιο 

• Χαλύβδινη φλάντζα λαιμού διαμέτρου DN400  και ονομαστικής πίεσης PN25 – Ένα (1) τεμάχιο 

Τα δείγματα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης, με Δελτίο Αποστολής στο Τμήμα Δοκιμών και 
Παραλαβών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Γραφείο 6, ισόγειο, οδός Ωρωπού 156, Γαλάτσι, τηλ. 210 214 4231 / 210 
214 4084) μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών. 

Η απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δειγμάτων (Δελτίο Αποστολής), που θα συνοδεύει τα δείγματα 
θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Αναθέτοντος Φορέα κατά την παραλαβή των δειγμάτων 
και στη συνέχεια η υπογεγραμμένη φωτοτυπία θα υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή και θα επισυνάπτεται στον (υπο)φάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά – Υποβολή Δείγματος, το αργότερο μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής και κατάθεσης προσφορών αντίστοιχα. Για την κατάθεση – χειρισμό των 
δειγμάτων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 214 του Ν.4412/16. 

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Με την Τεχνική Προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά (ψηφιακά 
υπογεγραμμένα όσα έγγραφα εκδίδονται από τους ίδιους) τα κάτωθι: 

• Τεχνικά φυλλάδια και πλήρη τεχνική περιγραφή του ζητούμενου υλικού. 

• Πιστοποιητικό ελέγχων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10204 τύπου 3.1 για φλάντζες τύπου 11 
κατά ΕΝ 1092-1 (σελ. 19). 

• Δήλωση του διαγωνιζόμενου που αναγράφει τον τύπο του κράματος κατασκευής των 
προσφερόμενων δειγμάτων. 

• Υπεύθυνη δήλωση από τον διαγωνιζόμενο στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία 
και ο τόπος εγκατάστασης του εργοστασίου κατασκευής. 
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• Φωτοτυπία του Δελτίου Αποστολής υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., για 
την παράδοση των δειγμάτων στις εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π., ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς. 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής. 

• Χημική ανάλυση του υλικού κατασκευής από διαπιστευμένο εργαστήριο, σε ισχύ. 
Επιπρόσθετα, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΤΕΥΔ ή ΕΕΕΣ αντίστοιχα, ότι 
διαθέτουν το κάτωθι Πιστοποιητικό, σε ισχύ: 

• Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του συμμετέχοντα διαγωνιζόμενου. 
Το Πιστοποιητικό αυτό θα υποβληθεί – προσκομιστεί μόνο από τον «Προσωρινό Ανάδοχο» κατά το 
στάδιο πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Τεχνικά φυλλάδια – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην 
Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική. Σχέδια ή έγγραφα που 
περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και διεθνή σύμβολα), γίνονται αποδεκτά και σε 
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. 

Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα ιδιωτικά έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά, Δικαιολογητικά, Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, Βεβαιώσεις, Εγγυήσεις, Εκθέσεις Δοκιμών, Πιστοποιητικά Καταλληλότητας κ.λπ. 
γίνονται δεκτά στην Ελληνική γλώσσα είτε ως πρωτότυπα, είτε ως ευκρινή φωτοαντίγραφα, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του Ν.4250/2014. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εκδίδονται από τον οικονομικό φορέα (π.χ. 
Υπεύθυνες Δηλώσεις κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. 

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Εφόσον ελεγχθούν τα υποβαλλόμενα έγγραφα (κεφ. 2.2) από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
του διαγωνισμού που η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα ορίσει, στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η τεχνική 
αξιολόγηση των προσκομισθέντων δειγμάτων για όσους διαγωνιζόμενους δεν αποκλειστούν από 
τον γενόμενο έλεγχο των εγγράφων του κεφ. 2.2.  

Πριν την έναρξη των δοκιμών, θα κοινοποιηθεί, από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, 
στους συμμετέχοντες το σχετικό πρόγραμμα, ώστε εάν επιθυμούν να είναι παρόντες. Οι δοκιμές θα 
εκτελεστούν την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη 
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. 

Τα δείγματα κατά την Τεχνική Αξιολόγηση θα υποβληθούν στους παρακάτω ελέγχους: 
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Μη καταστροφικοί έλεγχοι (NDT-Non Destructive Tests): 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Έλεγχος διαστάσεων 
Πλήρης συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο § 1.3.3 

Έλεγχος από άποψη διαμόρφωσης, 
κατεργασιών  

Πλήρης συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο § 1.3.2 

Έλεγχος σήμανσης 
Πλήρης συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο § 1.3.4 

Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά (ΡΤ) για 
επιφανειακές ατέλειες 

Ως πίνακας 4 του προτύπου ΕΝ 1092-1 (σελ. 17) 

Έλεγχος με υπερήχους (UT) για εσωτερικές 
ατέλειες 

Ως πίνακας 4 του προτύπου ΕΝ 1092-1 (σελ. 17) 

Καταστροφικοί έλεγχοι (Destructive Tests): 

 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Έλεγχος εφελκυσμού 

• Ως πίνακας 7 του προτύπου ΕΝ 10025-2 για S235JR-
1.0038 

• Ως πίνακας 5 του προτύπου ΕΝ 10273 για P250GH-
1.0460 

 

Οι έλεγχοι θα γίνουν από την ορισμένη Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σε 
συνεργασία με Ελεγκτές εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ ή/και με Εξωτερικό Επιθεωρητή, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση του ζητούμενου υλικού με την παρούσα Προδιαγραφή και τα σχετικά 
πρότυπα, όπως επίσης και η ορθότητα των δηλωθέντων από τους διαγωνιζόμενους. Η συνεργασία 
με ελεγκτή της ΕΥΔΑΠ ή με Εξωτερικό Επιθεωρητή είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής 
Διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα πρέπει να είναι επιτυχείς 100%.  

Σε περιπτώσεις που οι έλεγχοι δείγματος δεν είναι επιτυχείς (οι διαπιστωμένες αποκλίσεις είναι 
εκτός των ορίων αποδοχής), η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται και ο διαγωνιζόμενος 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Επισημαίνεται ότι λόγω διενέργειας καταστροφικών ελέγχων στα προσκομισθέντα δείγματα, αυτά 
δεν επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους. 

Οι έλεγχοι για την Αξιολόγηση των δειγμάτων βαρύνουν την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο έλεγχος και η ποιοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής που η ΕΥΔΑΠ θα ορίσει για το σκοπό αυτό, η οποία θα παρακολουθεί τη διαδικασία 
παραγωγής της εκάστοτε παραγγελίας και τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους και στη 
συνέχεια θα συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.   
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Κατά τη φάση της παραλαβής είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να συνεργαστεί με 
ελεγκτές εκπροσώπους της ΕΥΔΑΠ ή/και με εξωτερικό επιθεωρητή. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί χωρίς καμία επιβάρυνση όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
για να εξακριβώσει η Επιτροπή αν οι φλάντζες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής και των σχετικών προτύπων. 

Οι έλεγχοι και η επιθεώρηση μπορούν να γίνονται τόσο στο εργοστάσιο κατασκευής των φλαντζών 
ή/και στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή ή/και στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ ή ακόμα και στον 
τόπο της τοποθέτησης των φλαντζών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι εκπρόσωποι της ΕΥΔΑΠ ή/και 
ο Εξωτερικός Επιθεωρητής, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα τμήματα του εργοστασίου 
κατασκευής ή/και στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή.   

Κάθε δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών στη φάση της παραλαβής βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον Προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 214 παρ. 14 του Ν. 4412/2016.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε τεμάχια τυχαίας επιλογής της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΥΔΑΠ, για 
κάθε υπό παραλαβή ποσότητα ανά κωδικό υλικού. 

Σε περιπτώσεις αστοχίας των ελέγχων σε ποσοστό > 10 % της εκάστοτε ελεγχόμενης ανά κωδικό 
υλικού ποσότητας, απορρίπτεται η υπό παραλαβή ποσότητα του εν λόγω κωδικού υλικού. 

Η διενέργεια της ποιοτικής παραλαβής των τεμαχίων της προμήθειας θα υλοποιηθεί ως εξής: 

Κατά την παραλαβή των φλαντζών, θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:  

Μη καταστροφικοί έλεγχοι (NDT-Non Destructive Tests):  

Τα κριτήρια αποδοχής των ελέγχων αναγράφονται στην παράγραφο § 2.3.1 της παρούσας. 

• Έλεγχος διαστάσεων 

• Έλεγχος από άποψη διαμόρφωσης, κατεργασιών  

• Έλεγχος σήμανσης 

• Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά (ΡΤ) για επιφανειακές ατέλειες 

• Έλεγχος με υπερήχους (UT) για εσωτερικές ατέλειες 
Στους παρακάτω πίνακες αναγράφεται το μέγεθος του δείγματος των φλαντζών (ελεγχόμενη 
ποσότητα) που θα υποβληθούν σε Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, ως ποσοστό της υπό παραλαβή 
ποσότητας ανά κωδικό υλικού και ως ελάχιστος αριθμός τεμαχίων ανά κωδικό υλικού.  
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ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ50 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ300 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟΥ 

(τεμάχια) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 10 & ΡΝ 16 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 25 & > ΡΝ 
25 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 10 & ΡΝ 16 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 25 & > ΡΝ 
25 

1  ΕΩΣ ≤ 20 30 % 40 % 5 6 

ΑΠΟ 21 ≤ 50 20 % 30 % 7 10 

ΑΠΟ 51 ≤ 100 15 % 20 % 10 14 

ΑΠΟ 101 ≤ 300 10 % 15 % 15 20 

> 300 10 % 15 % 30 45 

 

ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΌ Φ300 

ΠΟΣΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟΥ 

(τεμάχια) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 10 & ΡΝ 16 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 25 & > ΡΝ 
25 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 10 & ΡΝ 16 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΙΕΣΗ  

ΡΝ 25 & > ΡΝ 
25 

1  ΕΩΣ ≤ 20 20 % 30 % 2 4 

ΑΠΟ 21 ≤ 50 15 % 20 % 4 5 

ΑΠΟ 51 ≤ 100 10 % 10 % 6 6 

 

Καταστροφικοί έλεγχοι (Destructive Tests): 

• Έλεγχος εφελκυσμού 
Τα κριτήρια αποδοχής των ελέγχων αναγράφονται στην παράγραφο § 2.3.1 της παρούσας. 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται το μέγεθος του δείγματος των φλαντζών (ελεγχόμενη 
ποσότητα) που θα υποβληθούν σε Καταστροφικούς Ελέγχους, ως ελάχιστος αριθμός τεμαχίων ανά 
κωδικό υλικού.  
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ       

ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ 

(τεμάχια) 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 

1  ΕΩΣ ≤ 50 1 

ΑΠΟ 51 ≤ 100 2 

ΑΠΟ 101 ≤ 300 3 

> 300 4 

 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επιτυχών ελέγχων και συνεπώς παραλαβής της ποσότητας, ο 
Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα τεμάχια ανά κωδικό υλικού που υποβλήθηκαν 
σε καταστροφικούς ελέγχους, με δική του δαπάνη. 

3 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Οι φλάντζες θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία εκάστης παραλαβής τους από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η 
εγγύηση καλής λειτουργίας θα προσκομίζεται από τον Προμηθευτή των φλαντζών και δύναται να 
έχει εκδοθεί είτε από τον προμηθευτή είτε από τον κατασκευαστή των φλαντζών. Σε κάθε 
περίπτωση υπεύθυνος έναντι της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα είναι ο προμηθευτής ο οποίος και συμβάλλεται 
μαζί της. 

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης ή φθοράς ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας των φλαντζών κατά το 
χρόνο της εγγύησης, η οποία οφείλεται σε τεχνική/ποιοτική ανεπάρκειά τους, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τις φλάντζες, όπου αυτές βρίσκονται τοποθετημένες, με 
καινούργιες ή σε κάθε περίπτωση -με δικές του δαπάνες- να αποκαταστήσει τη λειτουργία τους. 
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1.  Αντικείμενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζει τα χαρακτηριστικά μονωτικών υλικών, όπως 

πλαστικές ταινίες (plastic tapes) ή θερμοσυστελλόμενα υλικά (heatshrinkable materials)  

αποκαταστάσης της εξωτερικής επένδυσης χαλυβδοσωλήνων, καθώς και τον τρόπο 

τοποθέτησης αυτών. 

Τα υλικά αυτά έχουν σκοπό την αντιδιαβρωτική προστασία της εξωτερικής επιφανείας των 

χαλυβδοσωλήνων στην περιοχή των εργοταξιακών συγκολλήσεων και των ειδικών τεμαχίων. 

 

 

2. Γενικά 

 Κατά την επιλογή και τοποθέτηση μονωτικών υλικών για λόγους αντιδιαβρωτικής 

προστασίας στο εργοτάξιο και λόγω των προβληματικών περιβαλλοντικών συνθηκών, 

πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή και επιμέλεια τόσο στην ορθή επιλογή των υλικών, 

την προετοιμασία αυτών, την προετοιμασία της επιφάνειας των σωλήνων (ή ειδικών 

εξαρτημάτων) και τον τρόπο εφαρμογής των μονωτικών υλικών, ώστε να προκύψει 

μια αποδεκτή μόνωση ίση σε πάχος και ισοδύναμη σε αντοχές εκείνης που 

εφαρμόστηκε στο σωληνουργείο.  

 Μετά την εφαρμογή της, η εφαρμοσθείσα στο εργοτάξιο μόνωση πρέπει να είναι 

ομοιογενής, χωρίς ρωγμές, οπές, εγκλωβισμένες φυσσαλίδες ή άλλες ατέλειες. 

 Τα υλικά εργοταξιακής επικάλυψης που θα εφαρμόζει ο Ανάδοχος τοποθέτησης των 

σωλήνων στο εργοτάξιο (οργανικές ταινίες με εξωτερική επένδυση μεμβράνης 

πολυαιθυλενίου ή θερμοσυστελόμενη ταινία ή άλλα υλικά με παρόμοια 

ηλεκτρομονωτικά και μηχανικά χαρακτηριστικά), πρέπει να είναι τεκμηριωμένα 

συμβατά με το primer και την επικάλυψη του πολυαιθυλενίου που εφαρμόστηκε στο 

σωληνουργείο. 

 Τα χρησιμοποιούμενα υλικά (θερμοσυστελλόμενο ή πλαστικές ταινίες) θα πρέπει να 

πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 12068 ή DIN 30672 για τις κλάσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

  Προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα υλικά για εφαρμογή, θα παραδίδονται εγκαίρως 

στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια και οι πιστοποιήσεις αυτών 

(type test certificates, batch test certificates), καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες 

εφαρμογής στο εργοτάξιο από τον κατασκευαστή των υλικών. 

  Μόνο μετά την αποδοχή των ανωτέρω από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα είναι 

εφικτή η έναρξη των εργασιών μόνωσης και εφόσον έχουν περατωθεί επιτυχώς όλα τα 

προηγούμενα στάδια των συγκολλήσεων, των προβλεπόμενων ποιοτικών ελέγχων 

(οπτικός, υπέρηχοι, ραδιογραφίες) και υδραυλικής δοκιμής.  

 Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται άμεσος εγκιβωτισμός του αγωγού, η μόνωση 

και οι έλεγχοι αυτής θα επιτελούνται πριν την υδραυλική δοκιμή, η οποία θα 

επιτελείται μόνο μέσω της μεθόδου μέτρησης όγκου διαρροής, όπως προβλέπεται 

στην Τεχνική Προδιαγραφή 201/02.  
 

3.  Προετοιμασία για μόνωση 

 

3.1  Προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας 

 Πριν την έναρξη της εργοταξιακής μόνωσης απαιτείται καταρχήν ένας σχολαστικός 

καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας και της περιοχής συγκόλλησης από 

υπολείμματα σκουριάς, βρωμιάς, γράσου, ελαίων, υπολειμμάτων μέσου πρόσφυσης 

υπερήχων, διεισδυτικών υγρών, υπολειμμάτων συναρμολόγησης (πχ κοκκοράκια, 

βοηθητικά λαμάκια, πόντες), υπολειμμάτων συγκόλλησης (spatters, slag, stray arc), 

καλαμίνας (mill scale) κλπ. 
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 Για να απομακρυνθούν τυχόν βαφές (αστάρια) που έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

προσωρινή προστασία των ελεύθερων άκρων των χαλυβδοσωλήνων, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιηθεί προθέρμανση με φλόγα προπανίου. 

 Κατά την χρήση μηχανικών μέσων καθαρισμού, όπως περιστρεφόμενες βούρτσες θα 

πρέπει να προσεχθεί να μην λειανθεί η μεταλλική επιφάνεια (σωλήνων ή ραφών), 

καθότι σε περίπτωση λείανσης δεν θα επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόσφυση με την 

προς εφαρμογή μόνωση. 

 Κατά την μόνωση μη εργοστασιακά μονωμένων σωλήνων ή ειδικών τεμαχίων 

επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ύπαρξη χαλυβουργικής καλαμίνας (mill scale) στην 

επιφάνεια του μετάλλου. Εφόσον υπάρχει καλαμίνα αυτή θα απομακρύνεται ώστε η 

μεταλλική επιφάνεια να αποκτά καθαρότητα βαθμού Sa 2
1/2

 κατά ENISO 8501-1 και 

τραχύτητα 50μm-70μm. 

 Στους χαλυβδοσωλήνες που προμηθεύονται με εξωτερική μόνωση τριών στρώσεων 

εκβαλομένου πολυαιθυλενίου (Τεχνική Προδιαγραφή 201/09) μπορεί να 

ενσωματωθούν στην εργοταξιακή μόνωση (που θα διεξαχθεί) τα τελειώματα των 

εργοστασιακών στρώσεων  συγκολλητικής ουσίας (PE adhesive) και εποξειδικού 

ασταριού (epoxy resign primer).    

 Προκειμένου να επιτευχθεί καλή πρόσφυση της μόνωσης που θα εφαρμοστεί, 

απαιτείται η τράχυνση των επιφανειών της εργοστασιακής μόνωσης με 

συρματόβουρτσα ή σμυριδόχαρτο μεγάλης κοκκομετρίας. Υπολείμματα ελαίων ή 

γράσων θα απομακρύνονται με διαλύτες. 

 

3.2 Προετοιμασία των άκρων της εργοστασιακής μόνωσης 

 Οι σωλήνες προμηθεύονται με εξωτερική μόνωση πολυαιθυλενίου τριών στρώσεων 

ενισχυμένου τύπου, ήτοι τύπου N-v κατά το πρότυπο DIN 30670 και σύμφωνα με την 

Τεχνική Προδιαγραφή 201/09. 

 Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε μόνωσης στο εργοτάξιο, εφόσον δεν υπάρχει ή έχει 

αλλοιωθεί η προβλεπόμενη από την Τεχνική Προδιαγραφή 201/09 διαμόρφωση των 

άκρων της εργοστασιακής μόνωσης, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις κάτωθι 

προεργασίες, χωρίς αίτημα επιπλέον αμοιβής. 

 Για σωλήνες με ονομαστική διάσταση DN ≥ 600mm, τα άκρα της εξωτερικής 

επιφανείας των σωλήνων θα καθαρίζονται από την επικάλυψη των τριών (3) 

στρώσεων πολυαιθυλενίου σ’ ένα μήκος 150mm ± 20mm από κάθε πλευρά του 

σωλήνα.  

 Για σωλήνες με ονομαστική διάσταση DN < 600mm, τα άκρα της εξωτερικής 

επιφανείας των σωλήνων θα καθαρίζονται από την επικάλυψη των τριών (3) 

στρώσεων σ’ ένα μήκος από 80mm έως 150mm από κάθε πλευρά του σωλήνα. 

  Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μια περιμετρική λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 20mm, 

με παραμένουσα στρώση βάσης (epoxy resin) ή στρώση βάσης και συγκολλητικού 

υλικού (adhesive) που θα εξέχει μετά το πέρας της εφαρμοσμένης επικάλυψης 

πολυαιθυλενίου. 

 Τα παραμένοντα άκρα της επικάλυψης πρέπει να λοξοτέμνονται σε γωνία περίπου 

30
ο
, για πάχη επίστρωσης άνω των 2,2mm. Για πάχη επίστρωσης έως και 2,2mm η 

γωνία λοξοτομής δεν θα είναι μεγαλύτερη των 45
ο
. 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφαιρούνται αποκολλημένα η χαλαρά τμήματα της 

εργοστασιακής μόνωσης που δεν εξασφαλίζουν ισχυρή πρόσφυση με την μεταλλική 

επιφάνεια. Η τομή και αφαίρεση της προβληματικής εργοστασιακής μόνωσης 

πολυαιθυλενίου θα γίνεται με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (graters). 
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 Για την εξασφάλιση πρόσφυσης της μόνωσης που θα εφαρμοστεί με την υπάρχουσα 

μόνωση πολυαιθυλενίου είναι η απομάκρυνση της υπάρχουσας στρώσης οξειδίου από 

την εξωτερική επιφάνεια του πολυαιθυλενίου. Προς τούτο απαιτείται η τράχυνση της 

επιφάνειας του εργοστασιακού πολυαιθυλενίου με συρματόβουρτσα χειρός ή 

σμυριδόχαρτα μεγάλης κοκκομετρίας. Η τράχυνση θα διεξάγεται σε όλη την 

περιφέρεια σε μήκος τουλάχιστον 100mm από το κάθε ελεύθερο άκρο του 

εργοστασιακού πολυαιθυλενίου. 

 

3.3  Εφαρμογή ασταριού 

 Το αστάρωμα είναι ουσιαστικό στοιχείο όλων των συστημάτων μόνωσης. Μέσω 

αυτού εξασφαλίζεται η επιτυχής συγκόλληση της μόνωσης με ένα ιδανικό 

υπόστρωμα. Το αστάρι θα εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό σε όλη την επιφάνεια που θα 

μονωθεί.  

 Πριν την εφαρμογή της μόνωσης θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το στέγνωμα του 

ασταριού. Εάν το αστάρι είναι ακόμα υγρό, υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού 

θυλάκων διαλύτη κάτω από την εργοταξιακή μόνωση. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τον 

σχηματισμό θυλάκων φυσαλίδων ειδικά μετά την επίδραση ηλιακής ακτινοβολίας. 

 Εφόσον έχει θερμανθεί η μεταλλική επιφάνεια, ο χρόνος ξήρανσης του ασταριού 

κυμαίνεται από 3 έως 5 λεπτά. Αστάρια που έμειναν πάνω από 24 ώρες εκτεθειμένα 

στο περιβάλλον θα πρέπει να ασταρώνονται από πάνω εκ νέου. 

 

4.  Συστήματα εργοταξιακής μόνωσης κλάσης C 

 Για την εργοταξιακή μόνωση των συγκολλημένων περιοχών της σωληνογραμμής και 

των ειδικών τεμαχίων υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συστημάτων που εφαρμόζονται εν 

ψυχρώ ή εν θερμώ. Η εφαρμογή αυτών στο εργοτάξιο προϋποθέτει την 

χρησιμοποίηση έμπειρου προσωπικού στο συγκεκριμένο σύστημα από τον Ανάδοχο. 

 Οι απαιτήσεις για τα υλικά μόνωσης προσδιορίζονται στα πρότυπα EN 12068 ή DIN 

30672. 

 Για εγκιβωτισμένα ή υπόγεια τμήματα σωληνώσεων, τα αντίστοιχα μονωτικά υλικά 

θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για την κλάση καταπόνησης C και την κλάση 

θερμοκρασίας 30, ήτοι θα είναι τύπου EN 12068-C-30 ή DIN 30672-C-30. 

 Για υπέργεια τμήματα σωληνώσεων, τα αντίστοιχα μονωτικά υλικά θα είναι τύπου  

            EN 12068-C-50UV ή DIN 30672-C-50UV. 

 Η εφαρμογή των ταινιών της κάθε στρώσης μόνωσης θα γίνεται με ελίκωση 50% 

επικάλυψης. Η εργοταξιακή μόνωση πρέπει να επικαλύπτει περιμετρικά την 

εργοστασιακή μόνωση σε μήκος τουλάχιστον 50mm. 

 

4.1 Πλαστικές ταινίες (plastic tapes) 

 Η εμπειρία δείχνει ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως υπερυψωμένες ραφές ή 

μη φρεζαρισμένα άκρα εργοστασιακής μόνωσης), απαιτείται ένα επιπλέον υπόστρωμα 

από ταινία καουτσούκ, με σκοπό να αποφευχθεί εγκλωβισμός κενών κάτω από την 

εργοταξιακή μόνωση. 

 Προς τούτο θα εφαρμόζονται πλαστικές ταινίες σε διμερή συστήματα εφαρμογής. Οι 

πλαστικές ταινίες προσφέρουν ικανοποιητική μηχανική αντοχή και μια εξαιρετικά 

μικρή διαπερατότητα για αέρα ή νερό με παράλληλα καλή ηλεκτρική μόνωση. 

 Αυτές τις απαιτήσεις καλύπτουν μονωτικά υλικά που εφαρμόζονται εν ψυχρώ και 

έχουν ως συστατικά μάζα βουτυλιούχου καουτσούκ με εξωτερικό φιλμ 

πολυαιθυλενίου και ειδική κόλλα πρόσφυσης. 
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 Στα διμερή συστήματα εφαρμόζεται εσωτερικά ταινία καουτσούκ σε δύο στρώσεις. 

Οι ταινίες καουτσούκ έχουν πάχος 1mm έως 1.5mm και συνεπώς στην προς μόνωση 

επιφάνεια περιτυλίσσεται συνολικά 2mm έως 3mm πάχους βουτυλιούχου καουτσούκ. 

Μέσω του πάχους αυτού εξομαλύνονται οι διαφορές πάχους τόσο στις ραφές όσο και 

στα άκρα των εργοστασιακών μονώσεων και συνεπώς μειούται η πιθανότητα 

εγκλωβισμού κενών. Σαν εξωτερική μόνωση εφαρμόζονται διμερείς ή τριμερείς 

σύνθετες αυτοκόλλητες ταινίες πολυαιθυλενίου. 

 Η εφαρμογή των ταινιών της κάθε στρώσης θα γίνεται με ελίκωση 50% επικάλυψης. 

Η ταινία βουτυλιούχου καουτσούκ πρέπει να επικαλύπτει περιμετρικά την 

εργοστασιακή μόνωση σε μήκος τουλάχιστον 50mm, ενώ το φίλμ πολυαιθυλενίου θα 

καλύπτει περιμετρικά όλο το μήκος της ταινίας βουτυλιούχου καουτσούκ και 

επιπλέον 25mm.  

 

4.2  Θερμοσυστελλόμενα υλικά (heatshrinkable materials) 

 Στα εν θερμώ εφαρμοζόμενα μονωτικά υλικά, η περιτύλιξη του αγωγού επιτυγχάνεται 

με χρήση εξωτερικής θερμότητας, συνήθως μέσω καύσης προπανίου. 

 Τα θερμοσυστελλόμενα υλικά νέας γενιάς αποτελούνται από φιλμ πολυαιθυλενίου 

που φέρει εσωτερική στρώση από βουτυλιούχο καουτσούκ. Το φίλμ πολυαιθυλενίου 

ενδείκνυται για την υψηλή αντοχή σε υπερθέρμανση κατά την εφαρμογή φλόγας για 

θέρμανση της μόνωσης εφαρμογής. 

 Ένα προτέρημα του βουτυλιούχου καουτσούκ σε σχέση με άλλα συγκολλητικά μέσα 

τήξης  έγκειται στο υψηλό ιξώδες της θερμασμένης μάζας κατά την διάρκεια της 

εφαρμογής. Η μάζα του βουτυλιούχου καουτσούκ δεν λειώνει αλλά μαλακώνει τόσο 

ώστε μέσω της πίεσης συστολής να καλύπτει τα κενά του μετάλλου και να αποτρέπει 

τον εγκλωβισμό θυλάκων αέρα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να τρέξει μονωτική μάζα λόγω 

τήξης από την θερμοκρασία εφαρμογής.  

 Θα τηρούνται πιστά οι έντυπες οδηγίες εφαρμογής που θα προμηθεύσει ο 

κατασκευαστής του θερμοσυστελλόμενου υλικού. 

  Το θερμοσυστελλόμενο υλικό του περιβλήματος πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο, 

το οποίο να έχει διαταθεί και θερμαινόμενο να επανέρχεται στην αρχική του διάσταση 

(θερμική μνήμη). Αυτό, μετά την τοποθέτησή του γύρω από τον αγωγό με θέρμανση 

στην θερμοκρασία που προδιαγράφει ο κατασκευαστής του υλικού θα συστέλλεται 

εξασφαλίζοντας την προσαρμογή και τη σύσφιξή του στην εξωτερική επιφάνεια του 

αγωγού, παρέχοντας αντιδιαβρωτική προστασία στους υπόγειους αγωγούς μεταφοράς 

ύδατος στην περιοχή συγκόλλησης σε θερμοκρασία έως και 30
ο
C. 

 Το περίβλημα πρέπει να παρέχεται σε ρολό εύλογου μήκους, πλάτους 400mm και 

πάχους υμενίου πολυαιθυλενίου τουλάχιστον 1mm μετά την πλήρη θερμοσυστολή. 

 Το περίβλημα πρέπει να είναι επενδεδυμένο από την εσωτερική πλευρά με 

βουτυλιούχο καουτσούκ ή ασφαλτική μαστίχη πάχους τουλάχιστον 2mm μετά την 

πλήρη θερμοσυστολή. Με την θέρμανση το καουτσούκ ή η ασφαλτική μαστίχη θα 

αναγεννάται και θα συγκολλάται τόσο σε γυμνό αγωγό, όσο και σε primer. 

 Το κάλυμμα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να συγκολλάται στα άκρα 

του περιβλήματος πολυαιθυλενίου και να τα συγκρατεί συνεχώς στη θέση τους ακόμα 

και μετά την συρρίκνωση του πολυαιθυλενίου. Το κάλυμμα να έχει πλάτος 100mm. 

 Κατόπιν καθαρισμού με συρματόβουρτσα, θέρμανσης με φλόγιστρο στους 60°C της 

περιοχής ενδιαφέροντος του αγωγού, ελαφριάς συγκόλλησης του περιβλήματος γύρω 

από τον αγωγό και τοποθέτησης του καλύμματος, με τη θέρμανση στους 125°C (ή την 

προβλεπόμενη θερμοκρασία στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του υλικού), 
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πρέπει να επιτυγχάνεται η αναγέννηση της μάζας του περιβλήματος και συγχρόνως η 

συρρίκνωση του πολυαιθυλενίου. 

 

 

5.  Δοκιμές εργοταξίου 

 Μετά το πέρας των εργασιών μόνωσης θα διεξάγονται οι παρακάτω έλεγχοι και 

δοκιμές για την επιβεβαίωση της αρτιότητας του συστήματος αντιδιαβρωτικής 

προστασίας. 

 Το πάχος του συστήματος μόνωσης που θα εφαρμοστεί στο εργοτάξιο θα είναι 

τουλάχιστον ίσο με εκείνο που προβλέπεται για την εργοστασιακή μόνωση. Η 

μέτρηση θα γίνεται με μη καταστρεπτική μέθοδο 100% ή με μηχανική μέτρηση 

(παχύμετρο) σε αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασίας που θα υποδειχτούν από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 Η αντοχή πρόσφυσης (adhesion peel strength) της μόνωσης με την μεταλλική 

επιφάνεια και η αντοχή πρόσφυσης στρώσης με στρώση μόνωσης θα είναι 

τουλάχιστον ίση με τα ελάχιστα όρια που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΝ 12068. Θα 

διεξάγεται 1 δοκιμή για 25 έως 50 θέσεις μόνωσης και μια επιπλέον δοκιμή για κάθε 

επόμενη 50άδα μόνωσης. 

 Η απουσία ρηγματώσεων, πόρων ή λύσης της συνέχειας, θα αποδεικνύεται με 

διεξαγωγή 100% holiday test σε όλες τις θέσεις που εφαρμόστηκε εργοταξιακή 

μόνωση ή διεξήχθη επισκευή εργοστασιακής μόνωσης που τραυματίστηκε, με 

δυναμικό δοκιμής τα 5kV/mm πάχους μόνωσης με μέγιστο τα 15kV (εφόσον δεν 

προσδιορίζεται υψηλότερη τιμή δοκιμής από τον κατασκευαστή των υλικών). 

 Για όλους τους ανωτέρω ελέγχους θα εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχων / δοκιμών, στα 

οποία θα αναγράφεται ο εξοπλισμός μέτρησης και θα επισυνάπτεται το αντίστοιχο 

έγκυρο πιστοποιητικό διακρίβωσης. 
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1. Αντικείμενο 

 

Οη εξγαζίεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα Πξνδηαγξαθή αθνξνύλ ζηελ πξνκήζεηα, 

κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζην έξγν ησλ ηεκαρίσλ απνζπλαξκνινγήζεσο. 

 

2. Γενικά 

 

Σα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο (εμαξκόζεσο) ζα ηνπνζεηεζνύλ επί αγσγώλ από ράιπβα 

ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο (θνληά ζε βάλλεο, ζηα θξεάηηα 

επίζθεςεο, θ.ι.π.). Με ηα ηεκάρηα απηά εμαζθαιίδεηαη ε ιύζε ηεο ζπλέρεηαο ζσιελώζεσο 

πνπ δελ έρεη ζπλδέζκνπο (ραιπβδνζσιήλεο) θαη δηεπθνιύλεηαη ε απνκάθξπλζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο βάλλαο ή γεληθόηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο, ρσξίο δεκηά ηνπ 

ζσιήλα ή ησλ παξεκβπζκάησλ. 

 

Σα ηεκάρηα απηά ζα είλαη ηεο ίδηαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ζσιήλα θαη ζα 

απνηεινύληαη από δύν ηκήκαηα θαηαζθεπαζκέλα από ζπγθνιιεηό ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 

όζν θαη ην πάρνο ηνπ αληίζηνηρνπ ραιπβδνζσιήλα θαη πνηόηεηαο όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή 201/01. 

 

Σν κήθνο ηνπ ηεκαρίνπ απνζπλαξκνινγήζεσο ζα κπνξεί λα απμνκεηνύηαη θαηά 2 έσο 6 εθαη. 

θαη ε κεηαμύ ησλ δύν ηκεκάησλ ηνπ ζηεγάλσζε ζα επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ειαζηηθό 

δαθηύιην πνπ ζα ζπζθίγγεηαη κέζσ θηλεηήο θιάληδαο. 

 

Σα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο ζα θέξνπλ θαη ζηα δύν άθξα θιάληδεο ζύκκνξθεο, όζνλ 

αθνξά ζηε δηάηξεζε θαη ζηηο δηαζηάζεηο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ παξεκβύζκαηνο, κε ην πξόηππν 

DIN 2501. 

 

Όια ηα ηεκάρηα απνζπλαξκνινγήζεσο ζα θέξνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δύν ζηξώζεηο 

ηζρπξήο αληηνμεηδηθήο βαθήο. 

 

Ο ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα είλαη από πιηθό άξηζηεο  πνηόηεηαο, ΔPDM ή NITRILE RUBBER 

ή άιιν ηζνδύλακν ηεο εγθξίζεσο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, Type W ή Σ θαηά ΒS 2494, 

γηα ην νπνίν ζα ππνβιεζεί πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό από ην N.W.C. ή 

αληίζηνηρν νξγαληζκό. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεκάρην απνζπλαξκνιόγεζεο 

ηνπνζεηείηαη ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο ν ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζα πξέπεη λα είλαη από 

πιηθό Type W θαηά ΒS 2494. 
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1. Γενικά 

Η διενέργεια καθαρισμού και απολύμανσης των αγωγών απαιτείται πριν από την έναρξη 

λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, τόσο στην περίπτωση εγκατάστασης νέων αγωγών 

ύδρευσης αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η υδροστατική δοκιμή, όσο και στην περίπτωση 

συντήρησης υφισταμένου δικτύου ύδρευσης, μετά την ολοκλήρωση εργασιών επισκευής. 
 

Τα στάδια της εργασίας καθαρισμού και απολύμανσης είναι τα παρακάτω : 

 Γέμισμα με νερό και αφαίρεση του αέρα (εξαέρωση). 

 Προκαταρτική έκπλυση με νερό για την απομάκρυνση σκόνης και χώματος. 

 Απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. 

 Τελική έκπλυση με νερό. 

 Δειγματοληψία για μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας. 

 Πιστοποίηση αποδοχής. 

 Έναρξη της λειτουργίας. 

 

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών με τη σειρά που αυτές θα εκτελεστούν, οριοθετείται 

στην ενότητα 3.  του κειμένου της παρούσας προδιαγραφής. 

 

2. Αναγκαίος εξοπλισμός και χημικές ουσίες 

2.1.   Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλα διαστασιολογημένη, για 

έγχυση του απολυμαντικού στον αγωγό. Η αντλία θα έχει βαθμονομηθεί πριν από την 

χρήση της. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι τιμές παροχής δοσομετρικής αντλίας, όπως έχουν 

υπολογιστεί για αγωγούς διαφόρων διαμέτρων, με ταχύτητα ροής νερού περίπου 1,2 

m/s και για δοσολογία χλωρίου 25 mg/l ή 100 mg/l. (Υπολογίζεται για παράδειγμα, ότι 

για να επιτευχθεί συγκέντρωση χλωρίου 25 mg/l σε αγωγό Φ200 είναι αναγκαία 

δοσομετρική αντλία με παροχή περίπου 28 λίτρα/ώρα, ενώ για αγωγό Φ600 απαιτείται 

δοσομετρική αντλία με παροχή περίπου 250 λίτρα/ώρα). 

2.2. Δεξαμενή υποχλωριώδους νατρίου, πολυεστερική ή πολυαιθυλενίου, κατάλληλου 

μεγέθους για τον συγκεκριμένο αγωγό, με δυνατότητα προσαρμογής στην εξαγωγή 

βιδωτού διακόπτη και σωλήνα για την τροφοδοσία της δοσομετρικής αντλίας (Σχήμα 

1). Το μέγεθος της δεξαμενής, εξαρτάται από την ποσότητα του υποχλωριώδους 

νατρίου, που θα πρέπει να προστεθεί συνολικά για την απολύμανση του αγωγού. Οι 

ποσότητες του υποχλωριώδους νατρίου που έχουν υπολογιστεί ανά 100 μέτρα αγωγού 

και για δοσολογία χλωρίου 25 mg/l ή 100 mg/l δίνονται τον Πίνακα 1. (Υπολογίζεται 

για παράδειγμα, ότι για να για να πετύχουμε συγκέντρωση χλωρίου 25mg/l σε αγωγό 

Φ100 μήκους 1500 μέτρων, χρειαζόμαστε συνολικά 2,46 λίτρα χλωρίνης, η οποία θα 

εγχύεται στον αγωγό με ροή 7,1 λίτρα/ώρα).  

2.3. Φιάλες δειγματοληψίας όγκου 250 ml άχρωμες, διαφανείς, γυάλινες, για τον έλεγχο 

της διαύγειας του νερού κατά την έκπλυση και τη μέτρηση του υπολειμματικού 

χλωρίου. 

2.4. Φιάλες δειγματοληψίας, για τον μικροβιολογικό έλεγχο της ποιότητας. Οι φιάλες 

αυτές είναι αποστειρωμένες και παραλαμβάνονται από το Μικροβιολογικό 

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος της Ε.ΥΔ.Α.Π.  

2.5. Κατάλληλος εξοπλισμός για την επιτόπια μέτρηση χλωρίου στην περιοχή 0 mg/l έως 

250 mg/l (κίτ δοκιμής χλωρίου: ταινίες ή χρωματομετρικός συγκριτής ή φωτομετρικός 

εξοπλισμός). 

2.6. Υποχλωριώδες νάτριο ονομαστικής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριo ~ 12% (~ 

120g/l). Λαμβάνεται μέριμνα ώστε το δ/μα του υποχλωριώδους νατρίου να είναι 
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φρέσκο, με πραγματική περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο >110g/l. Οι ποσότητες που 

απαιτούνται παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1.  
Παροχές δοσομετρικής αντλίας και απαιτούμενη ποσότητα υποχλωριώδους νατρίου για 

διάφορους αγωγούς 

 

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 25mg/l ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 100mg/l ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 25mg/l ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 100mg/l

80 0,50 22 4,5 18,1 0,105 0,419

90 0,64 27 5,7 22,9 0,133 0,530

100 0,79 34 7,1 28,3 0,164 0,654

110 0,95 41 8,6 34,2 0,198 0,792

150 1,77 76 15,9 63,6 0,368 1,5

160 2,01 87 18,1 72,4 0,419 1,7

200 3,14 136 28,3 113,1 0,654 2,6

250 4,91 212 44,2 176,7 1,0 4,1

300 7,07 305 63,6 254,5 1,5 5,9

400 12,57 543 113,1 452,4 2,6 10,5

500 19,63 848 176,7 706,9 4,1 16,4

600 28,27 1221 254,5 1017,9 5,9 23,6

700 38,48 1663 346,4 1385,4 8,0 32,1

800 50,27 2171 452,4 1809,6 10,5 41,9

900 63,62 2748 572,6 2290,2 13,3 53,0

1000 78,54 3393 706,9 2827,4 16,4 65,4

* Η παροχή έχει υπολογιστεί για τις συνθήκες λειτουργίας του δικτύου της ΕΥΔΑΠ όπου η ταχύτητα ροής είναι περίπου 1,2 m/s 

**  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ : 

1. Υπολογισμός της ποσότητας χλωρίνης που θα απαιτηθεί για να πετύχουμε συγκέντρωση χλωρίου 25mg/l σε αγωγό Φ100 μήκους 1500 μέτρων

Λίτρα χλωρίνης = (μήκος αγωγού σε μέτρα / 100)*0,164 = (1500/100)*0,164 = 2,46 λίτρα

2. Υπολογισμός της ποσότητας χλωρίνης που θα απαιτηθεί για να πετύχουμε συγκέντρωση χλωρίου 100mg/l σε αγωγό Φ200 μήκους 500 μέτρων

Λίτρα χλωρίνης = (μήκος αγωγού σε μέτρα / 100)*2,6 = (500/100)*2,6 = 13 λίτρα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

ΑΓΩΓΟΥ (mm)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΓΩΓΟΥ 

(m3/100m)

ΠΑΡΟΧΗ 

ΝΕΡΟΥ* (m3/hr)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ 

ΧΛΩΡΙΝΗΣ 12% ΣΤΟΝ ΑΓΩΓΟ (L/hr)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΛΩΡΙΝΗΣ 12% ΑΝΑ 100m 

ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΛΙΤΡΑ (L) **

 
 

 

 

3. Εκτέλεση της εργασίας (επεξηγηματική περιγραφή σταδίων) 

 

3.1. Εργασίες προετοιμασίας 

 Η απολύμανση των δικτύων αποτελεί το τελευταίο στάδιο της κατασκευής τους. 

Όμως η προστασία της εσωτερικής επιφάνειας των αγωγών από την ρύπανση κατά τα 

προηγούμενα στάδια της κατασκευής, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 

επιτυχία της απολύμανσης. 

 Το εσωτερικό των αγωγών πρέπει να διατηρείται καθαρό και στεγνό, με την βοήθεια 

πωμάτων ανθεκτικών στο νερό και τα τρωκτικά. 

 Οι πάσης φύσεως συνδέσεις (ενώσεις αγωγών, βανών, τοποθετήσεις υδροπαροχών, 

κ.ο.κ.), θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη διαδικασία απολύμανσης των αγωγών. 

 Ο νέος αγωγός συνδέεται στο ένα άκρο του με το υφιστάμενο δίκτυο πόσιμου νερού, 

ενώ στο ελεύθερο άκρο του εγκαθίσταται εκκενωτής (εύκαμπτη μάνικα) με βάνα. 

 Σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) μέτρων από το σημείο σύνδεσης του νέου 

αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο, εγκαθίσταται εξάρτημα έγχυσης του 

υποχλωριώδους νατρίου, το οποίο προσαρμόζεται σε σέλα ή μούφα, ανάλογα με το 

είδος του προς απολύμανση αγωγού (PE, χαλυβδοσωλήνες κοκ), που θα τοποθετηθεί 

για το σκοπό αυτό. Μετά την πλήρωση με την απαιτούμενη ποσότητα υποχλωριώδους 

νατρίου στον υπό απολύμανση αγωγό, το εξάρτημα έγχυσης απομακρύνεται και 

ταπώνεται η οπή που δημιουργήθηκε, για τη διενέργεια της διαδικασίας της 

απολύμανσης. 
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3.2. Προκαταρτική έκπλυση με νερό για την απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων 

 

Ο αγωγός πληρούται με πόσιμο νερό, μέσω της ενώσεως που έχει διενεργηθεί με το 

υφιστάμενο δίκτυο, αφαιρείται ο αέρας και στη συνέχεια γίνεται έκπλυσή του, με την 

μεγαλύτερη ταχύτητα νερού, που είναι δυνατό να επιτευχθεί.  

 

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, διενεργείται κατά διαστήματα δειγματοληψία και 

ελέγχεται σε διαφανείς γυάλινες φιάλες, η διαύγεια του νερού. Η έκπλυση συνεχίζεται 

μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού και να μην παρατηρείται 

θολότητα ή αιωρούμενα σωματίδια. 

Με την ολοκλήρωση της έκπλυσης, η παροχή νερού στο νέο αγωγό διακόπτεται, μέσω 

χειρισμών της βάνας ένωσης με το υφιστάμενο δίκτυο και της βάνας του εκκενωτή. 

3.3. Απολύμανση με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου  

Μετά τη διενέργεια της προκαταρκτικής έκπλυσης ακολουθεί η απολύμανση του αγωγού. 

Για την έγχυση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, χρησιμοποιείται η δοσομετρική 

αντλία (Βλ. στοιχεία 2.1, 2.2 και 2.6 της παρούσας προδιαγραφής). Η αντλία συνδέεται με 

το εξάρτημα έγχυσης, το οποίο έχει προσαρμοστεί στο νέο αγωγό πλησίον του σημείου 

σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και με το δοχείο ή δεξαμενή του 

υποχλωριώδους νατρίου. Στο Σχήμα 1 αποτυπώνεται η συνδεσμολογία του δικτύου κατά 

την απολύμανση νέου αγωγού, με τη διάταξη έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου. 

Μέσω χειρισμών της βάνας ένωσης του νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο και της 

βάνας του εκκενωτή, αποκαθίσταται εκ νέου η ροή πόσιμου νερού στο νέο αγωγό, όπως 

και κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έκπλυσης. Ξεκινά τότε η έγχυση υποχλωριώδους 

νατρίου και ρυθμίζεται η παροχή της δοσομετρικής αντλίας, ανάλογα με την εσωτερική 

διάμετρο του αγωγού (Φ), ώστε με την έγχυση να επιτυγχάνεται στο νερό συγκέντρωση 

υπολειμματικού χλωρίου περίπου 25 mg/l (Πίνακας 1).  

 

Η συνολική ποσότητα διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, που απαιτείται να προστεθεί 

για την επίτευξη της ανωτέρω συγκέντρωσης υποχλωριώδους νατρίου, εξαρτάται από τη 

διάμετρο και το μήκος του νέου αγωγού και δίνεται επίσης στον Πίνακα 1. Για 

παράδειγμα, για αγωγό Φ100, απαιτείται να προστεθούν ανά 100 μέτρα αγωγού 0,164 

λίτρα χλωρίνης περιεκτικότητας 12%, ώστε να επιτευχθεί η ζητούμενη συγκέντρωση 

υπολειμματικού χλωρίου (25 mg/l). 

Κατά τη διάρκεια της έγχυσης, λαμβάνονται δείγματα από διάφορα σημεία του 

νεοτοποθετημένου αγωγού (π.χ. σημεία τοποθέτησης αγωγών Φ32 ή Φ63 για συνδέσεις 

υδροπαροχών ακινήτων, σημεία διακλαδώσεων αγωγών, κ.ο.κ.) και ελέγχεται το 

υπολειμματικό χλώριο με τη χρήση κατάλληλου κιτ δοκιμής χλωρίου. Αν οι μετρούμενες 

τιμές υπολειμματικού χλωρίου είναι μικρότερες του 25 mg/l, αυξάνεται σταδιακά η 

παροχή της δοσομετρικής αντλίας, μέχρι να επιτευχθεί κατά μήκος του αγωγού 

συγκέντρωση χλωρίου 25 mg/l.  

Μόλις επιτευχθεί η ζητούμενη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου (25 mg/l), σε όλο το 

μήκος του νέου αγωγού, μειώνεται σταδιακά η ροή της εκκένωσης, μέσω χειρισμού της 

βάνας εκκένωσης, έως του σημείου πλήρους διακοπής και στη συνέχεια διακόπτεται η 
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παροχή νερού (με χειρισμό της βάνας εισόδου) και η έγχυση χλωρίου. Έτσι ο αγωγός 

παραμένει γεμάτος με χλωριωμένο νερό, κλειστός και υπό πίεση για 24 ώρες. 

 

3.4.  Τελική έκπλυση με νερό 

24 ώρες μετά τη χλωρίωση, μετριέται εκ νέου το υπολειμματικό χλώριο, με τη χρήση του 

κιτ δοκιμής χλωρίου.  

Η πρώτη αυτή μετρούμενη τιμή του υπολειμματικού χλωρίου μετά το πέρας των 24 ωρών, 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από 10 mg/l. Στην αντίθετη περίπτωση, για λόγους 

ασφάλειας, η προσθήκη του χλωρίου επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 3.3. 

Εφόσον το μετρούμενο υπολειμματικό χλώριο μετά το πέρας των 24 ωρών είναι 

μεγαλύτερο από 10 mg/l, διοχετεύεται στο νέο αγωγό πόσιμο νερό από το δίκτυο, με τη 

μέγιστη δυνατή ταχύτητα ροής, ώστε να ξεπλυθεί το υπερχλωριωμένο νερό, αφού πρώτα 

ανοιχθεί η βάνα του εκκενωτή. Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, γίνονται δύο τουλάχιστον 

δειγματοληψίες, ώστε να μετρηθεί το υπολειμματικό χλώριο.  

Οι μετρούμενες τιμές χλωρίου αναμένεται να φθίνουν κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, η 

οποία και συνεχίζεται μέχρι να μετρηθούν τιμές υπολειμματικού χλωρίου όμοιες με 

εκείνες του πόσιμου νερού (δηλαδή μικρότερες από 1 mg/l).  

 

3.5. Δειγματοληψία για μικροβιολογικό έλεγχο ποιότητας του νερού 

Με την ολοκλήρωση της τελικής έκπλυσης (το χλώριο βρίσκεται σε τιμή μικρότερη του 1 

mg/l), λαμβάνεται δείγμα σε δύο αποστειρωμένες φιάλες όγκου 250 ml, με την ακόλουθη 

διαδικασία (Σχήμα 2): 

 Αποκαθίσταται πλήρως η ροή για περίπου 15 δευτερόλεπτα, λαμβάνοντας μέριμνα 

ώστε κατά την πτώση του νερού στο έδαφος, να μην επιμολύνεται το σημείο λήψης του 

δείγματος, από εκτινάξεις σταγόνων λάσπης. 

 Στη συνέχεια, περιορίζεται η ροή ώστε να επιτυγχάνεται ήρεμο γέμισμα της φιάλης 

και γεμίζεται η κάθε φιάλη μέχρι το λαιμό. Τοποθετείται το πώμα και το προστατευτικό 

κάλυμμα. 

 Οι φιάλες μεταφέρονται το πολύ εντός 2 ωρών στο μικροβιολογικό εργαστήριο της 

Ε.ΥΔ.Α.Π., χωρίς να εκτεθούν στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς να 

τοποθετηθούν ανεστραμμένες ή σε πλάγια θέση. 

 Το δείγμα ελέγχεται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για το πόσιμο νερό για 

μικροβιολογικές και ενδεικτικές χημικές παραμέτρους. 

 

3.6. Αποτελέσματα ελέγχου 

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης, συντάσσεται έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας 

Ελέγχου Ποιότητας Νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π., η οποία δίδεται εντός 48 ωρών από την 

παραλαβή του δείγματος. 

 

Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα του δείγματος είναι μη αποδεκτά, η διαδικασία 

απολύμανσης (παρ. 3.2. έως 3.5.) επαναλαμβάνεται και αποστέλλεται νέο δείγμα προς 

έλεγχο. 
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  Τ.Π. 205 

 

205__ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ_240920   Σελίδα 6 από 7 

Όταν τα αποτελέσματα του δείγματος είναι αποδεκτά, πιστοποιείται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου Ποιότητας Νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. η αποδοχή της απολύμανσης και μπορεί ο νέος 

αγωγός να αποδοθεί προς χρήση. 

3.7. Εξαιρέσεις 

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία απολύμανσης των αγωγών, εφαρμόζεται στο 

σύνολο των νεοτοποθετημένων αγωγών στο δίκτυο ύδρευσης.  

Εξαιρέσεις από την ανωτέρω διαδικασία, επιτρέπονται στις περιπτώσεις που απαιτείται  

ταχεία σύνδεση και άμεση χρήση του νέου αγωγού. Στις περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν οι 

τοποθετήσεις νέων αγωγών για την ικανοποίηση αιτημάτων καταναλωτών και για 

μεταφορά παροχών έμπροσθεν των ακινήτων τους, μέγιστου μήκους περίπου 50 μέτρων. 

Ο  χρόνος απολύμανσης στις εν λόγω περιπτώσεις περιορίζεται στη μία (1) ώρα, με την 

προϋπόθεση αύξησης της συγκέντρωσης του υπερχλωριωμένου νερού σε περίπου 100mg/l 

(οι απαιτούμενες παροχές δοσομετρικής αντλίας και ποσότητες υποχλωριώδους νατρίου 

δίνονται στον Πίνακα 1). Η λειτουργία του νέου αγωγού μπορεί να ξεκινήσει μόλις 

ολοκληρωθεί η τελική έκπλυση και οι μετρήσεις χλωρίου τόσο στο νέο αγωγό όσο σε 

γειτνιάζοντα σημεία του υφιστάμενου δικτύου δίνουν τις αναμενόμενες τιμές του πόσιμου 

νερού (δηλαδή μικρότερες από 1 mg/l). 

 

 

Σχήμα 1. Συνδεσμολογία δικτύου κατά την απολύμανση νέου αγωγού με διάταξη 

έγχυσης υποχλωριώδους νατρίου 
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Σχήμα 2. Διαδικασία ορθής δειγματοληψίας 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζπλδέζκνπο (καλζόλ) από 

αλνμείδσην ράιπβα (stainless steel repair clamps), θαηάιιεινπο γηα επηζθεπή δηαξξνώλ 

ζσιήλσλ ηνπ δηθηύνπ επί ηόπνπ ππό πίεζε 16 ΑΤΜ. ή ηνπιάρηζηνλ ρσξίο εθθελώζεηο ηνπ 

ύδαηνο από ηνλ αγσγό. 

 

 

 

2. Γενικά χαρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

αγσγνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα έρνπλ έλα ή δύν αξκνύο θαηά γελέηεηξα αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν.  

 Οη ζύλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθό πεξίβιεκα θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό 

κε δηακνξθσκέλα άθξα θαη αλάγιπθε επηθάλεηα έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα. 

 Η ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνύ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Ο αξκόο ηνπ ζθηγθηήξα ζα εληζρύεηαη κε θπιηλδξηθό ηκήκα από αλνμείδσην έιαζκα 

θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην ειαζηηθό παξέκβπζκα ιόγσ ηνπ 

δηαθέλνπ ηνπ αξκνύ. Η ζύζθηγμηο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα επηηπγράλεηαη κε θνριίεο-πεξηθόριηα. 

 Καηά πξνηίκεζε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο νη θνριίεο θαη ηα 

πεξηθόριηα ζα βξίζθνληαη επί ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγώλ θ.ι.π.) 

 Σην ζπείξσκα ησλ θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επάιεηςε κε εηδηθό 

πιηθό πξνο κείσζε ησλ ηξηβώλ γηα λα απνθεύγεηαη ην άξπαγκα-ζηόκσκα θαηά ηε ζύζθηγμε 

ηνπ πεξηθνριίνπ. 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακόξθσζε ησλ θνριίσλ, ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη  

κόλν αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Η γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ζα 

απνθεύγνληαη νη πηζαλέο παξακνξθώζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηε ζύζθηγμε, νη 

νπνίεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλόηεηά ηνπ. 

 Σε θάζε ζύλδεζκν ζα ππάξρεη εηδηθή εηηθέηα κε ηε κέγηζηε ξνπή ζύζθηγμεο, ην εύξνο 

ησλ εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγώλ εθαξκνγήο. 

 Ο ζύλδεζκνο ζα πεξηβάιιεη ην ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηείηαη, κε ηνλ επθνιόηεξν θαη 

αζθαιέζηεξν δπλαηό ηξόπν, θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα έρνπλ αλάινγν κήθνο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε. 

 

 

3. Υλικά 

 

 Τν πιηθό ηνπ ζώκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ θαζώο θαη ησλ θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ζα 

είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο. Τν πιηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ζύζθηγμεο γέθπξα(εο) ζα είλαη 

αλνμείδσηνο ράιπβαο ή ρπηνζίδεξνο κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηάιιεινπ 

πάρνπο, θαηάιιεινο ηύπνο γηα αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή X5CrNi189 θαηά  DIN 17440 

ή θαιπηέξαο πνηόηεηνο. 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 
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 Τν ειαζηηθό πεξίβιεκα πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά νη ζύλδεζκνη ζα είλαη Νitrile rubber 

grade G θαηά BS2494 ή EPDM ή άιιν πιηθό ηζνδύλακν ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο, θαηάιιειν 

γηα πόζηκν λεξό θαη ζα πηζηνπνηείηαη από θαηάιιειν νξγαληζκό.  

 

 

 

4. ΄Ελεγχος - Παραλαβή  

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ ε ΔΥΓΑΠ δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 

έιεγρν ζε εξγαζηήξην ηεο επηζπκίαο ηεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα ζπλνδεύνληαη από θαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ε 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην πιηθό θαηαζθεπήο, νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 Η όιε θαηαζθεπή λα εγγπάηαη καθξνρξόληα θαιή ιεηηνπξγία. 

 Ο έιεγρνο θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή ηεο Γηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν. 

 Η Δ.ΥΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα έιεγρν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ζην 

εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Η δαπάλε γηα ηε κεηάβαζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο θαζώο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ ζε Κξαηηθό 

Δξγαζηήξην βαξύλνπλ ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. 

  

 

 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 
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1. Αντικείμενο 

 

 Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηνπο ζπλδέζκνπο (καλζόλ) από 

αλνμείδσην ράιπβα κε θάζεηε δηαθιάδσζε Τ (tapping tees), θαηάιιεινπο γηα ζύλδεζε 

αγσγώλ  ηνπ δηθηύνπ επί ηόπνπ ππό πίεζε 16 ΑΤΜ. ρσξίο ηελ εθθέλσζε ηνπ ύδαηνο από ηνλ 

αγσγό. 

 

 

 

2. Γενικά χαρακτηριστικά  

 

 Οη ζύλδεζκνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ρσξίο λα δηαθόπηεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

αγσγνύ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζα έρνπλ έλα ή δύν αξκνύο θαηά γελέηεηξα αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν.  

 Οη ζύλδεζκνη ζα θέξνπλ εζσηεξηθά ειαζηηθό πεξίβιεκα θαηάιιειν γηα πόζηκν λεξό 

κε δηακνξθσκέλα άθξα θαη αλάγιπθε επηθάλεηα έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα. 

 Η ζηεξέσζε ηνπ ειαζηηθνύ ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα απνθιείεη πιεπξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Ο αξκόο ηνπ ζθηγθηήξα ζα εληζρύεηαη κε θπιηλδξηθό ηκήκα από αλνμείδσην έιαζκα 

θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ώζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ην ειαζηηθό παξέκβπζκα ιόγσ ηνπ 

δηαθέλνπ ηνπ αξκνύ. Η ζύζθηγμηο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα επηηπγράλεηαη κε θνριίεο-πεξηθόριηα. 

 Η θάζεζε δηαθιάδσζε (Τ) ηνπ ζπλδέζκνπ ζα είλαη ζπγθνιιεηή κνύθα, ή 

ζπγθνιιιεηόο ζσιήλ πνπ ζα θαηαιήγεη ζε θιάληδα. Η θιάληδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

ζύκθσλα κε ην DIN 2576. 

 Καηά πξνηίκεζε πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο νη θνριίεο θαη ηα 

πεξηθόριηα ζα βξίζθνληαη επί ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζα αληηζηνηρίδνληαη (δηάηαμε νδεγώλ θ.ι.π.) 

 Σην ζπείξσκα ησλ θνριηώλ θαη πεξηθνριίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επάιεηςε κε εηδηθό 

πιηθό πξνο κείσζε ησλ ηξηβώλ γηα λα απνθεύγεηαη ην άξπαγκα-ζηόκσκα θαηά ηε ζύζθηγμε 

ηνπ πεξηθνριίνπ. 

 Γηα λα απνθεπρζεί ε παξακόξθσζε ησλ θνριίσλ, ε γέθπξα ζα πξέπεη λα κεηαθέξεη  

κόλν αμνληθέο δπλάκεηο ζηνπο θνριίεο, θάησ από ηηο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 Η γέθπξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ ζα 

απνθεύγνληαη νη πηζαλέο παξακνξθώζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά ηε ζύζθηγμε, νη 

νπνίεο ζα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηεγαλσηηθή ηθαλόηεηά ηνπ. 

 Σε θάζε ζύλδεζκν ζα ππάξρεη εηδηθή εηηθέηα κε ηε κέγηζηε ξνπή ζύζθηγμεο, ην εύξνο 

ησλ εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ θαη ηα πιηθά ησλ αγσγώλ εθαξκνγήο. 

 Ο ζύλδεζκνο ζα πεξηβάιιεη ην ζσιήλα θαη ζα ηνπνζεηείηαη, κε ηνλ επθνιόηεξν θαη 

αζθαιέζηεξν δπλαηό ηξόπν, θάησ από πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα νξηζκέλε πεξηνρή εμσηεξηθώλ δηακέηξσλ 

ζσιήλσλ πεξί ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα έρνπλ αλάινγν κήθνο ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

κειέηε. 

 

 

3. Υλικά 

 

 Τν πιηθό ηνπ ζώκαηνο ησλ ζπλδέζκσλ θαζώο θαη ησλ θνριίσλ θαη πεξηθνριίσλ ζα 

είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο. Τν πιηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ζύζθηγμεο γέθπξα(εο) ζα είλαη 
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αλνμείδσηνο ράιπβαο ή ρπηνζίδεξνο κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηάιιεινπ 

πάρνπο, θαηάιιεινο ηύπνο γηα αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή X5CrNi189 θαηά  DIN 17440 

ή θαιπηέξαο πνηόηεηνο. 

 Τν πιηθό ηεο κνύθαο ή ηεο θιάληδαο ζα είλαη επίζεο αλνμείδσηνο ράιπβαο ζύκθσλα 

κε ηα αλσηέξσ. 

 Τν ειαζηηθό πεξίβιεκα πνπ ζα θέξνπλ εζσηεξηθά νη ζύλδεζκνη ζα είλαη Νitrile rubber 

grade G θαηά BS2494 ή EPDM ή άιιν πιηθό ηζνδύλακν ή θαιύηεξεο πνηόηεηαο, θαηάιιειν 

γηα πόζηκν λεξό θαη ζα πηζηνπνηείηαη από θαηάιιειν νξγαληζκό.  

 

 

 

4. ΄Ελεγχος - Παραλαβή  

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπλδέζκσλ ε ΔΥΓΑΠ δύλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε 

έιεγρν ζε εξγαζηήξην ηεο επηζπκίαο ηεο. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα ζπλνδεύνληαη από θαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο, ε 

ρώξα πξνέιεπζεο, ην πιηθό θαηαζθεπήο, νη δηαζηάζεηο, ην βάξνο θαη νδεγίεο γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο. 

 Η όιε θαηαζθεπή λα εγγπάηαη καθξνρξόληα θαιή ιεηηνπξγία. 

 Ο έιεγρνο θαη ε πνηνηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από επηηξνπή ηεο Γηεπζύλνπζαο 

Υπεξεζίαο, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθό πξσηόθνιιν. 

 Η Δ.ΥΓ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα έιεγρν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ζην 

εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. 

 Η δαπάλε γηα ηε κεηάβαζε ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζην εξγνζηάζην ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκήο θαζώο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ ειέγρσλ ζε Κξαηηθό 

Δξγαζηήξην βαξύλνπλ ηελ Δ.ΥΓ.Α.Π. 

 Οη ζύλδεζκνη ζα παξαιακβάλνληαη πιήξεηο κε όια ηα εμαξηήκαηά ηνπο. 
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Α. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 124 ηνπ 1993 κε ηίηιν 

“Κνξνλίδεο νρεηψλ θαη ζπξίδεο θξεαηίσλ επηζθέςεσο γηα πεξηνρέο πεδψλ θαη νρεκάησλ - 

απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ, δνθηκή ηχπνπ, ζήκαλζε”, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

θαιπκκάησλ θξεαηίνπ κεηά ησλ πιαηζίσλ ηνπο ζην ΄Δξγν. 

 

 

2. Διδικά ηετνικά ταρακηηριζηικά 

 

 Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ πξέπεη λα είλαη ηεο θαηεγνξίαο D400 (γηα κέηξηα/ππθλή 

θπθινθνξία νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124  θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο λα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε, ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. Σνλίδεηαη φηη φια ηα 

θαιχκκαηα θαη ηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα έρνπλ θαζαξή θαη αλεμίηειε ζήκαλζε, ζε ζεκείν 

πνπ ζα θαίλεηαη θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, φηη ηεξνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη 

είλαη θαηεγνξία D400. 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ζα είλαη ζηξνγγπιφ κε θαζαξφ άλνηγκα εμήληα (60) εθαηνζηψλ 

ηνπιάρηζηνλ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ πνπ πξνηείλεη λα 

ηνπνζεηήζεη ην έξγν, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

 Η επηθάλεηα έδξαζεο ησλ θαιπκκάησλ πάλσ ζηα πιαίζηά ηνπο πξέπεη λα είλαη 

απφιπηα επίπεδε, ρσξίο λα ηαιαληεχεηαη ην θάιπκκα. 

 

 

 

3. Ποιόηηηα ηων σλικών 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

   

 

 

 

4. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία φια 

ηα αλαθεξφκελα ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πηζηνπνηεηηθά θαη επηπιένλ έλα 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ηα θαιχκκαηα έρνπλ δνθηκαζηεί ζε Διιεληθφ Κξαηηθφ Δξγαζηήξην (π.ρ. 

Κ.Δ.Γ.Δ., Δ.Μ.Π., θ.ι.π.) φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη φηη αληέρνπλ ζε 
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θνξηίν δνθηκήο 400 ΚΝ γηα ηελ θαηεγνξία D400. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

λα απαηηήζεη λέν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ θαιπκκάησλ ζηηο αληνρέο πνπ θαζνξίδεη ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124 εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. Κάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ, 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δε ζα δερηεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

΄Δξγν πνπ δελ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

Β. ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΓΙΚΛΔΙΓΩΝ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ζηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαιπκκάησλ ζηα θξεάηηα γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ (βαλλνθξεάηην), 

 

 

1. Σετνικά ταρακηηριζηικά  

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα έρνπλ δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο 

νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζθπξφδεκα ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη 

αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ θαιπκκάησλ θαη ζπλαθψλ ηεκαρίσλ κε άιινπ ηχπνπ, πξέπεη 

λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ θαιπκκάησλ/πιαηζίσλ πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε 

αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε βαξέσο ηχπνπ, ζε ιέπηα ή 

ζθαηξνεηδή κνξθή. 

  

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1093 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε δειαδή ν ρπηνζίδεξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

  

 

 

3. ΄Δλεγτοι, δοκιμές, ποιοηική παραλαβή 

 

 Σν θάιπκκα/πιαίζην ηνπ θξεαηίνπ δηθιείδαο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 2. Η Πξντζηακέλε Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ησλ πιηθψλ θαη θάζε δαπάλε γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

δνθηκψλ βαξαίλεη εμ’νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν ηνπ ΄Δξγνπ. 
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 Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θάζε θάιπκκα ζα ειέγρεηαη μερσξηζηά πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ 

θαη θάζε ειαηησκαηηθφ ηεκάρην ζα απνξξίπηεηαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρεηά ηνλίδεηαη φηη ε Πξντζηακέλε Αξρή δελ ζα δερζεί ηελ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζην 

έξγν πνπ πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά. 

 

 

 

Γ. ΥΤΣΟΙΓΗΡΔ ΒΑΘΜΙΓΔ 

 

 Απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ. 

 

1. Γενικά 

 

 Η ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη δηαζηάζεηο θαη κνξθή φπσο νξίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζέιεη λα θάλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ κε βαζκίδεο άιινπ ηχπνπ, πξέπεη λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή ζρέδηα ησλ βαζκίδσλ 

πξνο αληηθαηάζηαζε, καδί κε αθξηβή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ, ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

γηα έγθξηζε. 

 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ ζα είλαη ρπηνζίδεξνο κε γξαθίηε 

βαξένπ ηχπνπ ζε ιέπηα ή ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Η θάζε ρπηνζηδεξή βαζκίδα ζα έρεη βάξνο 7,0 θηιψλ πεξίπνπ. 

 

 

2. Ποιόηηηα ηοσ σλικού 

 

 Γηα ηελ πνηφηεηα, παξαγσγή θαη ηηο δνθηκέο ησλ πιηθψλ ζα ηεξείηαη ην δηεζλέο 

πξφηππν ISO/R 185 γηα ρπηνζίδεξν κε γξαθίηε ζε ιέπηα θαη ην ISO 1083 γηα ρπηνζίδεξν κε 

γξαθίηε ζε ζθαηξνεηδή κνξθή. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη ε πξψηε 

χιε, δειαδή ν ρπηνζίδεξνο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρπηνζηδεξψλ 

βαζκίδσλ ηεξεί ην αληίζηνηρν δηεζλέο πξφηππν φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 

 

3. Διδικά ταρακηηριζηικά ηοποθέηηζης 

 

 Οη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ πεζζνεηδψο αλά δηαζηήκαηα ησλ ηξηάληα 

(30) εθαηνζηψλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ, κε ηξφπν θαηάιιειν ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε αγθχξσζε ηεο θάζε βαζκίδαο ζην ηνηρείν θξεαηίνπ. 

 Η πξψηε βαζκίδα ζα ηνπνζεηεζεί ηξηάληα (30) εθαηνζηά θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

ηνηρείνπ ηνπ θξεαηίνπ θαη ε απφζηαζε ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ 

θξεαηίνπ δελ ζα μεπεξλά ηα ζαξάληα (40) εθαηνζηά. Η θάζε βαζκίδα ζα εμέρεη απφ ηνλ ηνίρν 

δψδεθα (12) εθαηνζηά πεξίπνπ. 
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ εξγαζία εληνπηζκνύ ηνπ θξεαηίνπ 
δηθιείδαο ην νπνίν έρεη θαιπθζεί κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, θάλνληαο ρξήζε 
θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ.  
 

2. Εργασία 
Η εξγαζία εληνπηζκνύ θαη απνθάιπςεο έρεη σο εμήο: 
α) Όηαλ ππάξρεη ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο 

 Παξαιαβή από ηελ ΕΤΔΑΠ ηνπ ράξηε κε ην δίθηπν ύδξεπζεο ηεο πεξηνρήο 
(θιίκαθαο 1:5000), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ζθίηζνπ ηεο δηθιείδαο θαη κεηάβαζε επί 
ηόπνπ ηνπ  έξγνπ. 

 Μέηξεζε ζύκθσλα κε ηηο απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθό 
ζθίηζν γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο. Επαιήζεπζε ηεο ύπαξμεο 
θξεαηίνπ δηθιείδαο ζηε ζέζε πνπ ζεκεηώλεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθό ζθίηζν, κε 
ρξήζε θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ. Εθόζνλ δελ επηβεβαησζεί από ηνλ 
αληρλεπηή ε ύπαξμε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ε  έξεπλα 
ζα επεθηαζεί ζε επηθάλεηα κε αθηίλα κέρξη 1 κέηξν από ηε ζέζε πνπ 
ππνδεηθλύεηαη  ζην ζθίηζν. ε πεξίπησζε πνπ ν αληρλεπηήο δώζεη πεξηζζόηεξεο 
ηεο κηαο  ελδείμεηο, απηέο επηζεκαίλνληαη ζην νδόζηξσκα κε θαηάιιειν ρξώκα, 
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ζην ζηάδην ησλ 
εθζθαθώλ.  Αλ ν αληρλεπηήο δελ δώζεη θακία έλδεημε, ηόηε ε έξεπλα ζα επεθηαζεί 
ζε επηθάλεηα κέρξη 2.5 κέηξα αθηηληθά από ηε ζέζε πνπ θαίλεηαη ζην ζθίηζν, 
αθνινπζώληαο ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα δελ 
εληνπηζζεί θαη πάιη, ζα γίλεηαη ζπλελλόεζε κε ηελ Επηβιέπνπζα Τπεξεζία, κε ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο νπνίαο ζα ζπλερίδεηαη ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο 
δηθιείδαο ζε κεγαιύηεξε έθηαζε κέρξη αθηίλαο 5,00 κ. . 

 Επηζήκαλζε ηεο ζέζεο πνπ ζα εληνπηζζεί ηειηθά ην θξεάηην ηεο δηθιείδαο κε 
θαηάιιειν ρξώκα. 

 Απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο κε επηθαλεηαθή εθζθαθή βάζνπο έσο θαη 
30 εθαηνζηώλ. Σν βάζνο ηεο εθζθαθήο κπνξεί λα απμεζεί ζε κεγαιύηεξν ησλ 30 
εθαηνζηώλ από ηελ επηθάλεηα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δηεπζύλνπζαο 
Τπεξεζίαο.  

 Εάλ δελ εληνπηζζεί ηειηθά νύηε ην θξεάηην νύηε ε δηθιείδα, πξνηείλεηαη από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πύθλσζεο ησλ δηθιείδσλ ηνπ δηθηύνπ, 
λα ηνπνζεηεζεί, εθόζνλ απαηηείηαη, λέα δηθιείδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 
 
β) Όηαλ δελ ππάξρεη ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο 
Η έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκό ζα γίλεη όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, κε ηε 
ρξήζε θαηάιιεινπ αληρλεπηή κεηάιισλ, ζε πεξηνρή κε αθηίλα κέρξη 5,00 κ από ηελ 
ζέζε πνπ εθηηκάηαη όηη βξίζθεηαη ε δηθιείδα. Γηα ηελ απνθάιπςε ηεο δηθιείδαο ζα  
γίλεη  επηθαλεηαθή εθζθαθή βάζνπο 30 εθαηνζηώλ ή θαη κεγαιύηεξνπ θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 
Εάλ δελ εληνπηζζεί ηειηθά νύηε ην θξεάηην νύηε ε δηθιείδα, πξνηείλεηαη από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πύθλσζεο ησλ δηθιείδσλ ηνπ δηθηύνπ, λα 
ηνπνζεηεζεί, εθόζνλ απαηηείηαη, λέα δηθιείδα ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
 



Διεύθςνζη : σεδιαζμού και ανάπηςξηρ 

Τπηπεζία : Απσείος Μελεηών και Πποδιαγπαθών 

   

 

235_02_v0001_ΕΝΣΟΠΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΤΨΗ ΚΑΛΤΜΜΕΝΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΔΙΚΛΕΙΔΑ  

1 Ιανοςαπίος 2013  Σ.Π. 235.02 

3 

Αθνινπζνύλ νη εξγαζίεο ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο, ηνπ 
αθνπζηηθνύ ειέγρνπ δηαξξνώλ, θαζώο θαη όιεο νη άιιεο εξγαζίεο πνπ θξηζνύλ 
αλαγθαίεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο. Εθόζνλ 
δελ απαηηνύληαη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο δηθιείδαο 
θαη απηή ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, γίλεηαη απνηύπσζή ηεο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ή πεδνδξνκίνπ, κε επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή. ε θάζε 
πεξίπησζε, νη εξγαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
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1. Αντικείμενο 

Η παξνύζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν, 
έπεηηα από πξόηαζε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Υπεξεζίαο, 
κε ζθνπό ηελ πύθλσζε ησλ δηθιείδσλ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν θαη 
δηαρείξηζε ηνπ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο. 

2. Γενικά 
Η ηνπνζέηεζε ηεο λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν ζα γίλεη έπεηηα από ζρεηηθό 
πξνγξακκαηηζκό θαη αθνύ έρεη πξνεγεζεί κειέηε πύθλσζεο δηθιείδσλ από ηελ 
αλάδνρν εηαηξεία θαη ππνβνιή θαηάζηαζεο ησλ δηθιείδσλ πνπ πξόθεηηαη λα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία, ε νπνία θαη ζα εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 

3. Εργασία 
Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηεο λέαο δηθιείδαο ζην δίθηπν αλαιύεηαη παξαθάησ θαη 
πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο: 

 Καζαίξεζε θάζε θύζεο νδνζηξώκαηνο θαη εθζθαθή γηα ηελ πιήξε 
απνθάιπςε ηνπ αγσγνύ. 

 Αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ αγσγνύ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
δηθιείδαο. 

 Άληιεζε ησλ πδάησλ 

 Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά από ηηο απνζήθεο ηεο ΕΥΔΑΠ ζηνλ ηόπν ηνπ 
έξγνπ ηεο δηθιείδαο, ησλ εηδηθώλ ζπλδέζκσλ, ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο, ηνπ 
απαηηνύκελνπ βαλνθξεαηίνπ, ηνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ, θαζώο θαη όισλ ησλ 
κηθξνπιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο δηθιείδαο 

 Τνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηεο δηθιείδαο κε ηνλ αγσγό.  

 Τνπνζέηεζε δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο (tag) θαη θαηαγξαθή ηνπ θσδηθνύ ηνπ 

 Τνπνζέηεζε ηνπ  πξνζηαηεπηηθνύ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη 
πςνκεηξηθή ηαθηνπνίεζή ηνπ. 

 Επίρσζε θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο κέρξη ην ύςνο απηό 

 Υςνκεηξηθή ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίνπ θαη νξηδνληίσζή ηνπ 

 Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο 

 Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ ή νδνζηξώκαηνο, επαλαθνξά ζηελ πξνηέξα 
ηνπο κνξθή. 

 
 
Η πξνκήζεηα ηεο δηθιείδαο, θαζώο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ 
ζύλδεζή ηεο κε ηνλ αγσγό, ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο, ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ  ζσιήλα 
ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ βαλνθξεαηίνπ, βαξύλεη ηελ ΕΥΔΑΠ. Η 
αλάδνρνο εηαηξεία  βαξύλεηαη κε ηελ παξαιαβή θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ απηώλ από 
ηηο απνζήθεο ηεο ΕΥΔΑΠ, επί ηόπνπ ζην έξγν.  
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Ανηικείμενο. 
Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα 
πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθιείδσλ κηαο πεξηνρήο, 
θαζώο θαη ηνλ ζρεδηαζκό (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ησλ δηθιείδσλ ζην εληαίν Πνιενδνκηθό 
Τπόβαζξν ηεο πεξηνρήο. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ νη εξγνιάβνη ζα παξαιακβάλνπλ από ηελ Τπεξεζία 
Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (ΔΓΠ), Γαιαηζίνπ 16, 6νο όξνθνο, ζρέδηα θαη 
ςεθηαθό  αξρείν DXF  ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ηα  δίθηπα όπσο 
απηά είλαη απνηππσκέλα ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ θαη ζα 
αλαγξάθεηαη ε θσδηθνπνίεζε πνπ θέξνπλ νη ήδε ππάξρνπζεο δηθιείδεο. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν θαη γηα ηνλ ζαθέζηεξν εληνπηζκό ησλ δηθιείδσλ ζα παξαδίδεηαη θαη 
απνηύπσζε ησλ δηθηύσλ πάλσ ζε νξζνθσηνράξηεο.  
 
Α.  Γημιοσργία αηομικού υηθιακού ζτεδίοσ δικλείδας: 
1.α. Σν θξεάηην ηεο δηθιείδαο ζα εμαξηάηαη  από ηξία ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξά ζεκεία 

εκεηώλεηαη όηη ε εμάξηεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθόζνλ 
έρνπλ νινθιεξσζεί όινη νη έιεγρνη πνπ αθνξνύλ ηελ  ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο 
δηθιείδαο θαη έρνπλ απνθαηαζηαζεί ηπρόλ επεκβάζεηο γηα δηόξζσζε ζέζεο θξεαηίνπ  
αληηθαηαζηάζεηο θαιπκκάησλ ή πιαηζίσλ. Δλ νιίγνηο ε εμάξηεζε ζα γίλεηαη εθόζνλ ε 
δηθιείδα είλαη έηνηκε γηα θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία θαη δελ απαηηείηαη θακία άιιε 
επέκβαζε ζε απηήλ. 

 
1.β.  Δθόζνλ δεηεζεί από ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνβεί 

ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ζθίηζσλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ γηα ιόγνπο απνηύπσζεο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ ύπαξμε ηερληθήο ελέξγεηαο επί ησλ 
ζρεηηθώλ δηθιείδσλ. 

 
2.  Ζ ζρεδίαζε ηεο απνηύπσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο θαζώο θαη ηνπ 

αγσγνύ επί ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη απηή, γίλεηαη κε ην πξόγξακκα AutoCad (version 2005 
θαη άλσ ). Ζ απνηύπσζε ζα είλαη ζε θιίκαθα 1:500  ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη 
εμαξηήζεηο ηνπ θξεαηίνπ από ηξία ζηαζεξά ζεκεία ηνπ πνιενδνκηθνύ ππνβάζξνπ 
(ξπκνηνκηθέο ή νηθνδνκηθέο γξακκέο). Αλ ην θξεάηην βξίζθεηαη ζε δηαζηαύξσζε νδώλ, νη 
εμαξηήζεηο ηνπ ζα είλαη από ηηο γσλίεο ησλ νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ. Αλ βξίζθεηαη ζην 
κέζνλ ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ ζα αλαγξάθεηαη ε απόζηαζή  ηνπ από ηηο 
εθαηέξσζελ νηθνδνκηθέο ή ξπκνηνκηθέο γξακκέο θαζώο θαη ε απόζηαζε από ηελ 
ξπκνηνκηθή γξακκή ηεο πιεζηέζηεξεο γσλίαο νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ. Όιεο νη 
απνζηάζεηο ζα ζρεδηαζηνύλ κε καύξε  γξακκαηνζεηξά.   
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απνηύπσζε  παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ 
ηεο ζέζεο ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ ζην ζθίηζν θαη ζην πεδίν (πρ ν αγσγόο ζην 
νπνίν παηάεη ε δηθιείδα είλαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν εξγνιάβνο ζα 
απνηππώλεη ζην ζθίηζν ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ θαη ζα 
ελεκεξώλεη ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο 
ζρεδηαζηηθέο δηνξζώζεηο θαη ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. 

 
ην ζρέδην ην νπνίν ζα είλαη ζε κέγεζνο 21,0 Υ 29,7 εθ. (Α4) ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν 
κε ηνλ Βνξξά πάλσ. ε πεξίπησζε κεγάισλ Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ  ην κέγεζνο ηνπ 
ζθίηζνπ ζα είλαη Α3. 
 
ην ζρέδην απηό ζα θαίλνληαη θαη ηα παξαθάησ: 
2.1 Σα νλόκαηα ησλ νδώλ  πνπ νξίδνπλ ηελ αμνλνδηαζηαύξσζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

δηθιείδα, κε καύξα θεθαιαία γξάκκαηα κεγέζνπο 1,5 ριζη. Ζ νλνκαηνινγία ησλ νδώλ 
ζα αλαγξάθεηαη εθηόο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζα εθάπηεηαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά 
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ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο. Γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ζρεδίνπ πξέπεη απαξαίηεηα 
ζην θάζε ζρέδην λα θαίλνληαη ηνπιάρηζηνλ δύν αμνλνδηαζηαπξώζεηο θαη κία 
παξάιιειε νδόο κε ηα νλόκαηά ηνπο όπσο παξαπάλσ.  
ε πεξίπησζε πνπ ε νδόο ζην πεδίν είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαγξάθεηαη 
ζην ζρέδην πνπ παξειήθζε από ην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ν εξγνιάβνο ζην ζθίηζν 
αλαγξάθεη ηελ νλνκαζία πνπ βιέπεη ζην πεδίν θαη ζε παξέλζεζε απηή πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην ζρέδην από ην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ. 
ε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη νλνκαζία νδνύ, ν εξγνιάβνο ππνρξενύηαη λα 
επηζπλάπηεη θαη ςεθηαθό νδνηπνξηθό ζρέδην (dxf θαη png ) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 
πξνζαλαηνιηζκέλν σο πξνο ηνλ Βνξξά, ζην νπνίν ζα επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηεο 
δηθιείδαο, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ηεο.  ην θάησ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ ηεο 
δηθιείδαο ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ (ζε 
κνξθή : «ΑΡΥΔΗΟ ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟΤ : odiporiko_xxxxxx, όπνπ xxxxx = ν θσδηθόο ηεο 
δηθιείδαο).  

 H νλνκαζία ησλ αξρείσλ dxf θαη png ησλ δηθιείδσλ, ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θσδηθό ηεο 
δηθιείδαο ζην GIS. 

2.2 Ζ δηθιείδα ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ζαλ θύθινο κπιε ρξώκαηνο δηακέηξνπ 1,5 ριζη. 
γεκάηε κε ρξώκα. 

2.3 Ο αγσγόο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ρξώκα κπιέ. 2.4 Οη θιεηζηέο δηθιείδεο 
(κπιε βάλεο) ζα είλαη ζρεδηαζκέλεο όπσο παξαπάλσ κε επηπιένλ έλα νκόθεληξν 
κπιε θύθιν δηακέηξνπ 3 ριζη. 

2.5 ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ¨ΥΔΓΗΟ ΓΗΚΛΔΗΓΑ ¨ θαη 
δίπια ηνπ πξνο ην δεμηό άθξν ζα αλαγξάθεηαη ν κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο 
ηεο δηθιείδαο, όπσο απηόο αλαγξάθεηαη ζηα ζρέδηα πνπ ζα έρνπλ δνζεί από ηελ 
Τπεξεζία ΔΓΠ. Όια ηα ζηνηρεία ζα είλαη κε καύξε γξακκαηνζεηξά, κεγέζνπο 4 ριζη.  

2.6 ην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ζρεδίνπ επίζεο κε θεθαιαία καύξε γξακκαηνζεηξά 
κεγέζνπο 2 ριζη. ζα είλαη ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία: 
ΓΖΜΟ:  κε ην όλνκα ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθεηαη ε δηθιείδα 
ΟΝΟΜ. ΓΗΑΜΔΣΡΟ: κε ηελ δηάκεηξν ηεο δηθιείδαο. 
ΚΛΗΜΑΚΑ: πνπ ζα αλαγξάθεηαη ε θιίκαθα ηνπ ζρεδίνπ. 

2.7 Οη  απνζηάζεηο ησλ εμαζθαιίζεσλ ηεο θάζε δηθιείδαο ζα είλαη κε ραξαθηήξεο 
κεγέζνπο 1,5 ριζη.  

2.8 Λόγσ ησλ απνθιίζεσλ ζηηο δηαζηάζεηο κεηαμύ ησλ ήδε απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην 
GIS ηεο ΔΤΓΑΠ θαη απηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο  κεηξήζεηο ζην πεδίν, ζην 
ζρέδην ζα αλαγξάθνληαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ εμαξηήζεσλ θαη όρη απηέο 
πνπ ζα πξνθύπηνπλ απηόκαηα από ηα εξγαιεία εηζαγσγήο δηαζηάζεσλ ηνπ AutoCad. 

 
3. Ο εξγνιάβνο  παξαδίδεη  ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ ηόζν ην ζρέδην ζε 

ραξηί κεγέζνπο Α4,  όζν θαη αξρείν DXF θαη  PNG  κε ην ίδην πεξηερόκελν κε ην ζρέδην. 
Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ PNG ζα δνζνύλ από ηελ Τπεξεζία ΔΓΠ. Σα 
αξρεία ζα ππνβιεζνύλ απνζεθεπκέλα ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB θαηά αύμνπζα 
ζεηξά κνλαδηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ. 

 
 
Β.  τεδιαζμός ηφν δικλείδφν ζε πολεοδομικό σπόβαθρο. 

 
Παξάιιεια κε ην αηνκηθό ζθίηζν θάζε δηθιείδαο, ε δηθιείδα ζα ζρεδηαζηεί ζύκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο εμάξηεζήο ηεο, ζηελ πξαγκαηηθή ηεο ζέζε, ζην Πνιενδνκηθό Τπόβαζξν ηεο 
πεξηνρήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία από ηελ ΔΤΓΑΠ, ζε κνξθή 
αξρείσλ DXF.  Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηθιείδαο ζα γίλεη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο AUTOCAD 
(version 2005 θαη άλσ). 
 
ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ ηεο ζέζεο ηεο δηθιείδαο 
ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ζην πεδίν (πρ ν αγσγόο ζην νπνίν παηάεη ε δηθιείδα είλαη ζηελ 
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αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν εξγνιάβνο ζα απνηππώλεη ζην δηθό ηνπ ζρέδην ηελ 
πξαγκαηηθή ζέζε ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ αγσγνύ, ηα νπνία ζα ζεκεηώλεη κε θόθθηλν ρξώκα θαη 
ζα ελεκεξώλεη ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο ζρεδηαζηηθέο 
δηνξζώζεηο θαη ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. 
 
Ζ δηθιείδα ζα ζπκβνιίδεηαη κε θύθιν δηακέηξνπ 1,5 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500) θαη ζα είλαη 
πιήξεο κε κπιε ρξώκα.  
Οη δηθιείδεο θιεηζηήο δώλεο (κπιε) ζα ζπκβνιίδνληαη κε ηνλ κπιε θύθιν όπσο παξαπάλσ 
θαη ζα πεξηγξάθνληαη κε άιιν θύθιν δηακέηξνπ 3 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500) κε κπιε 
γξακκή. 
 
Γηα ηελ θάζε δηθιείδα πνπ ζα είλαη ζρεδηαζκέλε ζην πνιενδνκηθό ππόβαζξν, ζα 
επηζεκαίλεηαη κε εκθαλή ηξόπν ν κνλαδηθόο ραξαθηεξηζηηθόο αξηζκόο ηεο. Οη κνλαδηθνί 
ραξαθηεξηζηηθνί αξηζκνί ζα ζρεδηαζηνύλ ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν (layer) από ηηο δηθιείδεο, κε 
καύξε γξακκαηνζεηξά κεγέζνπο 2 ριζη. (ζηελ θιίκαθα 1:500). 
 
Δπίζεο ζην ππόβαζξν ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν (LAYER) από ηηο 
δηθιείδεο θαη ηνπο κνλαδηθνύο ραξαθηεξηζηηθνύο αξηζκνύο, ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ ηξηώλ 
Σνκέσλ Ύδξεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ, εθόζνλ ε πεξηνρή ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηα απηήο αλήθνπλ ζε 
δηαθνξεηηθνύο Σνκείο Ύδξεπζεο. Σα όξηα ηνπ Σνκέα Πεηξαηά ζα απεηθνληζηνύλ κε 
δηαθεθνκκέλε γξακκή θόθθηλνπ ρξώκαηνο, ηα όξηα ηνπ Σνκέα Αζελώλ κε δηαθεθνκκέλε 
γξακκή πξάζηλνπ ρξώκαηνο θαη ηα όξηα ηνπ Σνκέα Ζξαθιείνπ κε δηαθεθνκκέλε γξακκή 
πνξηνθαιί ρξώκαηνο.     
 
Σν πνιενδνκηθό ππόβαζξν κε ηηο ζρεδηαζκέλεο δηθιείδεο ηνπο κνλαδηθνύο ραξαθηεξηζηηθνύο 
αξηζκνύο θαη ηα όξηα ησλ Σνκέσλ Τδξεπζεο, ζα ππνβιεζεί ζε ςεθηαθή κνξθή 
απνζεθεπκέλν ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB. Δπίζεο ζα ππνβιεζνύλ έγρξσκα ζρέδηα ζε 
ραξηί κεγέζνπο Α0 ( 84,1 Υ 118,9 εθ.) κε όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Σν εθηππσκέλν 
πεξηερόκελν ζα ππνιείπεηαη θαηά 2 εθ. πεξηκεηξηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπ ραξηηνύ.  
 
Γ.  Καηατώρηζη ηετνικών ταρακηηριζηικών δικλείδφν ζε Βάζη Γεδομένφν. 
 
1. Ζ ΔΤΓΑΠ ζα παξέρεη πξόζβαζε ζηνλ εξγνιάβν ζε εηδηθή Δθαξκνγή Βαλώλ κέζσ ηνπ 

Internet Explorer (έθδνζεο 6 θαη λεόηεξεο), γηα ηελ απεπζείαο θαηαρώξεζε ησλ σο άλσ 
ζθίηζσλ θαη ησλ παξαθάησ πεξηγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ ησλ δηθιείδσλ: 

 Σνλ θσδηθό αξηζκό ηνπ δαθηπιίνπ εληνπηζκνύ ηεο δηθιείδαο (αλ έρεη ηνπνζεηεζεί 
δαθηύιηνο)  

 Tελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο δηθιείδαο (80, 100, 150 200 250 300)  

 Σν είδνο ηεο δηθιείδαο (ΑΠΟΜΟΝΩΖ, ΑΝΣΗΠΛΖΓΜΑΣΗΚΖ, ΠΗΔΕΟΘΡΑΤΣΗΚΖ )  

 Σνλ ηύπν ηεο δηθιείδαο (ΑΓΝΩΣΟ, ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ WAFER, ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΑΠΛΖ, 
ΤΡΣΟΤ ΚΟΝΣΖ, ΤΡΣΟΤ ΜΔΓΑΛΖ, ΦΑΗΡΗΚΖ).  

 Σνλ θαηαζθεπαζηή ηεο δηθιείδαο .  

 Σν κνληέιν ηεο δηθιείδαο.  

 Σελ θαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο ( ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΜΜΔΝΟ, ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΝ 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ)  

 Σελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο (ΑΝΟΗΚΣΖ, ΚΛΔΗΣΖ, ΚΛΔΗΣΖ ΕΩΝΖ 
(ΜΠΛΔ))  

 Σηο ζηξνθέο πνπ είλαη θιεηζκέλε ή αλνηγκέλε ε δηθιείδα  

 Σελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ηεο δηθιείδαο (03-05-2002, ΑΓΝΩΣΟ).  
 

Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ζα ζπιιέγνληαη γηα θάζε δηθιείδα ρσξηζηά θαη ζα 
πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, κέρξηο όηνπ απηή νινθιεξσζεί θαη 
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όισλ ησλ δηθιείδσλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 
εξγνιαβίαο.  
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2. Ο εξγνιάβνο πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία 

Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα παξνρή αλαιπηηθώλ νδεγηώλ επί ηεο 
δηαδηθαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. ε θάζε  εξγνιάβν  ζα παξέρεηαη  
ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο πξνζβάζεσλ (δειαδή usernames & passwords π.ρ. 10).  Κάζε 
username ζα είλαη ζπλδεκέλν ζηνλ κνλαδηθό αξηζκό εξγνιαβίαο ώζηε λα   εμαζθαιηζηεί: 

 ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλόκελσλ ζθαικάησλ πνηνο ήηαλ ν ρεηξηζηήο  

 ε απηόκαηε θαηαρώξεζε από ην ζύζηεκα ηνπ θσδηθνύ ηεο εξγνιαβίαο 
 

ηνλ εξγνιάβν ζα παξέρνληαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο όια ηα αλαγθαία εξγαιεία 
αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο δηθιείδαο, δειαδή αλαδήηεζε κέζσ Σνκέα, Γήκνπ, 
Οδνύ, Κσδηθνύ θαη πξναηξεηηθά θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 
Δπίζεο ζα παξέρεηαη δπλαηόηεηα εμαγσγήο αλαθνξάο ώζηε λα έρεη ν εξγνιάβνο θαη ε 
Γηεπζύλνπζα  Τπεξεζία εηθόλα ησλ δηθιείδσλ, πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 
 

3. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη γηα ζπλάληεζε 
εξγαζίαο κε ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηελ Τπεξεζία Δθαξκνγώλ 
Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα ηνλ έιεγρν ζε έλα δείγκα εξγαζίαο,  ηεο νξζήο ηήξεζεο 
ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ  επίιπζε εμ΄ αξρήο ησλ όπνησλ απνξηώλ θαη 
πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ. 

 
4. Οη θαηαρσξεηέο  ηνπ αλαδόρνπ ζα έρνπλ πξόζβαζε ελεκέξσζεο κόλν ζηε θαξηέια ησλ 

δηθιείδσλ ησλ ήδε θαηαρσξεκέλσλ ζηελ εθαξκνγή. Γειαδή, δελ ζα κπνξνύλ λα 
εηζάγνπλ ζην ζύζηεκα πιεξνθνξίεο θαη ζθίηζν γηα λέα δηθιείδα. Ο θαηαρσξεηήο έρεη 
πξόζβαζε θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηθιείδαο πιελ 
ηνπ θσδηθνύ δηθιείδαο θαη επηπξόζζεηα ζα επηζπλάπηεη κέζσ ηεο Δθαξκνγήο Βαλώλ θαη 
ην ζθαξίθεκα ηεο δηθιείδαο ην νπνίν ζα είλαη ζε κνξθή PNG.  
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ήδε ζπλδεδεκέλα ζθαξηθήκαηα ν εξγνιάβνο δελ έρεη 
πξόζβαζε ζε απηά (δελ είλαη νξαηά). Σν πξνζσπηθό ησλ Γξαθείσλ Σερλνινγίαο ηεο 
ΓΓΤ ζα είλαη αξκόδην λα απνθαζίδεη αλ θάπνηα πξέπεη λα δηαγξαθνύλ. 
 

5. ε πεξίπησζε πνπ ν θαηαρσξεηήο δελ βξίζθεη θαηαρσξεκέλε ζηελ ιίζηα νδώλ ηεο 
Δθαξκνγήο Βαλώλ  θάπνηα νλνκαζία νδνύ, ζα ελεκεξώλεη ην αξκόδην Γξαθείν 
Σερλνινγίαο θαη  ηελ Τπεξεζία Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ, γηα λα γίλεη 
εηζαγσγή ηεο νδνύ ζηελ εθαξκνγή θαη κεηά ζα κπνξεί λα θάλεη ηελ θαηαρώξεζε.   
 

6. Γηα ηηο δηθιείδεο πνπ δελ είλαη θαηαρσξεκέλεο  ζηελ εθαξκνγή βαλώλ, ηα πεξηγξαθηθά 
ζηνηρεία ηνπο  ζα θαηαρσξνύληαη ζε αξρείν Excel ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη 
από ηα αληίζηνηρα ζθαξηθήκαηα ζε κνξθή αξρείσλ ηύπνπ DXF θαη PNG. Ζ δηακόξθσζε 
ηνπ αξρείνπ Excel γηα ιόγνπο ζπκβαηόηεηαο θαη νκνηνκνξθίαο,  ζα δίλεηαη από ηελ 
Τπεξεζία Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ.  
Σα αξρεία κε ηα ζθίηζα ησλ δηθιείδσλ ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαη νκαδνπνηεκέλα 
αλά πηλαθίδα ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ε νπνία ηα δηαβηβάδεη άκεζα ζηνπο  
αξκόδηνπο ρεηξηζηέο ηνπ GIS ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο ηεο ΓΓΤ. Απηνί εληόο  10 
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ παξαιαβή ζα  εηζάγνπλ πξώηα ηελ θάζε δηθιείδα ζην GIS, 
όπνπ ζα παίξλεη ηνλ κνλαδηθό θσδηθό ηεο θαη ζα δεκηνπξγνύλ εγγξαθή ζηελ εθαξκνγή 
βαλώλ. Μεηά ζα ελεκεξώλεηαη ν εξγνιάβνο ώζηε εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ λα 
νινθιεξώλεη ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ  ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ ζθίηζνπ ζηελ 
Δθαξκνγή Βαλώλ. 

 
Γ. Γενική  Οδηγία 
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Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιεξνθνξηώλ  θαη πξνθεηκέλνπ  λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε απηήο από ηα Γξαθεία Σερλνινγίαο ησλ Σνκέσλ Ύδξεπζεο γηα ηνλ 
εκπινπηηζκό ησλ απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ην έξγν πξέπεη λα 
εμειίζζεηαη κε  ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο,  πνπ πεξηιακβάλνπλ επηγξακκαηηθά ηα έμεο γεληθά 
βήκαηα: 

 Καηαρώξεζε από ηνλ Δξγνιάβν πνζόηεηαο δηθιείδσλ θαη ζθίηζσλ ζηελ Δθαξκνγή 
βαλώλ . 

 Έιεγρνο ζε εβδνκαδηαία βάζε κέζσ ηεο Δθαξκνγήο βαλώλ από ηα Γξαθεία 
Σερλνινγίαο θαη αληηπαξαβνιή κε ηα δεδνκέλα ηνπ GIS,  ώζηε λα γίλνπλ θαη εθεί νη 
δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 Τπνβνιή από ηνλ Δξγνιάβν ησλ ζηνηρείσλ ησλ λέσλ δηθιείδσλ  (βιέπε Γ6) πνπ δελ 
είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηελ Δθαξκνγή Βαλώλ. 

 Δηζαγσγή από ηα Γξαθεία Σερλνινγίαο  ησλ δηθιείδσλ απηώλ ζην  GIS γηα παξνρή 
θσδηθνύ, αξρηθή θαηαρώξεζε  ησλ δηθιείδσλ απηώλ  ζηελ εθαξκνγή βαλώλ  θαη 
εηδνπνίεζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαρώξεζεο 
ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζθίηζσλ ησλ δηθιείδσλ. 

 Παξάδνζε ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζε θάπνηα 
πεξηνρή  θαη ηνπ επξύηεξνπ ζρεδίνπ ησλ εξγαζηώλ (βιέπε Β) ζε θιίκαθα 1:3.500, 
ώζηε λα γίλεη αληηπαξαβνιή ηεο γεληθόηεξεο εηθόλαο ηνπ δηθηύνπ κε ηελ απνηύπσζε 
απηνύ κέζα ζην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ώζηε λα γίλνπλ θαη εθεί νη δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο. 
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Ανηικείμενο. 
Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ζθίηζσλ ηα νπνία 
πξνθύπηνπλ από ηηο εξγαζίεο επί ησλ αγσγώλ ύδξεπζεο.  
 
 
Α. Γημιοσργία υηθιακού αρτείοσ αγφγών.  
1. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ νη εξγνιάβνη ζα παξαιακβάλνπλ από ηελ Τπεξεζία 
ΔΓΠ, Γαιαηζίνπ 16, 6νο όξνθνο, ζρέδηα θαη ςεθηαθό  αξρείν DXF  ηεο πεξηνρήο εξγαζίαο, 
ζηα νπνία ζα απνηππώλνληαη ηα  δίθηπα όπσο απηά είλαη απνηππσκέλα ζην Γεσγξαθηθό 
ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ. ε απηά ζα εκθαλίδεηαη ε αξίζκεζε ηεο δηαλνκήο 
πηλαθίδσλ 1:5000 θαη ν εληόο απηήο ππάξρσλ ππνθάλαβνο 1:500. ε πεξηπηώζεηο πνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν θαη γηα ηνλ ζαθέζηεξν εληνπηζκό ησλ δηθηύσλ ζα παξαδίδεηαη θαη 
απνηύπσζε απηώλ πάλσ ζε νξζνθσηνράξηεο. Δπίζεο ζα παξαιακβάλνπλ αξρείν dwg θαη 
dxf πνπ ζα απνηειεί ην πξόηππν πεξηβάιινλ κε ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε 
ηεο ζρεδίαζεο ησλ ζθίηζσλ αγσγώλ. 
 
2. Οη εξγνιάβνη ζα δεκηνπξγνύλ ηα ζθίηζα ησλ λέσλ αγσγώλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ρξήζε 

ηνπ ινγηζκηθνύ Autocad (version 2005 θαη άλσ ),  θαη ζα παξάγνπλ αξρεία  dxf θαη ζε 
raster κνξθή αξρεία png ή pdf.  

 
3. Σα ζθίηζα ζα είλαη πάληα πξνζαλαηνιηζκέλα κε ηνλ Βνξξά πξνο ηα πάλσ θαη ζε κέγεζνο 

Α4 νξηδόληην ή θάζεην ζε θιίκαθα 1:500.  Πάλσ ζην ζθίηζν ζα αλαγξάθεηαη: 

 ν Γήκνο,  

 ε εξγνιαβία,  

 ε εηαηξεία,  

 ην είδνο ηεο εξγαζίαο (επηιέγνληαο από ηηο ηηκέο : ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΜΔΣΑΣΟΠΙΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΑΝΤΦΧΗ ΑΓΧΓΟΤ 
ΚΑΣΑΒΙΒΑΗ ΑΓΧΓΟΤ, ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΑΓΧΓΟΤ),  

 ε εκεξνκελία ηνπ έξγνπ,  

 νη νδνί,  

 ε αξίζκεζε ηνπ θηηξίνπ πνπ πδξνδνηείηαη ζε πεξίπησζε ηδησηηθήο επέθηαζεο,  

 ν ππάξρσλ αγσγόο κε ρξώκα θόθθηλν θαη ν λένο κε ρξώκα πξάζηλν, 

 ε δηαηνκή ηνπ αγσγνύ,  

 ην πιηθό ηνπ αγσγνύ,  

 νη  εμαξηήζεηο ηνπ αγσγνύ από ηηο ξπκνηνκηθέο γξακκέο  

 έλαο αξηζκόο ηύπνπ πρ 12/30, όπνπ 12 είλαη ν θσδηθόο ηνπ ππνθαλάβνπ 1:500 ζηνλ 
νπνίν βξίζθεηαη ν αγσγόο θαη 30 ν θσδηθόο ηεο αληίζηνηρεο πηλαθίδαο. Σα ζηνηρεία 
απηά αλαγξάθνληαη ζηα ζρέδηα πνπ ζα έρεη  παξαιάβεη ν εξγνιάβνο από ηελ 
Τπεξεζία ΔΓΠ.  

 Έλαο θσδηθόο πνπ αληηζηνηρεί ζην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ ζθίηζνπ (βιέπε πην θάησ 
§7) 

 Έλαο θσδηθόο πνπ αληηζηνηρεί ζην όλνκα ηνπ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ αλ ππάξρεη 
ηέηνην (βιέπε πην θάησ §8) 

 
4. Λόγσ ησλ απνθιίζεσλ ζηηο δηαζηάζεηο κεηαμύ ησλ ήδε απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην 

GIS ηεο ΔΤΓΑΠ θαη απηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο  κεηξήζεηο ζην πεδίν, ζην ζρέδην 
ζα αλαγξάθνληαη νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ εμαξηήζεσλ θαη όρη απηέο πνπ ζα 
πξνθύπηνπλ απηόκαηα από ηα εξγαιεία εηζαγσγήο δηαζηάζεσλ ηνπ AutoCad. 
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5. ε πεξίπησζε πνπ ε νδόο ζην πεδίν είλαη δηαθνξεηηθή από απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην 
αξρηθό ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ, ν εξγνιάβνο ζην ζθίηζν αλαγξάθεη ηελ νλνκαζία πνπ βιέπεη 
ζην πεδίν θαη εληόο παξέλζεζεο απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ. 
 

6. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα  έξγα ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη νλνκαζία νδνύ, ν εξγνιάβνο 
ππνρξενύηαη λα επηζπλάπηεη θαη ςεθηαθό νδνηπνξηθό ζρέδην (dxf θαη png ή pdf) ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο, πξνζαλαηνιηζκέλν σο πξνο ηνλ Βνξξά, ζην νπνίν ζα 
επηζεκαίλεηαη ε ζέζε ηνπ αγσγνύ, ώζηε λα είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ηνπ.  

 

7. Η νλνκαζία ησλ αξρείσλ ζα είλαη ζε θεθαιαίνπο αγγιηθνύο ραξαθηήξεο ηεο κνξθήο : 
TP_E123_0001, όπνπ  

 TP-γηα Σνκέα Πεηξαηά, TA-γηα Σνκέα Αζήλαο, TH – γηα Σνκέα Ηξαθιείνπ 

 Δ123 ν αξηζκόο ηεο εξγνιαβίαο 

 00001 έλαο 5ςήθηνο αύμσλ αξηζκόο 

 
8. Δθόζνλ γηα θάπνην αγσγό δεκηνπξγείηαη νδνηπνξηθό ζρέδην, ζην θάησ κέξνο ηνπ ζθίηζνπ 

ηo   αγσγνύ  ζα αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ςεθηαθνύ αξρείνπ ηνπ νδνηπνξηθνύ (ζε 
κνξθή : «ΑΡΥΔΙΟ ΟΓΟΙΠΟΡΙΚΟΤ : odiporiko_xxxxxx, όπνπ xxxxx = ε νλνκαζία ηνπ 
αξρείνπ ηνπ ζθίηζνπ ηνπ αγσγνύ).  

 
9. Ο εξγνιάβνο  παξαδίδεη  ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ ηόζν ην ζρέδην ζε 

ραξηί κεγέζνπο Α4,  όζν θαη αξρείν DXF θαη  PNG ή PDF  κε ην ίδην πεξηερόκελν κε ην 
ζρέδην. Σα αξρεία ζα ππνβιεζνύλ απνζεθεπκέλα ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB θαηά 
αύμνπζα ζεηξά κνλαδηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ αξηζκνύ. 

 

10. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ απνηύπσζε  παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμύ 
ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνύ θαη ηνπ πθηζηάκελνπ γεηηνληθνύ δηθηύνπ, όπσο απηό 
απνηππώλεηαη ζηα παξαδνζέληα ζρέδηα από ηελ Τπεξεζία ΔΓΠ, ν εξγνιάβνο ζα 
απνηππώλεη ζην ζθίηζν ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζα ελεκεξώλεη ηε Γηεπζύλνπζα 
Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη δένπζεο ζρεδηαζηηθέο δηνξζώζεηο θαη ζην 
Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  ΔΤΓΑΠ.  

 

11. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα 
ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηελ Τπεξεζία 
Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα ηνλ έιεγρν ζε έλα δείγκα εξγαζίαο,  ηεο 
νξζήο ηήξεζεο ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ  επίιπζε εμ΄ αξρήο ησλ όπνησλ 
απνξηώλ θαη πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ. 
 

 
Β.  τεδιαζμός ηφν αγφγών ζε πολεοδομικό σπόβαθρο. 

 
1. Παξάιιεια κε ην αηνκηθό ζθίηζν θάζε αγσγνύ, ν αγσγόο ζα ζρεδηαζηεί ζηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ ζέζε, κε πξάζηλν ρξώκα ζην layer «ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΓΧΓΏΝ», ζην Πνιενδνκηθό 
Τπόβαζξν ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί ζηελ αλάδνρν εηαηξεία από ηελ 
ΔΤΓΑΠ. Η ζέζε ηνπ αγσγνύ  ζα απνδίδεηαη κε ηνλ κέγηζην βαζκό πξνζέγγηζεο δίλνληαο 
όκσο ζαθή εηθόλα ηεο πιεπξάο ηνπ δξόκνπ πνπ είλαη ν αγσγόο θαη ηελ ζρεηηθή ηνπ 
απόζηαζε από ηελ αμνλνδηαζηαπξσζε ηνπ δξόκνπ. 
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2. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζην ζρέδην ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ζην 
πεδίν σο πξνο ηε ζέζε ππάξρνληνο  αγσγνύ θαη ηνπ λένπ (πρ ν ππάξρνλ αγσγόο 
απνηππώλεηαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ δξόκνπ), ν Αλάδνρνο  ζα απνηππώλεη ζην δηθό 
ηνπ ζρέδην ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ λένπ αγσγνύ, ηνλ νπνίν ζα ζεκεηώλεη κε θόθθηλν 
ρξώκα θαη ζα ελεκεξώλεη ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ γηα λα γίλνπλ νη 
δένπζεο ζρεδηαζηηθέο δηνξζώζεηο θαη ζην Γεσγξαθηθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ (GIS) ηεο  
ΔΤΓΑΠ. 

 
3. Σν πνιενδνκηθό ππόβαζξν κε ηνπο ζρεδηαζκέλνπο αγσγνύο, ζα ππνβιεζεί ζε ςεθηαθή 

κνξθή κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο AUTOCAD (version 2005 θαη άλσ) θαη ζα παξαρζνύλ 
αξρεία DXF, απνζεθεπκέλα ζε CD ρσξεηηθόηεηαο 700 MB. Δπίζεο ζα ππνβιεζνύλ 
έγρξσκα ζρέδηα ζε ραξηί κεγέζνπο Α0 ( 84,1 Υ 118,9 εθ.) κε όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 
Σν εθηππσκέλν πεξηερόκελν ζα ππνιείπεηαη θαηά 2 εθ. πεξηκεηξηθά ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
ραξηηνύ.  

 

4. Με ηελ έλαξμε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηόπηλ πξόζθιεζεο από 
ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ, ζα πξέπεη ν Αλάδνρνο λα πξνζέιζεη γηα 
ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ηελ Τπεξεζία 
Δθαξκνγώλ Γεσγξαθηθώλ Τπεξεζηώλ  γηα ηνλ έιεγρν ζε έλα δείγκα εξγαζίαο,  ηεο 
νξζήο ηήξεζεο ησλ σο άλσ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ  επίιπζε εμ΄ αξρήο ησλ όπνησλ 
απνξηώλ θαη πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πιεξνθνξηθό ηκήκα ηνπ έξγνπ 

 
Γ. Γενική  Οδηγία  
  
Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ πιεξνθνξηώλ  θαη πξνθεηκέλνπ  λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε απηώλ από ηα Γξαθεία Σερλνινγίαο ησλ Σνκέσλ Ύδξεπζεο γηα 
ηνλ εκπινπηηζκό ησλ απνηππσκέλσλ δηθηύσλ ζην GIS ηεο ΔΤΓΑΠ, ην έξγν πξέπεη λα 
εμειίζζεηαη κε  ηκεκαηηθέο παξαδόζεηο,  πνπ λα πεξηιακβάλνπλ επηγξακκαηηθά ηα έμεο 
γεληθά βήκαηα: 

 Με ηελ νινθιήξσζε από ηνλ Αλάδνρν ησλ εξγαζηώλ ζηελ  πεξηνρή κίαο πηλαθίδαο 
παξαδίδεη ζηελ Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία ηα ζθίηζα αγσγώλ  ζε θιίκαθα 1:500 (βιέπε 
Α) θαη ηνλ γεληθό ράξηε  ηεο πεξηνρήο ζε θιίκαθα 1:3.500 (βιέπε Β), ζε εθηύπσζε θαη 
ζε  ςεθηαθή κνξθή DXF θαη PNG ή PDF. 

 Απηά δηαβηβάδνληαη ζηα Γξαθεία Σερλνινγίαο γηα λα γίλεη ε  αληηπαξαβνιή κε ηα 
δεδνκέλα ηνπ GIS  θαη νη δένπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο. 

 Δθόζνλ παξαηεξεζνύλ ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα επηζηξέθνληαη 
ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο δένπζεο δηνξζώζεηο.  
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1. ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ  

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν παραγγζλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο 
κατά περίπτωςθ δείγμα και να ζχει εγκρικεί εγγράφωσ θ χριςθ του από τον Εργοδότθ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

 Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται ςτα 
εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. 

 Πλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με το ελλθνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραςθ), αλλά απαραίτθτα από 
το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ χϊρασ παραγωγισ 

 Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται, κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι 
των καταςκευαςτϊν τουσ. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να μεριμνιςει με δικζσ του δαπάνεσ με 
τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευτικϊν χϊρων. Θ Υπθρεςία ουδεμία υποχρζωςθ ζχει για τθν εξαςφάλιςθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και καμία απολφτωσ ευκφνθ φφλαξθσ των υλικϊν του ζργου. Θ 
αποκλειςτικι ευκφνθ αποκικευςθσ και φφλαξθσ βαρφνει τον ανάδοχο 

 Οι ποςότθτεσ των προςκομιηόμενων και αποκθκευόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να μθν 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνθκιςμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο λόγο. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν λιψθ 
πρόςκετων μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 

 Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και τόςο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς’ αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, 
αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.τ.λ.) και κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι 
τουσ αντίςτοιχα με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο κα γίνεται κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι 
άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

 Τα υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λ.π., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τον άςτοχο 
τρόπο ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με 
κατάλλθλα νζα. 

 Πλα τα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ςτακερι ποιότθτα και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9002. 

 Στθν περίπτωςθ που θ εταιρεία παραγωγισ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό κα πρζπει οι ςτακερζσ 
ςυνκικεσ παραγωγισ να διαπιςτϊνονται απο τον επιβλζποντα μθχανικό και το τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. / “Δ”. 

 Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό δοκιμϊν που πλθροφν 
όλεσ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ κανονιςμοφ και από δφο δείγματα κάκε υλικοφ. 

 Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 
λεπτομζρειεσ που αναφζρουν. 
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2. ΕΓΑΣΙΑ  

 Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν, είτε 
ςτον χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Καμία εργαςία δεν κα 
εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι μελζτεσ και τα υλικά 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί αυτι. 

 Καμία εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν 
καταςτοφν αφανείσ. Κατά τον ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν 
επίβλεψθ και να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, προςωπικό και μζςα ςτον ελεγκτι του 
εργοδότθ. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται και τα άχρθςτα υλικά, κα κακαρίηονται 
οι χϊροι με προςοχι και κα καλφπτονται οι περατωμζνεσ εργαςίεσ για να μθν υποςτοφν φκορζσ 
κ.λ.π. μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

3. ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ  

 

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για το εργοτάξιο παροχϊν ενζργειασ, νεροφ, τθλεπικοινωνιϊν και 
αποχζτευςθσ ομβριϊν και λυμάτων, είναι ευκφνθ του αναδόχου και βαρφνουν όλα τα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αποκλειςτικά αυτοφ και μόνον. 
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4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται είναι : 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων 

 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ κανονιςμοί : 

 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 Οδθγίεσ ΔΕΘ 
 Ρρότυπα: DIN, VDE, CIE, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 
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5. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τον φωτιςμό των χϊρων που κα 
ανακαταςκευαςκοφν και τθν λειτουργία διαφόρων ςυςκευϊν και μθχανθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

Αντικείμενο 

Στο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

1)Τοποκζτθςθ νζου ακραίου δικτφου φωτιςμοφ και κίνθςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει πίνακεσ, διακόπτεσ 
,ρευματοδότεσ ,φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ, φωτιςτικά δϊματα ανάγκθσ. 

2)Θ διανομι των καλωδίων που κα τοποκετθκοφν κα γίνει με μεταλλικζσ εςχάρεσ και πλαςτικά κανάλια. 

Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν για τον ςχεδιαςμό των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων είναι: 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεφχοσ Δ 59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 VDE - D 100/12.65 Ρερί εγκαταςτάςεωσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 DIN 5053 B1 1 που κακορίηει τθν ςτάκμθ φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. 

 

5.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

 

Φωτιςμόσ - Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

Ανάλογα με τθν χριςθ του χϊρου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ διαφόρων τφπων. 

ευματοδότεσ 

 Θα προβλεφκοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ. 
 Οι γραμμζσ των ρευματοδοτϊν κα είναι ςαφζςτατα διαχωριςμζνεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ. 
 Για τθν καλφτερθ αυτονομία ςτθν τροφοδοςία των χϊρων, κα ςυνδεκοφν μόνο τρείσ ρευματοδότεσ 

ςε κάκε γραμμι πριηϊν. 

Συςκευζσ 

 Οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κα τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με μόνιμεσ παροχζσ. 
 Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται ι αυτόματα, ι χειροκίνθτα. 
 Οι αναχωριςεισ τουσ από τουσ πίνακεσ, φζρουν ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ. 

Διακόπτεσ 

 Οι γενικοί και μερικοί διακόπτεσ ζνταςθσ μζχρι και 40 A, κα είναι τφπου ράγασ. 
 Πμοιοι με τουσ παραπάνω διακόπτεσ, κα τοποκετθκοφν και για τον ζλεγχο των γραμμϊν 
 φωτιςμοφ, όταν αυτόσ γίνεται από πίνακα. 
 Επίςθσ όμοιοι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςαν γενικοί διακόπτεσ ςτουσ μικροφσ πίνακεσ φωτιςμοφ. 
 Οι διακόπτεσ (μερικοί ι γενικοί) των πινάκων ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 40 A κα είναι 

αςφαλειοαποηεφκτεσ φορτίου. 
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5.3. ΑΚΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Το ακραίο δίκτυο αποτελοφν οι γραμμζσ που αναχωροφν από τον πίνακα και καταλιγουν ςτισ 
καταναλϊςεισ. 

 Οι γραμμζσ κα είναι από καλϊδια τφπου NYM. 
 Το δίκτυο τροφοδοτεί τόςο τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ ρευματοδότεσ όςο και τισ ςυςκευζσ. 
 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα γίνουν με καλϊδια NYM 3x1,5mm2. 
 Οι ρευματοδότεσ τροφοδοτοφνται με γραμμζσ ανεξάρτθτεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ και με 

καλϊδια NYM 3x2,5mm2 εκτόσ από τισ τριφαςικζσ που τροφοδοτοφνται με καλϊδια NYM 
5x2,5mm2. 

 

5.4. ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα πλαςτικά κανάλια κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτουσ τοίχουσ των χϊρων, περιμετρικά ςε φψοσ που 
κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Εντόσ των πλαςτικϊν καναλιϊν τοποκετοφνται τα καλϊδια τροφοδοςίασ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν. Το κανάλι αυτό είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό PVC 
και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ, το κάτω τμιμα και το καπάκι. 

 Το κάτω τμιμα ζχει ςχιμα U και μπορεί να φζρει οριηόντιεσ διαχωριςτικζσ λωρίδεσ, ϊςτε όλο το 
κανάλι να χωρίηεται ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια, που το κακζνα να δζχεται καλϊδια διαφορετικισ 
εγκαταςτάςεωσ (ιςχυρά ρεφματα, τθλζφωνα, ενδοεπικοινωνίεσ κ.λ.π.). 

 Στα πάνω χείλθ θ βάςθ κακϊσ και οι διαχωριςτικζσ λωρίδεσ ζχουν τρφπεσ, ϊςτε να κουμπϊνουν 
μζςα ςε αυτι κατά διαςτιματα ςτθρίγματα απόςταςθσ, που να κρατοφν τα καλϊδια μζςα ςτα 
κανάλια πρίν μποφν τα καπάκια και να ςτακεροποιοφν γενικά το κανάλι. 

 Το καπάκι, κουμπϊνει ςτθ βάςθ πάνω από τα ςτθρίγματα απόςταςθσ, ςτα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα χείλθ τθσ βάςθσ. 

 Το επίτοιχο κανάλι ςυνοδεφεται πάντοτε με τα ειδικά τεμάχια για διαμόρφωςθ εςωτερικισ ι 
εξωτερικισ γωνίασ, διαμόρφωςθ “Ταφ”, τάπα για το τζρμα κακϊσ και εςωτερικά διαχωριςτικά τα 
οποία ειδικά τεμάχια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του καναλιοφ. 

 

5.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ επαναπόδοςθ των χρωμάτων 
και ταυτοχρόνωσ να είναι μεγάλθσ ηωισ και μικρισ κατανάλωςθσ. 

Φωτιςτικά φκοριςμοφ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ. 

Τα φωτιςτικά των χϊρων υγιεινισ κα είναι ςτεγανά τφπου χελϊνασ ιςχφοσ 1x20 W, ανάλογα με το χϊρο. 

Οι λαμπτιρεσ κα ζχουν χρωματικι απόδοςθ που κα ανικει ςτθν 1 βακμίδα ϊςτε θ επαναπόδοςθ των 
χρωμάτων να είναι από 85-100% (τζτοιεσ αποδόςεισ ζχουν ο χρωματιςμόσ 84 τθσ PHILIPS ι ιςοδυνάμου). Οι 
λαμπτιρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου “LID” τθσ PHILIPS ι LUMINLUX τθσ OSRAM για καλφτερθ φωτιςτικι 
απόδοςθ ανά Watt. 

Πλα τα φωτιςτικά φκοριςμοφ κα φζρουν θλεκτρονικό ballast κατάλλθλου μεγζκουσ για διόρκωςθ του 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ϊςτε αυτόσ να είναι μεγαλφτεροσ του 0.95 . 

Φωτιςμόσ αςφαλείασ 

Θα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ πάνω από τισ πόρτεσ και ςε επίκαιρα ςθμεία του κτιρίου. 
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Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ ιςχφοσ 2Χ18 W και φωτεινισ ζνταςθσ 300 LUMENS, με ξθροφ τφπου 
ςυςςωρευτι Ν1 - Cd, αυτόματθσ φόρτιςθσ με τθν βοικεια ανορκωτι, με αυτόματο άναμμα μετά τθν 
διακοπι του ρεφματοσ, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ μίασ ϊρασ μετά τθν διακοπι του ρεφματοσ, δθλαδι 
φωτιςτικό ςϊμα πλιρεσ με λαμπτιρεσ και μικροχλικά και εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για 
κανονικι λειτουργία. 

 Καταςκευαςτικά - Λοιπά 

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων από φωτιςτικό ςε φωτιςτικό κα γίνουν μζςα ςτθν κλζμμα του φωτιςτικοφ, που 
κατά τον κανονιςμό, είναι ςθμείο διακλαδϊςεωσ. Τα καλϊδια ςφνδεςθσ κα είναι κερμοάντοχα με μονωτικι 
επζνδυςθ ςιλικόνθσ. 

 

5.6. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι με γείωςθ. Ειδικά ςτουσ υγροφσ και πρόςκαιροσ υγροφσ χϊρουσ κα 
τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ ςτεγανοί. 

 Κάκε γραμμι ρευματοδοτϊν, ςτα εργαςτιρια κα τροφοδοτεί μόνον τρείσ ρευματοδότεσ, ενϊ όλεσ 
οι άλλεσ γραμμζσ δεν κα τροφοδοτοφν περιςςότερουσ από 4 ζωσ 5 ρευματοδότεσ. 

 Ειδικά οι ρευματοδότεσ για τισ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι ςε ανεξάρτθτθ γραμμι. 
 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι SCHUKO για να διευκολφνεται θ πικανι χριςθ διαφόρων ςυςκευϊν. 
 Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι διμερείσ χωνευτοί ιςχυρισ καταςκευισ με βάςθ από πορςελάνθ 

με πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ (SCHUKO) με εμπρόςκιο κάλυμμα προςταςίασ των επαφϊν. 
 Οι ρευματοδότεσ όπου απαιτθκεί κα είναι χωνευτοί ςε κανάλι ι επίτοιχοι και θ βάςθ τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε πλαςτικό κανάλι κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του πλαςτικοφ καναλιοφ. 

 

5.7. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

 

Τφποι ςωλινων 

Οι ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κα τοποκετοφνται θλεκτρικοί αγωγοί και καλϊδια, ανάλογα με το είδοσ 
τουσ είναι οι παρακάτω: 

 Σωλινεσ πλαςτικοί απλοί ι ενιςχυμζνοι. 
 Χαλυβδοςωλινεσ με ςυγκολλθμζνθ ραφι, κοχλιοτομθμζνοι, με μονωτικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το 

άρκρο 146, παράγραφοσ 5 ΦΕΚ 598/55. 
 Σπιράλ πλαςτικοί ι Χαλυβδοςωλινεσ όπου θ φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ το επιβάλλει.  

Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων 

 Οι ςωλινεσ κα εγκαταςτακοφν ζτςι που να μποροφν να τοποκετθκοφν ι αφαιρεκοφν τα καλϊδια 
χωρίσ να καταςτραφοφν. 

 Θ ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ ςωλινα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι Φ 13,5mm ι Φ ½’’. 
Οι διάμετροι των ςωλινων ανάλογα με τθν διατομι των διερχομζνων καλωδίων ι αγωγϊν κα είναι 
ςφμφωνοι με τουσ πίνακεσ του παρόντοσ Φ.Τ.Ρ. 

 Ππου οι εν λόγω πίνακεσ δεν προβλζπουν διάμετρο ςωλινα, θ επιλογι 1,5 φορά μεγαλφτερθ από 
τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 

 Οι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ πλευρζσ των τοίχων ι ορόφων. 
Σωλινεσ που οδεφουν παράλλθλα κα απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον όςο θ διάμετρόσ τουσ. 

 Σωλινεσ θλεκτρικζσ που οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ διαφορετικϊν εγκαταςτάςεων κα απζχουν 
απ’ αυτζσ τουλάχιςτον 300mm. 

 Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με ειδικά τυποποιθμζνα εξαρτιματα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
μζςω ειδικισ ςυςκευισ ι με κουτιά διακλάδωςθσ. 

 Οι καμπφλεσ των ςωλινων κα ζχουν ακτίνα τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν διάμετρο του ςωλινα. 
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 Μεταξφ δφο κουτιϊν διακλάδωςθσ επιτρζπονται το πολφ τρείσ καμπφλεσ και μία ζνωςθ ανά τρία 
μζτρα. 

 Πταν θ απόςταςθ των κουτιϊν διακλάδωςθσ δεν ξεπερνάει το ζνα μζτρο απαγορεφεται να υπάρχει 
ζνωςθ. 

 Τα κομμάτια των ςωλινων μζςα ςτο πάχοσ των τοίχων ι οροφϊν δεν κα ζχουν ζνωςθ. 
 Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν πιό ςφντομθ διαδρομι, χωρίσ περιττζσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, 

χωρίσ παραμόρφωςθ ι ςφνκλιψθ, με μικρι κλίςθ πρόσ τα κουτιά διακλάδωςθσ χωρίσ παγίδεσ 
(ςιφϊνια). 

 Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ςιδθροςωλινων ι χαλυβδοςωλινων και όταν διακόπτεται θ ςυνζχειά 
τουσ πρζπει να αποκακιςτάται θ θλεκτρικι ςυνζχεια με διάταξθ γεφφρωςθσ. 

 Τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτο δάπεδο κα είναι ςτεγανά. 

 

5.8. ΤΥΡΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ NYM ςφμφωνα με τον Ρίνακα ΙΙΙ του 
άρκρου 135 ΦΕΚ 598/55, κατθγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47705. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλϊδια με μόνωςθ και μανδφα από κερμοπλαςτικό υλικό NYY ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό VDE 0271. 

 Πλοι οι παραπάνω αγωγοί κα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι για διατομι μζχρι και 4mm2 και 
πολφκλωνοι για διατομι 6mm2 και πάνω. 

 

5.9. ΣΥΜΑΤΩΣΕΙΣ Θ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΘΝΕΣ  

 

 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ είναι 1,5mm2. 
 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ που χρθςιμοποιείται ςε κφκλωμα ρευματοδοτϊν ι 

κίνθςθσ είναι 2,5mm2. 
 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν τθν μόνωςθ τουσ χρωματιςμζνθ με τα αντίςτοιχα χρϊματα για τισ τρείσ 

φάςεισ, τον ουδζτερο και τθν γείωςθ. 
 Πλοι οι αγωγοί κα είναι μονοκόμματοι μεταξφ τουλάχιςτον δφο διαδοχικϊν κουτιϊν διακλάδωςθσ. 

Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ κα γίνονται με πλαςτικοφσ 
διακλαδωτιρεσ. 

 Καλϊδια που ςυνδζουν πίνακεσ μεταξφ τουσ κα είναι οπωςδιποτε μονοκόμματα. Κουτιά 
διακλάδωςθσ που τυχόν κα υπάρχουν χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν κουτιά διζλευςθσ. 

 Θ διατομι των αγωγϊν ενόσ κυκλϊματοσ είναι θ ίδια ςε όλο τουσ το μικοσ. 
 Οι αγωγοί του ουδετζρου και τθσ γείωςθσ κα τοποκετοφνται ςυνικωσ, εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ 

ςτα ςχζδια, μαηί με τουσ αγωγοφσ των φάςεων μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι καλϊδιο. 

 

5.10. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΑΤΕΣ  

 

 Ιςχφουν τα ίδια που αναφζρονται ςτθν παραπάνω για τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ διατομζσ, τα 
χρϊματα των μονϊςεων και τισ ενϊςεισ. 

 Θα καταςκευαςκοφν από καλϊδια NYM και κα ςτθρίηονται ςε τοίχουσ ι οροφζσ με ειδικά διμερι 
πλαςτικά ςτθρίγματα απόςταςθσ που κα τοποκετοφνται ανά 300mm. 

 Τα πλαςτικά ςτθρίγματα κα ςτερεϊνονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικζσ βίδεσ εκτόνωςθσ απ’ 
ευκείασ ι μζςω ςιδθροδρόμων. 

 Ππου οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν τα καλϊδια μπορεί να τοποκετθκοφν πάνω ςε μεταλλικι ςχάρα. 
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5.11. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

 

 Θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ι ορκογωνικά κατάλλθλα για τον τφπο του ςωλινα ι του καλωδίου. 
 Σε υγροφσ ι ςκονιηόμενουσ χϊρουσ τα κουτιά κα είναι ςτεγανά. 
 Θ ςφνδεςθ κουτιϊν με κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ κα γίνεται με βίδωμα των ςωλινων πάνω ςτα 

κουτιά. 
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κυκλικά κουτιά διαμζτρου τουλάχιςτον 80mm και μζχρι το πολφ 

τεςςάρων διευκφνςεων. 

 

 

5.12. ΚΟΥΤΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ  

 Θα είναι από χυτοπρεςςαριςτό πλαςτικό με καπάκι ιςχυρισ καταςκευισ ςτερεωμζνο με βίδα. 

 

5.13. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYM  

 Θα είναι από βακελίτθ με ςτεγανό καπάκι και ςτυπιοκλίπτεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου για τα 
ςυνδεόμενα καλϊδια. 

 

5.14. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

Μονοφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζοσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 250V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

Τριφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζωσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 400V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

 

5.15. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

 Θα είναι τελείωσ ίδιοι με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων ςαν καταςκευι και μόνωςθ 
είτε γυμνοί πολφκλωνοι αγωγοί. 

 Πταν χρθςιμοποιείται χαλυβδοςωλινασ ι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν προςταςία των 
αγωγϊν γείωςθσ, που δεν τοποκετοφνται μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεων και τον ουδζτερο, πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια του ςωλινα αφ’ ενόσ και θ ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτα άκρα 
του με τον ςωλινα αφ’ ετζρου. 

 Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ πρζπει να είναι καςςιτερομζνοι. 
 Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν γείωςθσ κα είναι αςφαλείσ με ςυγκόλλθςθ εν κερμϊ ι με ειδικοφσ 

χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 
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5.16. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ.  

 

Γενικά 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και απόδοςθσ αντίςτοιχθσ αυτϊν που κακορίηονται ςτθ 
μελζτθ, αλλά κα φζρουν ακρυλικό κάλυμμα επιλεγμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθ βάςθ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ φωτιςμοφ και να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ αλλαγι των 
θλεκτρικϊν ςτοιχείων του ςϊματοσ. 

Θ μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα DKP εξαιρετικισ ποιότθτασ, ελάχιςτου 
πάχουσ 0,5 χλςτ. Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1623/1624. Θ μεταλλικι βάςθ κα υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία για να αντζχει ςτθ ςκουριά, όπωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 απολίπανςθ και αποβολι ςκουριάσ με ειδικά διαλυτικά κακαριςμοφ 
 φωςφάτωςθ όλων των επιφανειϊν 
 επικάλυψθ με ιςχυρό αντιδιαβρωτικό υπόςτρωμα 
 τελικι βαφι με θλεκτροςτατικι μζκοδο, που κα είναι ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα, φυςςαλίδεσ 

ι ξζνα ςϊματα 
 ςτερζωςθ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ με ψιςιμο ςε κατάλλθλο κλίβανο ςε κερμοκραςία 140οC 

ζωσ 180οC χωρίσ τοπικζσ υπερκερμάνςεισ. 

Θ βάςθ κα φζρει κατάλλθλθ εξαγωγικι τρφπα για το παξιμάδι γείωςθσ, τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν 
ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ από τθν οροφι και τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ απο 
τθν οροφι και τρφπεσ διζλευςθσ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

Στθ βάςθ υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν ςτιριξθ των ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, λυχνιολαβϊν και 
βάςεων εκκινθτϊν. 

Στθν όλθ καταςκευι δεν κα υπάρχουν κολλιςεισ των μετάλλων αλλά κατάλλθλεσ κάμψεισ πολφ καλισ 
εφαρμογισ. 

Θ βαφι των ελαςμάτων που ςχθματίηουν το χϊρο των λαμπτιρων φκοριςμοφ κα ζχει τθν ποιότθτα που 
προδιαγράφεται πιο πάνω και θ απόχρωςι τθσ κα είναι λευκι με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ τουλάχιςτον 85%. 

Τυχόν μθ βαμμζνο μεταλλικό τμιμα τθσ βάςθσ κα ζχει υποςτεί επιφανειακι χθμικι οξείδωςθ για να 
προςτατεφεται από τθ ςκουριά. 

Ανάρτθςθ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα τοποκετείται ςτθν οροφι ι κα κρεμιζται με αλυςίδεσ εάν το φψοσ του χϊρου είναι 
αντίςτοιχα μικρό ι μεγάλο. Θ ςχετικι εντολι κα δίνεται από τθν επίβλεψθ. 

Ρλαςτικό κάλυμμα 

Το πλαςτικό κάλυμμα κα είναι από διαφανζσ Plexiglass με ομοιόμορφο πάχοσ και άριςτθ ποιότθτα, ϊςτε να 
μθν αλλοιϊνεται ι κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα κα είναι ενιςχυμζνο ςτισ ακμζσ και κα 
ζχει υποςτεί ειδικι αντιςτατικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ζλκει τθν ςκόνθ. 

Θα προςαρμόηεται ςτθν μεταλλικι βάςθ με παρεμβολι αφρϊδουσ πλαςτικοφ, ϊςτε, μετά τθν τοποκζτθςθ 
του πλαςτικοφ καλφμματοσ να αποκλείεται θ είςοδοσ ςκόνθσ. 

Θ ςφςφιξθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ πάνω ςτθ βάςθ κα γίνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ι 
αποκοχλίωςθ κοχλιϊν, αλλά με τθν βοικεια ειδικϊν ελατθρίων ι μοχλϊν ςυγκράτθςθσ που 
ενςωματϊνονται ςτθ βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Ηλεκτρικά όργανα - λαμπτιρεσ 

Πλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτιρεσ κα είναι του ιδίου οίκου, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
λειτουργία, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και ευχζρεια ανταλλακτικϊν. 

Στθν θλεκτρικι εξάρτθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ φκοριςμοφ για όλουσ τουσ τφπουσ κα τοποκετείται 
θλεκτρονικό ballast. 
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Στραγγαλιςτικά πθνία 

Το ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του λαμπτιρα 
φκοριςμοφ και κα είναι θλεκτρονικό . 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτοφ κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυν Φ=0,95 
τουλάχιςτον. 

Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν εξαςφάλιςθ μεγάλθσ 
επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από το τφλιγμα. 

Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE ζκδοςθ 82 ι VDE 0712. 

Λυχνιολαβζσ 

Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ λειτουργίασ 
του λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι 6 13. 

Λαμπτιρεσ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ανάλογα με το φωτιςτικό κα είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 18W, υπό ςτοιχεία 
λειτουργίασ 220V, AC, 50Hz και απόδοςθ για χρϊματα PHILIPS 84 ι OSRAM 21 ςε LUMEN : 

Ρυκνωτζσ 

Οι πυκνωτζσ κα ειναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0560 για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ από -25οC ζωσ 85oC και κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ εκφόρτιςθσ που κα ςυνδζεται 
παράλλθλα. 

Εκκινθτζσ 

Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο αντιπαραςιτικό 
πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 

Ρροβολζασ εξωτερικοφ χώρου 

Θα είναι πλιρωσ ςτεγανόσ, με λαμπτιρα LED 70W, εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

 

5.17. ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ  

 

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κα είναι εργοςταςιακισ τυποποιθμζνθσ καταςκευισ ςειράσ ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ : 

 VDE 0600 Μζροσ 500 (Τ500) 
 DIN E 60439-1 
 IEC 60439-1 

υπό τον γενικό τίτλο : 

 Low voltage switchgear and controlgear assemblies 
 Niederspannungs-schaltgeraetekombinationen 
 Typgepruefte und partiell typgepruefte kombinationen (TSK) 

Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : ζωσ 690 V, 50 Hz 
 Ονομαςτικι τάςθ μονϊςεωσ : 1000 V 
 Τάςθ δοκιμϊν : 3 kV 
 Αντοχι ςε ζνταςθ κρουςτικοφ ρεφματοσ Js :  50 kA 
 Βακμόσ προςταςίασ κατά DIN 40050 : IP 40 
 : 1,25mm 
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 Επικάλυψθ ποφδρασ κατά DIN 43656 
 Σκελετόσ : θλεκτρογαλβανιςμζνοσ 
 Απόχρωςθ χρϊματοσ βαφισ : κατά RAL 7032 (ανοικτό γκρί) 
 Θζςθ πίνακα : ελεφκερα ιςτάμενοσ 
 Είςοδοσ – ζξοδοσ καλωδίων : από τθν κάτω πλευρά του πίνακα μζςω επιςκεψίμων καναλίων 
 Χειριςτιρια διακοπϊν : από τθν εμπρόςκια πλευρά 

Εγκατάςταςθ γενικών πινάκων Χ.Τ. 

Θ εγκατάςταςθ των πινάκων χαμθλισ τάςεωσ ςτθν τελικι τουσ κζςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τουσ επί κατάλλθλα διαμορφωμζνων βάςεων .Γενικϊσ προβλζπεται 
απαιτοφμενου κενοφ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και διευκζτθςθ των εισ αυτόν προςερχομζνων και 
απερχομζνων καλωδίων. 

 

Χρωματιςμόσ φάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα τον υπό των επιςιμων κανονιςμϊν του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ (ιτοι Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ.) προβλεπόμενον χρωματιςμόν των τριϊν 
φάςεων, του ουδετζρου και τθσ γειϊςεωσ. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ αλλαγι χρωματιςμοφσ των φάςεων κακ’ όςον τοφτο κα ιταν δυνατό να προξενιςει 
ςθμαντικζσ ηθμίεσ τόςον ςτθν υψθλι όςον και ςτθν χαμθλι τάςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτον 
απαραίτθτο ζλεγχο των εγκαταςτάςεων με τθν βοικεια οργάνων διαδοχισ φάςεων (ςτθν χαμθλι τάςθ) 
προκειμζνου να βεβαιωκεί περί τθσ ςωςτισ διαδοχισ. 

Στθν Μ.Τ. κα ζχουμε τουσ εξισ χρωματιςμοφσ : 

 Φάςθ R κίτρινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 1012) 
 Φάςθ S πράςινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 6010) 
 Φάςθ T λιλά (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 4001) 
 Ουδζτερο Ο λευκό (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 - RAL 9002) 
 Γείωςθ : Μαφρεσ λοξζσ γραμμζσ ςε άςπρο φόντο (ηζβρα). 

Στθν χαμθλι τάςθ κα ακολουκθκοφν οι κανονιςμοί του Υπουργείου Βιομθχανίασ Κ.Ε.Θ.Ε. (κωδικόσ 
διακριτικϊν χρωμάτων αγωγϊν φάςεων πολυπολικϊν καλωδίων), ιτοι κα ζχουμε : 

 Φάςθ R (U) Χρϊματοσ μαφρου 
 Φάςθ S (V) Χρϊματοσ κόκκινου 
 Φάςθ T (W) Χρϊματοσ καφζ 
 Ουδζτεροσ Χρϊματοσ γκρί 
 Γείωςθ Χρϊματοσ κίτρινου 

 

Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ κα είναι εργοςταςιακισ καταςκευισ ςειράσ και κα ανταποκρίνονται προσ : 

Τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ EN 60947-2 

Τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC 60974-2 

Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN EN 60947-2 

μθχανικϊσ χειριηόμενοι, με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χϊρου 40oC με αντιςτακμιςμζνεσ μονάδεσ 
αφόπλιςθσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςκεί θ λειτουργικι ικανότθτα. 

Ο κφκλοσ χειριςμοφ, δθλαδι θ ςυχνότθσ ενόσ αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ για τθν όπλιςθ αφόπλιςι του 
υπό τισ εντάςεισ ρευμάτοσ για τισ οποίεσ ζχει καταςκευαςκεί και ςε ποία κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ φςτερα από τον προδιαγραφόμενο κφκλο χειριςμϊν, κα είναι κατθγορίασ 2 ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ IEC 947 (ρεφμα Jcs). 
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Κατά τθν επιλογικι των αυτομάτων διακοπτϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 
και προμθκευτι των υλικϊν οι παρακάτω παράμετροι. 

Θ ικανότθσ διακοπισ του βραχυκυκλϊματοσ από τον αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ τθσ 
τιμισ του ςτο ςθμείο αυτό εμφανιςκθςομζνου τριπολικοφ ι και μονοπολικοφ (περίπτωςθ μετά τον 

 

Ππου NAV : Θ ικανότθσ διακοπισ (αφόπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ ςε βραχυκφκλωμα, Breaking capacity, 
Nennausschaltvermogen 

Θ ικανότθσ ηεφξεωσ υπό ςυνκικεσ βραχυκυκλϊματοσ του αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ςτο ςθμείο αυτό αναμενομζνου κρουςτικοφ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ, ιτοι 

NEV < Jcm (τιμι κορυφισ) 

Ππου NEV : Θ ικανότθσ ηεφξεωσ (όπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ υπό βραχυκφκλωμα, Making capacity, 
Nenneinschaltvermogen 

Θ ςχζςθ <n> μεταξφ των τιμϊν τθσ ικανότθτασ ηεφξεωσ προσ αυτιν τθν διακοπισ υπό βραχυκφκλωμα των 
τοποκετθκθςομζνων διακοπτϊν ιςχφοσ πρζπει ν ικανοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ κατά DIN EN 60947-2 και 
VDE 0660 T.101, δθλαδι τισ ςχζςεισ 

Για 10<J<20kA cosφ=0,3 n=2,0 

Για 20<J<50kA cosφ=0,25 n=2,1 

Το κερμικό βραχυκυκλϊςεωσ Jcw διαρκείασ 1s (1’’) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του αναμενόμενου 
μεγίςτου ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

Επειδι είναι δυνατόν να υφίςτανται διαφορζσ ςε επιμζρουσ τεχνικά ςτοιχεία των αυτομάτων διακοπτϊν 
μεταξφ των καταςκευαςτικϊν οίκων παρατίκενται ςτοιχεία τα οποία πρζπει να φζρουν οι διακόπτεσ. 

Θα φζρουν τριπολικι κερμικι προςταςία με αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ 40oC εξωτερικά ρυκμιηόμενθ με εφροσ ρυκμίςεωσ ……………… και τιμζσ αφοπλίςεωσ 
(αποηεφξεωσ) όπωσ δίδονται ςτουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ EN 57660 Μζροσ 102 / VDE 0660 Μζροσ 101. 

Εκτιμάται ότι για διακόπτεσ μζχρι 300 Α περίπου θ κζρμανςθ των ςτοιχείων υπερεντάςεωσ κα 
πραγματοποιείται απευκείασ για δε διακόπτεσ μεγαλυτζρασ εντάςεωσ κα πραγματοποιείται μζςω 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ. 

Θα φζρουν επίςθσ μαγνθτικι προςταςία με εξωτερικά ρυκμιηόμενα ςτοιχεία και με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ 
του χρόνου κακυςτζρθςθσ τθσ αφόπλιςθσ. Εδϊ τονίηεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου καταςκευαςτι να 
λάβει υπόψθ αφ’ ενόσ μεν τθν βακμονόμθςθ του χρόνου αποκρίςεωσ των αυτομάτων διακοπτϊν οι οποίοι 
λειτουργοφν εν ςειρά (τεμ.4) αφ’ ετζρου δε τον μζγιςτο χρόνο καταπονιςεωσ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 
ο οποίοσ δίδεται με 2s (2’’) κατά τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0532 μζροσ 5. 

 

Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ των πινάκων υποχρεοφται όπωσ υπολογίςει με ακρίβεια τθ απαιτοφμενθ ιςχφ 
των προσ εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακοπτϊν και των 
καταναλϊςεων των οργάνων ενδείξεωσ. 

Επειδι δεν είναι από τοφδε γνωςτι θ προμθκεφτρια των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ αυτοί πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0414 Μζροσ 1 ζωσ 3. 

Στισ πινακίδεσ τουσ πρζπει να αναγράφεται : 

 Θ μεγίςτθ τάςθ λειτουργίασ και θ τάςθ μονϊςεωσ των τυλιγμάτων (0,5/3kV). 
 Θ κλάςθ μονϊςεωσ για τθν μεγίςτθ επιτρεπομζνθ κερμοκραςία τόςον ςτο πρωτεφον όςον και ςτο 

δευτερεφον τφλιγμα (120oC, κλάςθ Ε). 
 Θ ονομαςτικι ζνταςθ 
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 Θ ονομαςτικι ιςχφσ 
 Θ αντοχι ςε βραχυκφκλωμα (Jth/Jdyn). 
 Θ ςυμπεριφορά του Μ/Σ ςτθν περιοχι υπερεντάςεωσ 
 Θ κλάςθ ακριβείασ. 

Ρεριγραφι των επιμζρουσ πεδίων του γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ . 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία - Ρροδιαγραφζσ 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ, μεταλλικοί, τφπου STAB (ΓΕΝΙΚΑ) 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτι, θμιχωνευτι ι επίτοιχθ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιβλζψεωσ ενδεικτικοφ τφπου STAB (STAB VERTEILUNGEN) τθσ εταιρείασ SIEMENS, 
καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται : 

(α) Από μεταλλικό ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξελάςεωσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα, 
με τθ χριςθ φορζων ςχιματοσ διπλοφ Ρ, τα οποία ερμάρια κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ γεωμετρικι 
διάςταςθ με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ οι οποίοι κα αποξθλωκοφν .Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα 
παραμείνει θ υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ και κα αναςυνδεκεί ςτουσ νζουσ πίνακεσ. Κατά τθν 
αποξιλωςθ των παλαιϊν κα πρζπει να προβλεφκεί θ αςφαλι εκτοποκζτθςθ των καλωδιϊςεων οι οποίεσ 
κα επανατοποκετθκοφν.Θ οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ για τθν ςφνδεςθ των νζων πινάκων δεν κα 
πλθρωκεί χωριςτά και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των νζων πινάκων . 

(β) Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ μετωπικι πλάκα. 

(γ) Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ για τα 
όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθ πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνα με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο 
νια τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται πάνω ςτο πλαίςιο με τζςςερισ 
τουλάχιςτον επιχριωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα μποροφν να ξεβιδωκοφν και να βιδωκοφν εφκολα 
με το χζρι, χωρίσ να υπάρχει .ανάγκθ να αφαιρεκεί θ πόρτα του πίνακα. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 
ερμαρίου, του πλαιςίου και τθσ μπροςτινισ πλάκασ κα είναι τουλάχιςτον 1,5mm. 

(δ) Ρροκειμζνου για γραμμζσ που περιλαμβάνουν μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ (δθλαδι, για γραμμζσ πάνω από 
100Α) ι τθλεχειριηομζνουσ διακόπτεσ αζροσ ι επαφείσ (CONTACTORS), ςτον πίνακα κα προβλζπεται 
ιδιαίτερο διαμζριςμα, που κα χωρίηεται από το υπόλοιπο εςωτερικό του πίνακα με χαλφβδινα ελάςματα 
(λαμαρίνεσ). Κάκε τζτοιο διαμζριςμα κα είναι επιςκζψιμο από τθν μετωπικι όψθ του πίνακα, μζςω 
ιδιαίτερθσ κφρασ. Σε κάκε τζτοιο διαμζριςμα, κα υπάρχουν μόνο τα όργανα κλπ. χειριςμοφ, προςταςίασ, 
μετριςεων και ενδείξεων για, μόνο, τθν αντίςτοιχθ αναχϊρθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι. ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι όχι ςτεγανοί 
πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 

 οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ απ' αυτοφσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε αυτοφσ 
με ςτυπιοκλίπτεσ 

 κα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα που κα προςαρμόηεται ςτεγανά πάνω ςτο πλαίςιό τθσ με τθ 
βοικεια ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων, κα παρζχουν δε γενικά βακμό προςταςίασ, κατά IEC 144,       
Ι 54. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΑΣΙΑ. 

Οι πίνακεσ κα βαφτοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφσ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα 
φοφρνου τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ 

Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ. να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ των 
πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και 
επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
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Οι ηυγοί των πινάκων ("μπάρεσ") κατά DΙΝ 43671/9.53 κα είναι επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ ίςθσ τουλάχιςτον 
με το κεντρικό διακόπτθ του πίνακα και κατάλλθλοι για ςτερζωςθ πάνω ςε αυτοφσ αςφαλειϊν, 
μικροαυτομάτων, προςαγωγι και απαγωγι ρεφματοσ κλπ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα ζχουν και "μπάρα" γειϊςεωσ από χαλκό, μπάρα ουδετζρου και μπάρεσ φάςεων. 

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, κα ζχουν άνεςθ χϊρου για τθν 
είςοδο, και για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, κα δοκεί δε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και 
ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων. Γι' αυτό πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ: 

(α) Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

(β) Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα. 

(γ) Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Ππωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, όπου τα φϊτα πολλϊν χϊρων ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' 
ευκείασ από τουσ πίνακεσ. Ζτςι, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ φωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν και οι αντίςτοιχοι 
διακόπτεσ χειριςμοφ, κατάλλθλοι για τθ χριςθ που προορίηονται. 

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ (μικροαυτομάτων και 
διακοπτϊν χειριςμοφ) πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα. 

Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν οι γραμμζσ, ςτθν πάνω πλευρά του 
πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ (βλζπε παρακάτω) και 
του πάνω άκρου των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ ςτθν πάνω πλευρά των πινάκων 
αλλά απλϊσ κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι 
τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςον αφορά τον αρικμό όςεσ χρειάηονται για κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ 
και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ γραμμζσ και τα ιδιαίτερα καλϊδια γειϊςεωσ, όπου 
υπάρχουν τζτοια, ςφμφωνα με τα ςχζδια), όςον αφορά δε τθν διάμετρο ίςεσ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο 
που απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
μεγαλϊςουν όςο χρειάηεται για το πζραςμα και των μεγαλφτερθσ διαμζτρου καλωδίων. Ππου είναι 
απαραίτθτο, οι τρφπεσ μποροφν να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ από μια ςειρζσ. 

Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν ακροδζκτεσ 
("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό. ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεωσ, και οι 
ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε 
γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ 
και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, 
ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, οι δε εςωτερικζσ 
ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε θ πάνω επιφάνειά τουσ να 
είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν 
εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικόσ ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ. 

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, δθλαδι 
τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα 
τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν 
αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ. και κα φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. 
Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό χρειάηεται. 

Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν επικαςςιτερωμζνοι. 
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ που φκάνουν ι 
αναχωροφν. 
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Θα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι θ ίδια φάςθ κα 
ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ. κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια πάντοτε (π.χ. θ L1 αριςτερά, θ L2 ςτο μζςο, 
θ L3 δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα κλζμενσ. 

Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ γραμμζσ που 
μπαίνουν και βγαίνουν. 

Θα λθφκεί ειδικι πρόνοια ςτισ κζςεισ διελεφςεωσ των καλωδίων και τισ διαδρομζσ τουσ μζςα ςτον πίνακα, 
ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ειςόδου των γραμμϊν παροχισ ι των εξερχομζνων γραμμϊν προσ/ από τον πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα παραδοκοφν με όλα τα εξαρτιματα που φαίνονται ςτα ςχζδια (μιτρεσ και φυςίγγια 
αςφαλειϊν. ενδεικτικζσ λυχνίεσ κλπ.) και επί πλζον και με κάκε άλλθ ςυμπλθρωματικι διάταξθ αςφάλειασ 
ι βοθκθτικι ςυςκευι ι όργανο αναγκαίο για τθν 

αςφαλι και κανονικι λειτουργία τουσ (ζςτω και αν αυτά δεν αναφζρονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ), 
κακϊσ και με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςυνδεςμολογίεσ αλλθλο-εξαρτιςεωσ των διαφόρων μθχανθμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζψεωσ να δϊςει ςτουσ πίνακεσ μορφι καλαίςκθτθ. 

Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ κα 
γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα αποτελζςματα αυτά κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ. 

Πςοι πίνακεσ τοποκετθκοφν εντόσ ερμαρίων που κλειδϊνουν (ξφλινων θ γυψοςανίδασ με ξφλινα φφλλα) 
δεν κα ζχουν πόρτεσ και οι χειριςμοί κα γίνονται από τθ μετϊπθ. Πςοι είναι εμφανείσ κα διακζτουν 
ολομεταλλικι κφρα που κλειδϊνει. Οι διακόπτεσ χειριςμϊν φωτιςμοφ και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ και τα 
όργανα κα βρίςκονται πάνω ςτθ κφρα. 

‘Ολοι οι πίνακεσ κα πρζπει να διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για εφκολθ προςκικθ 
κατάλλθλου πρόςκετου ανεμιςτιρα απαγωγισ κερμότθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 
 Διθλεκτρικι δοκιμι. 
 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ. 

Οι πίνακεσ κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν κακϊσ και από λεπτομερι 
καταςκευαςτικά ςχζδια γραμμϊν ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ. 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ ‘’CE’’ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαικζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
και ISO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον πίνακα κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά 
ςχζδια ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν του. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001 
και ΙSO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
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του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

 

Πργανα θλεκτρικών πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Καταςκευι-λειτουργία-περιβάλλον 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι: 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

* 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

* 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι μικροαυτομάτων 
διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυμπεριλαμβάνουν ζνα εξάρτθμα ςχεδιαςμζνο να 
αφοπλίηει το διακόπτθ ςτθν περίπτωςθ πολφ υψθλϊν ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ. Το εξάρτθμα αυτό κα 
είναι ανεξάρτθτο από τθ κερμο-μαγνθτικι. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ 
εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35 kA RMS, 
με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 
60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ 

Γενικά 

Θ προςταςία από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου. ο 
ςυντονιςμόσ με ςυςκευζσ ελζγχου κα πρζπει να είναι τφπου 2, όπωσ ορίηεται από τα πρότυπα IEC 60947-
4.1 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ για προςταςία κινθτιρων, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα IEC 
60947-1 και 60947-2 ι με τουσ αντίςτοιχα πρότυπα των χωρϊν μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-
1/2): 

* κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν 

* ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu). 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ 690 V AC (50/60 Hz) 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 
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* κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να παραδίδονται ςε ςυςκευαςία από 
ανακυκλοφμενο υλικό ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εφαρμόςει 
διαδικαςίεσ που δεν μολφνουν το περιβάλλον, δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται CFc’s, 
χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για ςυςκευαςίεσ από χαρτόνι κ.λπ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να προςαρμόηονται εφκολα ςτα ςτοιχεία 
ελζγχου. Γι’ αυτό οι χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ και κυρίωσ το πλάτοσ, κα πρζπει να είναι παρόμοιεσ με 
αυτζσ των άλλων εξαρτθμάτων ελζγχου κινθτιρων. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Θα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ (ςφμφωνα με IEC 
664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Καταςκευι, λειτουργία, περιβάλλον 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ από 1,5 ζωσ 80 Α. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου 
και τα βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 
ενεργοποιοφνται από μία μπαρζττα ι λαβι που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ 
(ON), ανοικτόσ (OFF), και αφόπλιςθ (TRIPPED). 

Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) για ζλεγχο κινθτιρων από 9 - 95 Α (AC3) (ενδεικτικοφ 
τφπου εταιρείασ SIEMENS) 

Γενικά 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα Ρρότυπα IEC 60947-
1, 60947-4, ι ςε ιςοδφναμα πρότυπα χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Ρροαιρετικά μπορεί 
να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz. 

Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Πλοι οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Καταςκευι 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). 

Θα διατίκενται ςε 3 ι 4 πόλουσ. 

Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. 
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Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 
τουσ με κλίςθ ± 30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Θα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλόκ βοθκθτικϊν επαφϊν ( με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

Λοιπά υλικά πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Μικροαυτόματοι 

Για τθ προςταςία των γραμμϊν που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, Οι 
μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α ζωσ 63Α. Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνα 
με τα VDE 0641, κατάλλθλοι για τάςθ μζχρι 380V Ε.. με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και 
θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 4 
ζωσ 6 φορζσ το ονομαςτικό. Ζνταςθ διακοπισ τουλάχιςτον 6 ΚΑ, για τάςθ 380V Ε.. (ενδεικτικοφ τφπου 
καταςκευισ Merlin-Gerin) . 

Κοχλιωτζσ αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι τφπου ΕΗ και κα αποτελοφνται από βάςθ πορςελάνθσ κατά ΟΙΝ 49510,49511 
και 49325, πϊμα κατά ΟΙΝ 49360 και 48365, ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά ΟΙΝ 49360 και ΟΙΝ 0635, δακτφλιο 
και λοιπά απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν άψογθ λειτουργία τουσ. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι διακόπτεσ φορτίου μζχρι 100Α κα είναι ραγοδιακόπτεσ, δθλαδι διακόπτεσ που εγκακίςτανται πάνω ςτισ 
ράγεσ του πίνακα, όπωσ και οι μικροαυτόματοι, με τουσ οποίουσ είναι όμοιοι μορφολογικά. Οι διακόπτεσ 
αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0632 και το CEE Publ.14 για τισ εντάςεισ μζχρι 63Α και 
με το VDE 0660, Τeil 1/8-69 για τισ εντάςεισ 80 και 100Α και κα είναι τάςεωσ λειτουργίασ 250V 
(μονοπολικοί) και 415V (οι υπόλοιποι). Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτάσ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30mA. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ χρόνοσ 0,03 
δευτερόλεπτα). Ενδεικτικοφ τφπου Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin. 

Τθλεδιακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςμοφ (ωςτικοί θλεκτρονόμοι) 

Για το χειριςμό κυκλωμάτων φωτιςμοφ με τθλεχειριςμό από δφο-τρία ι και περιςςότερα ςθμεία, όπου 
προβλζπεται τζτοια διάταξθ, κα χρθςιμοποιθκοφν τθλεδιακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α μονοπολικοί 
ι διπολικοί, τάςεωσ χειριςμοφ 220V AC, 50 ΘΗ. Θ διάρκεια ηωισ των επαφϊν τουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
φορτίου. κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτον αρικμό ηεφξεων και αποηεφξεων που κακορίηεται πιο κάτω: 

ι. Για ωμικό φορτίο ι για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε 75000 

ιι. Για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ ςε 40000 

ιιι. Για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ςε 30000 

Οι τθλεδιακόπτεσ κα είναι εγκατεςτθμζνοι μζςα ςτουσ πίνακεσ, πάνω ςε ειδικι ράβδο (ράγα) ειδικισ 
διατομισ, κατά ΟΙΝ 46277, όπωσ και οι μικροαυτόματοι. 

Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικών κυκλωμάτων ελζγχου 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα προσ VDE 0550 Τ3, τάςθσ δοκιμισ 2,5KV, κλειςτοφ τφπου. Θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ κα φκάνει τουσ 80°C. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ είναι 50Hl. Θα υπάρχουν λιψεισ 
ςτθν είςοδό τουσ για +5% ονομαςτικισ τάςεωσ. 
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Διπλό κουμπί χειριςμοφ (ON-OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337-1, VDE 0113, DΙΝ 43602. 

Aςφάλειεσ ενδεικτικών λυχνιών 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" και τα πϊματά τουσ κα βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό του πίνακα (δεν ,κα διαπερνοφν τθν μετωπικι πλάκα), Ζτςι για τθν αντικατάςταςθ ενόσ 
καμμζνου φυςιγγίου από τισ αςφάλειεσ αυτζσ, κα χρειαςκεί αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Στουσ πίνακεσ διανομισ και μετά τισ γενικζσ αςφάλειεσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ μία για 
κάκε φάςθ ενϊ ςτισ αναχωριςεισ των θλεκτροκινθτιρων κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
(πράςινθ=ΛΕIΤΟΥΓΙΑ κόκκινθ=ΒΛΑΒΘ και πορτοκαλί=ΣΤΑΣΘ). 

Οι λυχνίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνδεκοφν ςτο δευτερεφον τφλιγμα μεταςχθματιςτι χαμθλισ 
τάςεωσ και κα ζχουν ζγχρωμο γυαλί ι πλαςτικοφσ φακοφσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν εργαςία αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων 
πινάκων οποιαδιποτε ηθμία ςυμβεί ςτθν υπάρχουςα υποδομι κτιριακι και Θ/Μ ι ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα δεν κα αποηθμιωκοφν από τθν Υπθρεςία ι τθν Επίβλεψθ παρά μόνο και αποκλειςτικά από τον 
Ανάδοχο. 

Οι Ρίνακεσ κα ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τουσ παλαιοφσ. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ ι υλικό και μικρουλικό (μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.τ.λ.π) δεν κα πλθρωκεί 
ξεχωριςτά αλλά. αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο 

Διακόπτεσ 

1) Οι κεντρικοί διακόπτεσ των πινάκων και υποπινάκων κα είναι με αυτόματουσ διακόπτεσ αζρα κλειςτοφ 
τφπου 4 με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι προςταςία με τεχνικά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω 
ςτο μονογραμμικό ςχζδιο των θλεκτρικϊν πινάκων. 

2) Οι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων κα είναι αυτόματοι μικροαυτόματοι με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι 
προςταςία με καμπφλθ D ςτα 10ΚΑ. 

3) Στισ αναχωριςεισ οι οποίεσ τροφοδοτοφν κινθτιρεσ και οι οποίεσ περιζχουν κερμικι ι αυτοματιςμοφσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. Θα αλλαχκεί και αυτι και υπολογιςτεί μζςα ςτθν τιμι του εκάςτοτε πίνακα. 

4) Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ τα παραπάνω να τα πραγματοποιιςει 
υποβάλλοντασ τθσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ του ζργου και να πάρει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Αρχισ. 

Οι νζοι πίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου STAB και όπου απαιτείται κα κλείνουν με πόρτα μεταλλικι 
ςτεγανι. 

Στθν τιμι των νζων πινάκων περιλαμβάνεται θ αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ των υπαρχουςϊν γραμμϊν, 
δθλαδι ότι υλικό και μικροχλικό απατθκεί (καλϊδια, μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.λ.π.) κακϊσ και θ εργαςία 
τοποκζτθςισ τουσ. 

Πτι οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτθκοφν εφόςον προκλικθκε από τον ανάδοχο κα αποκαταςτακεί πλιρωσ. 
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6. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΘΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ  

 

Θ οριηόντια καλωδίωςθ, κα πρζπει να διακζτει αρχιτεκτονικι αςτζρα (star) ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα 
Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ. Κεντρικό ςθμείο τθσ ακτινωτισ αυτισ δομισ είναι ο κατανεμθτισ του ιςογείου, 
μζςα ςτον οποίο τοποκετοφνται patch panels χαλκοφ RJ-45 κατθγορίασ 6. Κάκε 2-πλι πρίηα χρθςιμεφει για 
τθ ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν ενόσ χριςτθ (π.χ. υπολογιςτισ και τθλζφωνο) μζςω RJ-45 patch 
cords. Mε τον τρόπο αυτό, όλοι οι χριςτεσ “φτάνουν” ςτα patch panel του κατανεμθτι του ιςογείου (2 links 
για κάκε χριςθ). Θ δομι αυτι τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ DATA και 
VOICE για όλουσ τουσ χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Θ οριηόντια καλωδίωςθ χαλκοφ κα πρζπει ςαν 
ενιαίο ςφνολο να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και απόδοςθσ του προτφπου 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1 που αφοροφν τθν κατθγορία 6 (Category 6). 

Eίναι επίςθσ υποχρεωτικό όλα τα μζρθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ (πρίηεσ, καλϊδια, patch panels, patch 
cords) να προζρχονται αποκλειςτικά από ζνα και μόνο καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 
δυνατι ποιότθτα, ομοιογζνεια και απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 
Το μικοσ όλων των καλωδίων, μεταξφ του κατανεμθτι και των τθλεπικοινωνιακϊν πριηϊν, δεν πρζπει ςε 
καμιά περίπτωςθ να υπερβαίνει τα 100 μζτρα, ενϊ όλα τα καλϊδια τόςο ςτισ πρίηεσ όςο και ςτα patch 
panels κα πρζπει να είναι πλιρωσ τερματιςμζνα. 
 

Ακολουκοφν οι προδιαγραφζσ όλων των προϊόντων που απαρτίηουν τθν Οριηόντια Καλωδίωςθ 

 

6.2. ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΗΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

 

Το ηθτοφμενο καλϊδιο πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 24 AWG, μονόκλωνο. 

 Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν κατθγορία 6, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλο για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι των παραμζτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και “ACR” (Attenuation-to-Crosstalk 

Ratio), πρζπει να είναι θ κάκε μια, μεγαλφτερεσ από τθν ελάχιςτα απαιτοφνενθ τιμι που 
κακορίηεται ςτο standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 
568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 250 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ που ακολουκεί). 

 Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 

Στα επόμενα αναφζρονται λεπτομερϊσ θ δομι/καταςκευι του καλωδίου, οι διαςτάςεισ και τα ςυςτατικά 
του μζρθ, τα χαρακτθριςτικά μετάδοςθσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του, και τζλοσ θ ςιμανςι του και 
ο χρωματικόσ του κϊδικασ. 

 

 

 

 

 

 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 24 από 33 
 

6.3. ΤΘΛ/ΚΕΣ ΡΙΗΕΣ 2 RJ-45 ΘΥΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΕΣ (UNSHIELDED), ΚΑΤΘΓΟ. 6  

 

Οι ηθτοφμενεσ πρίηεσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Κατθγορία 6”, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “ΝΕΧT” πρζπει να είναι τουλάχιςτον 33,1 db ςτα 250 MHz, ενϊ θ τιμι 

τθσ παραμζτρου “POWER SUM NEXT” να είναι τουλάχιςτον 30,2 db ςτα 250 ΜHz. 
 Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε 

απ’ευκείασ μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογϊν. 
 Κατάλλθλεσ για εντοιχιςμζνθ & ενδοκανάλια τοποκζτθςθ, κακϊσ και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ με τθ 

χριςθ ειδικοφ επίτοιχου κουτιοφ ίδιων διαςτάςεων. 
 Να διακζτουν εικονίδια (icons) και ετικζτεσ (labels) για τθ ςωςτι και εποπτικι καταγραφι, ςιμανςθ 

και διαχείριςι τουσ (αρίκμθςθ κάκε μιασ πόρτασ και ζνδειξθ τφπου ςφνδεςθσ ανά πόρτα π.χ. φωνι 
ι δεδομζνα). Επιπλζον ςτθ πρόςοψθ τθσ πρίηασ να είναι τυπωμζνο το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 
 Στα επόμενα δίνεται ςε διάγραμμα οι διαςτάςεισ και θ εποπτικι εικόνα τθσ ηθτοφμενθσ πρίηασ, 

κακϊσ και ο πίνακασ χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ των RJ-45 κυρϊν. 

6.4. PATCH PANELS 

 

Οι κατανεμθτζσ (patch-panels ) ορόφου τοποκετοφνται ςε ικριϊματα 19 ιντςϊν και προτείνεται να 
υπάρχουν ειδικά κλιματιηόμενα δωμάτια για τα ικριϊματα και τον εξοπλιςμό κάκε ορόφου. Oι κατανεμθτζσ 
είναι επίςθσ cat6 με ανάλογο αρικμό κυρϊν (16-24-48-96) για να καλφψουν τισ αντίςτοιχεσ πρίηεσ. 
Ρροτείνεται να γίνεται διαχωριςμόσ κατά τον τερματιςμό ϊςτε όλα τα καλϊδια κζςεων data να 
τερματίηονται ςε μια ςυςτοιχία κατανεμθτϊν και όλα τα καλϊδια κζςεων voice ςε άλλθ. Ζτςι επιτυγχάνεται 
ευκολότερθ μικτονόμθςθ. 

Σε κάκε κζςθ τερματίηεται πλιρωσ με «κάρφωμα» ςε υποδοχζσ τφπου 110 το αντίςτοιχο καλϊδιο 
τεςςάρων ηευγϊν. H ςυνδεςμολογία του καλωδίου είναι θ 568B με αντιςτοιχία ηευγϊν ςφμφωνα με τον 
χρωματικό κϊδικα. Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το μικοσ καλωδίου χωρίσ ςυςτροφι που απαιτείται για 
τον τερματιςμό να μθν ξεπερνά τα 1.5-2 cm. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ κατανεμθτϊν τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ με τισ ςυςκευζσ μεταγωγισ (switches) του 
δικτφου Ethernet γίνεται με ςυνδετικά καλϊδια UTP κατθγορίασ 6 μικουσ 1 μζτρου. 

6.5. PATCH CORDS 

 

Τα ηθτοφμενα patch cords πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτα (UTP) patch cord, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, RJ-45 ςε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικοφ 
μανδφα από PVC, και πολφκλωνουσ (stranded) αγωγοφσ 24 AWG υποχρεωτικά. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Enhanced Κατθγορία 6”, κατ’ 
ελάχιςτο. 

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 

 Εργοςταςιακισ καταςκευισ (όχι ιδιοκαταςκευζσ). 
 Μικουσ 1 μζτρου (περίπου) για μικτονόμθςθ ςε καμπίνα και 3 μζτρων (περίπου) για ςφνδεςθ 

τερματικϊν ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
 Να φζρει ειδικζσ βάςεισ ςτα 2 άκρα (boots), οι οποίεσ να ελαχιςτοποιοφν τισ αςκοφμενεσ τάςεισ ςτα 

RJ-45 βφςματα (strain relief boots). 
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6.6. ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν εντόσ πλαςτικϊν καναλιϊν τφπου Legrand που είναι 
τοποκετθμζνα πάνω από το ςοβατεπί. Τα κανάλια ζχουν εςωτερικό διαχωριςτικό, ϊςτε να χωρίηονται τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων από εκείνα των ιςχυρϊν ρευμάτων. Στθ ςυνζχεια κατακόρυφα μζςω των 
καναλιϊν οδθγοφνται μζχρι τισ ςχάρεσ ςτθν οροφι του αντίςτοιχου ορόφου. 

 

6.7. ΣΧΑΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Τα καλϊδια του κάκε χϊρου μζςω των καναλιϊν καταλιγουν ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων. Οι ςχάρεσ 
διαςτάςεων 100mmx60mm οδεφουν ψθλά κοντά ςτθν οροφι δίπλα ςτισ ςχάρεσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 

 

6.8. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

Οι ςωλινεσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι πλαςτικοί ι χαλφβδινοι με διαςτάςεισ που κακορίηει ο 
κανονιςμόσ του ΟΤΕ. 

 

6.9. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

Τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι πλαςτικά, τετράγωνα, με πλευρά 7,5cm για 1-10 ηεφγθ και 10cm, για 11-20 
ηεφγθ. 

 

6.10. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

 

Ο φάκελοσ πιςτοποίθςθσ που παραδίδεται περιζχει : 

 Σχζδια καλωδιϊςεων (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Visio). 
 Αρίκμθςθ ανάλογα με τθ ςιμανςθ (κατα TIA/EIA 606). 
 Σχζδια ικριωμάτων με κατανεμθτζσ και άλλα ςτοιχεία (wire managers, πολφπριηα, UPS, switches) 

που περιλαμβάνουν. 
 Σχζδια διάταξθσ ενεργϊν ςυνδζςεων. 
 Αποτελζςματα μετριςεων και ελζγχου καλωδίωςθσ χαλκοφ (NEXT, wire map, attenuation, μικοσ) 

και οπτικϊν ινϊν (μετριςεισ) ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. 
 Ριςτοποιθτικά των εγκαταςτατϊν τθσ καλωδίωςθσ. 
 Φωτογραφίεσ υποδομισ κατά τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  

Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτον τθλεπικοινωνιακό κατανεμθτι του κτιρίου και 
ςυγκεκριμζνα ο μεταγωγζασ (switch), κα είναι επϊνυμου καταςκευαςτι, όπωσ, ενδεικτικά αναφζρεται, 
3Com ι Cisco, και κα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςτερζωςθσ εντόσ του τθλεπικοινωνιακοφ κατανεμθτι (Rack mountable) με μζγιςτο 
φψοσ 1RU 

 Απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι ρεφματοσ χωρίσ τθν χριςθ εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
 24 κφρεσ UTP, ταχφτθτασ 1000/100/10 Mbits/sec, με δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (auto sensing) 
 Αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ (half/full duplex) 
 Τρόποσ διαμεταγωγισ: store & forward 
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 Ρροτεραιότθτα διαμεταγωγισ για εφαρμογζσ ιχου και εικόνασ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 802.1p 
(priority queuing): 4 queues ςε κάκε κφρα 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 32.000 MAC διευκφνςεων 
 Αυτόματθ ρφκμιςθ κάκε κφρασ κατά MDI/MDIX 
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLANs) 
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςε κάκε κφρα που κα απεικονίηουν τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ, τθν κατεφκυνςθ 

επικοινωνίασ κακϊσ και τθν κατάςταςθ τθσ κάκε κφρασ 
 Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ: 50W 
 Μζγιςτθ εκλειόμενθ κερμότθτα: 130 BTU/h 
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7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ’ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Θα εγκαταςτακεί ςε 
χϊρουσ των Εργαςτθρίων και των Γραφείων τθσ Εδαφοπονίασ. Στο χϊρο του server κα τοποκετθκεί 
αυτόνομθ μονάδα split heat pump. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από μία εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) και αντίςτοιχα πολλαπλζσ 
εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ κάκε μια κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ για 
τθν χαμθλι κι ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργιά των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι 
ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Θ εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, 
οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Θ εξωτερικι 
μονάδα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου scroll, αποκλειςτικά τφπου INVERTER για μεγαλφτερθ 
ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία. Ο ςυμπιεςτισ μεταβλθτισ ςυχνότθτασ κα είναι ικανόσ να 
μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μιασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου απόδοςθσ τουλάχιςτον 25-100%. 

Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει 
να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του 
ςτοιχείου. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται αυτόματα ςτισ 
αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων 9auto power failure restart). Θ δυνατότθτα 
αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί, αν αυτό είναι επικυμθτό, για κάκε 
μεμονωμζνθ εςωτερικι μονάδα, για τθν περίπτωςθ μερικισ υποςτιριξθσ τoυ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ από 
Θ/Η. H εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 
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7.2. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: 

 Να είναι τφπου δαπζδου ι τοίχου, εμφανοφσ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν εφκολθ 
προςαρμογι τουσ, ςυναρμολογθμζνεσ από τον καταςκευαςτι και να περιλαμβάνουν περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, λεκάνθ ςυμπυκνωμάτων, αντλία 
ςυμπυκνωμάτων και να είναι ζτοιμεσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα ψυκτικοφ μζςου, τθσ αποχζτευςθσ 
ςυμπυκνωμάτων και θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν εξωτερικι μονάδα. 

 Να είναι ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ > Α+ 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα να είναι κατάλλθλθ για τροφοδοςία από το θλεκτρικό δίκτυο 1ph/230V ςτα 
50Hz. 

 Θ ςτάκμθ κορφβου τθσ κάκε εςωτερικισ μονάδασ δεν κα ξεπερνά τα 38 db για τισ μζχρι 3,6 KW και 45 
db για τισ μεγαλφτερεσ, ςτθν υψθλι ταχφτθτα του ανεμιςτιρα , μετρθμζνεσ ςε άθχο δωμάτιο ςε 
απόςταςθ 1,5m και 1,5m φψοσ από τθ εςωτερικι μονάδα. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ από κατάλλθλθ εκτονωτικι βαλβίδα για ανεξάρτθτο 
ζλεγχο ροισ του ψυκτικοφ μζςου. 

 Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να τθροφν τισ παρακάτω ςυνκικεσ 

 Ψφξθ: Εςωτερικι Θερ. 27 οC DB / 19 οC WB , Εξωτερικι Θερ. 35 οC DB 

 Θζρμανςθ: Εςωτερικι Θερ. 20 οC DB , Εξωτερικι Θερ. 7 οC DB / 6 οC WB 

 Να υπάρχουν διακζςιμα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια, τα εγχειρίδια χριςθσ, τα prospectus του 
καταςκευαςτι όπωσ και τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ τουσ κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE). 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο και μζςω αυτοφ κα ελζγχεται 
πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 

 Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και 
παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

 Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON – OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ. 
 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 
 Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ / κζρμανςθ), ςε 

περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο πιλότοσ. 
 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 
 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι – χαμθλι) 
 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1ο C 
 φκμιςθ τθσ γωνίασ των πτερυγίων τθσ μονάδασ ςε μια ςτακερι κζςθ ι επιλογι αυτόματθσ 

περιςτροφισ. 
 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 

ϊρεσ. 
 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 
 Διακόπτθ ελζγχου – δοκιμϊν 
 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 
 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου (χειριςτιριο) και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον 

υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα 
ξεχωριςτά. 
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7.3. TEXNIKA ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ κα πρζπει: 

 Να είναι εξ’ ολοκλιρου από χαλκοςωλινα άνευ ραφισ υπζρβαρου τφπου, μονωμζνεσ με μονωτικό 
υλικό τφπου armaflex ελάχιςτου πάχουσ 9mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120˚C 

 Στισ εξωτερικζσ όδευςθσ του χαλκοςωλινα οι μονϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται ζναντι 
ακτινοβολίασ και χτυπθμάτων. 

 Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με τισ 
ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints).Κάκε τζτοιο ςετ διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι 
του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι και ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 Ραράλλθλα με τθν εγκατάςταςθ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα οδεφςει και καλϊδιο αυτοματιςμοφ, 
δθλαδι το καλϊδιο επικοινωνίασ των εςωτερικϊν με το εξωτερικό μθχάνθμα, το οποίο κα βρίςκεται 
εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα και κα είναι διατομισ 2x1mm2 ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και των καλωδίων κα γίνει ωσ 
κάτωκι : τα κατακόρυφα ςτθρίγματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από βζργα γαλβανιςμζνθ, 
ςτθριγμζνθ με ντίηεσ ςτον τοίχο των φρεατίων πάνω ςτθν οποία κα προςαρμοςτοφν ςτθρίγματα 
χαλκοςωλινα. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα είναι αλφαδιαςμζνεσ ωσ προσ τθν κατακόρυφο. Για το 
καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκεί ςωλινα ευκφγραμμου τφπου και ψυκτικά 
εξαρτιματα όπωσ γωνίεσ, καμπφλεσ κτλ. μόνο για τισ κάκετεσ διαδρομζσ και για τθν ςωλινα του αερίου 
(χοντρι διατομι). Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων ςτθν οροφι των χϊρων κα γίνεται ςτο ψθλότερο ςθμείο 
αυτισ (πλθςίων του ταβανιοφ), προκειμζνου να μθν ενοχλεί τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςτικά, 
κανάλια κτλ. και κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα χαλκοςωλινασ. Σε κάκε ςτιριγμα κατακόρυφο ι 
οριηόντιο κα προςαρμόηεται θ ςωλινα του αερίου. Θ δε ςωλινα του υγροφ (ψιλι ςωλινα), κακϊσ και 
το καλϊδιο του αυτοματιςμοφ κα ςτθρίηεται δεμζνο πάνω ςτθν ςωλινα του αερίου. Οι κζςεισ των 
εςωτερικϊν μονάδων φαίνονται ενδεικτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αεραγωγϊν διαφόρων διατομϊν με τφπο μόνωςθσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ μασ. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ plenum απαγωγισ ςτομίων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των ςτομίων απαγωγισ κλιματιςμοφ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, 
διαςτάςεων όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (damper, ςτθρίγματα κτλ) ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και με τισ προδιαγραφζσ που κακορίηει το ζργο. 

 Πλα τα ςτόμια κλιματιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοδειωμζνο προφίλ αλουμινίου. 

 

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ όλων των υλικϊν κα γίνει θ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ και παράδοςθσ 
των μθχανθμάτων, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κενοφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, τθν πλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματιςμό και τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 
λειτουργίασ, τθν εκκίνθςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και κζρμανςθ κακϊσ και τθν παροχι 
οδθγιϊν ςτον χριςτθ για τθν ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
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7.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΟΤΥΡΑ  

 

Οι εργαςίεσ τα υλικά, κφρια ι βοθκθτικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται 
ςτθν κατθγορία αυτι, κα πρζπει κατ ελάχιςτον να πλθροφν τουσ 

κανονιςμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τα Ρρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα, κατά τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ότι αφορά τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ, τα πρωτογενι υλικά που τα ςυνιςτοφν, τισ ιδιότθτεσ, αποδόςεισ, χαρακτθριςτικά 
κ.λ.π. κακϊσ και τθν αςφάλεια κατά τθν χριςθ τουσ. Από τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα αυτά, 
κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιφάςεων, που κα κακορίηεται κατά 
περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. 

 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί, τα Ρρότυπα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του ΕΛΟΤ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα των οποίων θ εφαρμογι δεν ζχει ακόμα καταςτεί 
υποχρεωτικι. 

 Οι Εκνικοί Κανονιςμοί και τα Εκνικά Ρρότυπα, όπωσ Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), 

 Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Θνωμζνων Ρολιτειϊν (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπϊν Κρατϊν 
Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τα Διεκνι (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα τθσ 
χϊρασ προςζλευςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, εάν δεν καλφπτονται από τα πιο πάνω 
αναφερόμενα 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 
αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι τθν 
άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (λζβθτεσ, πιεςτικά δοχεία, αντλίεσ κλπ), 
πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 
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8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ 

 

Οτιδιποτε αφορά θλεκτρικζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ τφπου γερανογζφυρασ κα είναι ςφμφωνα με  
ΡΕΤΕΡ:08-08-03-00 (ΥΔΑΥΛΙΚΑ ΕΓΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ) 

 

9. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9.1. ΡΟΤΥΡΑ  

 

Εξωτερικό ΣΑΡ 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. Physical damage to structures 
and life hazard”. 

Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1412, “ Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ- Οδθγία Α : Εκτίµθςθ κινδφνου 
κεραυνοπλθξίασ και επιλογι επιπζδου προςταςίασ του ΣΑΡ. 

 

Υλικών 

Υλικά Εξωτερικισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

Τα προϊόντα που κα χρθςιµοποιθκοφν να ζχουν υποςτεί µε επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ 
προβλζπονται από τα κάτωκι πρότυπα : 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : 
Requirements for connection components”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 

Απαγωγοί Κρουςτικών Υπερτάςεων 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected 
to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected 
to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods” 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
Στάκμθσ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό του, γίνεται βάςει του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1412/1998. Στθν περίπτωςθ 
ανάγκθσ εγκατάςταςθσ ΣΑΡ προβαίνουμε ςτον ςχεδιαςμό τθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και ςτθν υλοποίθςι τθσ με υλικά που πρζπει να ικανοποιοφν τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και ΕΝ 50164 – 2.  
 

9.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα που ςκοπό ζχει να ςυλλζξει το κεραυνικό ρεφμα και να το διοχετεφςει μζςω των 
αγωγϊν κακόδου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αςφάλεια. Αποτελείται από ράβδουσ (ακίδεσ), τεταμζνα 
ςφρματα, πλζγμα αγωγϊν (βρόχοι), μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Τουσ αγωγοφσ κακόδου που ςκοπό 
ζχουν να οδθγιςουν το κεραυνικό ρεφμα από το ςυλλεκτιριο, με αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
Αποτελείται από αγωγοφσ διατεταγμζνουσ ςυνικωσ περιμετρικά τθσ καταςκευισ ορατοφσ ι μθ. 

Το ςφςτθμα γείωςθσ που ςκοπόσ του είναι να επιτευχκεί θ διάχυςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μζςα ςτθ γθ, 
με αςφάλεια χωρίσ να δθμιουργοφνται επικίνδυνεσ υπερτάςεισ. Αποτελείται από οριηόντια ι κατακόρυφα 
θλεκτρόδια γείωςθσ, τοποκετθμζνα εντόσ του εδάφουσ ι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα. 
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Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 : 

α. Ανάλογα τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ οι διαςτάςεισ των βρόχων του 

ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ, θ γωνία προςταςίασ ακίδοσ που πικανόν να περιζχεται ςε αυτό κακϊσ 

επίςθσ θ μζςθ απόςταςθ των αγωγϊν κακόδου, ορίηονται ςτον πίνακα 1 και ςτο διάγραμμα 1.  
 

 

β. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ απαιτεί 
ελάχιςτα μικθ θλεκτροδίων που φαίνονται ςτο διάγραμμα 2. Τα ελάχιςτα μικθ μποροφν να μθ λθφκοφν 

υπ’ όψθ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί μία αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ από 10Ω. 

  

Ελάχιςτο µικοσ L1 οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ, ανάλογα µε τθ ςτάκµθ προςταςίασ και τθν ειδικι 
αντίςταςθ του εδάφουσ, ςφµφωνα µε το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. Οι ςτάκµεσ προςταςίασ III και 
IV είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ. Για τα κατακόρυφα θλεκτρόδια το ελάχιςτο 
µικοσ γειωτι είναι 0,5L1. 
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10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1) Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα 
υλικά και τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια όλων των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 
κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και κάκε 
είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν (οπζσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ ,διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςε 
γυψοςανίδεσ κακϊσ και ςτιριξθ αυτϊν, βαφζσ, κ.λ.π.) για τθν τοποκζτθςθ και τθν πλιρθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 
καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που 
επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι 
επακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των 
δικτφων, οι ακριβείσ τουσ διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα 
απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. 

2) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 
ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ και 
βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ λογικά 
ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει πλιρωσ. Στο 
τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν περιλαμβανομζνων 
μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, 
μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία θλεκτροκινθτιρων, 
ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κα). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
ποιότθτα. 

Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 
αρικμοφσ ςειράσ. 
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1. ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ  

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν παραγγζλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο 
κατά περίπτωςθ δείγμα και να ζχει εγκρικεί εγγράφωσ θ χριςθ του από τον Εργοδότθ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

 Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται ςτα 
εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. 

 Πλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με το ελλθνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραςθ), αλλά απαραίτθτα από 
το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ χϊρασ παραγωγισ 

 Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται, κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι 
των καταςκευαςτϊν τουσ. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να μεριμνιςει με δικζσ του δαπάνεσ με 
τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευτικϊν χϊρων. Θ Υπθρεςία ουδεμία υποχρζωςθ ζχει για τθν εξαςφάλιςθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και καμία απολφτωσ ευκφνθ φφλαξθσ των υλικϊν του ζργου. Θ 
αποκλειςτικι ευκφνθ αποκικευςθσ και φφλαξθσ βαρφνει τον ανάδοχο 

 Οι ποςότθτεσ των προςκομιηόμενων και αποκθκευόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να μθν 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνθκιςμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο λόγο. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν λιψθ 
πρόςκετων μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 

 Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και τόςο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς’ αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, 
αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.τ.λ.) και κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι 
τουσ αντίςτοιχα με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο κα γίνεται κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι 
άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

 Τα υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λ.π., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τον άςτοχο 
τρόπο ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με 
κατάλλθλα νζα. 

 Πλα τα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ςτακερι ποιότθτα και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9002. 

 Στθν περίπτωςθ που θ εταιρεία παραγωγισ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό κα πρζπει οι ςτακερζσ 
ςυνκικεσ παραγωγισ να διαπιςτϊνονται απο τον επιβλζποντα μθχανικό και το τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. / “Δ”. 

 Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό δοκιμϊν που πλθροφν 
όλεσ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ κανονιςμοφ και από δφο δείγματα κάκε υλικοφ. 

 Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 
λεπτομζρειεσ που αναφζρουν. 
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2. ΕΓΑΣΙΑ  

 Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν, είτε 
ςτον χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Καμία εργαςία δεν κα 
εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι μελζτεσ και τα υλικά 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί αυτι. 

 Καμία εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν 
καταςτοφν αφανείσ. Κατά τον ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν 
επίβλεψθ και να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, προςωπικό και μζςα ςτον ελεγκτι του 
εργοδότθ. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται και τα άχρθςτα υλικά, κα κακαρίηονται 
οι χϊροι με προςοχι και κα καλφπτονται οι περατωμζνεσ εργαςίεσ για να μθν υποςτοφν φκορζσ 
κ.λ.π. μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

3. ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ  

 

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για το εργοτάξιο παροχϊν ενζργειασ, νεροφ, τθλεπικοινωνιϊν και 
αποχζτευςθσ ομβριϊν και λυμάτων, είναι ευκφνθ του αναδόχου και βαρφνουν όλα τα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αποκλειςτικά αυτοφ και μόνον. 
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4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται είναι : 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων 

 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ κανονιςμοί : 

 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 Οδθγίεσ ΔΕΘ 
 Ρρότυπα: DIN, VDE, CIE, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 
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5. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τον φωτιςμό των χϊρων που κα 
ανακαταςκευαςκοφν και τθν λειτουργία διαφόρων ςυςκευϊν και μθχανθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

Αντικείμενο 

Στο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

1)Τοποκζτθςθ νζου ακραίου δικτφου φωτιςμοφ και κίνθςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει πίνακεσ, διακόπτεσ 
,ρευματοδότεσ ,φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ, φωτιςτικά δϊματα ανάγκθσ. 

2)Θ διανομι των καλωδίων που κα τοποκετθκοφν κα γίνει με μεταλλικζσ εςχάρεσ και πλαςτικά κανάλια. 

Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν για τον ςχεδιαςμό των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων είναι: 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεφχοσ Δ 59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 VDE - D 100/12.65 Ρερί εγκαταςτάςεωσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 DIN 5053 B1 1 που κακορίηει τθν ςτάκμθ φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. 

 

5.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

 

Φωτιςμόσ - Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

Ανάλογα με τθν χριςθ του χϊρου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ διαφόρων τφπων. 

ευματοδότεσ 

 Θα προβλεφκοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ. 
 Οι γραμμζσ των ρευματοδοτϊν κα είναι ςαφζςτατα διαχωριςμζνεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ. 
 Για τθν καλφτερθ αυτονομία ςτθν τροφοδοςία των χϊρων, κα ςυνδεκοφν μόνο τρείσ ρευματοδότεσ 

ςε κάκε γραμμι πριηϊν. 

Συςκευζσ 

 Οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κα τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με μόνιμεσ παροχζσ. 
 Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται ι αυτόματα, ι χειροκίνθτα. 
 Οι αναχωριςεισ τουσ από τουσ πίνακεσ, φζρουν ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ. 

Διακόπτεσ 

 Οι γενικοί και μερικοί διακόπτεσ ζνταςθσ μζχρι και 40 A, κα είναι τφπου ράγασ. 
 Πμοιοι με τουσ παραπάνω διακόπτεσ, κα τοποκετθκοφν και για τον ζλεγχο των γραμμϊν 
 φωτιςμοφ, όταν αυτόσ γίνεται από πίνακα. 
 Επίςθσ όμοιοι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςαν γενικοί διακόπτεσ ςτουσ μικροφσ πίνακεσ φωτιςμοφ. 
 Οι διακόπτεσ (μερικοί ι γενικοί) των πινάκων ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 40 A κα είναι 

αςφαλειοαποηεφκτεσ φορτίου. 
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5.3. ΑΚΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Το ακραίο δίκτυο αποτελοφν οι γραμμζσ που αναχωροφν από τον πίνακα και καταλιγουν ςτισ 
καταναλϊςεισ. 

 Οι γραμμζσ κα είναι από καλϊδια τφπου NYM. 
 Το δίκτυο τροφοδοτεί τόςο τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ ρευματοδότεσ όςο και τισ ςυςκευζσ. 
 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα γίνουν με καλϊδια NYM 3x1,5mm2. 
 Οι ρευματοδότεσ τροφοδοτοφνται με γραμμζσ ανεξάρτθτεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ και με 

καλϊδια NYM 3x2,5mm2 εκτόσ από τισ τριφαςικζσ που τροφοδοτοφνται με καλϊδια NYM 
5x2,5mm2. 

 

5.4. ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα πλαςτικά κανάλια κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτουσ τοίχουσ των χϊρων, περιμετρικά ςε φψοσ που 
κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Εντόσ των πλαςτικϊν καναλιϊν τοποκετοφνται τα καλϊδια τροφοδοςίασ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν. Το κανάλι αυτό είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό PVC 
και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ, το κάτω τμιμα και το καπάκι. 

 Το κάτω τμιμα ζχει ςχιμα U και μπορεί να φζρει οριηόντιεσ διαχωριςτικζσ λωρίδεσ, ϊςτε όλο το 
κανάλι να χωρίηεται ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια, που το κακζνα να δζχεται καλϊδια διαφορετικισ 
εγκαταςτάςεωσ (ιςχυρά ρεφματα, τθλζφωνα, ενδοεπικοινωνίεσ κ.λ.π.). 

 Στα πάνω χείλθ θ βάςθ κακϊσ και οι διαχωριςτικζσ λωρίδεσ ζχουν τρφπεσ, ϊςτε να κουμπϊνουν 
μζςα ςε αυτι κατά διαςτιματα ςτθρίγματα απόςταςθσ, που να κρατοφν τα καλϊδια μζςα ςτα 
κανάλια πρίν μποφν τα καπάκια και να ςτακεροποιοφν γενικά το κανάλι. 

 Το καπάκι, κουμπϊνει ςτθ βάςθ πάνω από τα ςτθρίγματα απόςταςθσ, ςτα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα χείλθ τθσ βάςθσ. 

 Το επίτοιχο κανάλι ςυνοδεφεται πάντοτε με τα ειδικά τεμάχια για διαμόρφωςθ εςωτερικισ ι 
εξωτερικισ γωνίασ, διαμόρφωςθ “Ταφ”, τάπα για το τζρμα κακϊσ και εςωτερικά διαχωριςτικά τα 
οποία ειδικά τεμάχια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του καναλιοφ. 

 

5.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ επαναπόδοςθ των χρωμάτων 
και ταυτοχρόνωσ να είναι μεγάλθσ ηωισ και μικρισ κατανάλωςθσ. 

Φωτιςτικά φκοριςμοφ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ. 

Τα φωτιςτικά των χϊρων υγιεινισ κα είναι ςτεγανά τφπου χελϊνασ ιςχφοσ 1x20 W, ανάλογα με το χϊρο. 

Οι λαμπτιρεσ κα ζχουν χρωματικι απόδοςθ που κα ανικει ςτθν 1 βακμίδα ϊςτε θ επαναπόδοςθ των 
χρωμάτων να είναι από 85-100% (τζτοιεσ αποδόςεισ ζχουν ο χρωματιςμόσ 84 τθσ PHILIPS ι ιςοδυνάμου). Οι 
λαμπτιρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου “LID” τθσ PHILIPS ι LUMINLUX τθσ OSRAM για καλφτερθ φωτιςτικι 
απόδοςθ ανά Watt. 

Πλα τα φωτιςτικά φκοριςμοφ κα φζρουν θλεκτρονικό ballast κατάλλθλου μεγζκουσ για διόρκωςθ του 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ϊςτε αυτόσ να είναι μεγαλφτεροσ του 0.95 . 

Φωτιςμόσ αςφαλείασ 

Θα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ πάνω από τισ πόρτεσ και ςε επίκαιρα ςθμεία του κτιρίου. 
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Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ ιςχφοσ 2Χ18 W και φωτεινισ ζνταςθσ 300 LUMENS, με ξθροφ τφπου 
ςυςςωρευτι Ν1 - Cd, αυτόματθσ φόρτιςθσ με τθν βοικεια ανορκωτι, με αυτόματο άναμμα μετά τθν 
διακοπι του ρεφματοσ, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ μίασ ϊρασ μετά τθν διακοπι του ρεφματοσ, δθλαδι 
φωτιςτικό ςϊμα πλιρεσ με λαμπτιρεσ και μικροχλικά και εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για 
κανονικι λειτουργία. 

 Καταςκευαςτικά - Λοιπά 

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων από φωτιςτικό ςε φωτιςτικό κα γίνουν μζςα ςτθν κλζμμα του φωτιςτικοφ, που 
κατά τον κανονιςμό, είναι ςθμείο διακλαδϊςεωσ. Τα καλϊδια ςφνδεςθσ κα είναι κερμοάντοχα με μονωτικι 
επζνδυςθ ςιλικόνθσ. 

 

5.6. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι με γείωςθ. Ειδικά ςτουσ υγροφσ και πρόςκαιροσ υγροφσ χϊρουσ κα 
τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ ςτεγανοί. 

 Κάκε γραμμι ρευματοδοτϊν, ςτα εργαςτιρια κα τροφοδοτεί μόνον τρείσ ρευματοδότεσ, ενϊ όλεσ 
οι άλλεσ γραμμζσ δεν κα τροφοδοτοφν περιςςότερουσ από 4 ζωσ 5 ρευματοδότεσ. 

 Ειδικά οι ρευματοδότεσ για τισ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι ςε ανεξάρτθτθ γραμμι. 
 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι SCHUKO για να διευκολφνεται θ πικανι χριςθ διαφόρων ςυςκευϊν. 
 Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι διμερείσ χωνευτοί ιςχυρισ καταςκευισ με βάςθ από πορςελάνθ 

με πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ (SCHUKO) με εμπρόςκιο κάλυμμα προςταςίασ των επαφϊν. 
 Οι ρευματοδότεσ όπου απαιτθκεί κα είναι χωνευτοί ςε κανάλι ι επίτοιχοι και θ βάςθ τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε πλαςτικό κανάλι κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του πλαςτικοφ καναλιοφ. 

 

5.7. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

 

Τφποι ςωλινων 

Οι ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κα τοποκετοφνται θλεκτρικοί αγωγοί και καλϊδια, ανάλογα με το είδοσ 
τουσ είναι οι παρακάτω: 

 Σωλινεσ πλαςτικοί απλοί ι ενιςχυμζνοι. 
 Χαλυβδοςωλινεσ με ςυγκολλθμζνθ ραφι, κοχλιοτομθμζνοι, με μονωτικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το 

άρκρο 146, παράγραφοσ 5 ΦΕΚ 598/55. 
 Σπιράλ πλαςτικοί ι Χαλυβδοςωλινεσ όπου θ φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ το επιβάλλει.  

Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων 

 Οι ςωλινεσ κα εγκαταςτακοφν ζτςι που να μποροφν να τοποκετθκοφν ι αφαιρεκοφν τα καλϊδια 
χωρίσ να καταςτραφοφν. 

 Θ ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ ςωλινα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι Φ 13,5mm ι Φ ½’’. 
Οι διάμετροι των ςωλινων ανάλογα με τθν διατομι των διερχομζνων καλωδίων ι αγωγϊν κα είναι 
ςφμφωνοι με τουσ πίνακεσ του παρόντοσ Φ.Τ.Ρ. 

 Ππου οι εν λόγω πίνακεσ δεν προβλζπουν διάμετρο ςωλινα, θ επιλογι 1,5 φορά μεγαλφτερθ από 
τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 

 Οι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ πλευρζσ των τοίχων ι ορόφων. 
Σωλινεσ που οδεφουν παράλλθλα κα απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον όςο θ διάμετρόσ τουσ. 

 Σωλινεσ θλεκτρικζσ που οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ διαφορετικϊν εγκαταςτάςεων κα απζχουν 
απ’ αυτζσ τουλάχιςτον 300mm. 

 Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με ειδικά τυποποιθμζνα εξαρτιματα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
μζςω ειδικισ ςυςκευισ ι με κουτιά διακλάδωςθσ. 

 Οι καμπφλεσ των ςωλινων κα ζχουν ακτίνα τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν διάμετρο του ςωλινα. 
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 Μεταξφ δφο κουτιϊν διακλάδωςθσ επιτρζπονται το πολφ τρείσ καμπφλεσ και μία ζνωςθ ανά τρία 
μζτρα. 

 Πταν θ απόςταςθ των κουτιϊν διακλάδωςθσ δεν ξεπερνάει το ζνα μζτρο απαγορεφεται να υπάρχει 
ζνωςθ. 

 Τα κομμάτια των ςωλινων μζςα ςτο πάχοσ των τοίχων ι οροφϊν δεν κα ζχουν ζνωςθ. 
 Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν πιό ςφντομθ διαδρομι, χωρίσ περιττζσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, 

χωρίσ παραμόρφωςθ ι ςφνκλιψθ, με μικρι κλίςθ πρόσ τα κουτιά διακλάδωςθσ χωρίσ παγίδεσ 
(ςιφϊνια). 

 Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ςιδθροςωλινων ι χαλυβδοςωλινων και όταν διακόπτεται θ ςυνζχειά 
τουσ πρζπει να αποκακιςτάται θ θλεκτρικι ςυνζχεια με διάταξθ γεφφρωςθσ. 

 Τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτο δάπεδο κα είναι ςτεγανά. 

 

5.8. ΤΥΡΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ NYM ςφμφωνα με τον Ρίνακα ΙΙΙ του 
άρκρου 135 ΦΕΚ 598/55, κατθγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47705. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλϊδια με μόνωςθ και μανδφα από κερμοπλαςτικό υλικό NYY ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό VDE 0271. 

 Πλοι οι παραπάνω αγωγοί κα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι για διατομι μζχρι και 4mm2 και 
πολφκλωνοι για διατομι 6mm2 και πάνω. 

 

5.9. ΣΥΜΑΤΩΣΕΙΣ Θ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΘΝΕΣ  

 

 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ είναι 1,5mm2. 
 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ που χρθςιμοποιείται ςε κφκλωμα ρευματοδοτϊν ι 

κίνθςθσ είναι 2,5mm2. 
 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν τθν μόνωςθ τουσ χρωματιςμζνθ με τα αντίςτοιχα χρϊματα για τισ τρείσ 

φάςεισ, τον ουδζτερο και τθν γείωςθ. 
 Πλοι οι αγωγοί κα είναι μονοκόμματοι μεταξφ τουλάχιςτον δφο διαδοχικϊν κουτιϊν διακλάδωςθσ. 

Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ κα γίνονται με πλαςτικοφσ 
διακλαδωτιρεσ. 

 Καλϊδια που ςυνδζουν πίνακεσ μεταξφ τουσ κα είναι οπωςδιποτε μονοκόμματα. Κουτιά 
διακλάδωςθσ που τυχόν κα υπάρχουν χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν κουτιά διζλευςθσ. 

 Θ διατομι των αγωγϊν ενόσ κυκλϊματοσ είναι θ ίδια ςε όλο τουσ το μικοσ. 
 Οι αγωγοί του ουδετζρου και τθσ γείωςθσ κα τοποκετοφνται ςυνικωσ, εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ 

ςτα ςχζδια, μαηί με τουσ αγωγοφσ των φάςεων μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι καλϊδιο. 

 

5.10. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΑΤΕΣ  

 

 Ιςχφουν τα ίδια που αναφζρονται ςτθν παραπάνω για τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ διατομζσ, τα 
χρϊματα των μονϊςεων και τισ ενϊςεισ. 

 Θα καταςκευαςκοφν από καλϊδια NYM και κα ςτθρίηονται ςε τοίχουσ ι οροφζσ με ειδικά διμερι 
πλαςτικά ςτθρίγματα απόςταςθσ που κα τοποκετοφνται ανά 300mm. 

 Τα πλαςτικά ςτθρίγματα κα ςτερεϊνονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικζσ βίδεσ εκτόνωςθσ απ’ 
ευκείασ ι μζςω ςιδθροδρόμων. 

 Ππου οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν τα καλϊδια μπορεί να τοποκετθκοφν πάνω ςε μεταλλικι ςχάρα. 
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5.11. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

 

 Θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ι ορκογωνικά κατάλλθλα για τον τφπο του ςωλινα ι του καλωδίου. 
 Σε υγροφσ ι ςκονιηόμενουσ χϊρουσ τα κουτιά κα είναι ςτεγανά. 
 Θ ςφνδεςθ κουτιϊν με κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ κα γίνεται με βίδωμα των ςωλινων πάνω ςτα 

κουτιά. 
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κυκλικά κουτιά διαμζτρου τουλάχιςτον 80mm και μζχρι το πολφ 

τεςςάρων διευκφνςεων. 

 

 

5.12. ΚΟΥΤΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ  

 Θα είναι από χυτοπρεςςαριςτό πλαςτικό με καπάκι ιςχυρισ καταςκευισ ςτερεωμζνο με βίδα. 

 

5.13. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYM  

 Θα είναι από βακελίτθ με ςτεγανό καπάκι και ςτυπιοκλίπτεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου για τα 
ςυνδεόμενα καλϊδια. 

 

5.14. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

Μονοφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζοσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 250V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

Τριφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζωσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 400V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

 

5.15. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

 Θα είναι τελείωσ ίδιοι με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων ςαν καταςκευι και μόνωςθ 
είτε γυμνοί πολφκλωνοι αγωγοί. 

 Πταν χρθςιμοποιείται χαλυβδοςωλινασ ι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν προςταςία των 
αγωγϊν γείωςθσ, που δεν τοποκετοφνται μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεων και τον ουδζτερο, πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια του ςωλινα αφ’ ενόσ και θ ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτα άκρα 
του με τον ςωλινα αφ’ ετζρου. 

 Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ πρζπει να είναι καςςιτερομζνοι. 
 Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν γείωςθσ κα είναι αςφαλείσ με ςυγκόλλθςθ εν κερμϊ ι με ειδικοφσ 

χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 
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5.16. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ.  

 

Γενικά 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και απόδοςθσ αντίςτοιχθσ αυτϊν που κακορίηονται ςτθ 
μελζτθ, αλλά κα φζρουν ακρυλικό κάλυμμα επιλεγμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθ βάςθ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ φωτιςμοφ και να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ αλλαγι των 
θλεκτρικϊν ςτοιχείων του ςϊματοσ. 

Θ μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα DKP εξαιρετικισ ποιότθτασ, ελάχιςτου 
πάχουσ 0,5 χλςτ. Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1623/1624. Θ μεταλλικι βάςθ κα υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία για να αντζχει ςτθ ςκουριά, όπωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 απολίπανςθ και αποβολι ςκουριάσ με ειδικά διαλυτικά κακαριςμοφ 
 φωςφάτωςθ όλων των επιφανειϊν 
 επικάλυψθ με ιςχυρό αντιδιαβρωτικό υπόςτρωμα 
 τελικι βαφι με θλεκτροςτατικι μζκοδο, που κα είναι ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα, φυςςαλίδεσ 

ι ξζνα ςϊματα 
 ςτερζωςθ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ με ψιςιμο ςε κατάλλθλο κλίβανο ςε κερμοκραςία 140οC 

ζωσ 180οC χωρίσ τοπικζσ υπερκερμάνςεισ. 

Θ βάςθ κα φζρει κατάλλθλθ εξαγωγικι τρφπα για το παξιμάδι γείωςθσ, τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν 
ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ από τθν οροφι και τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ απο 
τθν οροφι και τρφπεσ διζλευςθσ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

Στθ βάςθ υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν ςτιριξθ των ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, λυχνιολαβϊν και 
βάςεων εκκινθτϊν. 

Στθν όλθ καταςκευι δεν κα υπάρχουν κολλιςεισ των μετάλλων αλλά κατάλλθλεσ κάμψεισ πολφ καλισ 
εφαρμογισ. 

Θ βαφι των ελαςμάτων που ςχθματίηουν το χϊρο των λαμπτιρων φκοριςμοφ κα ζχει τθν ποιότθτα που 
προδιαγράφεται πιο πάνω και θ απόχρωςι τθσ κα είναι λευκι με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ τουλάχιςτον 85%. 

Τυχόν μθ βαμμζνο μεταλλικό τμιμα τθσ βάςθσ κα ζχει υποςτεί επιφανειακι χθμικι οξείδωςθ για να 
προςτατεφεται από τθ ςκουριά. 

Ανάρτθςθ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα τοποκετείται ςτθν οροφι ι κα κρεμιζται με αλυςίδεσ εάν το φψοσ του χϊρου είναι 
αντίςτοιχα μικρό ι μεγάλο. Θ ςχετικι εντολι κα δίνεται από τθν επίβλεψθ. 

Ρλαςτικό κάλυμμα 

Το πλαςτικό κάλυμμα κα είναι από διαφανζσ Plexiglass με ομοιόμορφο πάχοσ και άριςτθ ποιότθτα, ϊςτε να 
μθν αλλοιϊνεται ι κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα κα είναι ενιςχυμζνο ςτισ ακμζσ και κα 
ζχει υποςτεί ειδικι αντιςτατικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ζλκει τθν ςκόνθ. 

Θα προςαρμόηεται ςτθν μεταλλικι βάςθ με παρεμβολι αφρϊδουσ πλαςτικοφ, ϊςτε, μετά τθν τοποκζτθςθ 
του πλαςτικοφ καλφμματοσ να αποκλείεται θ είςοδοσ ςκόνθσ. 

Θ ςφςφιξθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ πάνω ςτθ βάςθ κα γίνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ι 
αποκοχλίωςθ κοχλιϊν, αλλά με τθν βοικεια ειδικϊν ελατθρίων ι μοχλϊν ςυγκράτθςθσ που 
ενςωματϊνονται ςτθ βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Ηλεκτρικά όργανα - λαμπτιρεσ 

Πλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτιρεσ κα είναι του ιδίου οίκου, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
λειτουργία, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και ευχζρεια ανταλλακτικϊν. 

Στθν θλεκτρικι εξάρτθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ φκοριςμοφ για όλουσ τουσ τφπουσ κα τοποκετείται 
θλεκτρονικό ballast. 
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Στραγγαλιςτικά πθνία 

Το ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του λαμπτιρα 
φκοριςμοφ και κα είναι θλεκτρονικό . 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτοφ κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυν Φ=0,95 
τουλάχιςτον. 

Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν εξαςφάλιςθ μεγάλθσ 
επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από το τφλιγμα. 

Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE ζκδοςθ 82 ι VDE 0712. 

Λυχνιολαβζσ 

Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ λειτουργίασ 
του λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι 6 13. 

Λαμπτιρεσ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ανάλογα με το φωτιςτικό κα είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 18W, υπό ςτοιχεία 
λειτουργίασ 220V, AC, 50Hz και απόδοςθ για χρϊματα PHILIPS 84 ι OSRAM 21 ςε LUMEN : 

Ρυκνωτζσ 

Οι πυκνωτζσ κα ειναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0560 για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ από -25οC ζωσ 85oC και κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ εκφόρτιςθσ που κα ςυνδζεται 
παράλλθλα. 

Εκκινθτζσ 

Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο αντιπαραςιτικό 
πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 

Ρροβολζασ εξωτερικοφ χώρου 

Θα είναι πλιρωσ ςτεγανόσ, με λαμπτιρα LED 70W, εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

 

5.17. ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ  

 

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κα είναι εργοςταςιακισ τυποποιθμζνθσ καταςκευισ ςειράσ ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ : 

 VDE 0600 Μζροσ 500 (Τ500) 
 DIN E 60439-1 
 IEC 60439-1 

υπό τον γενικό τίτλο : 

 Low voltage switchgear and controlgear assemblies 
 Niederspannungs-schaltgeraetekombinationen 
 Typgepruefte und partiell typgepruefte kombinationen (TSK) 

Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : ζωσ 690 V, 50 Hz 
 Ονομαςτικι τάςθ μονϊςεωσ : 1000 V 
 Τάςθ δοκιμϊν : 3 kV 
 Αντοχι ςε ζνταςθ κρουςτικοφ ρεφματοσ Js :  50 kA 
 Βακμόσ προςταςίασ κατά DIN 40050 : IP 40 
 : 1,25mm 
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 Επικάλυψθ ποφδρασ κατά DIN 43656 
 Σκελετόσ : θλεκτρογαλβανιςμζνοσ 
 Απόχρωςθ χρϊματοσ βαφισ : κατά RAL 7032 (ανοικτό γκρί) 
 Θζςθ πίνακα : ελεφκερα ιςτάμενοσ 
 Είςοδοσ – ζξοδοσ καλωδίων : από τθν κάτω πλευρά του πίνακα μζςω επιςκεψίμων καναλίων 
 Χειριςτιρια διακοπϊν : από τθν εμπρόςκια πλευρά 

Εγκατάςταςθ γενικών πινάκων Χ.Τ. 

Θ εγκατάςταςθ των πινάκων χαμθλισ τάςεωσ ςτθν τελικι τουσ κζςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τουσ επί κατάλλθλα διαμορφωμζνων βάςεων .Γενικϊσ προβλζπεται 
απαιτοφμενου κενοφ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και διευκζτθςθ των εισ αυτόν προςερχομζνων και 
απερχομζνων καλωδίων. 

 

Χρωματιςμόσ φάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα τον υπό των επιςιμων κανονιςμϊν του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ (ιτοι Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ.) προβλεπόμενον χρωματιςμόν των τριϊν 
φάςεων, του ουδετζρου και τθσ γειϊςεωσ. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ αλλαγι χρωματιςμοφσ των φάςεων κακ’ όςον τοφτο κα ιταν δυνατό να προξενιςει 
ςθμαντικζσ ηθμίεσ τόςον ςτθν υψθλι όςον και ςτθν χαμθλι τάςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτον 
απαραίτθτο ζλεγχο των εγκαταςτάςεων με τθν βοικεια οργάνων διαδοχισ φάςεων (ςτθν χαμθλι τάςθ) 
προκειμζνου να βεβαιωκεί περί τθσ ςωςτισ διαδοχισ. 

Στθν Μ.Τ. κα ζχουμε τουσ εξισ χρωματιςμοφσ : 

 Φάςθ R κίτρινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 1012) 
 Φάςθ S πράςινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 6010) 
 Φάςθ T λιλά (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 4001) 
 Ουδζτερο Ο λευκό (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 - RAL 9002) 
 Γείωςθ : Μαφρεσ λοξζσ γραμμζσ ςε άςπρο φόντο (ηζβρα). 

Στθν χαμθλι τάςθ κα ακολουκθκοφν οι κανονιςμοί του Υπουργείου Βιομθχανίασ Κ.Ε.Θ.Ε. (κωδικόσ 
διακριτικϊν χρωμάτων αγωγϊν φάςεων πολυπολικϊν καλωδίων), ιτοι κα ζχουμε : 

 Φάςθ R (U) Χρϊματοσ μαφρου 
 Φάςθ S (V) Χρϊματοσ κόκκινου 
 Φάςθ T (W) Χρϊματοσ καφζ 
 Ουδζτεροσ Χρϊματοσ γκρί 
 Γείωςθ Χρϊματοσ κίτρινου 

 

Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ κα είναι εργοςταςιακισ καταςκευισ ςειράσ και κα ανταποκρίνονται προσ : 

Τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ EN 60947-2 

Τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC 60974-2 

Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN EN 60947-2 

μθχανικϊσ χειριηόμενοι, με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χϊρου 40oC με αντιςτακμιςμζνεσ μονάδεσ 
αφόπλιςθσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςκεί θ λειτουργικι ικανότθτα. 

Ο κφκλοσ χειριςμοφ, δθλαδι θ ςυχνότθσ ενόσ αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ για τθν όπλιςθ αφόπλιςι του 
υπό τισ εντάςεισ ρευμάτοσ για τισ οποίεσ ζχει καταςκευαςκεί και ςε ποία κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ φςτερα από τον προδιαγραφόμενο κφκλο χειριςμϊν, κα είναι κατθγορίασ 2 ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ IEC 947 (ρεφμα Jcs). 
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Κατά τθν επιλογικι των αυτομάτων διακοπτϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 
και προμθκευτι των υλικϊν οι παρακάτω παράμετροι. 

Θ ικανότθσ διακοπισ του βραχυκυκλϊματοσ από τον αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ τθσ 
τιμισ του ςτο ςθμείο αυτό εμφανιςκθςομζνου τριπολικοφ ι και μονοπολικοφ (περίπτωςθ μετά τον 

 

Ππου NAV : Θ ικανότθσ διακοπισ (αφόπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ ςε βραχυκφκλωμα, Breaking capacity, 
Nennausschaltvermogen 

Θ ικανότθσ ηεφξεωσ υπό ςυνκικεσ βραχυκυκλϊματοσ του αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ςτο ςθμείο αυτό αναμενομζνου κρουςτικοφ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ, ιτοι 

NEV < Jcm (τιμι κορυφισ) 

Ππου NEV : Θ ικανότθσ ηεφξεωσ (όπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ υπό βραχυκφκλωμα, Making capacity, 
Nenneinschaltvermogen 

Θ ςχζςθ <n> μεταξφ των τιμϊν τθσ ικανότθτασ ηεφξεωσ προσ αυτιν τθν διακοπισ υπό βραχυκφκλωμα των 
τοποκετθκθςομζνων διακοπτϊν ιςχφοσ πρζπει ν ικανοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ κατά DIN EN 60947-2 και 
VDE 0660 T.101, δθλαδι τισ ςχζςεισ 

Για 10<J<20kA cosφ=0,3 n=2,0 

Για 20<J<50kA cosφ=0,25 n=2,1 

Το κερμικό βραχυκυκλϊςεωσ Jcw διαρκείασ 1s (1’’) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του αναμενόμενου 
μεγίςτου ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

Επειδι είναι δυνατόν να υφίςτανται διαφορζσ ςε επιμζρουσ τεχνικά ςτοιχεία των αυτομάτων διακοπτϊν 
μεταξφ των καταςκευαςτικϊν οίκων παρατίκενται ςτοιχεία τα οποία πρζπει να φζρουν οι διακόπτεσ. 

Θα φζρουν τριπολικι κερμικι προςταςία με αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ 40oC εξωτερικά ρυκμιηόμενθ με εφροσ ρυκμίςεωσ ……………… και τιμζσ αφοπλίςεωσ 
(αποηεφξεωσ) όπωσ δίδονται ςτουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ EN 57660 Μζροσ 102 / VDE 0660 Μζροσ 101. 

Εκτιμάται ότι για διακόπτεσ μζχρι 300 Α περίπου θ κζρμανςθ των ςτοιχείων υπερεντάςεωσ κα 
πραγματοποιείται απευκείασ για δε διακόπτεσ μεγαλυτζρασ εντάςεωσ κα πραγματοποιείται μζςω 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ. 

Θα φζρουν επίςθσ μαγνθτικι προςταςία με εξωτερικά ρυκμιηόμενα ςτοιχεία και με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ 
του χρόνου κακυςτζρθςθσ τθσ αφόπλιςθσ. Εδϊ τονίηεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου καταςκευαςτι να 
λάβει υπόψθ αφ’ ενόσ μεν τθν βακμονόμθςθ του χρόνου αποκρίςεωσ των αυτομάτων διακοπτϊν οι οποίοι 
λειτουργοφν εν ςειρά (τεμ.4) αφ’ ετζρου δε τον μζγιςτο χρόνο καταπονιςεωσ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 
ο οποίοσ δίδεται με 2s (2’’) κατά τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0532 μζροσ 5. 

 

Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ των πινάκων υποχρεοφται όπωσ υπολογίςει με ακρίβεια τθ απαιτοφμενθ ιςχφ 
των προσ εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακοπτϊν και των 
καταναλϊςεων των οργάνων ενδείξεωσ. 

Επειδι δεν είναι από τοφδε γνωςτι θ προμθκεφτρια των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ αυτοί πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0414 Μζροσ 1 ζωσ 3. 

Στισ πινακίδεσ τουσ πρζπει να αναγράφεται : 

 Θ μεγίςτθ τάςθ λειτουργίασ και θ τάςθ μονϊςεωσ των τυλιγμάτων (0,5/3kV). 
 Θ κλάςθ μονϊςεωσ για τθν μεγίςτθ επιτρεπομζνθ κερμοκραςία τόςον ςτο πρωτεφον όςον και ςτο 

δευτερεφον τφλιγμα (120oC, κλάςθ Ε). 
 Θ ονομαςτικι ζνταςθ 
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 Θ ονομαςτικι ιςχφσ 
 Θ αντοχι ςε βραχυκφκλωμα (Jth/Jdyn). 
 Θ ςυμπεριφορά του Μ/Σ ςτθν περιοχι υπερεντάςεωσ 
 Θ κλάςθ ακριβείασ. 

Ρεριγραφι των επιμζρουσ πεδίων του γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ . 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία - Ρροδιαγραφζσ 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ, μεταλλικοί, τφπου STAB (ΓΕΝΙΚΑ) 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτι, θμιχωνευτι ι επίτοιχθ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιβλζψεωσ ενδεικτικοφ τφπου STAB (STAB VERTEILUNGEN) τθσ εταιρείασ SIEMENS, 
καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται : 

(α) Από μεταλλικό ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξελάςεωσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα, 
με τθ χριςθ φορζων ςχιματοσ διπλοφ Ρ, τα οποία ερμάρια κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ γεωμετρικι 
διάςταςθ με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ οι οποίοι κα αποξθλωκοφν .Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα 
παραμείνει θ υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ και κα αναςυνδεκεί ςτουσ νζουσ πίνακεσ. Κατά τθν 
αποξιλωςθ των παλαιϊν κα πρζπει να προβλεφκεί θ αςφαλι εκτοποκζτθςθ των καλωδιϊςεων οι οποίεσ 
κα επανατοποκετθκοφν.Θ οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ για τθν ςφνδεςθ των νζων πινάκων δεν κα 
πλθρωκεί χωριςτά και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των νζων πινάκων . 

(β) Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ μετωπικι πλάκα. 

(γ) Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ για τα 
όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθ πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνα με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο 
νια τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται πάνω ςτο πλαίςιο με τζςςερισ 
τουλάχιςτον επιχριωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα μποροφν να ξεβιδωκοφν και να βιδωκοφν εφκολα 
με το χζρι, χωρίσ να υπάρχει .ανάγκθ να αφαιρεκεί θ πόρτα του πίνακα. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 
ερμαρίου, του πλαιςίου και τθσ μπροςτινισ πλάκασ κα είναι τουλάχιςτον 1,5mm. 

(δ) Ρροκειμζνου για γραμμζσ που περιλαμβάνουν μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ (δθλαδι, για γραμμζσ πάνω από 
100Α) ι τθλεχειριηομζνουσ διακόπτεσ αζροσ ι επαφείσ (CONTACTORS), ςτον πίνακα κα προβλζπεται 
ιδιαίτερο διαμζριςμα, που κα χωρίηεται από το υπόλοιπο εςωτερικό του πίνακα με χαλφβδινα ελάςματα 
(λαμαρίνεσ). Κάκε τζτοιο διαμζριςμα κα είναι επιςκζψιμο από τθν μετωπικι όψθ του πίνακα, μζςω 
ιδιαίτερθσ κφρασ. Σε κάκε τζτοιο διαμζριςμα, κα υπάρχουν μόνο τα όργανα κλπ. χειριςμοφ, προςταςίασ, 
μετριςεων και ενδείξεων για, μόνο, τθν αντίςτοιχθ αναχϊρθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι. ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι όχι ςτεγανοί 
πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 

 οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ απ' αυτοφσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε αυτοφσ 
με ςτυπιοκλίπτεσ 

 κα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα που κα προςαρμόηεται ςτεγανά πάνω ςτο πλαίςιό τθσ με τθ 
βοικεια ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων, κα παρζχουν δε γενικά βακμό προςταςίασ, κατά IEC 144,       
Ι 54. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΑΣΙΑ. 

Οι πίνακεσ κα βαφτοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφσ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα 
φοφρνου τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ 

Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ. να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ των 
πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και 
επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
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Οι ηυγοί των πινάκων ("μπάρεσ") κατά DΙΝ 43671/9.53 κα είναι επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ ίςθσ τουλάχιςτον 
με το κεντρικό διακόπτθ του πίνακα και κατάλλθλοι για ςτερζωςθ πάνω ςε αυτοφσ αςφαλειϊν, 
μικροαυτομάτων, προςαγωγι και απαγωγι ρεφματοσ κλπ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα ζχουν και "μπάρα" γειϊςεωσ από χαλκό, μπάρα ουδετζρου και μπάρεσ φάςεων. 

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, κα ζχουν άνεςθ χϊρου για τθν 
είςοδο, και για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, κα δοκεί δε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και 
ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων. Γι' αυτό πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ: 

(α) Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

(β) Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα. 

(γ) Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Ππωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, όπου τα φϊτα πολλϊν χϊρων ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' 
ευκείασ από τουσ πίνακεσ. Ζτςι, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ φωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν και οι αντίςτοιχοι 
διακόπτεσ χειριςμοφ, κατάλλθλοι για τθ χριςθ που προορίηονται. 

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ (μικροαυτομάτων και 
διακοπτϊν χειριςμοφ) πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα. 

Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν οι γραμμζσ, ςτθν πάνω πλευρά του 
πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ (βλζπε παρακάτω) και 
του πάνω άκρου των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ ςτθν πάνω πλευρά των πινάκων 
αλλά απλϊσ κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι 
τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςον αφορά τον αρικμό όςεσ χρειάηονται για κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ 
και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ γραμμζσ και τα ιδιαίτερα καλϊδια γειϊςεωσ, όπου 
υπάρχουν τζτοια, ςφμφωνα με τα ςχζδια), όςον αφορά δε τθν διάμετρο ίςεσ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο 
που απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
μεγαλϊςουν όςο χρειάηεται για το πζραςμα και των μεγαλφτερθσ διαμζτρου καλωδίων. Ππου είναι 
απαραίτθτο, οι τρφπεσ μποροφν να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ από μια ςειρζσ. 

Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν ακροδζκτεσ 
("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό. ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεωσ, και οι 
ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε 
γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ 
και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, 
ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, οι δε εςωτερικζσ 
ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε θ πάνω επιφάνειά τουσ να 
είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν 
εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικόσ ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ. 

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, δθλαδι 
τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα 
τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν 
αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ. και κα φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. 
Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό χρειάηεται. 

Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν επικαςςιτερωμζνοι. 
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ που φκάνουν ι 
αναχωροφν. 
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Θα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι θ ίδια φάςθ κα 
ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ. κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια πάντοτε (π.χ. θ L1 αριςτερά, θ L2 ςτο μζςο, 
θ L3 δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα κλζμενσ. 

Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ γραμμζσ που 
μπαίνουν και βγαίνουν. 

Θα λθφκεί ειδικι πρόνοια ςτισ κζςεισ διελεφςεωσ των καλωδίων και τισ διαδρομζσ τουσ μζςα ςτον πίνακα, 
ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ειςόδου των γραμμϊν παροχισ ι των εξερχομζνων γραμμϊν προσ/ από τον πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα παραδοκοφν με όλα τα εξαρτιματα που φαίνονται ςτα ςχζδια (μιτρεσ και φυςίγγια 
αςφαλειϊν. ενδεικτικζσ λυχνίεσ κλπ.) και επί πλζον και με κάκε άλλθ ςυμπλθρωματικι διάταξθ αςφάλειασ 
ι βοθκθτικι ςυςκευι ι όργανο αναγκαίο για τθν 

αςφαλι και κανονικι λειτουργία τουσ (ζςτω και αν αυτά δεν αναφζρονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ), 
κακϊσ και με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςυνδεςμολογίεσ αλλθλο-εξαρτιςεωσ των διαφόρων μθχανθμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζψεωσ να δϊςει ςτουσ πίνακεσ μορφι καλαίςκθτθ. 

Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ κα 
γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα αποτελζςματα αυτά κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ. 

Πςοι πίνακεσ τοποκετθκοφν εντόσ ερμαρίων που κλειδϊνουν (ξφλινων θ γυψοςανίδασ με ξφλινα φφλλα) 
δεν κα ζχουν πόρτεσ και οι χειριςμοί κα γίνονται από τθ μετϊπθ. Πςοι είναι εμφανείσ κα διακζτουν 
ολομεταλλικι κφρα που κλειδϊνει. Οι διακόπτεσ χειριςμϊν φωτιςμοφ και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ και τα 
όργανα κα βρίςκονται πάνω ςτθ κφρα. 

‘Ολοι οι πίνακεσ κα πρζπει να διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για εφκολθ προςκικθ 
κατάλλθλου πρόςκετου ανεμιςτιρα απαγωγισ κερμότθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 
 Διθλεκτρικι δοκιμι. 
 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ. 

Οι πίνακεσ κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν κακϊσ και από λεπτομερι 
καταςκευαςτικά ςχζδια γραμμϊν ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ. 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ ‘’CE’’ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαικζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
και ISO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον πίνακα κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά 
ςχζδια ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν του. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001 
και ΙSO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
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του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

 

Πργανα θλεκτρικών πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Καταςκευι-λειτουργία-περιβάλλον 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι: 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

* 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

* 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι μικροαυτομάτων 
διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυμπεριλαμβάνουν ζνα εξάρτθμα ςχεδιαςμζνο να 
αφοπλίηει το διακόπτθ ςτθν περίπτωςθ πολφ υψθλϊν ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ. Το εξάρτθμα αυτό κα 
είναι ανεξάρτθτο από τθ κερμο-μαγνθτικι. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ 
εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35 kA RMS, 
με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 
60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ 

Γενικά 

Θ προςταςία από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου. ο 
ςυντονιςμόσ με ςυςκευζσ ελζγχου κα πρζπει να είναι τφπου 2, όπωσ ορίηεται από τα πρότυπα IEC 60947-
4.1 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ για προςταςία κινθτιρων, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα IEC 
60947-1 και 60947-2 ι με τουσ αντίςτοιχα πρότυπα των χωρϊν μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-
1/2): 

* κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν 

* ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu). 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ 690 V AC (50/60 Hz) 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 
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* κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να παραδίδονται ςε ςυςκευαςία από 
ανακυκλοφμενο υλικό ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εφαρμόςει 
διαδικαςίεσ που δεν μολφνουν το περιβάλλον, δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται CFc’s, 
χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για ςυςκευαςίεσ από χαρτόνι κ.λπ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να προςαρμόηονται εφκολα ςτα ςτοιχεία 
ελζγχου. Γι’ αυτό οι χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ και κυρίωσ το πλάτοσ, κα πρζπει να είναι παρόμοιεσ με 
αυτζσ των άλλων εξαρτθμάτων ελζγχου κινθτιρων. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Θα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ (ςφμφωνα με IEC 
664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Καταςκευι, λειτουργία, περιβάλλον 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ από 1,5 ζωσ 80 Α. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου 
και τα βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 
ενεργοποιοφνται από μία μπαρζττα ι λαβι που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ 
(ON), ανοικτόσ (OFF), και αφόπλιςθ (TRIPPED). 

Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) για ζλεγχο κινθτιρων από 9 - 95 Α (AC3) (ενδεικτικοφ 
τφπου εταιρείασ SIEMENS) 

Γενικά 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα Ρρότυπα IEC 60947-
1, 60947-4, ι ςε ιςοδφναμα πρότυπα χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Ρροαιρετικά μπορεί 
να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz. 

Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Πλοι οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Καταςκευι 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). 

Θα διατίκενται ςε 3 ι 4 πόλουσ. 

Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. 
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Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 
τουσ με κλίςθ ± 30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Θα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλόκ βοθκθτικϊν επαφϊν ( με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

Λοιπά υλικά πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Μικροαυτόματοι 

Για τθ προςταςία των γραμμϊν που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, Οι 
μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α ζωσ 63Α. Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνα 
με τα VDE 0641, κατάλλθλοι για τάςθ μζχρι 380V Ε.. με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και 
θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 4 
ζωσ 6 φορζσ το ονομαςτικό. Ζνταςθ διακοπισ τουλάχιςτον 6 ΚΑ, για τάςθ 380V Ε.. (ενδεικτικοφ τφπου 
καταςκευισ Merlin-Gerin) . 

Κοχλιωτζσ αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι τφπου ΕΗ και κα αποτελοφνται από βάςθ πορςελάνθσ κατά ΟΙΝ 49510,49511 
και 49325, πϊμα κατά ΟΙΝ 49360 και 48365, ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά ΟΙΝ 49360 και ΟΙΝ 0635, δακτφλιο 
και λοιπά απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν άψογθ λειτουργία τουσ. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι διακόπτεσ φορτίου μζχρι 100Α κα είναι ραγοδιακόπτεσ, δθλαδι διακόπτεσ που εγκακίςτανται πάνω ςτισ 
ράγεσ του πίνακα, όπωσ και οι μικροαυτόματοι, με τουσ οποίουσ είναι όμοιοι μορφολογικά. Οι διακόπτεσ 
αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0632 και το CEE Publ.14 για τισ εντάςεισ μζχρι 63Α και 
με το VDE 0660, Τeil 1/8-69 για τισ εντάςεισ 80 και 100Α και κα είναι τάςεωσ λειτουργίασ 250V 
(μονοπολικοί) και 415V (οι υπόλοιποι). Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτάσ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30mA. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ χρόνοσ 0,03 
δευτερόλεπτα). Ενδεικτικοφ τφπου Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin. 

Τθλεδιακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςμοφ (ωςτικοί θλεκτρονόμοι) 

Για το χειριςμό κυκλωμάτων φωτιςμοφ με τθλεχειριςμό από δφο-τρία ι και περιςςότερα ςθμεία, όπου 
προβλζπεται τζτοια διάταξθ, κα χρθςιμοποιθκοφν τθλεδιακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α μονοπολικοί 
ι διπολικοί, τάςεωσ χειριςμοφ 220V AC, 50 ΘΗ. Θ διάρκεια ηωισ των επαφϊν τουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
φορτίου. κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτον αρικμό ηεφξεων και αποηεφξεων που κακορίηεται πιο κάτω: 

ι. Για ωμικό φορτίο ι για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε 75000 

ιι. Για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ ςε 40000 

ιιι. Για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ςε 30000 

Οι τθλεδιακόπτεσ κα είναι εγκατεςτθμζνοι μζςα ςτουσ πίνακεσ, πάνω ςε ειδικι ράβδο (ράγα) ειδικισ 
διατομισ, κατά ΟΙΝ 46277, όπωσ και οι μικροαυτόματοι. 

Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικών κυκλωμάτων ελζγχου 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα προσ VDE 0550 Τ3, τάςθσ δοκιμισ 2,5KV, κλειςτοφ τφπου. Θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ κα φκάνει τουσ 80°C. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ είναι 50Hl. Θα υπάρχουν λιψεισ 
ςτθν είςοδό τουσ για +5% ονομαςτικισ τάςεωσ. 
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Διπλό κουμπί χειριςμοφ (ON-OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337-1, VDE 0113, DΙΝ 43602. 

Aςφάλειεσ ενδεικτικών λυχνιών 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" και τα πϊματά τουσ κα βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό του πίνακα (δεν ,κα διαπερνοφν τθν μετωπικι πλάκα), Ζτςι για τθν αντικατάςταςθ ενόσ 
καμμζνου φυςιγγίου από τισ αςφάλειεσ αυτζσ, κα χρειαςκεί αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Στουσ πίνακεσ διανομισ και μετά τισ γενικζσ αςφάλειεσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ μία για 
κάκε φάςθ ενϊ ςτισ αναχωριςεισ των θλεκτροκινθτιρων κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
(πράςινθ=ΛΕIΤΟΥΓΙΑ κόκκινθ=ΒΛΑΒΘ και πορτοκαλί=ΣΤΑΣΘ). 

Οι λυχνίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνδεκοφν ςτο δευτερεφον τφλιγμα μεταςχθματιςτι χαμθλισ 
τάςεωσ και κα ζχουν ζγχρωμο γυαλί ι πλαςτικοφσ φακοφσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν εργαςία αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων 
πινάκων οποιαδιποτε ηθμία ςυμβεί ςτθν υπάρχουςα υποδομι κτιριακι και Θ/Μ ι ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα δεν κα αποηθμιωκοφν από τθν Υπθρεςία ι τθν Επίβλεψθ παρά μόνο και αποκλειςτικά από τον 
Ανάδοχο. 

Οι Ρίνακεσ κα ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τουσ παλαιοφσ. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ ι υλικό και μικρουλικό (μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.τ.λ.π) δεν κα πλθρωκεί 
ξεχωριςτά αλλά. αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο 

Διακόπτεσ 

1) Οι κεντρικοί διακόπτεσ των πινάκων και υποπινάκων κα είναι με αυτόματουσ διακόπτεσ αζρα κλειςτοφ 
τφπου 4 με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι προςταςία με τεχνικά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω 
ςτο μονογραμμικό ςχζδιο των θλεκτρικϊν πινάκων. 

2) Οι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων κα είναι αυτόματοι μικροαυτόματοι με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι 
προςταςία με καμπφλθ D ςτα 10ΚΑ. 

3) Στισ αναχωριςεισ οι οποίεσ τροφοδοτοφν κινθτιρεσ και οι οποίεσ περιζχουν κερμικι ι αυτοματιςμοφσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. Θα αλλαχκεί και αυτι και υπολογιςτεί μζςα ςτθν τιμι του εκάςτοτε πίνακα. 

4) Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ τα παραπάνω να τα πραγματοποιιςει 
υποβάλλοντασ τθσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ του ζργου και να πάρει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Αρχισ. 

Οι νζοι πίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου STAB και όπου απαιτείται κα κλείνουν με πόρτα μεταλλικι 
ςτεγανι. 

Στθν τιμι των νζων πινάκων περιλαμβάνεται θ αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ των υπαρχουςϊν γραμμϊν, 
δθλαδι ότι υλικό και μικροχλικό απατθκεί (καλϊδια, μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.λ.π.) κακϊσ και θ εργαςία 
τοποκζτθςισ τουσ. 

Πτι οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτθκοφν εφόςον προκλικθκε από τον ανάδοχο κα αποκαταςτακεί πλιρωσ. 
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6. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΘΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ  

 

Θ οριηόντια καλωδίωςθ, κα πρζπει να διακζτει αρχιτεκτονικι αςτζρα (star) ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα 
Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ. Κεντρικό ςθμείο τθσ ακτινωτισ αυτισ δομισ είναι ο κατανεμθτισ του ιςογείου, 
μζςα ςτον οποίο τοποκετοφνται patch panels χαλκοφ RJ-45 κατθγορίασ 6. Κάκε 2-πλι πρίηα χρθςιμεφει για 
τθ ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν ενόσ χριςτθ (π.χ. υπολογιςτισ και τθλζφωνο) μζςω RJ-45 patch 
cords. Mε τον τρόπο αυτό, όλοι οι χριςτεσ “φτάνουν” ςτα patch panel του κατανεμθτι του ιςογείου (2 links 
για κάκε χριςθ). Θ δομι αυτι τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ DATA και 
VOICE για όλουσ τουσ χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Θ οριηόντια καλωδίωςθ χαλκοφ κα πρζπει ςαν 
ενιαίο ςφνολο να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και απόδοςθσ του προτφπου 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1 που αφοροφν τθν κατθγορία 6 (Category 6). 

Eίναι επίςθσ υποχρεωτικό όλα τα μζρθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ (πρίηεσ, καλϊδια, patch panels, patch 
cords) να προζρχονται αποκλειςτικά από ζνα και μόνο καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 
δυνατι ποιότθτα, ομοιογζνεια και απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 
Το μικοσ όλων των καλωδίων, μεταξφ του κατανεμθτι και των τθλεπικοινωνιακϊν πριηϊν, δεν πρζπει ςε 
καμιά περίπτωςθ να υπερβαίνει τα 100 μζτρα, ενϊ όλα τα καλϊδια τόςο ςτισ πρίηεσ όςο και ςτα patch 
panels κα πρζπει να είναι πλιρωσ τερματιςμζνα. 
 

Ακολουκοφν οι προδιαγραφζσ όλων των προϊόντων που απαρτίηουν τθν Οριηόντια Καλωδίωςθ 

 

6.2. ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΗΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

 

Το ηθτοφμενο καλϊδιο πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 24 AWG, μονόκλωνο. 

 Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν κατθγορία 6, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλο για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι των παραμζτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και “ACR” (Attenuation-to-Crosstalk 

Ratio), πρζπει να είναι θ κάκε μια, μεγαλφτερεσ από τθν ελάχιςτα απαιτοφνενθ τιμι που 
κακορίηεται ςτο standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 
568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 250 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ που ακολουκεί). 

 Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 

Στα επόμενα αναφζρονται λεπτομερϊσ θ δομι/καταςκευι του καλωδίου, οι διαςτάςεισ και τα ςυςτατικά 
του μζρθ, τα χαρακτθριςτικά μετάδοςθσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του, και τζλοσ θ ςιμανςι του και 
ο χρωματικόσ του κϊδικασ. 
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6.3. ΤΘΛ/ΚΕΣ ΡΙΗΕΣ 2 RJ-45 ΘΥΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΕΣ (UNSHIELDED), ΚΑΤΘΓΟ. 6  

 

Οι ηθτοφμενεσ πρίηεσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Κατθγορία 6”, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “ΝΕΧT” πρζπει να είναι τουλάχιςτον 33,1 db ςτα 250 MHz, ενϊ θ τιμι 

τθσ παραμζτρου “POWER SUM NEXT” να είναι τουλάχιςτον 30,2 db ςτα 250 ΜHz. 
 Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε 

απ’ευκείασ μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογϊν. 
 Κατάλλθλεσ για εντοιχιςμζνθ & ενδοκανάλια τοποκζτθςθ, κακϊσ και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ με τθ 

χριςθ ειδικοφ επίτοιχου κουτιοφ ίδιων διαςτάςεων. 
 Να διακζτουν εικονίδια (icons) και ετικζτεσ (labels) για τθ ςωςτι και εποπτικι καταγραφι, ςιμανςθ 

και διαχείριςι τουσ (αρίκμθςθ κάκε μιασ πόρτασ και ζνδειξθ τφπου ςφνδεςθσ ανά πόρτα π.χ. φωνι 
ι δεδομζνα). Επιπλζον ςτθ πρόςοψθ τθσ πρίηασ να είναι τυπωμζνο το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 
 Στα επόμενα δίνεται ςε διάγραμμα οι διαςτάςεισ και θ εποπτικι εικόνα τθσ ηθτοφμενθσ πρίηασ, 

κακϊσ και ο πίνακασ χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ των RJ-45 κυρϊν. 

6.4. PATCH PANELS 

 

Οι κατανεμθτζσ (patch-panels ) ορόφου τοποκετοφνται ςε ικριϊματα 19 ιντςϊν και προτείνεται να 
υπάρχουν ειδικά κλιματιηόμενα δωμάτια για τα ικριϊματα και τον εξοπλιςμό κάκε ορόφου. Oι κατανεμθτζσ 
είναι επίςθσ cat6 με ανάλογο αρικμό κυρϊν (16-24-48-96) για να καλφψουν τισ αντίςτοιχεσ πρίηεσ. 
Ρροτείνεται να γίνεται διαχωριςμόσ κατά τον τερματιςμό ϊςτε όλα τα καλϊδια κζςεων data να 
τερματίηονται ςε μια ςυςτοιχία κατανεμθτϊν και όλα τα καλϊδια κζςεων voice ςε άλλθ. Ζτςι επιτυγχάνεται 
ευκολότερθ μικτονόμθςθ. 

Σε κάκε κζςθ τερματίηεται πλιρωσ με «κάρφωμα» ςε υποδοχζσ τφπου 110 το αντίςτοιχο καλϊδιο 
τεςςάρων ηευγϊν. H ςυνδεςμολογία του καλωδίου είναι θ 568B με αντιςτοιχία ηευγϊν ςφμφωνα με τον 
χρωματικό κϊδικα. Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το μικοσ καλωδίου χωρίσ ςυςτροφι που απαιτείται για 
τον τερματιςμό να μθν ξεπερνά τα 1.5-2 cm. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ κατανεμθτϊν τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ με τισ ςυςκευζσ μεταγωγισ (switches) του 
δικτφου Ethernet γίνεται με ςυνδετικά καλϊδια UTP κατθγορίασ 6 μικουσ 1 μζτρου. 

6.5. PATCH CORDS 

 

Τα ηθτοφμενα patch cords πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτα (UTP) patch cord, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, RJ-45 ςε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικοφ 
μανδφα από PVC, και πολφκλωνουσ (stranded) αγωγοφσ 24 AWG υποχρεωτικά. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Enhanced Κατθγορία 6”, κατ’ 
ελάχιςτο. 

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 

 Εργοςταςιακισ καταςκευισ (όχι ιδιοκαταςκευζσ). 
 Μικουσ 1 μζτρου (περίπου) για μικτονόμθςθ ςε καμπίνα και 3 μζτρων (περίπου) για ςφνδεςθ 

τερματικϊν ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
 Να φζρει ειδικζσ βάςεισ ςτα 2 άκρα (boots), οι οποίεσ να ελαχιςτοποιοφν τισ αςκοφμενεσ τάςεισ ςτα 

RJ-45 βφςματα (strain relief boots). 
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6.6. ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν εντόσ πλαςτικϊν καναλιϊν τφπου Legrand που είναι 
τοποκετθμζνα πάνω από το ςοβατεπί. Τα κανάλια ζχουν εςωτερικό διαχωριςτικό, ϊςτε να χωρίηονται τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων από εκείνα των ιςχυρϊν ρευμάτων. Στθ ςυνζχεια κατακόρυφα μζςω των 
καναλιϊν οδθγοφνται μζχρι τισ ςχάρεσ ςτθν οροφι του αντίςτοιχου ορόφου. 

 

6.7. ΣΧΑΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Τα καλϊδια του κάκε χϊρου μζςω των καναλιϊν καταλιγουν ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων. Οι ςχάρεσ 
διαςτάςεων 100mmx60mm οδεφουν ψθλά κοντά ςτθν οροφι δίπλα ςτισ ςχάρεσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 

 

6.8. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

Οι ςωλινεσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι πλαςτικοί ι χαλφβδινοι με διαςτάςεισ που κακορίηει ο 
κανονιςμόσ του ΟΤΕ. 

 

6.9. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

Τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι πλαςτικά, τετράγωνα, με πλευρά 7,5cm για 1-10 ηεφγθ και 10cm, για 11-20 
ηεφγθ. 

 

6.10. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

 

Ο φάκελοσ πιςτοποίθςθσ που παραδίδεται περιζχει : 

 Σχζδια καλωδιϊςεων (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Visio). 
 Αρίκμθςθ ανάλογα με τθ ςιμανςθ (κατα TIA/EIA 606). 
 Σχζδια ικριωμάτων με κατανεμθτζσ και άλλα ςτοιχεία (wire managers, πολφπριηα, UPS, switches) 

που περιλαμβάνουν. 
 Σχζδια διάταξθσ ενεργϊν ςυνδζςεων. 
 Αποτελζςματα μετριςεων και ελζγχου καλωδίωςθσ χαλκοφ (NEXT, wire map, attenuation, μικοσ) 

και οπτικϊν ινϊν (μετριςεισ) ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. 
 Ριςτοποιθτικά των εγκαταςτατϊν τθσ καλωδίωςθσ. 
 Φωτογραφίεσ υποδομισ κατά τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  

Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτον τθλεπικοινωνιακό κατανεμθτι του κτιρίου και 
ςυγκεκριμζνα ο μεταγωγζασ (switch), κα είναι επϊνυμου καταςκευαςτι, όπωσ, ενδεικτικά αναφζρεται, 
3Com ι Cisco, και κα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςτερζωςθσ εντόσ του τθλεπικοινωνιακοφ κατανεμθτι (Rack mountable) με μζγιςτο 
φψοσ 1RU 

 Απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι ρεφματοσ χωρίσ τθν χριςθ εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
 24 κφρεσ UTP, ταχφτθτασ 1000/100/10 Mbits/sec, με δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (auto sensing) 
 Αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ (half/full duplex) 
 Τρόποσ διαμεταγωγισ: store & forward 
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 Ρροτεραιότθτα διαμεταγωγισ για εφαρμογζσ ιχου και εικόνασ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 802.1p 
(priority queuing): 4 queues ςε κάκε κφρα 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 32.000 MAC διευκφνςεων 
 Αυτόματθ ρφκμιςθ κάκε κφρασ κατά MDI/MDIX 
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLANs) 
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςε κάκε κφρα που κα απεικονίηουν τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ, τθν κατεφκυνςθ 

επικοινωνίασ κακϊσ και τθν κατάςταςθ τθσ κάκε κφρασ 
 Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ: 50W 
 Μζγιςτθ εκλειόμενθ κερμότθτα: 130 BTU/h 
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7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ’ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Θα εγκαταςτακεί ςε 
χϊρουσ των Εργαςτθρίων και των Γραφείων τθσ Εδαφοπονίασ. Στο χϊρο του server κα τοποκετθκεί 
αυτόνομθ μονάδα split heat pump. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από μία εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) και αντίςτοιχα πολλαπλζσ 
εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ κάκε μια κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ για 
τθν χαμθλι κι ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργιά των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι 
ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Θ εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, 
οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Θ εξωτερικι 
μονάδα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου scroll, αποκλειςτικά τφπου INVERTER για μεγαλφτερθ 
ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία. Ο ςυμπιεςτισ μεταβλθτισ ςυχνότθτασ κα είναι ικανόσ να 
μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μιασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου απόδοςθσ τουλάχιςτον 25-100%. 

Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει 
να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του 
ςτοιχείου. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται αυτόματα ςτισ 
αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων 9auto power failure restart). Θ δυνατότθτα 
αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί, αν αυτό είναι επικυμθτό, για κάκε 
μεμονωμζνθ εςωτερικι μονάδα, για τθν περίπτωςθ μερικισ υποςτιριξθσ τoυ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ από 
Θ/Η. H εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 
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7.2. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: 

 Να είναι τφπου δαπζδου ι τοίχου, εμφανοφσ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν εφκολθ 
προςαρμογι τουσ, ςυναρμολογθμζνεσ από τον καταςκευαςτι και να περιλαμβάνουν περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, λεκάνθ ςυμπυκνωμάτων, αντλία 
ςυμπυκνωμάτων και να είναι ζτοιμεσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα ψυκτικοφ μζςου, τθσ αποχζτευςθσ 
ςυμπυκνωμάτων και θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν εξωτερικι μονάδα. 

 Να είναι ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ > Α+ 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα να είναι κατάλλθλθ για τροφοδοςία από το θλεκτρικό δίκτυο 1ph/230V ςτα 
50Hz. 

 Θ ςτάκμθ κορφβου τθσ κάκε εςωτερικισ μονάδασ δεν κα ξεπερνά τα 38 db για τισ μζχρι 3,6 KW και 45 
db για τισ μεγαλφτερεσ, ςτθν υψθλι ταχφτθτα του ανεμιςτιρα , μετρθμζνεσ ςε άθχο δωμάτιο ςε 
απόςταςθ 1,5m και 1,5m φψοσ από τθ εςωτερικι μονάδα. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ από κατάλλθλθ εκτονωτικι βαλβίδα για ανεξάρτθτο 
ζλεγχο ροισ του ψυκτικοφ μζςου. 

 Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να τθροφν τισ παρακάτω ςυνκικεσ 

 Ψφξθ: Εςωτερικι Θερ. 27 οC DB / 19 οC WB , Εξωτερικι Θερ. 35 οC DB 

 Θζρμανςθ: Εςωτερικι Θερ. 20 οC DB , Εξωτερικι Θερ. 7 οC DB / 6 οC WB 

 Να υπάρχουν διακζςιμα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια, τα εγχειρίδια χριςθσ, τα prospectus του 
καταςκευαςτι όπωσ και τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ τουσ κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE). 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο και μζςω αυτοφ κα ελζγχεται 
πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 

 Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και 
παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

 Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON – OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ. 
 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 
 Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ / κζρμανςθ), ςε 

περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο πιλότοσ. 
 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 
 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι – χαμθλι) 
 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1ο C 
 φκμιςθ τθσ γωνίασ των πτερυγίων τθσ μονάδασ ςε μια ςτακερι κζςθ ι επιλογι αυτόματθσ 

περιςτροφισ. 
 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 

ϊρεσ. 
 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 
 Διακόπτθ ελζγχου – δοκιμϊν 
 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 
 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου (χειριςτιριο) και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον 

υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα 
ξεχωριςτά. 
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7.3. TEXNIKA ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ κα πρζπει: 

 Να είναι εξ’ ολοκλιρου από χαλκοςωλινα άνευ ραφισ υπζρβαρου τφπου, μονωμζνεσ με μονωτικό 
υλικό τφπου armaflex ελάχιςτου πάχουσ 9mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120˚C 

 Στισ εξωτερικζσ όδευςθσ του χαλκοςωλινα οι μονϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται ζναντι 
ακτινοβολίασ και χτυπθμάτων. 

 Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με τισ 
ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints).Κάκε τζτοιο ςετ διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι 
του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι και ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 Ραράλλθλα με τθν εγκατάςταςθ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα οδεφςει και καλϊδιο αυτοματιςμοφ, 
δθλαδι το καλϊδιο επικοινωνίασ των εςωτερικϊν με το εξωτερικό μθχάνθμα, το οποίο κα βρίςκεται 
εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα και κα είναι διατομισ 2x1mm2 ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και των καλωδίων κα γίνει ωσ 
κάτωκι : τα κατακόρυφα ςτθρίγματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από βζργα γαλβανιςμζνθ, 
ςτθριγμζνθ με ντίηεσ ςτον τοίχο των φρεατίων πάνω ςτθν οποία κα προςαρμοςτοφν ςτθρίγματα 
χαλκοςωλινα. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα είναι αλφαδιαςμζνεσ ωσ προσ τθν κατακόρυφο. Για το 
καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκεί ςωλινα ευκφγραμμου τφπου και ψυκτικά 
εξαρτιματα όπωσ γωνίεσ, καμπφλεσ κτλ. μόνο για τισ κάκετεσ διαδρομζσ και για τθν ςωλινα του αερίου 
(χοντρι διατομι). Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων ςτθν οροφι των χϊρων κα γίνεται ςτο ψθλότερο ςθμείο 
αυτισ (πλθςίων του ταβανιοφ), προκειμζνου να μθν ενοχλεί τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςτικά, 
κανάλια κτλ. και κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα χαλκοςωλινασ. Σε κάκε ςτιριγμα κατακόρυφο ι 
οριηόντιο κα προςαρμόηεται θ ςωλινα του αερίου. Θ δε ςωλινα του υγροφ (ψιλι ςωλινα), κακϊσ και 
το καλϊδιο του αυτοματιςμοφ κα ςτθρίηεται δεμζνο πάνω ςτθν ςωλινα του αερίου. Οι κζςεισ των 
εςωτερικϊν μονάδων φαίνονται ενδεικτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αεραγωγϊν διαφόρων διατομϊν με τφπο μόνωςθσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ μασ. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ plenum απαγωγισ ςτομίων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των ςτομίων απαγωγισ κλιματιςμοφ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, 
διαςτάςεων όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (damper, ςτθρίγματα κτλ) ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και με τισ προδιαγραφζσ που κακορίηει το ζργο. 

 Πλα τα ςτόμια κλιματιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοδειωμζνο προφίλ αλουμινίου. 

 

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ όλων των υλικϊν κα γίνει θ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ και παράδοςθσ 
των μθχανθμάτων, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κενοφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, τθν πλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματιςμό και τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 
λειτουργίασ, τθν εκκίνθςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και κζρμανςθ κακϊσ και τθν παροχι 
οδθγιϊν ςτον χριςτθ για τθν ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
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7.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΟΤΥΡΑ  

 

Οι εργαςίεσ τα υλικά, κφρια ι βοθκθτικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται 
ςτθν κατθγορία αυτι, κα πρζπει κατ ελάχιςτον να πλθροφν τουσ 

κανονιςμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τα Ρρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα, κατά τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ότι αφορά τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ, τα πρωτογενι υλικά που τα ςυνιςτοφν, τισ ιδιότθτεσ, αποδόςεισ, χαρακτθριςτικά 
κ.λ.π. κακϊσ και τθν αςφάλεια κατά τθν χριςθ τουσ. Από τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα αυτά, 
κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιφάςεων, που κα κακορίηεται κατά 
περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. 

 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί, τα Ρρότυπα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του ΕΛΟΤ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα των οποίων θ εφαρμογι δεν ζχει ακόμα καταςτεί 
υποχρεωτικι. 

 Οι Εκνικοί Κανονιςμοί και τα Εκνικά Ρρότυπα, όπωσ Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), 

 Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Θνωμζνων Ρολιτειϊν (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπϊν Κρατϊν 
Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τα Διεκνι (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα τθσ 
χϊρασ προςζλευςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, εάν δεν καλφπτονται από τα πιο πάνω 
αναφερόμενα 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 
αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι τθν 
άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (λζβθτεσ, πιεςτικά δοχεία, αντλίεσ κλπ), 
πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 
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8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ 

 

Οτιδιποτε αφορά θλεκτρικζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ τφπου γερανογζφυρασ κα είναι ςφμφωνα με  
ΡΕΤΕΡ:08-08-03-00 (ΥΔΑΥΛΙΚΑ ΕΓΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ) 

 

9. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9.1. ΡΟΤΥΡΑ  

 

Εξωτερικό ΣΑΡ 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. Physical damage to structures 
and life hazard”. 

Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1412, “ Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ- Οδθγία Α : Εκτίµθςθ κινδφνου 
κεραυνοπλθξίασ και επιλογι επιπζδου προςταςίασ του ΣΑΡ. 

 

Υλικών 

Υλικά Εξωτερικισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

Τα προϊόντα που κα χρθςιµοποιθκοφν να ζχουν υποςτεί µε επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ 
προβλζπονται από τα κάτωκι πρότυπα : 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : 
Requirements for connection components”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 

Απαγωγοί Κρουςτικών Υπερτάςεων 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected 
to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected 
to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods” 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
Στάκμθσ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό του, γίνεται βάςει του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1412/1998. Στθν περίπτωςθ 
ανάγκθσ εγκατάςταςθσ ΣΑΡ προβαίνουμε ςτον ςχεδιαςμό τθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και ςτθν υλοποίθςι τθσ με υλικά που πρζπει να ικανοποιοφν τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και ΕΝ 50164 – 2.  
 

9.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα που ςκοπό ζχει να ςυλλζξει το κεραυνικό ρεφμα και να το διοχετεφςει μζςω των 
αγωγϊν κακόδου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αςφάλεια. Αποτελείται από ράβδουσ (ακίδεσ), τεταμζνα 
ςφρματα, πλζγμα αγωγϊν (βρόχοι), μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Τουσ αγωγοφσ κακόδου που ςκοπό 
ζχουν να οδθγιςουν το κεραυνικό ρεφμα από το ςυλλεκτιριο, με αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
Αποτελείται από αγωγοφσ διατεταγμζνουσ ςυνικωσ περιμετρικά τθσ καταςκευισ ορατοφσ ι μθ. 

Το ςφςτθμα γείωςθσ που ςκοπόσ του είναι να επιτευχκεί θ διάχυςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μζςα ςτθ γθ, 
με αςφάλεια χωρίσ να δθμιουργοφνται επικίνδυνεσ υπερτάςεισ. Αποτελείται από οριηόντια ι κατακόρυφα 
θλεκτρόδια γείωςθσ, τοποκετθμζνα εντόσ του εδάφουσ ι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα. 

 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 32 από 33 
 

Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 : 

α. Ανάλογα τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ οι διαςτάςεισ των βρόχων του 

ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ, θ γωνία προςταςίασ ακίδοσ που πικανόν να περιζχεται ςε αυτό κακϊσ 

επίςθσ θ μζςθ απόςταςθ των αγωγϊν κακόδου, ορίηονται ςτον πίνακα 1 και ςτο διάγραμμα 1.  
 

 

β. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ απαιτεί 
ελάχιςτα μικθ θλεκτροδίων που φαίνονται ςτο διάγραμμα 2. Τα ελάχιςτα μικθ μποροφν να μθ λθφκοφν 

υπ’ όψθ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί μία αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ από 10Ω. 

  

Ελάχιςτο µικοσ L1 οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ, ανάλογα µε τθ ςτάκµθ προςταςίασ και τθν ειδικι 
αντίςταςθ του εδάφουσ, ςφµφωνα µε το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. Οι ςτάκµεσ προςταςίασ III και 
IV είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ. Για τα κατακόρυφα θλεκτρόδια το ελάχιςτο 
µικοσ γειωτι είναι 0,5L1. 
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10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1) Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα 
υλικά και τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια όλων των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 
κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και κάκε 
είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν (οπζσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ ,διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςε 
γυψοςανίδεσ κακϊσ και ςτιριξθ αυτϊν, βαφζσ, κ.λ.π.) για τθν τοποκζτθςθ και τθν πλιρθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 
καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που 
επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι 
επακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των 
δικτφων, οι ακριβείσ τουσ διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα 
απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. 

2) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 
ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ και 
βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ λογικά 
ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει πλιρωσ. Στο 
τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν περιλαμβανομζνων 
μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, 
μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία θλεκτροκινθτιρων, 
ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κα). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
ποιότθτα. 

Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 
αρικμοφσ ςειράσ. 
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1. ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ  

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν παραγγζλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο 
κατά περίπτωςθ δείγμα και να ζχει εγκρικεί εγγράφωσ θ χριςθ του από τον Εργοδότθ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

 Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται ςτα 
εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. 

 Πλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με το ελλθνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραςθ), αλλά απαραίτθτα από 
το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ χϊρασ παραγωγισ 

 Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται, κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι 
των καταςκευαςτϊν τουσ. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να μεριμνιςει με δικζσ του δαπάνεσ με 
τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευτικϊν χϊρων. Θ Υπθρεςία ουδεμία υποχρζωςθ ζχει για τθν εξαςφάλιςθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και καμία απολφτωσ ευκφνθ φφλαξθσ των υλικϊν του ζργου. Θ 
αποκλειςτικι ευκφνθ αποκικευςθσ και φφλαξθσ βαρφνει τον ανάδοχο 

 Οι ποςότθτεσ των προςκομιηόμενων και αποκθκευόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να μθν 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνθκιςμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο λόγο. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν λιψθ 
πρόςκετων μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 

 Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και τόςο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς’ αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, 
αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.τ.λ.) και κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι 
τουσ αντίςτοιχα με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο κα γίνεται κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι 
άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

 Τα υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λ.π., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τον άςτοχο 
τρόπο ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με 
κατάλλθλα νζα. 

 Πλα τα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ςτακερι ποιότθτα και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9002. 

 Στθν περίπτωςθ που θ εταιρεία παραγωγισ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό κα πρζπει οι ςτακερζσ 
ςυνκικεσ παραγωγισ να διαπιςτϊνονται απο τον επιβλζποντα μθχανικό και το τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. / “Δ”. 

 Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό δοκιμϊν που πλθροφν 
όλεσ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ κανονιςμοφ και από δφο δείγματα κάκε υλικοφ. 

 Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 
λεπτομζρειεσ που αναφζρουν. 
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2. ΕΓΑΣΙΑ  

 Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν, είτε 
ςτον χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Καμία εργαςία δεν κα 
εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι μελζτεσ και τα υλικά 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί αυτι. 

 Καμία εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν 
καταςτοφν αφανείσ. Κατά τον ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν 
επίβλεψθ και να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, προςωπικό και μζςα ςτον ελεγκτι του 
εργοδότθ. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται και τα άχρθςτα υλικά, κα κακαρίηονται 
οι χϊροι με προςοχι και κα καλφπτονται οι περατωμζνεσ εργαςίεσ για να μθν υποςτοφν φκορζσ 
κ.λ.π. μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

3. ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ  

 

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για το εργοτάξιο παροχϊν ενζργειασ, νεροφ, τθλεπικοινωνιϊν και 
αποχζτευςθσ ομβριϊν και λυμάτων, είναι ευκφνθ του αναδόχου και βαρφνουν όλα τα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αποκλειςτικά αυτοφ και μόνον. 
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4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται είναι : 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων 

 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ κανονιςμοί : 

 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 Οδθγίεσ ΔΕΘ 
 Ρρότυπα: DIN, VDE, CIE, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 
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5. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τον φωτιςμό των χϊρων που κα 
ανακαταςκευαςκοφν και τθν λειτουργία διαφόρων ςυςκευϊν και μθχανθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

Αντικείμενο 

Στο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

1)Τοποκζτθςθ νζου ακραίου δικτφου φωτιςμοφ και κίνθςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει πίνακεσ, διακόπτεσ 
,ρευματοδότεσ ,φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ, φωτιςτικά δϊματα ανάγκθσ. 

2)Θ διανομι των καλωδίων που κα τοποκετθκοφν κα γίνει με μεταλλικζσ εςχάρεσ και πλαςτικά κανάλια. 

Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν για τον ςχεδιαςμό των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων είναι: 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεφχοσ Δ 59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 VDE - D 100/12.65 Ρερί εγκαταςτάςεωσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 DIN 5053 B1 1 που κακορίηει τθν ςτάκμθ φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. 

 

5.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

 

Φωτιςμόσ - Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

Ανάλογα με τθν χριςθ του χϊρου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ διαφόρων τφπων. 

ευματοδότεσ 

 Θα προβλεφκοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ. 
 Οι γραμμζσ των ρευματοδοτϊν κα είναι ςαφζςτατα διαχωριςμζνεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ. 
 Για τθν καλφτερθ αυτονομία ςτθν τροφοδοςία των χϊρων, κα ςυνδεκοφν μόνο τρείσ ρευματοδότεσ 

ςε κάκε γραμμι πριηϊν. 

Συςκευζσ 

 Οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κα τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με μόνιμεσ παροχζσ. 
 Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται ι αυτόματα, ι χειροκίνθτα. 
 Οι αναχωριςεισ τουσ από τουσ πίνακεσ, φζρουν ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ. 

Διακόπτεσ 

 Οι γενικοί και μερικοί διακόπτεσ ζνταςθσ μζχρι και 40 A, κα είναι τφπου ράγασ. 
 Πμοιοι με τουσ παραπάνω διακόπτεσ, κα τοποκετθκοφν και για τον ζλεγχο των γραμμϊν 
 φωτιςμοφ, όταν αυτόσ γίνεται από πίνακα. 
 Επίςθσ όμοιοι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςαν γενικοί διακόπτεσ ςτουσ μικροφσ πίνακεσ φωτιςμοφ. 
 Οι διακόπτεσ (μερικοί ι γενικοί) των πινάκων ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 40 A κα είναι 

αςφαλειοαποηεφκτεσ φορτίου. 

 

 

 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 8 από 33 
 

5.3. ΑΚΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Το ακραίο δίκτυο αποτελοφν οι γραμμζσ που αναχωροφν από τον πίνακα και καταλιγουν ςτισ 
καταναλϊςεισ. 

 Οι γραμμζσ κα είναι από καλϊδια τφπου NYM. 
 Το δίκτυο τροφοδοτεί τόςο τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ ρευματοδότεσ όςο και τισ ςυςκευζσ. 
 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα γίνουν με καλϊδια NYM 3x1,5mm2. 
 Οι ρευματοδότεσ τροφοδοτοφνται με γραμμζσ ανεξάρτθτεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ και με 

καλϊδια NYM 3x2,5mm2 εκτόσ από τισ τριφαςικζσ που τροφοδοτοφνται με καλϊδια NYM 
5x2,5mm2. 

 

5.4. ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα πλαςτικά κανάλια κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτουσ τοίχουσ των χϊρων, περιμετρικά ςε φψοσ που 
κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Εντόσ των πλαςτικϊν καναλιϊν τοποκετοφνται τα καλϊδια τροφοδοςίασ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν. Το κανάλι αυτό είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό PVC 
και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ, το κάτω τμιμα και το καπάκι. 

 Το κάτω τμιμα ζχει ςχιμα U και μπορεί να φζρει οριηόντιεσ διαχωριςτικζσ λωρίδεσ, ϊςτε όλο το 
κανάλι να χωρίηεται ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια, που το κακζνα να δζχεται καλϊδια διαφορετικισ 
εγκαταςτάςεωσ (ιςχυρά ρεφματα, τθλζφωνα, ενδοεπικοινωνίεσ κ.λ.π.). 

 Στα πάνω χείλθ θ βάςθ κακϊσ και οι διαχωριςτικζσ λωρίδεσ ζχουν τρφπεσ, ϊςτε να κουμπϊνουν 
μζςα ςε αυτι κατά διαςτιματα ςτθρίγματα απόςταςθσ, που να κρατοφν τα καλϊδια μζςα ςτα 
κανάλια πρίν μποφν τα καπάκια και να ςτακεροποιοφν γενικά το κανάλι. 

 Το καπάκι, κουμπϊνει ςτθ βάςθ πάνω από τα ςτθρίγματα απόςταςθσ, ςτα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα χείλθ τθσ βάςθσ. 

 Το επίτοιχο κανάλι ςυνοδεφεται πάντοτε με τα ειδικά τεμάχια για διαμόρφωςθ εςωτερικισ ι 
εξωτερικισ γωνίασ, διαμόρφωςθ “Ταφ”, τάπα για το τζρμα κακϊσ και εςωτερικά διαχωριςτικά τα 
οποία ειδικά τεμάχια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του καναλιοφ. 

 

5.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ επαναπόδοςθ των χρωμάτων 
και ταυτοχρόνωσ να είναι μεγάλθσ ηωισ και μικρισ κατανάλωςθσ. 

Φωτιςτικά φκοριςμοφ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ. 

Τα φωτιςτικά των χϊρων υγιεινισ κα είναι ςτεγανά τφπου χελϊνασ ιςχφοσ 1x20 W, ανάλογα με το χϊρο. 

Οι λαμπτιρεσ κα ζχουν χρωματικι απόδοςθ που κα ανικει ςτθν 1 βακμίδα ϊςτε θ επαναπόδοςθ των 
χρωμάτων να είναι από 85-100% (τζτοιεσ αποδόςεισ ζχουν ο χρωματιςμόσ 84 τθσ PHILIPS ι ιςοδυνάμου). Οι 
λαμπτιρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου “LID” τθσ PHILIPS ι LUMINLUX τθσ OSRAM για καλφτερθ φωτιςτικι 
απόδοςθ ανά Watt. 

Πλα τα φωτιςτικά φκοριςμοφ κα φζρουν θλεκτρονικό ballast κατάλλθλου μεγζκουσ για διόρκωςθ του 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ϊςτε αυτόσ να είναι μεγαλφτεροσ του 0.95 . 

Φωτιςμόσ αςφαλείασ 

Θα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ πάνω από τισ πόρτεσ και ςε επίκαιρα ςθμεία του κτιρίου. 
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Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ ιςχφοσ 2Χ18 W και φωτεινισ ζνταςθσ 300 LUMENS, με ξθροφ τφπου 
ςυςςωρευτι Ν1 - Cd, αυτόματθσ φόρτιςθσ με τθν βοικεια ανορκωτι, με αυτόματο άναμμα μετά τθν 
διακοπι του ρεφματοσ, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ μίασ ϊρασ μετά τθν διακοπι του ρεφματοσ, δθλαδι 
φωτιςτικό ςϊμα πλιρεσ με λαμπτιρεσ και μικροχλικά και εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για 
κανονικι λειτουργία. 

 Καταςκευαςτικά - Λοιπά 

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων από φωτιςτικό ςε φωτιςτικό κα γίνουν μζςα ςτθν κλζμμα του φωτιςτικοφ, που 
κατά τον κανονιςμό, είναι ςθμείο διακλαδϊςεωσ. Τα καλϊδια ςφνδεςθσ κα είναι κερμοάντοχα με μονωτικι 
επζνδυςθ ςιλικόνθσ. 

 

5.6. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι με γείωςθ. Ειδικά ςτουσ υγροφσ και πρόςκαιροσ υγροφσ χϊρουσ κα 
τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ ςτεγανοί. 

 Κάκε γραμμι ρευματοδοτϊν, ςτα εργαςτιρια κα τροφοδοτεί μόνον τρείσ ρευματοδότεσ, ενϊ όλεσ 
οι άλλεσ γραμμζσ δεν κα τροφοδοτοφν περιςςότερουσ από 4 ζωσ 5 ρευματοδότεσ. 

 Ειδικά οι ρευματοδότεσ για τισ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι ςε ανεξάρτθτθ γραμμι. 
 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι SCHUKO για να διευκολφνεται θ πικανι χριςθ διαφόρων ςυςκευϊν. 
 Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι διμερείσ χωνευτοί ιςχυρισ καταςκευισ με βάςθ από πορςελάνθ 

με πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ (SCHUKO) με εμπρόςκιο κάλυμμα προςταςίασ των επαφϊν. 
 Οι ρευματοδότεσ όπου απαιτθκεί κα είναι χωνευτοί ςε κανάλι ι επίτοιχοι και θ βάςθ τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε πλαςτικό κανάλι κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του πλαςτικοφ καναλιοφ. 

 

5.7. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

 

Τφποι ςωλινων 

Οι ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κα τοποκετοφνται θλεκτρικοί αγωγοί και καλϊδια, ανάλογα με το είδοσ 
τουσ είναι οι παρακάτω: 

 Σωλινεσ πλαςτικοί απλοί ι ενιςχυμζνοι. 
 Χαλυβδοςωλινεσ με ςυγκολλθμζνθ ραφι, κοχλιοτομθμζνοι, με μονωτικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το 

άρκρο 146, παράγραφοσ 5 ΦΕΚ 598/55. 
 Σπιράλ πλαςτικοί ι Χαλυβδοςωλινεσ όπου θ φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ το επιβάλλει.  

Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων 

 Οι ςωλινεσ κα εγκαταςτακοφν ζτςι που να μποροφν να τοποκετθκοφν ι αφαιρεκοφν τα καλϊδια 
χωρίσ να καταςτραφοφν. 

 Θ ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ ςωλινα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι Φ 13,5mm ι Φ ½’’. 
Οι διάμετροι των ςωλινων ανάλογα με τθν διατομι των διερχομζνων καλωδίων ι αγωγϊν κα είναι 
ςφμφωνοι με τουσ πίνακεσ του παρόντοσ Φ.Τ.Ρ. 

 Ππου οι εν λόγω πίνακεσ δεν προβλζπουν διάμετρο ςωλινα, θ επιλογι 1,5 φορά μεγαλφτερθ από 
τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 

 Οι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ πλευρζσ των τοίχων ι ορόφων. 
Σωλινεσ που οδεφουν παράλλθλα κα απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον όςο θ διάμετρόσ τουσ. 

 Σωλινεσ θλεκτρικζσ που οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ διαφορετικϊν εγκαταςτάςεων κα απζχουν 
απ’ αυτζσ τουλάχιςτον 300mm. 

 Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με ειδικά τυποποιθμζνα εξαρτιματα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
μζςω ειδικισ ςυςκευισ ι με κουτιά διακλάδωςθσ. 

 Οι καμπφλεσ των ςωλινων κα ζχουν ακτίνα τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν διάμετρο του ςωλινα. 
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 Μεταξφ δφο κουτιϊν διακλάδωςθσ επιτρζπονται το πολφ τρείσ καμπφλεσ και μία ζνωςθ ανά τρία 
μζτρα. 

 Πταν θ απόςταςθ των κουτιϊν διακλάδωςθσ δεν ξεπερνάει το ζνα μζτρο απαγορεφεται να υπάρχει 
ζνωςθ. 

 Τα κομμάτια των ςωλινων μζςα ςτο πάχοσ των τοίχων ι οροφϊν δεν κα ζχουν ζνωςθ. 
 Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν πιό ςφντομθ διαδρομι, χωρίσ περιττζσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, 

χωρίσ παραμόρφωςθ ι ςφνκλιψθ, με μικρι κλίςθ πρόσ τα κουτιά διακλάδωςθσ χωρίσ παγίδεσ 
(ςιφϊνια). 

 Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ςιδθροςωλινων ι χαλυβδοςωλινων και όταν διακόπτεται θ ςυνζχειά 
τουσ πρζπει να αποκακιςτάται θ θλεκτρικι ςυνζχεια με διάταξθ γεφφρωςθσ. 

 Τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτο δάπεδο κα είναι ςτεγανά. 

 

5.8. ΤΥΡΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ NYM ςφμφωνα με τον Ρίνακα ΙΙΙ του 
άρκρου 135 ΦΕΚ 598/55, κατθγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47705. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλϊδια με μόνωςθ και μανδφα από κερμοπλαςτικό υλικό NYY ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό VDE 0271. 

 Πλοι οι παραπάνω αγωγοί κα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι για διατομι μζχρι και 4mm2 και 
πολφκλωνοι για διατομι 6mm2 και πάνω. 

 

5.9. ΣΥΜΑΤΩΣΕΙΣ Θ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΘΝΕΣ  

 

 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ είναι 1,5mm2. 
 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ που χρθςιμοποιείται ςε κφκλωμα ρευματοδοτϊν ι 

κίνθςθσ είναι 2,5mm2. 
 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν τθν μόνωςθ τουσ χρωματιςμζνθ με τα αντίςτοιχα χρϊματα για τισ τρείσ 

φάςεισ, τον ουδζτερο και τθν γείωςθ. 
 Πλοι οι αγωγοί κα είναι μονοκόμματοι μεταξφ τουλάχιςτον δφο διαδοχικϊν κουτιϊν διακλάδωςθσ. 

Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ κα γίνονται με πλαςτικοφσ 
διακλαδωτιρεσ. 

 Καλϊδια που ςυνδζουν πίνακεσ μεταξφ τουσ κα είναι οπωςδιποτε μονοκόμματα. Κουτιά 
διακλάδωςθσ που τυχόν κα υπάρχουν χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν κουτιά διζλευςθσ. 

 Θ διατομι των αγωγϊν ενόσ κυκλϊματοσ είναι θ ίδια ςε όλο τουσ το μικοσ. 
 Οι αγωγοί του ουδετζρου και τθσ γείωςθσ κα τοποκετοφνται ςυνικωσ, εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ 

ςτα ςχζδια, μαηί με τουσ αγωγοφσ των φάςεων μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι καλϊδιο. 

 

5.10. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΑΤΕΣ  

 

 Ιςχφουν τα ίδια που αναφζρονται ςτθν παραπάνω για τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ διατομζσ, τα 
χρϊματα των μονϊςεων και τισ ενϊςεισ. 

 Θα καταςκευαςκοφν από καλϊδια NYM και κα ςτθρίηονται ςε τοίχουσ ι οροφζσ με ειδικά διμερι 
πλαςτικά ςτθρίγματα απόςταςθσ που κα τοποκετοφνται ανά 300mm. 

 Τα πλαςτικά ςτθρίγματα κα ςτερεϊνονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικζσ βίδεσ εκτόνωςθσ απ’ 
ευκείασ ι μζςω ςιδθροδρόμων. 

 Ππου οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν τα καλϊδια μπορεί να τοποκετθκοφν πάνω ςε μεταλλικι ςχάρα. 
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5.11. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

 

 Θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ι ορκογωνικά κατάλλθλα για τον τφπο του ςωλινα ι του καλωδίου. 
 Σε υγροφσ ι ςκονιηόμενουσ χϊρουσ τα κουτιά κα είναι ςτεγανά. 
 Θ ςφνδεςθ κουτιϊν με κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ κα γίνεται με βίδωμα των ςωλινων πάνω ςτα 

κουτιά. 
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κυκλικά κουτιά διαμζτρου τουλάχιςτον 80mm και μζχρι το πολφ 

τεςςάρων διευκφνςεων. 

 

 

5.12. ΚΟΥΤΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ  

 Θα είναι από χυτοπρεςςαριςτό πλαςτικό με καπάκι ιςχυρισ καταςκευισ ςτερεωμζνο με βίδα. 

 

5.13. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYM  

 Θα είναι από βακελίτθ με ςτεγανό καπάκι και ςτυπιοκλίπτεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου για τα 
ςυνδεόμενα καλϊδια. 

 

5.14. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

Μονοφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζοσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 250V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

Τριφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζωσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 400V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

 

5.15. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

 Θα είναι τελείωσ ίδιοι με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων ςαν καταςκευι και μόνωςθ 
είτε γυμνοί πολφκλωνοι αγωγοί. 

 Πταν χρθςιμοποιείται χαλυβδοςωλινασ ι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν προςταςία των 
αγωγϊν γείωςθσ, που δεν τοποκετοφνται μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεων και τον ουδζτερο, πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια του ςωλινα αφ’ ενόσ και θ ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτα άκρα 
του με τον ςωλινα αφ’ ετζρου. 

 Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ πρζπει να είναι καςςιτερομζνοι. 
 Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν γείωςθσ κα είναι αςφαλείσ με ςυγκόλλθςθ εν κερμϊ ι με ειδικοφσ 

χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 
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5.16. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ.  

 

Γενικά 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και απόδοςθσ αντίςτοιχθσ αυτϊν που κακορίηονται ςτθ 
μελζτθ, αλλά κα φζρουν ακρυλικό κάλυμμα επιλεγμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθ βάςθ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ φωτιςμοφ και να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ αλλαγι των 
θλεκτρικϊν ςτοιχείων του ςϊματοσ. 

Θ μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα DKP εξαιρετικισ ποιότθτασ, ελάχιςτου 
πάχουσ 0,5 χλςτ. Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1623/1624. Θ μεταλλικι βάςθ κα υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία για να αντζχει ςτθ ςκουριά, όπωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 απολίπανςθ και αποβολι ςκουριάσ με ειδικά διαλυτικά κακαριςμοφ 
 φωςφάτωςθ όλων των επιφανειϊν 
 επικάλυψθ με ιςχυρό αντιδιαβρωτικό υπόςτρωμα 
 τελικι βαφι με θλεκτροςτατικι μζκοδο, που κα είναι ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα, φυςςαλίδεσ 

ι ξζνα ςϊματα 
 ςτερζωςθ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ με ψιςιμο ςε κατάλλθλο κλίβανο ςε κερμοκραςία 140οC 

ζωσ 180οC χωρίσ τοπικζσ υπερκερμάνςεισ. 

Θ βάςθ κα φζρει κατάλλθλθ εξαγωγικι τρφπα για το παξιμάδι γείωςθσ, τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν 
ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ από τθν οροφι και τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ απο 
τθν οροφι και τρφπεσ διζλευςθσ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

Στθ βάςθ υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν ςτιριξθ των ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, λυχνιολαβϊν και 
βάςεων εκκινθτϊν. 

Στθν όλθ καταςκευι δεν κα υπάρχουν κολλιςεισ των μετάλλων αλλά κατάλλθλεσ κάμψεισ πολφ καλισ 
εφαρμογισ. 

Θ βαφι των ελαςμάτων που ςχθματίηουν το χϊρο των λαμπτιρων φκοριςμοφ κα ζχει τθν ποιότθτα που 
προδιαγράφεται πιο πάνω και θ απόχρωςι τθσ κα είναι λευκι με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ τουλάχιςτον 85%. 

Τυχόν μθ βαμμζνο μεταλλικό τμιμα τθσ βάςθσ κα ζχει υποςτεί επιφανειακι χθμικι οξείδωςθ για να 
προςτατεφεται από τθ ςκουριά. 

Ανάρτθςθ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα τοποκετείται ςτθν οροφι ι κα κρεμιζται με αλυςίδεσ εάν το φψοσ του χϊρου είναι 
αντίςτοιχα μικρό ι μεγάλο. Θ ςχετικι εντολι κα δίνεται από τθν επίβλεψθ. 

Ρλαςτικό κάλυμμα 

Το πλαςτικό κάλυμμα κα είναι από διαφανζσ Plexiglass με ομοιόμορφο πάχοσ και άριςτθ ποιότθτα, ϊςτε να 
μθν αλλοιϊνεται ι κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα κα είναι ενιςχυμζνο ςτισ ακμζσ και κα 
ζχει υποςτεί ειδικι αντιςτατικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ζλκει τθν ςκόνθ. 

Θα προςαρμόηεται ςτθν μεταλλικι βάςθ με παρεμβολι αφρϊδουσ πλαςτικοφ, ϊςτε, μετά τθν τοποκζτθςθ 
του πλαςτικοφ καλφμματοσ να αποκλείεται θ είςοδοσ ςκόνθσ. 

Θ ςφςφιξθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ πάνω ςτθ βάςθ κα γίνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ι 
αποκοχλίωςθ κοχλιϊν, αλλά με τθν βοικεια ειδικϊν ελατθρίων ι μοχλϊν ςυγκράτθςθσ που 
ενςωματϊνονται ςτθ βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Ηλεκτρικά όργανα - λαμπτιρεσ 

Πλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτιρεσ κα είναι του ιδίου οίκου, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
λειτουργία, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και ευχζρεια ανταλλακτικϊν. 

Στθν θλεκτρικι εξάρτθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ φκοριςμοφ για όλουσ τουσ τφπουσ κα τοποκετείται 
θλεκτρονικό ballast. 
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Στραγγαλιςτικά πθνία 

Το ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του λαμπτιρα 
φκοριςμοφ και κα είναι θλεκτρονικό . 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτοφ κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυν Φ=0,95 
τουλάχιςτον. 

Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν εξαςφάλιςθ μεγάλθσ 
επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από το τφλιγμα. 

Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE ζκδοςθ 82 ι VDE 0712. 

Λυχνιολαβζσ 

Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ λειτουργίασ 
του λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι 6 13. 

Λαμπτιρεσ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ανάλογα με το φωτιςτικό κα είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 18W, υπό ςτοιχεία 
λειτουργίασ 220V, AC, 50Hz και απόδοςθ για χρϊματα PHILIPS 84 ι OSRAM 21 ςε LUMEN : 

Ρυκνωτζσ 

Οι πυκνωτζσ κα ειναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0560 για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ από -25οC ζωσ 85oC και κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ εκφόρτιςθσ που κα ςυνδζεται 
παράλλθλα. 

Εκκινθτζσ 

Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο αντιπαραςιτικό 
πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 

Ρροβολζασ εξωτερικοφ χώρου 

Θα είναι πλιρωσ ςτεγανόσ, με λαμπτιρα LED 70W, εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

 

5.17. ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ  

 

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κα είναι εργοςταςιακισ τυποποιθμζνθσ καταςκευισ ςειράσ ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ : 

 VDE 0600 Μζροσ 500 (Τ500) 
 DIN E 60439-1 
 IEC 60439-1 

υπό τον γενικό τίτλο : 

 Low voltage switchgear and controlgear assemblies 
 Niederspannungs-schaltgeraetekombinationen 
 Typgepruefte und partiell typgepruefte kombinationen (TSK) 

Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : ζωσ 690 V, 50 Hz 
 Ονομαςτικι τάςθ μονϊςεωσ : 1000 V 
 Τάςθ δοκιμϊν : 3 kV 
 Αντοχι ςε ζνταςθ κρουςτικοφ ρεφματοσ Js :  50 kA 
 Βακμόσ προςταςίασ κατά DIN 40050 : IP 40 
 : 1,25mm 
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 Επικάλυψθ ποφδρασ κατά DIN 43656 
 Σκελετόσ : θλεκτρογαλβανιςμζνοσ 
 Απόχρωςθ χρϊματοσ βαφισ : κατά RAL 7032 (ανοικτό γκρί) 
 Θζςθ πίνακα : ελεφκερα ιςτάμενοσ 
 Είςοδοσ – ζξοδοσ καλωδίων : από τθν κάτω πλευρά του πίνακα μζςω επιςκεψίμων καναλίων 
 Χειριςτιρια διακοπϊν : από τθν εμπρόςκια πλευρά 

Εγκατάςταςθ γενικών πινάκων Χ.Τ. 

Θ εγκατάςταςθ των πινάκων χαμθλισ τάςεωσ ςτθν τελικι τουσ κζςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τουσ επί κατάλλθλα διαμορφωμζνων βάςεων .Γενικϊσ προβλζπεται 
απαιτοφμενου κενοφ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και διευκζτθςθ των εισ αυτόν προςερχομζνων και 
απερχομζνων καλωδίων. 

 

Χρωματιςμόσ φάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα τον υπό των επιςιμων κανονιςμϊν του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ (ιτοι Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ.) προβλεπόμενον χρωματιςμόν των τριϊν 
φάςεων, του ουδετζρου και τθσ γειϊςεωσ. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ αλλαγι χρωματιςμοφσ των φάςεων κακ’ όςον τοφτο κα ιταν δυνατό να προξενιςει 
ςθμαντικζσ ηθμίεσ τόςον ςτθν υψθλι όςον και ςτθν χαμθλι τάςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτον 
απαραίτθτο ζλεγχο των εγκαταςτάςεων με τθν βοικεια οργάνων διαδοχισ φάςεων (ςτθν χαμθλι τάςθ) 
προκειμζνου να βεβαιωκεί περί τθσ ςωςτισ διαδοχισ. 

Στθν Μ.Τ. κα ζχουμε τουσ εξισ χρωματιςμοφσ : 

 Φάςθ R κίτρινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 1012) 
 Φάςθ S πράςινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 6010) 
 Φάςθ T λιλά (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 4001) 
 Ουδζτερο Ο λευκό (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 - RAL 9002) 
 Γείωςθ : Μαφρεσ λοξζσ γραμμζσ ςε άςπρο φόντο (ηζβρα). 

Στθν χαμθλι τάςθ κα ακολουκθκοφν οι κανονιςμοί του Υπουργείου Βιομθχανίασ Κ.Ε.Θ.Ε. (κωδικόσ 
διακριτικϊν χρωμάτων αγωγϊν φάςεων πολυπολικϊν καλωδίων), ιτοι κα ζχουμε : 

 Φάςθ R (U) Χρϊματοσ μαφρου 
 Φάςθ S (V) Χρϊματοσ κόκκινου 
 Φάςθ T (W) Χρϊματοσ καφζ 
 Ουδζτεροσ Χρϊματοσ γκρί 
 Γείωςθ Χρϊματοσ κίτρινου 

 

Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ κα είναι εργοςταςιακισ καταςκευισ ςειράσ και κα ανταποκρίνονται προσ : 

Τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ EN 60947-2 

Τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC 60974-2 

Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN EN 60947-2 

μθχανικϊσ χειριηόμενοι, με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χϊρου 40oC με αντιςτακμιςμζνεσ μονάδεσ 
αφόπλιςθσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςκεί θ λειτουργικι ικανότθτα. 

Ο κφκλοσ χειριςμοφ, δθλαδι θ ςυχνότθσ ενόσ αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ για τθν όπλιςθ αφόπλιςι του 
υπό τισ εντάςεισ ρευμάτοσ για τισ οποίεσ ζχει καταςκευαςκεί και ςε ποία κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ φςτερα από τον προδιαγραφόμενο κφκλο χειριςμϊν, κα είναι κατθγορίασ 2 ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ IEC 947 (ρεφμα Jcs). 
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Κατά τθν επιλογικι των αυτομάτων διακοπτϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 
και προμθκευτι των υλικϊν οι παρακάτω παράμετροι. 

Θ ικανότθσ διακοπισ του βραχυκυκλϊματοσ από τον αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ τθσ 
τιμισ του ςτο ςθμείο αυτό εμφανιςκθςομζνου τριπολικοφ ι και μονοπολικοφ (περίπτωςθ μετά τον 

 

Ππου NAV : Θ ικανότθσ διακοπισ (αφόπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ ςε βραχυκφκλωμα, Breaking capacity, 
Nennausschaltvermogen 

Θ ικανότθσ ηεφξεωσ υπό ςυνκικεσ βραχυκυκλϊματοσ του αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ςτο ςθμείο αυτό αναμενομζνου κρουςτικοφ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ, ιτοι 

NEV < Jcm (τιμι κορυφισ) 

Ππου NEV : Θ ικανότθσ ηεφξεωσ (όπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ υπό βραχυκφκλωμα, Making capacity, 
Nenneinschaltvermogen 

Θ ςχζςθ <n> μεταξφ των τιμϊν τθσ ικανότθτασ ηεφξεωσ προσ αυτιν τθν διακοπισ υπό βραχυκφκλωμα των 
τοποκετθκθςομζνων διακοπτϊν ιςχφοσ πρζπει ν ικανοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ κατά DIN EN 60947-2 και 
VDE 0660 T.101, δθλαδι τισ ςχζςεισ 

Για 10<J<20kA cosφ=0,3 n=2,0 

Για 20<J<50kA cosφ=0,25 n=2,1 

Το κερμικό βραχυκυκλϊςεωσ Jcw διαρκείασ 1s (1’’) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του αναμενόμενου 
μεγίςτου ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

Επειδι είναι δυνατόν να υφίςτανται διαφορζσ ςε επιμζρουσ τεχνικά ςτοιχεία των αυτομάτων διακοπτϊν 
μεταξφ των καταςκευαςτικϊν οίκων παρατίκενται ςτοιχεία τα οποία πρζπει να φζρουν οι διακόπτεσ. 

Θα φζρουν τριπολικι κερμικι προςταςία με αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ 40oC εξωτερικά ρυκμιηόμενθ με εφροσ ρυκμίςεωσ ……………… και τιμζσ αφοπλίςεωσ 
(αποηεφξεωσ) όπωσ δίδονται ςτουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ EN 57660 Μζροσ 102 / VDE 0660 Μζροσ 101. 

Εκτιμάται ότι για διακόπτεσ μζχρι 300 Α περίπου θ κζρμανςθ των ςτοιχείων υπερεντάςεωσ κα 
πραγματοποιείται απευκείασ για δε διακόπτεσ μεγαλυτζρασ εντάςεωσ κα πραγματοποιείται μζςω 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ. 

Θα φζρουν επίςθσ μαγνθτικι προςταςία με εξωτερικά ρυκμιηόμενα ςτοιχεία και με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ 
του χρόνου κακυςτζρθςθσ τθσ αφόπλιςθσ. Εδϊ τονίηεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου καταςκευαςτι να 
λάβει υπόψθ αφ’ ενόσ μεν τθν βακμονόμθςθ του χρόνου αποκρίςεωσ των αυτομάτων διακοπτϊν οι οποίοι 
λειτουργοφν εν ςειρά (τεμ.4) αφ’ ετζρου δε τον μζγιςτο χρόνο καταπονιςεωσ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 
ο οποίοσ δίδεται με 2s (2’’) κατά τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0532 μζροσ 5. 

 

Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ των πινάκων υποχρεοφται όπωσ υπολογίςει με ακρίβεια τθ απαιτοφμενθ ιςχφ 
των προσ εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακοπτϊν και των 
καταναλϊςεων των οργάνων ενδείξεωσ. 

Επειδι δεν είναι από τοφδε γνωςτι θ προμθκεφτρια των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ αυτοί πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0414 Μζροσ 1 ζωσ 3. 

Στισ πινακίδεσ τουσ πρζπει να αναγράφεται : 

 Θ μεγίςτθ τάςθ λειτουργίασ και θ τάςθ μονϊςεωσ των τυλιγμάτων (0,5/3kV). 
 Θ κλάςθ μονϊςεωσ για τθν μεγίςτθ επιτρεπομζνθ κερμοκραςία τόςον ςτο πρωτεφον όςον και ςτο 

δευτερεφον τφλιγμα (120oC, κλάςθ Ε). 
 Θ ονομαςτικι ζνταςθ 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 16 από 33 
 

 Θ ονομαςτικι ιςχφσ 
 Θ αντοχι ςε βραχυκφκλωμα (Jth/Jdyn). 
 Θ ςυμπεριφορά του Μ/Σ ςτθν περιοχι υπερεντάςεωσ 
 Θ κλάςθ ακριβείασ. 

Ρεριγραφι των επιμζρουσ πεδίων του γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ . 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία - Ρροδιαγραφζσ 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ, μεταλλικοί, τφπου STAB (ΓΕΝΙΚΑ) 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτι, θμιχωνευτι ι επίτοιχθ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιβλζψεωσ ενδεικτικοφ τφπου STAB (STAB VERTEILUNGEN) τθσ εταιρείασ SIEMENS, 
καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται : 

(α) Από μεταλλικό ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξελάςεωσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα, 
με τθ χριςθ φορζων ςχιματοσ διπλοφ Ρ, τα οποία ερμάρια κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ γεωμετρικι 
διάςταςθ με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ οι οποίοι κα αποξθλωκοφν .Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα 
παραμείνει θ υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ και κα αναςυνδεκεί ςτουσ νζουσ πίνακεσ. Κατά τθν 
αποξιλωςθ των παλαιϊν κα πρζπει να προβλεφκεί θ αςφαλι εκτοποκζτθςθ των καλωδιϊςεων οι οποίεσ 
κα επανατοποκετθκοφν.Θ οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ για τθν ςφνδεςθ των νζων πινάκων δεν κα 
πλθρωκεί χωριςτά και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των νζων πινάκων . 

(β) Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ μετωπικι πλάκα. 

(γ) Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ για τα 
όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθ πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνα με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο 
νια τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται πάνω ςτο πλαίςιο με τζςςερισ 
τουλάχιςτον επιχριωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα μποροφν να ξεβιδωκοφν και να βιδωκοφν εφκολα 
με το χζρι, χωρίσ να υπάρχει .ανάγκθ να αφαιρεκεί θ πόρτα του πίνακα. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 
ερμαρίου, του πλαιςίου και τθσ μπροςτινισ πλάκασ κα είναι τουλάχιςτον 1,5mm. 

(δ) Ρροκειμζνου για γραμμζσ που περιλαμβάνουν μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ (δθλαδι, για γραμμζσ πάνω από 
100Α) ι τθλεχειριηομζνουσ διακόπτεσ αζροσ ι επαφείσ (CONTACTORS), ςτον πίνακα κα προβλζπεται 
ιδιαίτερο διαμζριςμα, που κα χωρίηεται από το υπόλοιπο εςωτερικό του πίνακα με χαλφβδινα ελάςματα 
(λαμαρίνεσ). Κάκε τζτοιο διαμζριςμα κα είναι επιςκζψιμο από τθν μετωπικι όψθ του πίνακα, μζςω 
ιδιαίτερθσ κφρασ. Σε κάκε τζτοιο διαμζριςμα, κα υπάρχουν μόνο τα όργανα κλπ. χειριςμοφ, προςταςίασ, 
μετριςεων και ενδείξεων για, μόνο, τθν αντίςτοιχθ αναχϊρθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι. ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι όχι ςτεγανοί 
πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 

 οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ απ' αυτοφσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε αυτοφσ 
με ςτυπιοκλίπτεσ 

 κα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα που κα προςαρμόηεται ςτεγανά πάνω ςτο πλαίςιό τθσ με τθ 
βοικεια ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων, κα παρζχουν δε γενικά βακμό προςταςίασ, κατά IEC 144,       
Ι 54. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΑΣΙΑ. 

Οι πίνακεσ κα βαφτοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφσ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα 
φοφρνου τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ 

Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ. να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ των 
πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και 
επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
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Οι ηυγοί των πινάκων ("μπάρεσ") κατά DΙΝ 43671/9.53 κα είναι επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ ίςθσ τουλάχιςτον 
με το κεντρικό διακόπτθ του πίνακα και κατάλλθλοι για ςτερζωςθ πάνω ςε αυτοφσ αςφαλειϊν, 
μικροαυτομάτων, προςαγωγι και απαγωγι ρεφματοσ κλπ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα ζχουν και "μπάρα" γειϊςεωσ από χαλκό, μπάρα ουδετζρου και μπάρεσ φάςεων. 

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, κα ζχουν άνεςθ χϊρου για τθν 
είςοδο, και για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, κα δοκεί δε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και 
ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων. Γι' αυτό πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ: 

(α) Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

(β) Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα. 

(γ) Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Ππωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, όπου τα φϊτα πολλϊν χϊρων ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' 
ευκείασ από τουσ πίνακεσ. Ζτςι, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ φωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν και οι αντίςτοιχοι 
διακόπτεσ χειριςμοφ, κατάλλθλοι για τθ χριςθ που προορίηονται. 

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ (μικροαυτομάτων και 
διακοπτϊν χειριςμοφ) πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα. 

Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν οι γραμμζσ, ςτθν πάνω πλευρά του 
πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ (βλζπε παρακάτω) και 
του πάνω άκρου των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ ςτθν πάνω πλευρά των πινάκων 
αλλά απλϊσ κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι 
τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςον αφορά τον αρικμό όςεσ χρειάηονται για κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ 
και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ γραμμζσ και τα ιδιαίτερα καλϊδια γειϊςεωσ, όπου 
υπάρχουν τζτοια, ςφμφωνα με τα ςχζδια), όςον αφορά δε τθν διάμετρο ίςεσ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο 
που απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
μεγαλϊςουν όςο χρειάηεται για το πζραςμα και των μεγαλφτερθσ διαμζτρου καλωδίων. Ππου είναι 
απαραίτθτο, οι τρφπεσ μποροφν να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ από μια ςειρζσ. 

Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν ακροδζκτεσ 
("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό. ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεωσ, και οι 
ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε 
γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ 
και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, 
ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, οι δε εςωτερικζσ 
ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε θ πάνω επιφάνειά τουσ να 
είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν 
εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικόσ ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ. 

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, δθλαδι 
τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα 
τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν 
αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ. και κα φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. 
Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό χρειάηεται. 

Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν επικαςςιτερωμζνοι. 
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ που φκάνουν ι 
αναχωροφν. 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 18 από 33 
 

Θα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι θ ίδια φάςθ κα 
ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ. κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια πάντοτε (π.χ. θ L1 αριςτερά, θ L2 ςτο μζςο, 
θ L3 δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα κλζμενσ. 

Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ γραμμζσ που 
μπαίνουν και βγαίνουν. 

Θα λθφκεί ειδικι πρόνοια ςτισ κζςεισ διελεφςεωσ των καλωδίων και τισ διαδρομζσ τουσ μζςα ςτον πίνακα, 
ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ειςόδου των γραμμϊν παροχισ ι των εξερχομζνων γραμμϊν προσ/ από τον πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα παραδοκοφν με όλα τα εξαρτιματα που φαίνονται ςτα ςχζδια (μιτρεσ και φυςίγγια 
αςφαλειϊν. ενδεικτικζσ λυχνίεσ κλπ.) και επί πλζον και με κάκε άλλθ ςυμπλθρωματικι διάταξθ αςφάλειασ 
ι βοθκθτικι ςυςκευι ι όργανο αναγκαίο για τθν 

αςφαλι και κανονικι λειτουργία τουσ (ζςτω και αν αυτά δεν αναφζρονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ), 
κακϊσ και με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςυνδεςμολογίεσ αλλθλο-εξαρτιςεωσ των διαφόρων μθχανθμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζψεωσ να δϊςει ςτουσ πίνακεσ μορφι καλαίςκθτθ. 

Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ κα 
γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα αποτελζςματα αυτά κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ. 

Πςοι πίνακεσ τοποκετθκοφν εντόσ ερμαρίων που κλειδϊνουν (ξφλινων θ γυψοςανίδασ με ξφλινα φφλλα) 
δεν κα ζχουν πόρτεσ και οι χειριςμοί κα γίνονται από τθ μετϊπθ. Πςοι είναι εμφανείσ κα διακζτουν 
ολομεταλλικι κφρα που κλειδϊνει. Οι διακόπτεσ χειριςμϊν φωτιςμοφ και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ και τα 
όργανα κα βρίςκονται πάνω ςτθ κφρα. 

‘Ολοι οι πίνακεσ κα πρζπει να διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για εφκολθ προςκικθ 
κατάλλθλου πρόςκετου ανεμιςτιρα απαγωγισ κερμότθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 
 Διθλεκτρικι δοκιμι. 
 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ. 

Οι πίνακεσ κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν κακϊσ και από λεπτομερι 
καταςκευαςτικά ςχζδια γραμμϊν ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ. 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ ‘’CE’’ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαικζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
και ISO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον πίνακα κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά 
ςχζδια ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν του. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001 
και ΙSO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
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του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

 

Πργανα θλεκτρικών πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Καταςκευι-λειτουργία-περιβάλλον 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι: 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

* 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

* 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι μικροαυτομάτων 
διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυμπεριλαμβάνουν ζνα εξάρτθμα ςχεδιαςμζνο να 
αφοπλίηει το διακόπτθ ςτθν περίπτωςθ πολφ υψθλϊν ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ. Το εξάρτθμα αυτό κα 
είναι ανεξάρτθτο από τθ κερμο-μαγνθτικι. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ 
εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35 kA RMS, 
με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 
60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ 

Γενικά 

Θ προςταςία από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου. ο 
ςυντονιςμόσ με ςυςκευζσ ελζγχου κα πρζπει να είναι τφπου 2, όπωσ ορίηεται από τα πρότυπα IEC 60947-
4.1 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ για προςταςία κινθτιρων, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα IEC 
60947-1 και 60947-2 ι με τουσ αντίςτοιχα πρότυπα των χωρϊν μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-
1/2): 

* κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν 

* ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu). 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ 690 V AC (50/60 Hz) 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 
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* κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να παραδίδονται ςε ςυςκευαςία από 
ανακυκλοφμενο υλικό ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εφαρμόςει 
διαδικαςίεσ που δεν μολφνουν το περιβάλλον, δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται CFc’s, 
χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για ςυςκευαςίεσ από χαρτόνι κ.λπ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να προςαρμόηονται εφκολα ςτα ςτοιχεία 
ελζγχου. Γι’ αυτό οι χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ και κυρίωσ το πλάτοσ, κα πρζπει να είναι παρόμοιεσ με 
αυτζσ των άλλων εξαρτθμάτων ελζγχου κινθτιρων. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Θα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ (ςφμφωνα με IEC 
664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Καταςκευι, λειτουργία, περιβάλλον 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ από 1,5 ζωσ 80 Α. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου 
και τα βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 
ενεργοποιοφνται από μία μπαρζττα ι λαβι που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ 
(ON), ανοικτόσ (OFF), και αφόπλιςθ (TRIPPED). 

Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) για ζλεγχο κινθτιρων από 9 - 95 Α (AC3) (ενδεικτικοφ 
τφπου εταιρείασ SIEMENS) 

Γενικά 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα Ρρότυπα IEC 60947-
1, 60947-4, ι ςε ιςοδφναμα πρότυπα χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Ρροαιρετικά μπορεί 
να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz. 

Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Πλοι οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Καταςκευι 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). 

Θα διατίκενται ςε 3 ι 4 πόλουσ. 

Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 21 από 33 
 

Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 
τουσ με κλίςθ ± 30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Θα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλόκ βοθκθτικϊν επαφϊν ( με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

Λοιπά υλικά πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Μικροαυτόματοι 

Για τθ προςταςία των γραμμϊν που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, Οι 
μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α ζωσ 63Α. Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνα 
με τα VDE 0641, κατάλλθλοι για τάςθ μζχρι 380V Ε.. με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και 
θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 4 
ζωσ 6 φορζσ το ονομαςτικό. Ζνταςθ διακοπισ τουλάχιςτον 6 ΚΑ, για τάςθ 380V Ε.. (ενδεικτικοφ τφπου 
καταςκευισ Merlin-Gerin) . 

Κοχλιωτζσ αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι τφπου ΕΗ και κα αποτελοφνται από βάςθ πορςελάνθσ κατά ΟΙΝ 49510,49511 
και 49325, πϊμα κατά ΟΙΝ 49360 και 48365, ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά ΟΙΝ 49360 και ΟΙΝ 0635, δακτφλιο 
και λοιπά απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν άψογθ λειτουργία τουσ. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι διακόπτεσ φορτίου μζχρι 100Α κα είναι ραγοδιακόπτεσ, δθλαδι διακόπτεσ που εγκακίςτανται πάνω ςτισ 
ράγεσ του πίνακα, όπωσ και οι μικροαυτόματοι, με τουσ οποίουσ είναι όμοιοι μορφολογικά. Οι διακόπτεσ 
αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0632 και το CEE Publ.14 για τισ εντάςεισ μζχρι 63Α και 
με το VDE 0660, Τeil 1/8-69 για τισ εντάςεισ 80 και 100Α και κα είναι τάςεωσ λειτουργίασ 250V 
(μονοπολικοί) και 415V (οι υπόλοιποι). Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτάσ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30mA. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ χρόνοσ 0,03 
δευτερόλεπτα). Ενδεικτικοφ τφπου Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin. 

Τθλεδιακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςμοφ (ωςτικοί θλεκτρονόμοι) 

Για το χειριςμό κυκλωμάτων φωτιςμοφ με τθλεχειριςμό από δφο-τρία ι και περιςςότερα ςθμεία, όπου 
προβλζπεται τζτοια διάταξθ, κα χρθςιμοποιθκοφν τθλεδιακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α μονοπολικοί 
ι διπολικοί, τάςεωσ χειριςμοφ 220V AC, 50 ΘΗ. Θ διάρκεια ηωισ των επαφϊν τουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
φορτίου. κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτον αρικμό ηεφξεων και αποηεφξεων που κακορίηεται πιο κάτω: 

ι. Για ωμικό φορτίο ι για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε 75000 

ιι. Για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ ςε 40000 

ιιι. Για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ςε 30000 

Οι τθλεδιακόπτεσ κα είναι εγκατεςτθμζνοι μζςα ςτουσ πίνακεσ, πάνω ςε ειδικι ράβδο (ράγα) ειδικισ 
διατομισ, κατά ΟΙΝ 46277, όπωσ και οι μικροαυτόματοι. 

Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικών κυκλωμάτων ελζγχου 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα προσ VDE 0550 Τ3, τάςθσ δοκιμισ 2,5KV, κλειςτοφ τφπου. Θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ κα φκάνει τουσ 80°C. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ είναι 50Hl. Θα υπάρχουν λιψεισ 
ςτθν είςοδό τουσ για +5% ονομαςτικισ τάςεωσ. 
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Διπλό κουμπί χειριςμοφ (ON-OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337-1, VDE 0113, DΙΝ 43602. 

Aςφάλειεσ ενδεικτικών λυχνιών 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" και τα πϊματά τουσ κα βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό του πίνακα (δεν ,κα διαπερνοφν τθν μετωπικι πλάκα), Ζτςι για τθν αντικατάςταςθ ενόσ 
καμμζνου φυςιγγίου από τισ αςφάλειεσ αυτζσ, κα χρειαςκεί αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Στουσ πίνακεσ διανομισ και μετά τισ γενικζσ αςφάλειεσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ μία για 
κάκε φάςθ ενϊ ςτισ αναχωριςεισ των θλεκτροκινθτιρων κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
(πράςινθ=ΛΕIΤΟΥΓΙΑ κόκκινθ=ΒΛΑΒΘ και πορτοκαλί=ΣΤΑΣΘ). 

Οι λυχνίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνδεκοφν ςτο δευτερεφον τφλιγμα μεταςχθματιςτι χαμθλισ 
τάςεωσ και κα ζχουν ζγχρωμο γυαλί ι πλαςτικοφσ φακοφσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν εργαςία αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων 
πινάκων οποιαδιποτε ηθμία ςυμβεί ςτθν υπάρχουςα υποδομι κτιριακι και Θ/Μ ι ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα δεν κα αποηθμιωκοφν από τθν Υπθρεςία ι τθν Επίβλεψθ παρά μόνο και αποκλειςτικά από τον 
Ανάδοχο. 

Οι Ρίνακεσ κα ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τουσ παλαιοφσ. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ ι υλικό και μικρουλικό (μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.τ.λ.π) δεν κα πλθρωκεί 
ξεχωριςτά αλλά. αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο 

Διακόπτεσ 

1) Οι κεντρικοί διακόπτεσ των πινάκων και υποπινάκων κα είναι με αυτόματουσ διακόπτεσ αζρα κλειςτοφ 
τφπου 4 με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι προςταςία με τεχνικά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω 
ςτο μονογραμμικό ςχζδιο των θλεκτρικϊν πινάκων. 

2) Οι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων κα είναι αυτόματοι μικροαυτόματοι με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι 
προςταςία με καμπφλθ D ςτα 10ΚΑ. 

3) Στισ αναχωριςεισ οι οποίεσ τροφοδοτοφν κινθτιρεσ και οι οποίεσ περιζχουν κερμικι ι αυτοματιςμοφσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. Θα αλλαχκεί και αυτι και υπολογιςτεί μζςα ςτθν τιμι του εκάςτοτε πίνακα. 

4) Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ τα παραπάνω να τα πραγματοποιιςει 
υποβάλλοντασ τθσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ του ζργου και να πάρει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Αρχισ. 

Οι νζοι πίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου STAB και όπου απαιτείται κα κλείνουν με πόρτα μεταλλικι 
ςτεγανι. 

Στθν τιμι των νζων πινάκων περιλαμβάνεται θ αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ των υπαρχουςϊν γραμμϊν, 
δθλαδι ότι υλικό και μικροχλικό απατθκεί (καλϊδια, μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.λ.π.) κακϊσ και θ εργαςία 
τοποκζτθςισ τουσ. 

Πτι οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτθκοφν εφόςον προκλικθκε από τον ανάδοχο κα αποκαταςτακεί πλιρωσ. 

 

 

 

 

 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 23 από 33 
 

6. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΘΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ  

 

Θ οριηόντια καλωδίωςθ, κα πρζπει να διακζτει αρχιτεκτονικι αςτζρα (star) ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα 
Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ. Κεντρικό ςθμείο τθσ ακτινωτισ αυτισ δομισ είναι ο κατανεμθτισ του ιςογείου, 
μζςα ςτον οποίο τοποκετοφνται patch panels χαλκοφ RJ-45 κατθγορίασ 6. Κάκε 2-πλι πρίηα χρθςιμεφει για 
τθ ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν ενόσ χριςτθ (π.χ. υπολογιςτισ και τθλζφωνο) μζςω RJ-45 patch 
cords. Mε τον τρόπο αυτό, όλοι οι χριςτεσ “φτάνουν” ςτα patch panel του κατανεμθτι του ιςογείου (2 links 
για κάκε χριςθ). Θ δομι αυτι τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ DATA και 
VOICE για όλουσ τουσ χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Θ οριηόντια καλωδίωςθ χαλκοφ κα πρζπει ςαν 
ενιαίο ςφνολο να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και απόδοςθσ του προτφπου 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1 που αφοροφν τθν κατθγορία 6 (Category 6). 

Eίναι επίςθσ υποχρεωτικό όλα τα μζρθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ (πρίηεσ, καλϊδια, patch panels, patch 
cords) να προζρχονται αποκλειςτικά από ζνα και μόνο καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 
δυνατι ποιότθτα, ομοιογζνεια και απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 
Το μικοσ όλων των καλωδίων, μεταξφ του κατανεμθτι και των τθλεπικοινωνιακϊν πριηϊν, δεν πρζπει ςε 
καμιά περίπτωςθ να υπερβαίνει τα 100 μζτρα, ενϊ όλα τα καλϊδια τόςο ςτισ πρίηεσ όςο και ςτα patch 
panels κα πρζπει να είναι πλιρωσ τερματιςμζνα. 
 

Ακολουκοφν οι προδιαγραφζσ όλων των προϊόντων που απαρτίηουν τθν Οριηόντια Καλωδίωςθ 

 

6.2. ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΗΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

 

Το ηθτοφμενο καλϊδιο πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 24 AWG, μονόκλωνο. 

 Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν κατθγορία 6, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλο για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι των παραμζτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και “ACR” (Attenuation-to-Crosstalk 

Ratio), πρζπει να είναι θ κάκε μια, μεγαλφτερεσ από τθν ελάχιςτα απαιτοφνενθ τιμι που 
κακορίηεται ςτο standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 
568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 250 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ που ακολουκεί). 

 Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 

Στα επόμενα αναφζρονται λεπτομερϊσ θ δομι/καταςκευι του καλωδίου, οι διαςτάςεισ και τα ςυςτατικά 
του μζρθ, τα χαρακτθριςτικά μετάδοςθσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του, και τζλοσ θ ςιμανςι του και 
ο χρωματικόσ του κϊδικασ. 
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6.3. ΤΘΛ/ΚΕΣ ΡΙΗΕΣ 2 RJ-45 ΘΥΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΕΣ (UNSHIELDED), ΚΑΤΘΓΟ. 6  

 

Οι ηθτοφμενεσ πρίηεσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Κατθγορία 6”, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “ΝΕΧT” πρζπει να είναι τουλάχιςτον 33,1 db ςτα 250 MHz, ενϊ θ τιμι 

τθσ παραμζτρου “POWER SUM NEXT” να είναι τουλάχιςτον 30,2 db ςτα 250 ΜHz. 
 Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε 

απ’ευκείασ μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογϊν. 
 Κατάλλθλεσ για εντοιχιςμζνθ & ενδοκανάλια τοποκζτθςθ, κακϊσ και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ με τθ 

χριςθ ειδικοφ επίτοιχου κουτιοφ ίδιων διαςτάςεων. 
 Να διακζτουν εικονίδια (icons) και ετικζτεσ (labels) για τθ ςωςτι και εποπτικι καταγραφι, ςιμανςθ 

και διαχείριςι τουσ (αρίκμθςθ κάκε μιασ πόρτασ και ζνδειξθ τφπου ςφνδεςθσ ανά πόρτα π.χ. φωνι 
ι δεδομζνα). Επιπλζον ςτθ πρόςοψθ τθσ πρίηασ να είναι τυπωμζνο το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 
 Στα επόμενα δίνεται ςε διάγραμμα οι διαςτάςεισ και θ εποπτικι εικόνα τθσ ηθτοφμενθσ πρίηασ, 

κακϊσ και ο πίνακασ χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ των RJ-45 κυρϊν. 

6.4. PATCH PANELS 

 

Οι κατανεμθτζσ (patch-panels ) ορόφου τοποκετοφνται ςε ικριϊματα 19 ιντςϊν και προτείνεται να 
υπάρχουν ειδικά κλιματιηόμενα δωμάτια για τα ικριϊματα και τον εξοπλιςμό κάκε ορόφου. Oι κατανεμθτζσ 
είναι επίςθσ cat6 με ανάλογο αρικμό κυρϊν (16-24-48-96) για να καλφψουν τισ αντίςτοιχεσ πρίηεσ. 
Ρροτείνεται να γίνεται διαχωριςμόσ κατά τον τερματιςμό ϊςτε όλα τα καλϊδια κζςεων data να 
τερματίηονται ςε μια ςυςτοιχία κατανεμθτϊν και όλα τα καλϊδια κζςεων voice ςε άλλθ. Ζτςι επιτυγχάνεται 
ευκολότερθ μικτονόμθςθ. 

Σε κάκε κζςθ τερματίηεται πλιρωσ με «κάρφωμα» ςε υποδοχζσ τφπου 110 το αντίςτοιχο καλϊδιο 
τεςςάρων ηευγϊν. H ςυνδεςμολογία του καλωδίου είναι θ 568B με αντιςτοιχία ηευγϊν ςφμφωνα με τον 
χρωματικό κϊδικα. Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το μικοσ καλωδίου χωρίσ ςυςτροφι που απαιτείται για 
τον τερματιςμό να μθν ξεπερνά τα 1.5-2 cm. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ κατανεμθτϊν τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ με τισ ςυςκευζσ μεταγωγισ (switches) του 
δικτφου Ethernet γίνεται με ςυνδετικά καλϊδια UTP κατθγορίασ 6 μικουσ 1 μζτρου. 

6.5. PATCH CORDS 

 

Τα ηθτοφμενα patch cords πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτα (UTP) patch cord, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, RJ-45 ςε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικοφ 
μανδφα από PVC, και πολφκλωνουσ (stranded) αγωγοφσ 24 AWG υποχρεωτικά. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Enhanced Κατθγορία 6”, κατ’ 
ελάχιςτο. 

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 

 Εργοςταςιακισ καταςκευισ (όχι ιδιοκαταςκευζσ). 
 Μικουσ 1 μζτρου (περίπου) για μικτονόμθςθ ςε καμπίνα και 3 μζτρων (περίπου) για ςφνδεςθ 

τερματικϊν ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
 Να φζρει ειδικζσ βάςεισ ςτα 2 άκρα (boots), οι οποίεσ να ελαχιςτοποιοφν τισ αςκοφμενεσ τάςεισ ςτα 

RJ-45 βφςματα (strain relief boots). 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 25 από 33 
 

6.6. ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν εντόσ πλαςτικϊν καναλιϊν τφπου Legrand που είναι 
τοποκετθμζνα πάνω από το ςοβατεπί. Τα κανάλια ζχουν εςωτερικό διαχωριςτικό, ϊςτε να χωρίηονται τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων από εκείνα των ιςχυρϊν ρευμάτων. Στθ ςυνζχεια κατακόρυφα μζςω των 
καναλιϊν οδθγοφνται μζχρι τισ ςχάρεσ ςτθν οροφι του αντίςτοιχου ορόφου. 

 

6.7. ΣΧΑΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Τα καλϊδια του κάκε χϊρου μζςω των καναλιϊν καταλιγουν ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων. Οι ςχάρεσ 
διαςτάςεων 100mmx60mm οδεφουν ψθλά κοντά ςτθν οροφι δίπλα ςτισ ςχάρεσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 

 

6.8. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

Οι ςωλινεσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι πλαςτικοί ι χαλφβδινοι με διαςτάςεισ που κακορίηει ο 
κανονιςμόσ του ΟΤΕ. 

 

6.9. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

Τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι πλαςτικά, τετράγωνα, με πλευρά 7,5cm για 1-10 ηεφγθ και 10cm, για 11-20 
ηεφγθ. 

 

6.10. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

 

Ο φάκελοσ πιςτοποίθςθσ που παραδίδεται περιζχει : 

 Σχζδια καλωδιϊςεων (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Visio). 
 Αρίκμθςθ ανάλογα με τθ ςιμανςθ (κατα TIA/EIA 606). 
 Σχζδια ικριωμάτων με κατανεμθτζσ και άλλα ςτοιχεία (wire managers, πολφπριηα, UPS, switches) 

που περιλαμβάνουν. 
 Σχζδια διάταξθσ ενεργϊν ςυνδζςεων. 
 Αποτελζςματα μετριςεων και ελζγχου καλωδίωςθσ χαλκοφ (NEXT, wire map, attenuation, μικοσ) 

και οπτικϊν ινϊν (μετριςεισ) ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. 
 Ριςτοποιθτικά των εγκαταςτατϊν τθσ καλωδίωςθσ. 
 Φωτογραφίεσ υποδομισ κατά τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  

Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτον τθλεπικοινωνιακό κατανεμθτι του κτιρίου και 
ςυγκεκριμζνα ο μεταγωγζασ (switch), κα είναι επϊνυμου καταςκευαςτι, όπωσ, ενδεικτικά αναφζρεται, 
3Com ι Cisco, και κα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςτερζωςθσ εντόσ του τθλεπικοινωνιακοφ κατανεμθτι (Rack mountable) με μζγιςτο 
φψοσ 1RU 

 Απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι ρεφματοσ χωρίσ τθν χριςθ εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
 24 κφρεσ UTP, ταχφτθτασ 1000/100/10 Mbits/sec, με δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (auto sensing) 
 Αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ (half/full duplex) 
 Τρόποσ διαμεταγωγισ: store & forward 
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 Ρροτεραιότθτα διαμεταγωγισ για εφαρμογζσ ιχου και εικόνασ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 802.1p 
(priority queuing): 4 queues ςε κάκε κφρα 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 32.000 MAC διευκφνςεων 
 Αυτόματθ ρφκμιςθ κάκε κφρασ κατά MDI/MDIX 
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLANs) 
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςε κάκε κφρα που κα απεικονίηουν τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ, τθν κατεφκυνςθ 

επικοινωνίασ κακϊσ και τθν κατάςταςθ τθσ κάκε κφρασ 
 Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ: 50W 
 Μζγιςτθ εκλειόμενθ κερμότθτα: 130 BTU/h 
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7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ’ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Θα εγκαταςτακεί ςε 
χϊρουσ των Εργαςτθρίων και των Γραφείων τθσ Εδαφοπονίασ. Στο χϊρο του server κα τοποκετθκεί 
αυτόνομθ μονάδα split heat pump. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από μία εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) και αντίςτοιχα πολλαπλζσ 
εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ κάκε μια κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ για 
τθν χαμθλι κι ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργιά των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι 
ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Θ εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, 
οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Θ εξωτερικι 
μονάδα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου scroll, αποκλειςτικά τφπου INVERTER για μεγαλφτερθ 
ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία. Ο ςυμπιεςτισ μεταβλθτισ ςυχνότθτασ κα είναι ικανόσ να 
μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μιασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου απόδοςθσ τουλάχιςτον 25-100%. 

Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει 
να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του 
ςτοιχείου. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται αυτόματα ςτισ 
αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων 9auto power failure restart). Θ δυνατότθτα 
αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί, αν αυτό είναι επικυμθτό, για κάκε 
μεμονωμζνθ εςωτερικι μονάδα, για τθν περίπτωςθ μερικισ υποςτιριξθσ τoυ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ από 
Θ/Η. H εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 
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7.2. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: 

 Να είναι τφπου δαπζδου ι τοίχου, εμφανοφσ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν εφκολθ 
προςαρμογι τουσ, ςυναρμολογθμζνεσ από τον καταςκευαςτι και να περιλαμβάνουν περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, λεκάνθ ςυμπυκνωμάτων, αντλία 
ςυμπυκνωμάτων και να είναι ζτοιμεσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα ψυκτικοφ μζςου, τθσ αποχζτευςθσ 
ςυμπυκνωμάτων και θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν εξωτερικι μονάδα. 

 Να είναι ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ > Α+ 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα να είναι κατάλλθλθ για τροφοδοςία από το θλεκτρικό δίκτυο 1ph/230V ςτα 
50Hz. 

 Θ ςτάκμθ κορφβου τθσ κάκε εςωτερικισ μονάδασ δεν κα ξεπερνά τα 38 db για τισ μζχρι 3,6 KW και 45 
db για τισ μεγαλφτερεσ, ςτθν υψθλι ταχφτθτα του ανεμιςτιρα , μετρθμζνεσ ςε άθχο δωμάτιο ςε 
απόςταςθ 1,5m και 1,5m φψοσ από τθ εςωτερικι μονάδα. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ από κατάλλθλθ εκτονωτικι βαλβίδα για ανεξάρτθτο 
ζλεγχο ροισ του ψυκτικοφ μζςου. 

 Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να τθροφν τισ παρακάτω ςυνκικεσ 

 Ψφξθ: Εςωτερικι Θερ. 27 οC DB / 19 οC WB , Εξωτερικι Θερ. 35 οC DB 

 Θζρμανςθ: Εςωτερικι Θερ. 20 οC DB , Εξωτερικι Θερ. 7 οC DB / 6 οC WB 

 Να υπάρχουν διακζςιμα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια, τα εγχειρίδια χριςθσ, τα prospectus του 
καταςκευαςτι όπωσ και τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ τουσ κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE). 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο και μζςω αυτοφ κα ελζγχεται 
πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 

 Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και 
παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

 Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON – OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ. 
 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 
 Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ / κζρμανςθ), ςε 

περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο πιλότοσ. 
 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 
 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι – χαμθλι) 
 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1ο C 
 φκμιςθ τθσ γωνίασ των πτερυγίων τθσ μονάδασ ςε μια ςτακερι κζςθ ι επιλογι αυτόματθσ 

περιςτροφισ. 
 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 

ϊρεσ. 
 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 
 Διακόπτθ ελζγχου – δοκιμϊν 
 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 
 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου (χειριςτιριο) και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον 

υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα 
ξεχωριςτά. 
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7.3. TEXNIKA ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ κα πρζπει: 

 Να είναι εξ’ ολοκλιρου από χαλκοςωλινα άνευ ραφισ υπζρβαρου τφπου, μονωμζνεσ με μονωτικό 
υλικό τφπου armaflex ελάχιςτου πάχουσ 9mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120˚C 

 Στισ εξωτερικζσ όδευςθσ του χαλκοςωλινα οι μονϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται ζναντι 
ακτινοβολίασ και χτυπθμάτων. 

 Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με τισ 
ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints).Κάκε τζτοιο ςετ διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι 
του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι και ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 Ραράλλθλα με τθν εγκατάςταςθ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα οδεφςει και καλϊδιο αυτοματιςμοφ, 
δθλαδι το καλϊδιο επικοινωνίασ των εςωτερικϊν με το εξωτερικό μθχάνθμα, το οποίο κα βρίςκεται 
εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα και κα είναι διατομισ 2x1mm2 ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και των καλωδίων κα γίνει ωσ 
κάτωκι : τα κατακόρυφα ςτθρίγματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από βζργα γαλβανιςμζνθ, 
ςτθριγμζνθ με ντίηεσ ςτον τοίχο των φρεατίων πάνω ςτθν οποία κα προςαρμοςτοφν ςτθρίγματα 
χαλκοςωλινα. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα είναι αλφαδιαςμζνεσ ωσ προσ τθν κατακόρυφο. Για το 
καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκεί ςωλινα ευκφγραμμου τφπου και ψυκτικά 
εξαρτιματα όπωσ γωνίεσ, καμπφλεσ κτλ. μόνο για τισ κάκετεσ διαδρομζσ και για τθν ςωλινα του αερίου 
(χοντρι διατομι). Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων ςτθν οροφι των χϊρων κα γίνεται ςτο ψθλότερο ςθμείο 
αυτισ (πλθςίων του ταβανιοφ), προκειμζνου να μθν ενοχλεί τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςτικά, 
κανάλια κτλ. και κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα χαλκοςωλινασ. Σε κάκε ςτιριγμα κατακόρυφο ι 
οριηόντιο κα προςαρμόηεται θ ςωλινα του αερίου. Θ δε ςωλινα του υγροφ (ψιλι ςωλινα), κακϊσ και 
το καλϊδιο του αυτοματιςμοφ κα ςτθρίηεται δεμζνο πάνω ςτθν ςωλινα του αερίου. Οι κζςεισ των 
εςωτερικϊν μονάδων φαίνονται ενδεικτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αεραγωγϊν διαφόρων διατομϊν με τφπο μόνωςθσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ μασ. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ plenum απαγωγισ ςτομίων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των ςτομίων απαγωγισ κλιματιςμοφ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, 
διαςτάςεων όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (damper, ςτθρίγματα κτλ) ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και με τισ προδιαγραφζσ που κακορίηει το ζργο. 

 Πλα τα ςτόμια κλιματιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοδειωμζνο προφίλ αλουμινίου. 

 

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ όλων των υλικϊν κα γίνει θ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ και παράδοςθσ 
των μθχανθμάτων, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κενοφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, τθν πλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματιςμό και τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 
λειτουργίασ, τθν εκκίνθςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και κζρμανςθ κακϊσ και τθν παροχι 
οδθγιϊν ςτον χριςτθ για τθν ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
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7.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΟΤΥΡΑ  

 

Οι εργαςίεσ τα υλικά, κφρια ι βοθκθτικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται 
ςτθν κατθγορία αυτι, κα πρζπει κατ ελάχιςτον να πλθροφν τουσ 

κανονιςμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τα Ρρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα, κατά τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ότι αφορά τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ, τα πρωτογενι υλικά που τα ςυνιςτοφν, τισ ιδιότθτεσ, αποδόςεισ, χαρακτθριςτικά 
κ.λ.π. κακϊσ και τθν αςφάλεια κατά τθν χριςθ τουσ. Από τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα αυτά, 
κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιφάςεων, που κα κακορίηεται κατά 
περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. 

 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί, τα Ρρότυπα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του ΕΛΟΤ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα των οποίων θ εφαρμογι δεν ζχει ακόμα καταςτεί 
υποχρεωτικι. 

 Οι Εκνικοί Κανονιςμοί και τα Εκνικά Ρρότυπα, όπωσ Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), 

 Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Θνωμζνων Ρολιτειϊν (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπϊν Κρατϊν 
Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τα Διεκνι (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα τθσ 
χϊρασ προςζλευςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, εάν δεν καλφπτονται από τα πιο πάνω 
αναφερόμενα 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 
αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι τθν 
άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (λζβθτεσ, πιεςτικά δοχεία, αντλίεσ κλπ), 
πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 
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8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ 

 

Οτιδιποτε αφορά θλεκτρικζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ τφπου γερανογζφυρασ κα είναι ςφμφωνα με  
ΡΕΤΕΡ:08-08-03-00 (ΥΔΑΥΛΙΚΑ ΕΓΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ) 

 

9. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9.1. ΡΟΤΥΡΑ  

 

Εξωτερικό ΣΑΡ 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. Physical damage to structures 
and life hazard”. 

Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1412, “ Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ- Οδθγία Α : Εκτίµθςθ κινδφνου 
κεραυνοπλθξίασ και επιλογι επιπζδου προςταςίασ του ΣΑΡ. 

 

Υλικών 

Υλικά Εξωτερικισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

Τα προϊόντα που κα χρθςιµοποιθκοφν να ζχουν υποςτεί µε επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ 
προβλζπονται από τα κάτωκι πρότυπα : 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : 
Requirements for connection components”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 

Απαγωγοί Κρουςτικών Υπερτάςεων 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected 
to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected 
to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods” 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
Στάκμθσ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό του, γίνεται βάςει του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1412/1998. Στθν περίπτωςθ 
ανάγκθσ εγκατάςταςθσ ΣΑΡ προβαίνουμε ςτον ςχεδιαςμό τθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και ςτθν υλοποίθςι τθσ με υλικά που πρζπει να ικανοποιοφν τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και ΕΝ 50164 – 2.  
 

9.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα που ςκοπό ζχει να ςυλλζξει το κεραυνικό ρεφμα και να το διοχετεφςει μζςω των 
αγωγϊν κακόδου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αςφάλεια. Αποτελείται από ράβδουσ (ακίδεσ), τεταμζνα 
ςφρματα, πλζγμα αγωγϊν (βρόχοι), μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Τουσ αγωγοφσ κακόδου που ςκοπό 
ζχουν να οδθγιςουν το κεραυνικό ρεφμα από το ςυλλεκτιριο, με αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
Αποτελείται από αγωγοφσ διατεταγμζνουσ ςυνικωσ περιμετρικά τθσ καταςκευισ ορατοφσ ι μθ. 

Το ςφςτθμα γείωςθσ που ςκοπόσ του είναι να επιτευχκεί θ διάχυςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μζςα ςτθ γθ, 
με αςφάλεια χωρίσ να δθμιουργοφνται επικίνδυνεσ υπερτάςεισ. Αποτελείται από οριηόντια ι κατακόρυφα 
θλεκτρόδια γείωςθσ, τοποκετθμζνα εντόσ του εδάφουσ ι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα. 
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Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 : 

α. Ανάλογα τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ οι διαςτάςεισ των βρόχων του 

ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ, θ γωνία προςταςίασ ακίδοσ που πικανόν να περιζχεται ςε αυτό κακϊσ 

επίςθσ θ μζςθ απόςταςθ των αγωγϊν κακόδου, ορίηονται ςτον πίνακα 1 και ςτο διάγραμμα 1.  
 

 

β. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ απαιτεί 
ελάχιςτα μικθ θλεκτροδίων που φαίνονται ςτο διάγραμμα 2. Τα ελάχιςτα μικθ μποροφν να μθ λθφκοφν 

υπ’ όψθ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί μία αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ από 10Ω. 

  

Ελάχιςτο µικοσ L1 οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ, ανάλογα µε τθ ςτάκµθ προςταςίασ και τθν ειδικι 
αντίςταςθ του εδάφουσ, ςφµφωνα µε το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. Οι ςτάκµεσ προςταςίασ III και 
IV είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ. Για τα κατακόρυφα θλεκτρόδια το ελάχιςτο 
µικοσ γειωτι είναι 0,5L1. 
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10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1) Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα 
υλικά και τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια όλων των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 
κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και κάκε 
είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν (οπζσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ ,διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςε 
γυψοςανίδεσ κακϊσ και ςτιριξθ αυτϊν, βαφζσ, κ.λ.π.) για τθν τοποκζτθςθ και τθν πλιρθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 
καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που 
επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι 
επακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των 
δικτφων, οι ακριβείσ τουσ διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα 
απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. 

2) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 
ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ και 
βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ λογικά 
ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει πλιρωσ. Στο 
τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν περιλαμβανομζνων 
μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, 
μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία θλεκτροκινθτιρων, 
ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κα). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
ποιότθτα. 

Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 
αρικμοφσ ςειράσ. 
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1. ΥΛΙΚΑ ΕΓΟΥ  

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάκε αυτοτελζσ υλικό ι κάκε ςφςτθμα υλικϊν, που διατίκεται ζτοιμο ςτο 
εμπόριο και μπορεί να ενςωματωκεί ςτο ζργο αυτοφςιο ι φςτερα από επεξεργαςία. 

Κανζνα υλικό δεν παραγγζλεται, αγοράηεται ι χρθςιμοποιείται χωρίσ να ζχει υποβλθκεί το απαιτοφμενο 
κατά περίπτωςθ δείγμα και να ζχει εγκρικεί εγγράφωσ θ χριςθ του από τον Εργοδότθ ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

 Πλα τα προςκομιηόμενα υλικά κα είναι κατάλλθλα ςυςκευαςμζνα, καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ 
και ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τα εγκεκριμζνα πρότυπα. Θα ανταποκρίνονται ςτα 
εγκεκριμζνα δείγματα και κα ςυνοδεφονται από όλα τα προβλεπόμενα πιςτοποιθτικά ελζγχου των 
ιδιοτιτων τουσ και τθσ ποιότθτάσ τουσ και κα περιζχονται ςτο επίςθμο τεχνικό φυλλάδιο τθσ 
εταιρείασ που τα παράγει. 

 Πλα τα ειςαγόμενα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία κα πρζπει να 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά με το ελλθνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (μετάφραςθ), αλλά απαραίτθτα από 
το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο τθσ χϊρασ παραγωγισ 

 Πλα τα υλικά κα προςκομίηονται, κα αποκθκεφονται, κα διακινοφνται, κα χρθςιμοποιοφνται και κα 
ενςωματϊνονται ςτο ζργο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αυτζσ και τισ οδθγίεσ των παραγωγϊν ι 
των καταςκευαςτϊν τουσ. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να μεριμνιςει με δικζσ του δαπάνεσ με 
τθν εξαςφάλιςθ αποκθκευτικϊν χϊρων. Θ Υπθρεςία ουδεμία υποχρζωςθ ζχει για τθν εξαςφάλιςθ 
αποκθκευτικϊν χϊρων, κακϊσ και καμία απολφτωσ ευκφνθ φφλαξθσ των υλικϊν του ζργου. Θ 
αποκλειςτικι ευκφνθ αποκικευςθσ και φφλαξθσ βαρφνει τον ανάδοχο 

 Οι ποςότθτεσ των προςκομιηόμενων και αποκθκευόμενων υλικϊν κα είναι τόςεσ ϊςτε να μθν 
διακόπτεται ο ρυκμόσ των εργαςιϊν από τισ ςυνθκιςμζνεσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ και των 
μεταφορϊν και κα ανταποκρίνονται ςτισ προβλζψεισ για το ςυγκεκριμζνο λόγο. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν ςτο εργοτάξιο κα γίνεται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ με φροντίδα και 
δαπάνθ του αναδόχου. Για λόγουσ αςφαλείασ ο εργοδότθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν λιψθ 
πρόςκετων μζτρων κατά τθν αποκικευςθ υλικϊν. 

 Θ αποκικευςθ των προςκομιηόμενων υλικϊν κα γίνεται κατά τζτοιο τρόπο και τόςο χρονικό 
διάςτθμα, ϊςτε να αποφεφγεται και θ παραμικρι αλλοίωςθ ς’ αυτά (ςφςταςθ, φυςικι και χθμικι, 
αντοχζσ και λοιπζσ χαρακτθριςτικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ, εμφάνιςθ κ.τ.λ.) και κα ακολουκοφνται 
οι οδθγίεσ του παραγωγοφ ι καταςκευαςτι τουσ. 

 Θ αποκικευςθ των υλικϊν (θ οποία κα είναι εντόσ του εργοταξίου) κα γίνεται ζτςι ϊςτε να είναι 
δυνατόσ κάκε ςτιγμι οποιοςδιποτε ζλεγχοσ από τον εργοδότθ και να διευκολφνεται θ κατανάλωςι 
τουσ αντίςτοιχα με τθν ςειρά προςκόμιςισ τουσ. Θ προςκόμιςθ και διακίνθςθ των υλικϊν ςτο 
εργοτάξιο κα γίνεται κατά τουσ ενδεδειγμζνουσ τρόπουσ, ϊςτε αυτά να μθν υφίςτανται ηθμιζσ ι 
άλλεσ αλλοιϊςεισ. 

 Τα υλικά που δεν ανταποκρίνονται ςτα εγκεκριμζνα δείγματα και τισ προδιαγραφζσ αυτζσ ι 
αλλοιϊκθκαν κατά τθν μεταφορά, αποκικευςθ κ.λ.π., ι ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τον άςτοχο 
τρόπο ςτο ζργο κα απομακρφνονται αμζςωσ από το εργοτάξιο και κα αντικακίςτανται με 
κατάλλθλα νζα. 

 Πλα τα υλικά που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα πρζπει να διαςφαλίηουν ςτακερι ποιότθτα και να 
ζχουν πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9002. 

 Στθν περίπτωςθ που θ εταιρεία παραγωγισ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό κα πρζπει οι ςτακερζσ 
ςυνκικεσ παραγωγισ να διαπιςτϊνονται απο τον επιβλζποντα μθχανικό και το τμιμα Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ του Ε.Κ.ΕΦ.Ε. / “Δ”. 

 Για να εγκρικοφν τα υλικά κα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό δοκιμϊν που πλθροφν 
όλεσ τισ επιμζρουσ απαιτιςεισ ενόσ και του αυτοφ κανονιςμοφ και από δφο δείγματα κάκε υλικοφ. 

 Θ τοποκζτθςθ των υλικϊν ςτο ζργο κα γίνεται από εκπαιδευμζνα ι εξουςιοδοτθμζνα ςυνεργεία 
από τισ εταιρείεσ παραγωγισ ι τουσ νόμιμουσ αντιπροςϊπουσ τουσ και ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 
λεπτομζρειεσ που αναφζρουν. 
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2. ΕΓΑΣΙΑ  

 Με τον όρο εργαςία νοείται οποιαδιποτε ενζργεια ζχει ςχζςθ με τθν κατεργαςία των υλικϊν, είτε 
ςτον χϊρο του εργοταξίου είτε αλλοφ και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο. Καμία εργαςία δεν κα 
εκτελείται χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχουν εγκρικεί από τον εργοδότθ οι μελζτεσ και τα υλικά 
ςφμφωνα με τισ οποίεσ κα εκτελεςκεί αυτι. 

 Καμία εργαςία δεν κα εκτελείται χωρίσ να ζχουν ελεγχκεί οι προθγοφμενεσ εργαςίεσ πριν 
καταςτοφν αφανείσ. Κατά τον ζλεγχο ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ειδοποιεί ζγκαιρα τθν 
επίβλεψθ και να παρζχει όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, προςωπικό και μζςα ςτον ελεγκτι του 
εργοδότθ. 

 Μετά τθν αποπεράτωςθ κάκε εργαςίασ κα απομακρφνονται και τα άχρθςτα υλικά, κα κακαρίηονται 
οι χϊροι με προςοχι και κα καλφπτονται οι περατωμζνεσ εργαςίεσ για να μθν υποςτοφν φκορζσ 
κ.λ.π. μζχρι τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

3. ΕΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ  

 

Θ εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων για το εργοτάξιο παροχϊν ενζργειασ, νεροφ, τθλεπικοινωνιϊν και 
αποχζτευςθσ ομβριϊν και λυμάτων, είναι ευκφνθ του αναδόχου και βαρφνουν όλα τα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ αποκλειςτικά αυτοφ και μόνον. 
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4. ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι εγκαταςτάςεισ που περιγράφονται είναι : 

 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ αςκενϊν ρευμάτων 

 

4.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Χρθςιμοποιικθκαν οι εξισ κανονιςμοί : 

 Θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 Οδθγίεσ ΔΕΘ 
 Ρρότυπα: DIN, VDE, CIE, ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 
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5. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

5.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Σκοπόσ 

Σκοπόσ τθσ εγκατάςταςθσ είναι θ εξαςφάλιςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τον φωτιςμό των χϊρων που κα 
ανακαταςκευαςκοφν και τθν λειτουργία διαφόρων ςυςκευϊν και μθχανθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

Αντικείμενο 

Στο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργαςίεσ : 

1)Τοποκζτθςθ νζου ακραίου δικτφου φωτιςμοφ και κίνθςθσ το οποίο κα περιλαμβάνει πίνακεσ, διακόπτεσ 
,ρευματοδότεσ ,φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ, φωτιςτικά δϊματα ανάγκθσ. 

2)Θ διανομι των καλωδίων που κα τοποκετθκοφν κα γίνει με μεταλλικζσ εςχάρεσ και πλαςτικά κανάλια. 

Κανονιςμοί 

Οι κανονιςμοί που κα ακολουκθκοφν για τον ςχεδιαςμό των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων είναι: 

 Κτιριοδομικόσ κανονιςμόσ (Απόφαςθ 3046/304/30.1.89 ΦΕΚ Τεφχοσ Δ 59/3.2.89). 
 Κανονιςμόσ εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 VDE - D 100/12.65 Ρερί εγκαταςτάςεωσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 
 DIN 5053 B1 1 που κακορίηει τθν ςτάκμθ φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ. 

 

5.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

 

Φωτιςμόσ - Ζλεγχοσ φωτιςμοφ 

Ανάλογα με τθν χριςθ του χϊρου, κα εγκαταςτακοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ διαφόρων τφπων. 

ευματοδότεσ 

 Θα προβλεφκοφν μονοφαςικοί ρευματοδότεσ. 
 Οι γραμμζσ των ρευματοδοτϊν κα είναι ςαφζςτατα διαχωριςμζνεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ. 
 Για τθν καλφτερθ αυτονομία ςτθν τροφοδοςία των χϊρων, κα ςυνδεκοφν μόνο τρείσ ρευματοδότεσ 

ςε κάκε γραμμι πριηϊν. 

Συςκευζσ 

 Οι μόνιμεσ ςυςκευζσ κα τροφοδοτοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ με μόνιμεσ παροχζσ. 
 Ο ζλεγχόσ τουσ γίνεται ι αυτόματα, ι χειροκίνθτα. 
 Οι αναχωριςεισ τουσ από τουσ πίνακεσ, φζρουν ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ. 

Διακόπτεσ 

 Οι γενικοί και μερικοί διακόπτεσ ζνταςθσ μζχρι και 40 A, κα είναι τφπου ράγασ. 
 Πμοιοι με τουσ παραπάνω διακόπτεσ, κα τοποκετθκοφν και για τον ζλεγχο των γραμμϊν 
 φωτιςμοφ, όταν αυτόσ γίνεται από πίνακα. 
 Επίςθσ όμοιοι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςαν γενικοί διακόπτεσ ςτουσ μικροφσ πίνακεσ φωτιςμοφ. 
 Οι διακόπτεσ (μερικοί ι γενικοί) των πινάκων ζνταςθσ μεγαλφτερθσ των 40 A κα είναι 

αςφαλειοαποηεφκτεσ φορτίου. 
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5.3. ΑΚΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Το ακραίο δίκτυο αποτελοφν οι γραμμζσ που αναχωροφν από τον πίνακα και καταλιγουν ςτισ 
καταναλϊςεισ. 

 Οι γραμμζσ κα είναι από καλϊδια τφπου NYM. 
 Το δίκτυο τροφοδοτεί τόςο τα φωτιςτικά ςϊματα και τουσ ρευματοδότεσ όςο και τισ ςυςκευζσ. 
 Οι γραμμζσ φωτιςμοφ κα γίνουν με καλϊδια NYM 3x1,5mm2. 
 Οι ρευματοδότεσ τροφοδοτοφνται με γραμμζσ ανεξάρτθτεσ από αυτζσ του φωτιςμοφ και με 

καλϊδια NYM 3x2,5mm2 εκτόσ από τισ τριφαςικζσ που τροφοδοτοφνται με καλϊδια NYM 
5x2,5mm2. 

 

5.4. ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα πλαςτικά κανάλια κα τοποκετθκοφν περιμετρικά ςτουσ τοίχουσ των χϊρων, περιμετρικά ςε φψοσ που 
κα κακοριςκεί από τθν επίβλεψθ. Εντόσ των πλαςτικϊν καναλιϊν τοποκετοφνται τα καλϊδια τροφοδοςίασ 
των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των ρευματοδοτϊν. Το κανάλι αυτό είναι καταςκευαςμζνο από ςκλθρό PVC 
και αποτελείται από δφο κφρια μζρθ, το κάτω τμιμα και το καπάκι. 

 Το κάτω τμιμα ζχει ςχιμα U και μπορεί να φζρει οριηόντιεσ διαχωριςτικζσ λωρίδεσ, ϊςτε όλο το 
κανάλι να χωρίηεται ςε δφο ανεξάρτθτα κανάλια, που το κακζνα να δζχεται καλϊδια διαφορετικισ 
εγκαταςτάςεωσ (ιςχυρά ρεφματα, τθλζφωνα, ενδοεπικοινωνίεσ κ.λ.π.). 

 Στα πάνω χείλθ θ βάςθ κακϊσ και οι διαχωριςτικζσ λωρίδεσ ζχουν τρφπεσ, ϊςτε να κουμπϊνουν 
μζςα ςε αυτι κατά διαςτιματα ςτθρίγματα απόςταςθσ, που να κρατοφν τα καλϊδια μζςα ςτα 
κανάλια πρίν μποφν τα καπάκια και να ςτακεροποιοφν γενικά το κανάλι. 

 Το καπάκι, κουμπϊνει ςτθ βάςθ πάνω από τα ςτθρίγματα απόςταςθσ, ςτα κατάλλθλα 
διαμορφωμζνα χείλθ τθσ βάςθσ. 

 Το επίτοιχο κανάλι ςυνοδεφεται πάντοτε με τα ειδικά τεμάχια για διαμόρφωςθ εςωτερικισ ι 
εξωτερικισ γωνίασ, διαμόρφωςθ “Ταφ”, τάπα για το τζρμα κακϊσ και εςωτερικά διαχωριςτικά τα 
οποία ειδικά τεμάχια ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του καναλιοφ. 

 

5.5. ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τζτοια ϊςτε να εξαςφαλίηουν τθν καλφτερθ επαναπόδοςθ των χρωμάτων 
και ταυτοχρόνωσ να είναι μεγάλθσ ηωισ και μικρισ κατανάλωςθσ. 

Φωτιςτικά φκοριςμοφ 

Σε όλουσ τουσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ. 

Τα φωτιςτικά των χϊρων υγιεινισ κα είναι ςτεγανά τφπου χελϊνασ ιςχφοσ 1x20 W, ανάλογα με το χϊρο. 

Οι λαμπτιρεσ κα ζχουν χρωματικι απόδοςθ που κα ανικει ςτθν 1 βακμίδα ϊςτε θ επαναπόδοςθ των 
χρωμάτων να είναι από 85-100% (τζτοιεσ αποδόςεισ ζχουν ο χρωματιςμόσ 84 τθσ PHILIPS ι ιςοδυνάμου). Οι 
λαμπτιρεσ κα είναι ενδεικτικοφ τφπου “LID” τθσ PHILIPS ι LUMINLUX τθσ OSRAM για καλφτερθ φωτιςτικι 
απόδοςθ ανά Watt. 

Πλα τα φωτιςτικά φκοριςμοφ κα φζρουν θλεκτρονικό ballast κατάλλθλου μεγζκουσ για διόρκωςθ του 
ςυντελεςτι ιςχφοσ, ϊςτε αυτόσ να είναι μεγαλφτεροσ του 0.95 . 

Φωτιςμόσ αςφαλείασ 

Θα τοποκετθκοφν φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ πάνω από τισ πόρτεσ και ςε επίκαιρα ςθμεία του κτιρίου. 
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Φωτιςτικό ςϊμα αςφαλείασ ιςχφοσ 2Χ18 W και φωτεινισ ζνταςθσ 300 LUMENS, με ξθροφ τφπου 
ςυςςωρευτι Ν1 - Cd, αυτόματθσ φόρτιςθσ με τθν βοικεια ανορκωτι, με αυτόματο άναμμα μετά τθν 
διακοπι του ρεφματοσ, με μζγιςτο χρόνο λειτουργίασ μίασ ϊρασ μετά τθν διακοπι του ρεφματοσ, δθλαδι 
φωτιςτικό ςϊμα πλιρεσ με λαμπτιρεσ και μικροχλικά και εργαςία πλιρθσ εγκατάςταςθσ και ςφνδεςθσ για 
κανονικι λειτουργία. 

 Καταςκευαςτικά - Λοιπά 

Οι ςυνδζςεισ των καλωδίων από φωτιςτικό ςε φωτιςτικό κα γίνουν μζςα ςτθν κλζμμα του φωτιςτικοφ, που 
κατά τον κανονιςμό, είναι ςθμείο διακλαδϊςεωσ. Τα καλϊδια ςφνδεςθσ κα είναι κερμοάντοχα με μονωτικι 
επζνδυςθ ςιλικόνθσ. 

 

5.6. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι με γείωςθ. Ειδικά ςτουσ υγροφσ και πρόςκαιροσ υγροφσ χϊρουσ κα 
τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ ςτεγανοί. 

 Κάκε γραμμι ρευματοδοτϊν, ςτα εργαςτιρια κα τροφοδοτεί μόνον τρείσ ρευματοδότεσ, ενϊ όλεσ 
οι άλλεσ γραμμζσ δεν κα τροφοδοτοφν περιςςότερουσ από 4 ζωσ 5 ρευματοδότεσ. 

 Ειδικά οι ρευματοδότεσ για τισ αυτόνομεσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ κα είναι ςε ανεξάρτθτθ γραμμι. 
 Πλοι οι ρευματοδότεσ κα είναι SCHUKO για να διευκολφνεται θ πικανι χριςθ διαφόρων ςυςκευϊν. 
 Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι διμερείσ χωνευτοί ιςχυρισ καταςκευισ με βάςθ από πορςελάνθ 

με πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ (SCHUKO) με εμπρόςκιο κάλυμμα προςταςίασ των επαφϊν. 
 Οι ρευματοδότεσ όπου απαιτθκεί κα είναι χωνευτοί ςε κανάλι ι επίτοιχοι και θ βάςθ τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε πλαςτικό κανάλι κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι του πλαςτικοφ καναλιοφ. 

 

5.7. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

 

Τφποι ςωλινων 

Οι ςωλινεσ μζςα ςτουσ οποίουσ κα τοποκετοφνται θλεκτρικοί αγωγοί και καλϊδια, ανάλογα με το είδοσ 
τουσ είναι οι παρακάτω: 

 Σωλινεσ πλαςτικοί απλοί ι ενιςχυμζνοι. 
 Χαλυβδοςωλινεσ με ςυγκολλθμζνθ ραφι, κοχλιοτομθμζνοι, με μονωτικι επζνδυςθ ςφμφωνα με το 

άρκρο 146, παράγραφοσ 5 ΦΕΚ 598/55. 
 Σπιράλ πλαςτικοί ι Χαλυβδοςωλινεσ όπου θ φφςθ τθσ εγκατάςταςθσ το επιβάλλει.  

Εγκατάςταςθ ςωλθνώςεων 

 Οι ςωλινεσ κα εγκαταςτακοφν ζτςι που να μποροφν να τοποκετθκοφν ι αφαιρεκοφν τα καλϊδια 
χωρίσ να καταςτραφοφν. 

 Θ ελάχιςτθ ονομαςτικι διάμετροσ ςωλινα που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είναι Φ 13,5mm ι Φ ½’’. 
Οι διάμετροι των ςωλινων ανάλογα με τθν διατομι των διερχομζνων καλωδίων ι αγωγϊν κα είναι 
ςφμφωνοι με τουσ πίνακεσ του παρόντοσ Φ.Τ.Ρ. 

 Ππου οι εν λόγω πίνακεσ δεν προβλζπουν διάμετρο ςωλινα, θ επιλογι 1,5 φορά μεγαλφτερθ από 
τθν εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου. 

 Οι ςωλθνϊςεισ κα τοποκετοφνται παράλλθλα ι κάκετα με τισ πλευρζσ των τοίχων ι ορόφων. 
Σωλινεσ που οδεφουν παράλλθλα κα απζχουν μεταξφ τουσ τουλάχιςτον όςο θ διάμετρόσ τουσ. 

 Σωλινεσ θλεκτρικζσ που οδεφουν παράλλθλα με άλλεσ διαφορετικϊν εγκαταςτάςεων κα απζχουν 
απ’ αυτζσ τουλάχιςτον 300mm. 

 Οι αλλαγζσ διεφκυνςθσ κα γίνονται με ειδικά τυποποιθμζνα εξαρτιματα, ι με κάμψθ των ςωλινων 
μζςω ειδικισ ςυςκευισ ι με κουτιά διακλάδωςθσ. 

 Οι καμπφλεσ των ςωλινων κα ζχουν ακτίνα τουλάχιςτον ζξι φορζσ τθν διάμετρο του ςωλινα. 
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 Μεταξφ δφο κουτιϊν διακλάδωςθσ επιτρζπονται το πολφ τρείσ καμπφλεσ και μία ζνωςθ ανά τρία 
μζτρα. 

 Πταν θ απόςταςθ των κουτιϊν διακλάδωςθσ δεν ξεπερνάει το ζνα μζτρο απαγορεφεται να υπάρχει 
ζνωςθ. 

 Τα κομμάτια των ςωλινων μζςα ςτο πάχοσ των τοίχων ι οροφϊν δεν κα ζχουν ζνωςθ. 
 Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθν πιό ςφντομθ διαδρομι, χωρίσ περιττζσ αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, 

χωρίσ παραμόρφωςθ ι ςφνκλιψθ, με μικρι κλίςθ πρόσ τα κουτιά διακλάδωςθσ χωρίσ παγίδεσ 
(ςιφϊνια). 

 Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ςιδθροςωλινων ι χαλυβδοςωλινων και όταν διακόπτεται θ ςυνζχειά 
τουσ πρζπει να αποκακιςτάται θ θλεκτρικι ςυνζχεια με διάταξθ γεφφρωςθσ. 

 Τα ςυςτιματα ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ζδαφοσ ι ςτο δάπεδο κα είναι ςτεγανά. 

 

5.8. ΤΥΡΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ - ΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρολυπολικά αδιάβροχα καλϊδια με κερμοπλαςτικι επζνδυςθ NYM ςφμφωνα με τον Ρίνακα ΙΙΙ του 
άρκρου 135 ΦΕΚ 598/55, κατθγορία (3) (α), VDE 0250, 0283 και DIN 47705. 

 Υπόγεια πολυπολικά καλϊδια με μόνωςθ και μανδφα από κερμοπλαςτικό υλικό NYY ςφμφωνα με 
τον κανονιςμό VDE 0271. 

 Πλοι οι παραπάνω αγωγοί κα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι για διατομι μζχρι και 4mm2 και 
πολφκλωνοι για διατομι 6mm2 και πάνω. 

 

5.9. ΣΥΜΑΤΩΣΕΙΣ Θ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΘΝΕΣ  

 

 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ είναι 1,5mm2. 
 Θ ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ διατομι ενόσ αγωγοφ που χρθςιμοποιείται ςε κφκλωμα ρευματοδοτϊν ι 

κίνθςθσ είναι 2,5mm2. 
 Πλοι οι αγωγοί κα ζχουν τθν μόνωςθ τουσ χρωματιςμζνθ με τα αντίςτοιχα χρϊματα για τισ τρείσ 

φάςεισ, τον ουδζτερο και τθν γείωςθ. 
 Πλοι οι αγωγοί κα είναι μονοκόμματοι μεταξφ τουλάχιςτον δφο διαδοχικϊν κουτιϊν διακλάδωςθσ. 

Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν μζςα ςτα κουτιά διακλάδωςθσ κα γίνονται με πλαςτικοφσ 
διακλαδωτιρεσ. 

 Καλϊδια που ςυνδζουν πίνακεσ μεταξφ τουσ κα είναι οπωςδιποτε μονοκόμματα. Κουτιά 
διακλάδωςθσ που τυχόν κα υπάρχουν χρθςιμοποιοφνται μόνο ςαν κουτιά διζλευςθσ. 

 Θ διατομι των αγωγϊν ενόσ κυκλϊματοσ είναι θ ίδια ςε όλο τουσ το μικοσ. 
 Οι αγωγοί του ουδετζρου και τθσ γείωςθσ κα τοποκετοφνται ςυνικωσ, εκτόσ αν αναφζρεται αλλιϊσ 

ςτα ςχζδια, μαηί με τουσ αγωγοφσ των φάςεων μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι καλϊδιο. 

 

5.10. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΟΑΤΕΣ  

 

 Ιςχφουν τα ίδια που αναφζρονται ςτθν παραπάνω για τισ ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ διατομζσ, τα 
χρϊματα των μονϊςεων και τισ ενϊςεισ. 

 Θα καταςκευαςκοφν από καλϊδια NYM και κα ςτθρίηονται ςε τοίχουσ ι οροφζσ με ειδικά διμερι 
πλαςτικά ςτθρίγματα απόςταςθσ που κα τοποκετοφνται ανά 300mm. 

 Τα πλαςτικά ςτθρίγματα κα ςτερεϊνονται ςτα οικοδομικά ςτοιχεία με ειδικζσ βίδεσ εκτόνωςθσ απ’ 
ευκείασ ι μζςω ςιδθροδρόμων. 

 Ππου οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν τα καλϊδια μπορεί να τοποκετθκοφν πάνω ςε μεταλλικι ςχάρα. 

 



Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 
 

Σελίδα 11 από 33 
 

5.11. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

 

 Θα είναι κυκλικά, τετραγωνικά ι ορκογωνικά κατάλλθλα για τον τφπο του ςωλινα ι του καλωδίου. 
 Σε υγροφσ ι ςκονιηόμενουσ χϊρουσ τα κουτιά κα είναι ςτεγανά. 
 Θ ςφνδεςθ κουτιϊν με κοχλιοτομθμζνουσ ςωλινεσ κα γίνεται με βίδωμα των ςωλινων πάνω ςτα 

κουτιά. 
 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κυκλικά κουτιά διαμζτρου τουλάχιςτον 80mm και μζχρι το πολφ 

τεςςάρων διευκφνςεων. 

 

 

5.12. ΚΟΥΤΙΑ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΘΝΩΝ  

 Θα είναι από χυτοπρεςςαριςτό πλαςτικό με καπάκι ιςχυρισ καταςκευισ ςτερεωμζνο με βίδα. 

 

5.13. ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYM  

 Θα είναι από βακελίτθ με ςτεγανό καπάκι και ςτυπιοκλίπτεσ κατάλλθλθσ διαμζτρου για τα 
ςυνδεόμενα καλϊδια. 

 

5.14. ΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  

 

Μονοφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζοσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 250V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

Τριφαςικοί 

 Θα είναι πλαςτικοί διμερείσ με βάςθ από πορςελάνθ ι ιςχυρό πλαςτικό και τετραγωνικό κάλυμμα 
βαρζωσ τφπου, κατάλλθλοι για εναλλαςςόμενο ρεφμα 400V και ονομαςτικι ζνταςθ 16A. 

 Θα ζχουν πλευρικζσ επαφζσ γείωςθσ δθλαδι κα είναι τφπου SHUKO. 
 Ο βακμόσ ςτεγανότθτάσ τουσ κα είναι ανάλογοσ με τθν κατθγορία του χϊρου ςτον οποίο 

βρίςκονται. 

 

5.15. ΑΓΩΓΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ  

 

 Θα είναι τελείωσ ίδιοι με τουσ υπόλοιπουσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων ςαν καταςκευι και μόνωςθ 
είτε γυμνοί πολφκλωνοι αγωγοί. 

 Πταν χρθςιμοποιείται χαλυβδοςωλινασ ι γαλβανιςμζνοσ ςιδθροςωλινασ για τθν προςταςία των 
αγωγϊν γείωςθσ, που δεν τοποκετοφνται μαηί με τουσ αγωγοφσ φάςεων και τον ουδζτερο, πρζπει 
να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια του ςωλινα αφ’ ενόσ και θ ςφνδεςθ του αγωγοφ ςτα άκρα 
του με τον ςωλινα αφ’ ετζρου. 

 Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ μζςα ςτο ζδαφοσ πρζπει να είναι καςςιτερομζνοι. 
 Οι ςυνδζςεισ των αγωγϊν γείωςθσ κα είναι αςφαλείσ με ςυγκόλλθςθ εν κερμϊ ι με ειδικοφσ 

χάλκινουσ ςυνδετιρεσ. 
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5.16. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΘΟΙΣΜΟΥ.  

 

Γενικά 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ και απόδοςθσ αντίςτοιχθσ αυτϊν που κακορίηονται ςτθ 
μελζτθ, αλλά κα φζρουν ακρυλικό κάλυμμα επιλεγμζνο και προςαρμοςμζνο ςτθ βάςθ, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ απαιτοφμενθ ςτάκμθ φωτιςμοφ και να είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ αλλαγι των 
θλεκτρικϊν ςτοιχείων του ςϊματοσ. 

Θ μεταλλικι βάςθ κα είναι καταςκευαςμζνθ από χαλυβδοζλαςμα DKP εξαιρετικισ ποιότθτασ, ελάχιςτου 
πάχουσ 0,5 χλςτ. Σφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 1623/1624. Θ μεταλλικι βάςθ κα υποςτεί ειδικι 
επεξεργαςία για να αντζχει ςτθ ςκουριά, όπωσ αναφζρεται παρακάτω: 

 απολίπανςθ και αποβολι ςκουριάσ με ειδικά διαλυτικά κακαριςμοφ 
 φωςφάτωςθ όλων των επιφανειϊν 
 επικάλυψθ με ιςχυρό αντιδιαβρωτικό υπόςτρωμα 
 τελικι βαφι με θλεκτροςτατικι μζκοδο, που κα είναι ομοιόμορφθ χωρίσ ελαττϊματα, φυςςαλίδεσ 

ι ξζνα ςϊματα 
 ςτερζωςθ τθσ θλεκτροςτατικισ βαφισ με ψιςιμο ςε κατάλλθλο κλίβανο ςε κερμοκραςία 140οC 

ζωσ 180οC χωρίσ τοπικζσ υπερκερμάνςεισ. 

Θ βάςθ κα φζρει κατάλλθλθ εξαγωγικι τρφπα για το παξιμάδι γείωςθσ, τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν 
ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ από τθν οροφι και τρφπεσ ειδικισ μορφισ για τθν ανάρτθςθ του φωτιςτικοφ απο 
τθν οροφι και τρφπεσ διζλευςθσ των καλωδίων τροφοδοςίασ. 

Στθ βάςθ υπάρχουν κατάλλθλεσ υποδοχζσ για τθν ςτιριξθ των ςτραγγαλιςτικϊν πθνίων, λυχνιολαβϊν και 
βάςεων εκκινθτϊν. 

Στθν όλθ καταςκευι δεν κα υπάρχουν κολλιςεισ των μετάλλων αλλά κατάλλθλεσ κάμψεισ πολφ καλισ 
εφαρμογισ. 

Θ βαφι των ελαςμάτων που ςχθματίηουν το χϊρο των λαμπτιρων φκοριςμοφ κα ζχει τθν ποιότθτα που 
προδιαγράφεται πιο πάνω και θ απόχρωςι τθσ κα είναι λευκι με ςυντελεςτι ανάκλαςθσ τουλάχιςτον 85%. 

Τυχόν μθ βαμμζνο μεταλλικό τμιμα τθσ βάςθσ κα ζχει υποςτεί επιφανειακι χθμικι οξείδωςθ για να 
προςτατεφεται από τθ ςκουριά. 

Ανάρτθςθ 

Το φωτιςτικό ςϊμα κα τοποκετείται ςτθν οροφι ι κα κρεμιζται με αλυςίδεσ εάν το φψοσ του χϊρου είναι 
αντίςτοιχα μικρό ι μεγάλο. Θ ςχετικι εντολι κα δίνεται από τθν επίβλεψθ. 

Ρλαςτικό κάλυμμα 

Το πλαςτικό κάλυμμα κα είναι από διαφανζσ Plexiglass με ομοιόμορφο πάχοσ και άριςτθ ποιότθτα, ϊςτε να 
μθν αλλοιϊνεται ι κιτρινίηει με τθν πάροδο του χρόνου. Το κάλυμμα κα είναι ενιςχυμζνο ςτισ ακμζσ και κα 
ζχει υποςτεί ειδικι αντιςτατικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ζλκει τθν ςκόνθ. 

Θα προςαρμόηεται ςτθν μεταλλικι βάςθ με παρεμβολι αφρϊδουσ πλαςτικοφ, ϊςτε, μετά τθν τοποκζτθςθ 
του πλαςτικοφ καλφμματοσ να αποκλείεται θ είςοδοσ ςκόνθσ. 

Θ ςφςφιξθ του πλαςτικοφ καλφμματοσ πάνω ςτθ βάςθ κα γίνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ εργαλείων ι 
αποκοχλίωςθ κοχλιϊν, αλλά με τθν βοικεια ειδικϊν ελατθρίων ι μοχλϊν ςυγκράτθςθσ που 
ενςωματϊνονται ςτθ βάςθ του φωτιςτικοφ ςϊματοσ. 

Ηλεκτρικά όργανα - λαμπτιρεσ 

Πλα τα μεταλλικά όργανα και οι λαμπτιρεσ κα είναι του ιδίου οίκου, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι 
λειτουργία, μεγάλθ διάρκεια ηωισ και ευχζρεια ανταλλακτικϊν. 

Στθν θλεκτρικι εξάρτθςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ φκοριςμοφ για όλουσ τουσ τφπουσ κα τοποκετείται 
θλεκτρονικό ballast. 
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Στραγγαλιςτικά πθνία 

Το ςτραγγαλιςτικό πθνίο κα είναι ακόρυβθσ λειτουργίασ κατάλλθλο για τθν ονομαςτικι ιςχφ του λαμπτιρα 
φκοριςμοφ και κα είναι θλεκτρονικό . 

Ο ςυνδυαςμόσ ςτραγγαλιςτικοφ πθνίου και πυκνωτοφ κα εξαςφαλίηει ςτο ςφςτθμα ςυν Φ=0,95 
τουλάχιςτον. 

Ζτςι θ κερμοκραςία του τυλίγματοσ κα διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα με τθν εξαςφάλιςθ μεγάλθσ 
επιφάνειασ απαγωγισ τθσ κερμότθτασ και όχι με ελάττωςθ του ρεφματοσ από το τφλιγμα. 

Κατά τα λοιπά κα πλθροφνται οι προδιαγραφζσ CIE ζκδοςθ 82 ι VDE 0712. 

Λυχνιολαβζσ 

Ο λαμπτιρασ κα ςυγκρατείται ακίνθτοσ με λυχνιολαβζσ βαρειάσ καταςκευισ, περιςτροφικοφ τφπου 
αςφαλείασ με ειδικι διάταξθ ελατθρίου και κινθτι κεντρικι κεφαλι που κα εξζρχεται ςτθ κζςθ λειτουργίασ 
του λαμπτιρα. Οι επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ για να αποφεφγεται θ αλλοίωςθ από 
θλεκτρικό τόξο κατά τθν ζναυςθ των λαμπτιρων. Ο κάλυκασ του λαμπτιρα κα είναι 6 13. 

Λαμπτιρεσ 

Οι λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ανάλογα με το φωτιςτικό κα είναι ονομαςτικισ ιςχφοσ 18W, υπό ςτοιχεία 
λειτουργίασ 220V, AC, 50Hz και απόδοςθ για χρϊματα PHILIPS 84 ι OSRAM 21 ςε LUMEN : 

Ρυκνωτζσ 

Οι πυκνωτζσ κα ειναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0560 για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ από -25οC ζωσ 85oC και κα περιλαμβάνουν αντίςταςθ εκφόρτιςθσ που κα ςυνδζεται 
παράλλθλα. 

Εκκινθτζσ 

Ο εκκινθτισ κα είναι ικανόσ για αρκετζσ χιλιάδεσ εναφςεων, κα φζρει ενςωματωμζνο αντιπαραςιτικό 
πυκνωτι και κα είναι κατάλλθλοσ για τθν ζναυςθ των αντίςτοιχων λαμπτιρων. 

Ρροβολζασ εξωτερικοφ χώρου 

Θα είναι πλιρωσ ςτεγανόσ, με λαμπτιρα LED 70W, εργοςταςιακισ καταςκευισ. 

 

5.17. ΡΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΕΩΣ  

 

Ο γενικόσ πίνακασ χαμθλισ τάςεωσ κα είναι εργοςταςιακισ τυποποιθμζνθσ καταςκευισ ςειράσ ςφμφωνα 
με τουσ κανονιςμοφσ : 

 VDE 0600 Μζροσ 500 (Τ500) 
 DIN E 60439-1 
 IEC 60439-1 

υπό τον γενικό τίτλο : 

 Low voltage switchgear and controlgear assemblies 
 Niederspannungs-schaltgeraetekombinationen 
 Typgepruefte und partiell typgepruefte kombinationen (TSK) 

Τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά του κα είναι : 

 Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ : ζωσ 690 V, 50 Hz 
 Ονομαςτικι τάςθ μονϊςεωσ : 1000 V 
 Τάςθ δοκιμϊν : 3 kV 
 Αντοχι ςε ζνταςθ κρουςτικοφ ρεφματοσ Js :  50 kA 
 Βακμόσ προςταςίασ κατά DIN 40050 : IP 40 
 : 1,25mm 
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 Επικάλυψθ ποφδρασ κατά DIN 43656 
 Σκελετόσ : θλεκτρογαλβανιςμζνοσ 
 Απόχρωςθ χρϊματοσ βαφισ : κατά RAL 7032 (ανοικτό γκρί) 
 Θζςθ πίνακα : ελεφκερα ιςτάμενοσ 
 Είςοδοσ – ζξοδοσ καλωδίων : από τθν κάτω πλευρά του πίνακα μζςω επιςκεψίμων καναλίων 
 Χειριςτιρια διακοπϊν : από τθν εμπρόςκια πλευρά 

Εγκατάςταςθ γενικών πινάκων Χ.Τ. 

Θ εγκατάςταςθ των πινάκων χαμθλισ τάςεωσ ςτθν τελικι τουσ κζςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν 
τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ τουσ επί κατάλλθλα διαμορφωμζνων βάςεων .Γενικϊσ προβλζπεται 
απαιτοφμενου κενοφ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ και διευκζτθςθ των εισ αυτόν προςερχομζνων και 
απερχομζνων καλωδίων. 

 

Χρωματιςμόσ φάςεων 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει με μεγάλθ ςχολαςτικότθτα τον υπό των επιςιμων κανονιςμϊν του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ (ιτοι Υπουργείου Βιομθχανίασ, Δ.Ε.Θ.) προβλεπόμενον χρωματιςμόν των τριϊν 
φάςεων, του ουδετζρου και τθσ γειϊςεωσ. 

Απαγορεφεται ρθτϊσ θ αλλαγι χρωματιςμοφσ των φάςεων κακ’ όςον τοφτο κα ιταν δυνατό να προξενιςει 
ςθμαντικζσ ηθμίεσ τόςον ςτθν υψθλι όςον και ςτθν χαμθλι τάςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτον 
απαραίτθτο ζλεγχο των εγκαταςτάςεων με τθν βοικεια οργάνων διαδοχισ φάςεων (ςτθν χαμθλι τάςθ) 
προκειμζνου να βεβαιωκεί περί τθσ ςωςτισ διαδοχισ. 

Στθν Μ.Τ. κα ζχουμε τουσ εξισ χρωματιςμοφσ : 

 Φάςθ R κίτρινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 1012) 
 Φάςθ S πράςινθ (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 6010) 
 Φάςθ T λιλά (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 – RAL 4001) 
 Ουδζτερο Ο λευκό (Χρωματιςμόσ κατά DIN 5381 - RAL 9002) 
 Γείωςθ : Μαφρεσ λοξζσ γραμμζσ ςε άςπρο φόντο (ηζβρα). 

Στθν χαμθλι τάςθ κα ακολουκθκοφν οι κανονιςμοί του Υπουργείου Βιομθχανίασ Κ.Ε.Θ.Ε. (κωδικόσ 
διακριτικϊν χρωμάτων αγωγϊν φάςεων πολυπολικϊν καλωδίων), ιτοι κα ζχουμε : 

 Φάςθ R (U) Χρϊματοσ μαφρου 
 Φάςθ S (V) Χρϊματοσ κόκκινου 
 Φάςθ T (W) Χρϊματοσ καφζ 
 Ουδζτεροσ Χρϊματοσ γκρί 
 Γείωςθ Χρϊματοσ κίτρινου 

 

Αυτόματοι τριπολικοί διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ κα είναι εργοςταςιακισ καταςκευισ ςειράσ και κα ανταποκρίνονται προσ : 

Τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ EN 60947-2 

Τουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ IEC 60974-2 

Τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ DIN EN 60947-2 

μθχανικϊσ χειριηόμενοι, με κερμοκραςία περιβάλλοντοσ χϊρου 40oC με αντιςτακμιςμζνεσ μονάδεσ 
αφόπλιςθσ προκειμζνου να μθν υποβακμιςκεί θ λειτουργικι ικανότθτα. 

Ο κφκλοσ χειριςμοφ, δθλαδι θ ςυχνότθσ ενόσ αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ για τθν όπλιςθ αφόπλιςι του 
υπό τισ εντάςεισ ρευμάτοσ για τισ οποίεσ ζχει καταςκευαςκεί και ςε ποία κατάςταςθ πρζπει να βρίςκεται ο 
διακόπτθσ φςτερα από τον προδιαγραφόμενο κφκλο χειριςμϊν, κα είναι κατθγορίασ 2 ςφμφωνα με τουσ 
κανονιςμοφσ IEC 947 (ρεφμα Jcs). 
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Κατά τθν επιλογικι των αυτομάτων διακοπτϊν πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τον ανάδοχο καταςκευαςτι 
και προμθκευτι των υλικϊν οι παρακάτω παράμετροι. 

Θ ικανότθσ διακοπισ του βραχυκυκλϊματοσ από τον αυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο 
τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ τθσ 
τιμισ του ςτο ςθμείο αυτό εμφανιςκθςομζνου τριπολικοφ ι και μονοπολικοφ (περίπτωςθ μετά τον 

 

Ππου NAV : Θ ικανότθσ διακοπισ (αφόπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ ςε βραχυκφκλωμα, Breaking capacity, 
Nennausschaltvermogen 

Θ ικανότθσ ηεφξεωσ υπό ςυνκικεσ βραχυκυκλϊματοσ του αυτομάτου διακόπτθ ιςχφοσ ςτο ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο τοποκετιςεϊσ του, ςφμφωνα με το μονογραμμικό ςχζδιο του υποςτακμοφ, κα είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ του ςτο ςθμείο αυτό αναμενομζνου κρουςτικοφ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ, ιτοι 

NEV < Jcm (τιμι κορυφισ) 

Ππου NEV : Θ ικανότθσ ηεφξεωσ (όπλιςθσ) του διακόπτθ ιςχφοσ υπό βραχυκφκλωμα, Making capacity, 
Nenneinschaltvermogen 

Θ ςχζςθ <n> μεταξφ των τιμϊν τθσ ικανότθτασ ηεφξεωσ προσ αυτιν τθν διακοπισ υπό βραχυκφκλωμα των 
τοποκετθκθςομζνων διακοπτϊν ιςχφοσ πρζπει ν ικανοποιοφν τουσ κανονιςμοφσ κατά DIN EN 60947-2 και 
VDE 0660 T.101, δθλαδι τισ ςχζςεισ 

Για 10<J<20kA cosφ=0,3 n=2,0 

Για 20<J<50kA cosφ=0,25 n=2,1 

Το κερμικό βραχυκυκλϊςεωσ Jcw διαρκείασ 1s (1’’) πρζπει να είναι μεγαλφτερο του αναμενόμενου 
μεγίςτου ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

Επειδι είναι δυνατόν να υφίςτανται διαφορζσ ςε επιμζρουσ τεχνικά ςτοιχεία των αυτομάτων διακοπτϊν 
μεταξφ των καταςκευαςτικϊν οίκων παρατίκενται ςτοιχεία τα οποία πρζπει να φζρουν οι διακόπτεσ. 

Θα φζρουν τριπολικι κερμικι προςταςία με αντιςτάκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ για κερμοκραςία 
περιβάλλοντοσ 40oC εξωτερικά ρυκμιηόμενθ με εφροσ ρυκμίςεωσ ……………… και τιμζσ αφοπλίςεωσ 
(αποηεφξεωσ) όπωσ δίδονται ςτουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ EN 57660 Μζροσ 102 / VDE 0660 Μζροσ 101. 

Εκτιμάται ότι για διακόπτεσ μζχρι 300 Α περίπου θ κζρμανςθ των ςτοιχείων υπερεντάςεωσ κα 
πραγματοποιείται απευκείασ για δε διακόπτεσ μεγαλυτζρασ εντάςεωσ κα πραγματοποιείται μζςω 
μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ. 

Θα φζρουν επίςθσ μαγνθτικι προςταςία με εξωτερικά ρυκμιηόμενα ςτοιχεία και με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ 
του χρόνου κακυςτζρθςθσ τθσ αφόπλιςθσ. Εδϊ τονίηεται θ υποχρζωςθ του αναδόχου καταςκευαςτι να 
λάβει υπόψθ αφ’ ενόσ μεν τθν βακμονόμθςθ του χρόνου αποκρίςεωσ των αυτομάτων διακοπτϊν οι οποίοι 
λειτουργοφν εν ςειρά (τεμ.4) αφ’ ετζρου δε τον μζγιςτο χρόνο καταπονιςεωσ των μεταςχθματιςτϊν ιςχφοσ 
ο οποίοσ δίδεται με 2s (2’’) κατά τουσ κανονιςμοφσ DIN VDE 0532 μζροσ 5. 

 

Μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 

Ο ανάδοχοσ τθσ καταςκευισ των πινάκων υποχρεοφται όπωσ υπολογίςει με ακρίβεια τθ απαιτοφμενθ ιςχφ 
των προσ εγκατάςταςθ μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ βάςει των χαρακτθριςτικϊν των διακοπτϊν και των 
καταναλϊςεων των οργάνων ενδείξεωσ. 

Επειδι δεν είναι από τοφδε γνωςτι θ προμθκεφτρια των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ αυτοί πρζπει να είναι 
καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ VDE 0414 Μζροσ 1 ζωσ 3. 

Στισ πινακίδεσ τουσ πρζπει να αναγράφεται : 

 Θ μεγίςτθ τάςθ λειτουργίασ και θ τάςθ μονϊςεωσ των τυλιγμάτων (0,5/3kV). 
 Θ κλάςθ μονϊςεωσ για τθν μεγίςτθ επιτρεπομζνθ κερμοκραςία τόςον ςτο πρωτεφον όςον και ςτο 

δευτερεφον τφλιγμα (120oC, κλάςθ Ε). 
 Θ ονομαςτικι ζνταςθ 
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 Θ ονομαςτικι ιςχφσ 
 Θ αντοχι ςε βραχυκφκλωμα (Jth/Jdyn). 
 Θ ςυμπεριφορά του Μ/Σ ςτθν περιοχι υπερεντάςεωσ 
 Θ κλάςθ ακριβείασ. 

Ρεριγραφι των επιμζρουσ πεδίων του γενικοφ πίνακα χαμθλισ τάςεωσ. 

Ππωσ απεικονίηεται ςτο ςχζδιο τθσ Υπθρεςίασ . 

 

Καταςκευαςτικά ςτοιχεία - Ρροδιαγραφζσ 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ διανομισ, μεταλλικοί, τφπου STAB (ΓΕΝΙΚΑ) 

Οι πίνακεσ αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτι, θμιχωνευτι ι επίτοιχθ εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 
υποδείξεισ τθσ Επιβλζψεωσ ενδεικτικοφ τφπου STAB (STAB VERTEILUNGEN) τθσ εταιρείασ SIEMENS, 
καταςκευαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ παρακάτω παραγράφουσ. 

Οι πίνακεσ αυτοί κα αποτελοφνται : 

(α) Από μεταλλικό ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξελάςεωσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα, 
με τθ χριςθ φορζων ςχιματοσ διπλοφ Ρ, τα οποία ερμάρια κα ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ γεωμετρικι 
διάςταςθ με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ οι οποίοι κα αποξθλωκοφν .Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κα 
παραμείνει θ υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ και κα αναςυνδεκεί ςτουσ νζουσ πίνακεσ. Κατά τθν 
αποξιλωςθ των παλαιϊν κα πρζπει να προβλεφκεί θ αςφαλι εκτοποκζτθςθ των καλωδιϊςεων οι οποίεσ 
κα επανατοποκετθκοφν.Θ οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ για τθν ςφνδεςθ των νζων πινάκων δεν κα 
πλθρωκεί χωριςτά και ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι των νζων πινάκων . 

(β) Από μεταλλικό πλαίςιο, τοποκετθμζνο ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα πάνω ςτον οποίο κα 
ςτερεϊνεται θ μετωπικι πλάκα. 

(γ) Από μεταλλικι μετωπικι πλάκα, πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε φορά τρφπεσ για τα 
όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθ πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνα με επιχρωμιωμζνο πλαίςιο 
νια τθν αναγραφι των κυκλωμάτων. Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται πάνω ςτο πλαίςιο με τζςςερισ 
τουλάχιςτον επιχριωμζνεσ ι ανοξείδωτεσ βίδεσ, που κα μποροφν να ξεβιδωκοφν και να βιδωκοφν εφκολα 
με το χζρι, χωρίσ να υπάρχει .ανάγκθ να αφαιρεκεί θ πόρτα του πίνακα. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 
ερμαρίου, του πλαιςίου και τθσ μπροςτινισ πλάκασ κα είναι τουλάχιςτον 1,5mm. 

(δ) Ρροκειμζνου για γραμμζσ που περιλαμβάνουν μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ (δθλαδι, για γραμμζσ πάνω από 
100Α) ι τθλεχειριηομζνουσ διακόπτεσ αζροσ ι επαφείσ (CONTACTORS), ςτον πίνακα κα προβλζπεται 
ιδιαίτερο διαμζριςμα, που κα χωρίηεται από το υπόλοιπο εςωτερικό του πίνακα με χαλφβδινα ελάςματα 
(λαμαρίνεσ). Κάκε τζτοιο διαμζριςμα κα είναι επιςκζψιμο από τθν μετωπικι όψθ του πίνακα, μζςω 
ιδιαίτερθσ κφρασ. Σε κάκε τζτοιο διαμζριςμα, κα υπάρχουν μόνο τα όργανα κλπ. χειριςμοφ, προςταςίασ, 
μετριςεων και ενδείξεων για, μόνο, τθν αντίςτοιχθ αναχϊρθςθ. 

Σθμειϊνεται ότι οι. ςτεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ κα είναι γενικά καταςκευαςμζνοι όπωσ και οι όχι ςτεγανοί 
πίνακεσ με τθ διαφορά ότι : 

 οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ απ' αυτοφσ γραμμζσ κα προςαρμόηονται ςτεγανά πάνω ςε αυτοφσ 
με ςτυπιοκλίπτεσ 

 κα ζχουν, υποχρεωτικά, πόρτα που κα προςαρμόηεται ςτεγανά πάνω ςτο πλαίςιό τθσ με τθ 
βοικεια ελαςτικϊν παρεμβυςμάτων, κα παρζχουν δε γενικά βακμό προςταςίασ, κατά IEC 144,       
Ι 54. ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΥΓΑΣΙΑ. 

Οι πίνακεσ κα βαφτοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφσ βαφισ και με μια τελικι ςτρϊςθ με ελαιόχρωμα 
φοφρνου τθσ εγκρίςεωσ τθσ Επιβλζψεωσ 

Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια ϊςτε τα μζςα ς' αυτοφσ όργανα διακοπισ, χειριςμοφ, 
αςφαλίςεωσ, ενδείξεων κλπ. να είναι προςιτά εφκολα, μετά από τθν αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ των 
πινάκων, να είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, επιςκευι και 
επανατοποκζτθςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 
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Οι ηυγοί των πινάκων ("μπάρεσ") κατά DΙΝ 43671/9.53 κα είναι επιτρεπόμενθσ εντάςεωσ ίςθσ τουλάχιςτον 
με το κεντρικό διακόπτθ του πίνακα και κατάλλθλοι για ςτερζωςθ πάνω ςε αυτοφσ αςφαλειϊν, 
μικροαυτομάτων, προςαγωγι και απαγωγι ρεφματοσ κλπ. 

Πλοι οι πίνακεσ κα ζχουν και "μπάρα" γειϊςεωσ από χαλκό, μπάρα ουδετζρου και μπάρεσ φάςεων. 

Οι πίνακεσ κα είναι ςυναρμολογθμζνοι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ τουσ, κα ζχουν άνεςθ χϊρου για τθν 
είςοδο, και για τθν ςφνδεςθ των καλωδίων των κυκλωμάτων, κα δοκεί δε μεγάλθ ςθμαςία ςτθ καλι και 
ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων. Γι' αυτό πρζπει να τθρθκοφν οι παρακάτω γενικζσ αρχζσ: 

(α) Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα. 

(β) Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα (διακόπτθσ, αςφάλειεσ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα. 

(γ) Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά ωσ προσ τον 
κατακόρυφο άξονα του πίνακα. 

Ππωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, όπου τα φϊτα πολλϊν χϊρων ελζγχονται όχι από τοπικοφσ διακόπτεσ αλλά απ' 
ευκείασ από τουσ πίνακεσ. Ζτςι, ςτουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ φωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν και οι αντίςτοιχοι 
διακόπτεσ χειριςμοφ, κατάλλθλοι για τθ χριςθ που προορίηονται. 

Για να αποφφγουμε ανωμαλίεσ κατά τθν εκτζλεςθ των χειριςμϊν, οι δφο ομάδεσ (μικροαυτομάτων και 
διακοπτϊν χειριςμοφ) πρζπει να τοποκετθκοφν ςε ςαφϊσ ξεχωριςμζνεσ μεταξφ τουσ κζςεισ ςτον πίνακα. 

Επειδι δεν είναι από τϊρα γνωςτι θ ςειρά, με τθν οποία κα φκάνουν οι γραμμζσ, ςτθν πάνω πλευρά του 
πίνακα κα αφεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον εκατοςτϊν), μεταξφ τθσ ςειράσ των κλζμενσ (βλζπε παρακάτω) και 
του πάνω άκρου των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ ςτθν πάνω πλευρά των πινάκων 
αλλά απλϊσ κα "χτυπθκοφν" (KNOCKOUTS), ϊςτε να μποροφν να ανοιχκοφν με ζνα απλό χτφπθμα. Οι 
τρφπεσ αυτζσ κα είναι όςον αφορά τον αρικμό όςεσ χρειάηονται για κάκε πίνακα (αφοφ λθφκοφν υπ' όψθ 
και τα καλϊδια προςαγωγισ κακϊσ και οι εφεδρικζσ γραμμζσ και τα ιδιαίτερα καλϊδια γειϊςεωσ, όπου 
υπάρχουν τζτοια, ςφμφωνα με τα ςχζδια), όςον αφορά δε τθν διάμετρο ίςεσ προσ τθν μικρότερθ διάμετρο 
που απαιτείται για κάκε πίνακα, κα ζχουν όμωσ αρκετι απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε να μποροφν να 
μεγαλϊςουν όςο χρειάηεται για το πζραςμα και των μεγαλφτερθσ διαμζτρου καλωδίων. Ππου είναι 
απαραίτθτο, οι τρφπεσ μποροφν να διαταχκοφν και ςε περιςςότερεσ από μια ςειρζσ. 

Μζςα ςτουσ πίνακεσ, ςτο πάνω μζροσ και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά (ι ςειρζσ) κα υπάρχουν ακροδζκτεσ 
("κλζμενσ") από κεραμικό υλικό. ςτουσ οποίουσ κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ φάςεωσ, και οι 
ουδζτεροι και οι γειϊςεισ για κάκε γραμμι που αναχωρεί ι φκάνει ςτον πίνακα ςε τρόπο ϊςτε κάκε 
γραμμι που μπαίνει ι βγαίνει από τον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ τθσ μόνο ςε κλζμενσ 
και μάλιςτα ςυνεχόμενα. Θ ςειρά (ι ςειρζσ) των κλζμενσ κα βρίςκονται, όπωσ και παραπάνω αναφζρκθκε, 
ςε απόςταςθ από τθν πάνω πλευρά του πίνακα. 

Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ από μια ςειρζσ κλζμενσ, κάκε υποκείμενθ κα βρίςκεται ςε 
μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ του πίνακα από τθν αμζςωσ υπερκείμενθ τθσ, οι δε εςωτερικζσ 
ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ τα κλζμενσ από το πίςω μζροσ, ςε τρόπο ϊςτε θ πάνω επιφάνειά τουσ να 
είναι ελεφκερθ για τθν ευχερι ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων. Οι χαρακτθριηόμενεσ ςτα ςχζδια ςαν 
εφεδρικζσ γραμμζσ κα είναι και αυτζσ πλιρεισ και θλεκτρικόσ ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ. 

Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικισ και αιςκθτικισ απόψεωσ, δθλαδι 
τα καλϊδια κα ακολουκοφν ομαδικά ι μεμονωμζνα, ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ, κα είναι δε ςτα άκρα 
τουσ καλϊσ προςαρμοςμζνα και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και ροδζλεσ, δεν κα παρουςιάηουν 
αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ κλπ. και κα φζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ και ςτα δφο άκρα τουσ. 
Ακόμα μεγάλθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί από αιςκθτικι και λογικι άποψθ ςτθν άρτια πρόςδεςθ των 
καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου αυτό χρειάηεται. 

Οι ηυγοί (μπάρεσ) χαλκοφ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διατομϊν επικαςςιτερωμζνοι. 
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων ράβδων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο προσ τισ αναφερόμενεσ ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ που φκάνουν ι 
αναχωροφν. 
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Θα τθρθκεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα όςον αφορά τθ ςιμανςθ των φάςεων. Ζτςι θ ίδια φάςθ κα 
ςθμαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρϊμα και επί πλζον ςτισ τριφαςικζσ διανομζσ κάκε φάςθ. κα εμφανίηεται 
πάντοτε ςτθν ίδια κζςθ ωσ προσ τισ άλλεσ και κα τθρείται θ ίδια πάντοτε (π.χ. θ L1 αριςτερά, θ L2 ςτο μζςο, 
θ L3 δεξιά), όςον αφορά ςτισ αςφάλειεσ και ςτα κλζμενσ. 

Γενικά, θ ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι πλιρθσ, κατά τρόπο ϊςτε να μθν χρειάηεται για τθ 
λειτουργία τουσ παρά μόνο θ τοποκζτθςι τουσ, θ ςτερζωςι τουσ και θ ςφνδεςι τουσ με τισ γραμμζσ που 
μπαίνουν και βγαίνουν. 

Θα λθφκεί ειδικι πρόνοια ςτισ κζςεισ διελεφςεωσ των καλωδίων και τισ διαδρομζσ τουσ μζςα ςτον πίνακα, 
ςε ςχζςθ με τα ςθμεία ειςόδου των γραμμϊν παροχισ ι των εξερχομζνων γραμμϊν προσ/ από τον πίνακα. 

Οι πίνακεσ κα παραδοκοφν με όλα τα εξαρτιματα που φαίνονται ςτα ςχζδια (μιτρεσ και φυςίγγια 
αςφαλειϊν. ενδεικτικζσ λυχνίεσ κλπ.) και επί πλζον και με κάκε άλλθ ςυμπλθρωματικι διάταξθ αςφάλειασ 
ι βοθκθτικι ςυςκευι ι όργανο αναγκαίο για τθν 

αςφαλι και κανονικι λειτουργία τουσ (ζςτω και αν αυτά δεν αναφζρονται ςτα ςχζδια και τισ περιγραφζσ), 
κακϊσ και με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ ςυνδεςμολογίεσ αλλθλο-εξαρτιςεωσ των διαφόρων μθχανθμάτων. 

Σθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να λθφκεί από τον Ανάδοχο ϊςτε ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επιβλζψεωσ να δϊςει ςτουσ πίνακεσ μορφι καλαίςκθτθ. 

Επίςθσ οι πίνακεσ κα ζχουν δοκιμαςκεί και υποςτεί ζλεγχο μονϊςεωσ, που τα αποτελζςματά τουσ κα 
γνωςτοποιθκοφν με ζγγραφο ςτθν Επίβλεψθ κατά τθν παράδοςθ των πινάκων. Τα αποτελζςματα αυτά κα 
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτο με αυτά που κακορίηονται από τουσ επίςθμουσ Κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ 
Κράτουσ. 

Πςοι πίνακεσ τοποκετθκοφν εντόσ ερμαρίων που κλειδϊνουν (ξφλινων θ γυψοςανίδασ με ξφλινα φφλλα) 
δεν κα ζχουν πόρτεσ και οι χειριςμοί κα γίνονται από τθ μετϊπθ. Πςοι είναι εμφανείσ κα διακζτουν 
ολομεταλλικι κφρα που κλειδϊνει. Οι διακόπτεσ χειριςμϊν φωτιςμοφ και οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ και τα 
όργανα κα βρίςκονται πάνω ςτθ κφρα. 

‘Ολοι οι πίνακεσ κα πρζπει να διακζτουν κυρίδεσ εξαεριςμοφ κακϊσ και πρόβλεψθ για εφκολθ προςκικθ 
κατάλλθλου πρόςκετου ανεμιςτιρα απαγωγισ κερμότθτασ. 

Επίςθσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν οι παρακάτω δοκιμζσ ςειράσ και να εκδοκεί το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
δοκιμϊν ςειράσ: 

 Ζλεγχοσ τθσ ςυνδεςμολογίασ και ζλεγχοσ των βοθκθτικϊν κυκλωμάτων. 
 Διθλεκτρικι δοκιμι. 
 Ζλεγχοσ των ςυςκευϊν προςταςίασ και ςυνζχειασ του κυκλϊματοσ γείωςθσ. 

Οι πίνακεσ κα ςυνοδεφονται απαραίτθτα από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν κακϊσ και από λεπτομερι 
καταςκευαςτικά ςχζδια γραμμϊν ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ. 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ ‘’CE’’ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαικζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23, 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001 
και ISO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον πίνακα κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και πολυγραμμικά θλεκτρολογικά 
ςχζδια ιςχφοσ και αυτοματιςμϊν του. 

Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

Ο πίνακασ κα φζρει υποχρεωτικά τθν ςιμανςθ “ CE “ ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ Νζασ 
Ρροςζγγιςθσ 73/23 , 89/336 και 93/68. 

Ο καταςκευαςτισ θλεκτρικϊν πινάκων κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ΙSO 9001 
και ΙSO 14001 για τθν καταςκευι-ςυναρμολόγθςθ πινάκων χαμθλισ τάςθσ. Το τμιμα ποιοτικοφ ελζγχου 
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του καταςκευαςτι κα είναι υπεφκυνο για τθν διεξαγωγι των δοκιμϊν ςειράσ που αναφζρκθκαν ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδοντασ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό. 

Επίςθσ μαηί με τον θλεκτρικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν μονογραμμικά και 
πολυγραμμικά θλεκτρολογικά ςχζδια καταςκευισ του θλεκτρικοφ πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

 

Πργανα θλεκτρικών πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Καταςκευι-λειτουργία-περιβάλλον 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το περίβλθμα, θ μονάδα 
ελζγχου και βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ενεργοποιοφνται με μία μπαρζττα ι μία λαβι που 
ευκρινϊσ κα δείχνει τισ τρεισ κζςεισ: ON, OFF και TRIPPED (κλειςτόσ, ανοικτόσ και αφόπλιςθ αντίςτοιχα). 

Ρεριοριςμόσ ρεφματοσ, επιλεκτικότθτα, αντοχι: 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να ζχουν μεγάλθ ικανότθτα περιοριςμοφ του 
ρεφματοσ. Για βραχυκυκλϊματα, θ μζγιςτθ κερμικι καταπόνθςθ I2t κα πρζπει να περιορίηεται ςε: 

* 106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ ζωσ 250 Α 

* 5x106 A2s για ονομαςτικζσ εντάςεισ ρεφματοσ 400 Α ζωσ 630 Α 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά κα επιτρζπουν υψθλι απόδοςθ για τθν τεχνικι τθσ ενιςχυμζνθσ προςταςίασ 
(cascading) με τθ χριςθ ςτθν αναχϊρθςθ αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου ι μικροαυτομάτων 
διακοπτϊν ράγασ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα ςυμπεριλαμβάνουν ζνα εξάρτθμα ςχεδιαςμζνο να 
αφοπλίηει το διακόπτθ ςτθν περίπτωςθ πολφ υψθλϊν ρευμάτων βραχυκφκλωςθσ. Το εξάρτθμα αυτό κα 
είναι ανεξάρτθτο από τθ κερμο-μαγνθτικι. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, οι ονομαςτικζσ 
εντάςεισ των οποίων είναι ίςεσ με τισ ονομαςτικζσ εντάςεισ των μονάδων ελζγχου τουσ, κα πρζπει να 
εξαςφαλίηουν τθν επιλεκτικι ςυνεργαςία για οποιοδιποτε ρεφμα ςφάλματοσ ζωσ τουλάχιςτον 35 kA RMS, 
με οποιοδιποτε αυτόματο διακόπτθ ςτθν αναχϊρθςθ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με το 0.4 τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ του αυτόματου διακόπτθ που βρίςκεται προσ τθν άφιξθ. 

Θ θλεκτρικι αντοχι των αυτόματων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου, όπωσ ορίηει ο κανονιςμόσ IEC 
60947-2, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 3 φορζσ τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ από τουσ κανονιςμοφσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ 

Γενικά 

Θ προςταςία από βραχυκφκλωμα κα επιτυγχάνεται με αυτόματουσ διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου. ο 
ςυντονιςμόσ με ςυςκευζσ ελζγχου κα πρζπει να είναι τφπου 2, όπωσ ορίηεται από τα πρότυπα IEC 60947-
4.1 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ για προςταςία κινθτιρων, κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα IEC 
60947-1 και 60947-2 ι με τουσ αντίςτοιχα πρότυπα των χωρϊν μελϊν (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-
1/2): 

* κα πρζπει να είναι κατθγορίασ Α, με ικανότθτα διακοπισ ςε λειτουργία (Ics) ίςθ με τθν 

* ικανότθτα διακοπισ μεγίςτου βραχυκυκλϊματοσ (Icu). 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ 690 V AC (50/60 Hz) 

* κα πρζπει να είναι ονομαςτικισ τάςθσ μόνωςθσ 750 V AC (50/60 Hz) 
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* κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για απόηευξθ, όπωσ ορίηεται από τουσ κανονιςμοφσ IEC 60947-2, 
παράγραφοσ 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να παραδίδονται ςε ςυςκευαςία από 
ανακυκλοφμενο υλικό ςφμφωνα με τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να εφαρμόςει 
διαδικαςίεσ που δεν μολφνουν το περιβάλλον, δθλαδι δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται CFc’s, 
χλωριοφχοι υδρογονάνκρακεσ, μελάνι για ςυςκευαςίεσ από χαρτόνι κ.λπ. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να προςαρμόηονται εφκολα ςτα ςτοιχεία 
ελζγχου. Γι’ αυτό οι χαρακτθριςτικζσ διαςτάςεισ και κυρίωσ το πλάτοσ, κα πρζπει να είναι παρόμοιεσ με 
αυτζσ των άλλων εξαρτθμάτων ελζγχου κινθτιρων. 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να 
είναι δυνατι θ οριηόντια ι κάκετθ ςτιριξθ τουσ, χωρίσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν απόδοςθ τουσ. Θα είναι 
δυνατόν να τροφοδοτοφνται, είτε από τθν πλευρά τθσ άφιξθσ, είτε τθσ αναχϊρθςθσ (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα πρζπει να ζχουν κλάςθ μόνωςθσ ΙΙ (ςφμφωνα με IEC 
664) μεταξφ τθσ πρόςοψθσ και των εςωτερικϊν κυκλωμάτων ιςχφοσ. 

Καταςκευι, λειτουργία, περιβάλλον 

Πλοι οι αυτόματοι διακόπτεσ προςταςίασ κινθτιρων κα ζχουν τισ ίδιεσ διαςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ 
ονομαςτικισ ζνταςθσ από 1,5 ζωσ 80 Α. 

Για μζγιςτθ αςφάλεια, οι επαφζσ ιςχφοσ κα πρζπει να είναι μονωμζνεσ, μζςα ςε περίβλθμα από 
κερμοανκεκτικό υλικό, από άλλεσ λειτουργίεσ όπωσ ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ, το ςϊμα, θ μονάδα ελζγχου 
και τα βοθκθτικά εξαρτιματα. 

Ο μθχανιςμόσ λειτουργίασ των αυτομάτων διακοπτϊν ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να είναι τφπου 
ταχείασ ηεφξθσ - ταχείασ απόηευξθσ, με δυνατότθτα αφόπλιςθσ ςε ςφάλμα που κα είναι ανεξάρτθτθ από τθ 
χειροκίνθτθ λειτουργία. Πλοι οι πόλοι κα πρζπει να λειτουργοφν ταυτόχρονα κατά το κλείςιμο, άνοιγμα και 
αφόπλιςθ του αυτόματου διακόπτθ. Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κλειςτοφ τφπου κα πρζπει να 
ενεργοποιοφνται από μία μπαρζττα ι λαβι που ευκρινϊσ επιδεικνφει τισ τρεισ δυνατζσ κζςεισ: κλειςτόσ 
(ON), ανοικτόσ (OFF), και αφόπλιςθ (TRIPPED). 

Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) για ζλεγχο κινθτιρων από 9 - 95 Α (AC3) (ενδεικτικοφ 
τφπου εταιρείασ SIEMENS) 

Γενικά 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ (ρελζ ιςχφοσ) κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα Ρρότυπα IEC 60947-
1, 60947-4, ι ςε ιςοδφναμα πρότυπα χωρϊν - μελϊν (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Ρροαιρετικά μπορεί 
να ςυμφωνοφν με τα πρότυπα UL/JIS. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ τάςθσ λειτουργίασ μζχρι 660V AC, ενϊ τα όρια 
ςυχνότθτασ του ρεφματοσ χριςθσ κα πρζπει να είναι 25-400 Hz. 

Θ ονομαςτικι τάςθ μόνωςθσ κα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). 

H ονομαςτικι τάςθ ελζγχου κα πρζπει να είναι 12 ζωσ 660 V AC ι DC. 

Πλοι οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι πλιρωσ ικανοί να λειτουργοφν ςε τροπικά κλίματα (ΤΘ). 

Καταςκευι 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ κα είναι ονομαςτικισ ζνταςθσ από 9 ζωσ 95 Α (AC3) ι 25 ζωσ 125 Α 
(AC1). 

Θα διατίκενται ςε 3 ι 4 πόλουσ. 

Τα όρια τθσ τάςθσ ελζγχου ςτθν λειτουργία κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 0,85 ζωσ 1,1 τθσ ονομαςτικισ 
τάςθσ. 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ ελζγχου αζροσ κα πρζπει να ζχουν μθχανικι διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 
δζκα εκατομμυρίων χειριςμϊν. 
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Θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ για λειτουργία κα πρζπει να είναι από -5 ζωσ 55οC. 

Oι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνοι ϊςτε, να είναι δυνατι θ ςτιριξθ 
τουσ με κλίςθ ± 30 ςε ςχζςθ με τον κάκετο άξονα ςτιριξθσ. 

Θα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα να δζχονται μπλόκ βοθκθτικϊν επαφϊν ( με Ith=10 A) μετωπικά ι 
πλευρικά, κακϊσ επίςθσ και μπλόκ χρονικϊν επαφϊν. 

Λοιπά υλικά πινάκων (ενδεικτικοφ τφπου SIEMENS) 

Μικροαυτόματοι 

Για τθ προςταςία των γραμμϊν που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν μικροαυτόματοι, Οι 
μικροαυτόματοι κα είναι γενικά ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α ζωσ 63Α. Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμφωνα 
με τα VDE 0641, κατάλλθλοι για τάςθ μζχρι 380V Ε.. με κερμικι προςταςία ςε υπερζνταςθ και 
θλεκτρομαγνθτικό ςτοιχείο προςταςίασ ςε βραχυκφκλωμα, το οποίο κα διεγείρεται για τιμζσ ρεφματοσ 4 
ζωσ 6 φορζσ το ονομαςτικό. Ζνταςθ διακοπισ τουλάχιςτον 6 ΚΑ, για τάςθ 380V Ε.. (ενδεικτικοφ τφπου 
καταςκευισ Merlin-Gerin) . 

Κοχλιωτζσ αςφάλειεσ 

Οι αςφάλειεσ αυτζσ κα είναι τφπου ΕΗ και κα αποτελοφνται από βάςθ πορςελάνθσ κατά ΟΙΝ 49510,49511 
και 49325, πϊμα κατά ΟΙΝ 49360 και 48365, ςυντθκτικό φυςίγγιο κατά ΟΙΝ 49360 και ΟΙΝ 0635, δακτφλιο 
και λοιπά απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν άψογθ λειτουργία τουσ. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι διακόπτεσ φορτίου μζχρι 100Α κα είναι ραγοδιακόπτεσ, δθλαδι διακόπτεσ που εγκακίςτανται πάνω ςτισ 
ράγεσ του πίνακα, όπωσ και οι μικροαυτόματοι, με τουσ οποίουσ είναι όμοιοι μορφολογικά. Οι διακόπτεσ 
αυτοί κα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα με το VDE 0632 και το CEE Publ.14 για τισ εντάςεισ μζχρι 63Α και 
με το VDE 0660, Τeil 1/8-69 για τισ εντάςεισ 80 και 100Α και κα είναι τάςεωσ λειτουργίασ 250V 
(μονοπολικοί) και 415V (οι υπόλοιποι). Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Αυτόματοι προςτατευτικοί διακόπτεσ διαρροισ 

Αυτοί κα είναι κατάλλθλοι για τοποκζτθςθ μζςα ςτον πίνακα. Θα διακζτουν μπουτόν για τον ζλεγχο τθσ 
ετοιμότθτάσ τουσ και κα ζχουν ευαιςκθςία 30mA. Θα είναι ακαριαίασ διακοπισ (μζγιςτοσ χρόνοσ 0,03 
δευτερόλεπτα). Ενδεικτικοφ τφπου Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin. 

Τθλεδιακόπτεσ χειριςμοφ φωτιςμοφ (ωςτικοί θλεκτρονόμοι) 

Για το χειριςμό κυκλωμάτων φωτιςμοφ με τθλεχειριςμό από δφο-τρία ι και περιςςότερα ςθμεία, όπου 
προβλζπεται τζτοια διάταξθ, κα χρθςιμοποιθκοφν τθλεδιακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α μονοπολικοί 
ι διπολικοί, τάςεωσ χειριςμοφ 220V AC, 50 ΘΗ. Θ διάρκεια ηωισ των επαφϊν τουσ, ανάλογα με το είδοσ του 
φορτίου. κα ανζρχεται τουλάχιςτον ςτον αρικμό ηεφξεων και αποηεφξεων που κακορίηεται πιο κάτω: 

ι. Για ωμικό φορτίο ι για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςε 75000 

ιι. Για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ με παράλλθλθ αντιςτάκμιςθ ςε 40000 

ιιι. Για λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ ςε 30000 

Οι τθλεδιακόπτεσ κα είναι εγκατεςτθμζνοι μζςα ςτουσ πίνακεσ, πάνω ςε ειδικι ράβδο (ράγα) ειδικισ 
διατομισ, κατά ΟΙΝ 46277, όπωσ και οι μικροαυτόματοι. 

Εταιρεία καταςκευισ Merlin-Gerin . 

Μεταςχθματιςτζσ τροφοδοςίασ βοθκθτικών κυκλωμάτων ελζγχου 

Θα είναι καταςκευαςμζνοι ςφμφωνα προσ VDE 0550 Τ3, τάςθσ δοκιμισ 2,5KV, κλειςτοφ τφπου. Θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ κα φκάνει τουσ 80°C. Θ ςυχνότθτα λειτουργίασ είναι 50Hl. Θα υπάρχουν λιψεισ 
ςτθν είςοδό τουσ για +5% ονομαςτικισ τάςεωσ. 
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Διπλό κουμπί χειριςμοφ (ON-OFF) 

Θα είναι καταςκευαςμζνο από κερμοπλαςτικι φλθ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε πίνακα, τάςεωσ 
λειτουργίασ επαφϊν 380V, και ονομαςτικισ εντάςεωσ 6Α. Το κουμπί κα είναι ςφμφωνο προσ τισ 
προδιαγραφζσ IEC 337-1, VDE 0113, DΙΝ 43602. 

Aςφάλειεσ ενδεικτικών λυχνιών 

Οι αςφάλειεσ των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα είναι τφπου "ταμπακιζρασ" και τα πϊματά τουσ κα βρίςκονται 
ςτο εςωτερικό του πίνακα (δεν ,κα διαπερνοφν τθν μετωπικι πλάκα), Ζτςι για τθν αντικατάςταςθ ενόσ 
καμμζνου φυςιγγίου από τισ αςφάλειεσ αυτζσ, κα χρειαςκεί αφαίρεςθ τθσ μετωπικισ πλάκασ του πίνακα. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ 

Στουσ πίνακεσ διανομισ και μετά τισ γενικζσ αςφάλειεσ, κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ μία για 
κάκε φάςθ ενϊ ςτισ αναχωριςεισ των θλεκτροκινθτιρων κα εγκαταςτακοφν τρεισ ενδεικτικζσ λυχνίεσ 
(πράςινθ=ΛΕIΤΟΥΓΙΑ κόκκινθ=ΒΛΑΒΘ και πορτοκαλί=ΣΤΑΣΘ). 

Οι λυχνίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ςυνδεκοφν ςτο δευτερεφον τφλιγμα μεταςχθματιςτι χαμθλισ 
τάςεωσ και κα ζχουν ζγχρωμο γυαλί ι πλαςτικοφσ φακοφσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά τθν εργαςία αποξιλωςθσ των παλαιϊν και τοποκζτθςθσ των νζων 
πινάκων οποιαδιποτε ηθμία ςυμβεί ςτθν υπάρχουςα υποδομι κτιριακι και Θ/Μ ι ςε υπάρχοντα 
μθχανιματα δεν κα αποηθμιωκοφν από τθν Υπθρεςία ι τθν Επίβλεψθ παρά μόνο και αποκλειςτικά από τον 
Ανάδοχο. 

Οι Ρίνακεσ κα ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ διαςτάςεισ με τουσ παλαιοφσ. 

Οποιαδιποτε πρόςκετθ καλωδίωςθ ι υλικό και μικρουλικό (μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.τ.λ.π) δεν κα πλθρωκεί 
ξεχωριςτά αλλά. αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο 

Διακόπτεσ 

1) Οι κεντρικοί διακόπτεσ των πινάκων και υποπινάκων κα είναι με αυτόματουσ διακόπτεσ αζρα κλειςτοφ 
τφπου 4 με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι προςταςία με τεχνικά ςτοιχεία τα οποία αναγράφονται πάνω 
ςτο μονογραμμικό ςχζδιο των θλεκτρικϊν πινάκων. 

2) Οι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων κα είναι αυτόματοι μικροαυτόματοι με κερμικι και θλεκτρομαγνθτικι 
προςταςία με καμπφλθ D ςτα 10ΚΑ. 

3) Στισ αναχωριςεισ οι οποίεσ τροφοδοτοφν κινθτιρεσ και οι οποίεσ περιζχουν κερμικι ι αυτοματιςμοφσ ι 
οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ. Θα αλλαχκεί και αυτι και υπολογιςτεί μζςα ςτθν τιμι του εκάςτοτε πίνακα. 

4) Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ τα παραπάνω να τα πραγματοποιιςει 
υποβάλλοντασ τθσ ςτθν αρχι εκτζλεςθσ του ζργου και να πάρει τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιβλζπουςασ 
Αρχισ. 

Οι νζοι πίνακεσ του κτιρίου κα είναι τφπου STAB και όπου απαιτείται κα κλείνουν με πόρτα μεταλλικι 
ςτεγανι. 

Στθν τιμι των νζων πινάκων περιλαμβάνεται θ αποςφνδεςθ και επαναςφνδεςθ των υπαρχουςϊν γραμμϊν, 
δθλαδι ότι υλικό και μικροχλικό απατθκεί (καλϊδια, μοφφεσ, ακροδζκτεσ κ.λ.π.) κακϊσ και θ εργαςία 
τοποκζτθςισ τουσ. 

Πτι οικοδομικζσ εργαςίεσ απαιτθκοφν εφόςον προκλικθκε από τον ανάδοχο κα αποκαταςτακεί πλιρωσ. 
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6. ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΥΜΑΤΩΝ  

6.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΘΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  - ΚΑΛΩΔΙΩΣΘ  

 

Θ οριηόντια καλωδίωςθ, κα πρζπει να διακζτει αρχιτεκτονικι αςτζρα (star) ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα 
Δομθμζνθσ Καλωδίωςθσ. Κεντρικό ςθμείο τθσ ακτινωτισ αυτισ δομισ είναι ο κατανεμθτισ του ιςογείου, 
μζςα ςτον οποίο τοποκετοφνται patch panels χαλκοφ RJ-45 κατθγορίασ 6. Κάκε 2-πλι πρίηα χρθςιμεφει για 
τθ ςφνδεςθ των τερματικϊν ςυςκευϊν ενόσ χριςτθ (π.χ. υπολογιςτισ και τθλζφωνο) μζςω RJ-45 patch 
cords. Mε τον τρόπο αυτό, όλοι οι χριςτεσ “φτάνουν” ςτα patch panel του κατανεμθτι του ιςογείου (2 links 
για κάκε χριςθ). Θ δομι αυτι τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ υποςτιριξθ DATA και 
VOICE για όλουσ τουσ χριςτεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Θ οριηόντια καλωδίωςθ χαλκοφ κα πρζπει ςαν 
ενιαίο ςφνολο να πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ εγκατάςταςθσ και απόδοςθσ του προτφπου 
ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1 που αφοροφν τθν κατθγορία 6 (Category 6). 

Eίναι επίςθσ υποχρεωτικό όλα τα μζρθ τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ (πρίηεσ, καλϊδια, patch panels, patch 
cords) να προζρχονται αποκλειςτικά από ζνα και μόνο καταςκευαςτι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μζγιςτθ 
δυνατι ποιότθτα, ομοιογζνεια και απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 
Το μικοσ όλων των καλωδίων, μεταξφ του κατανεμθτι και των τθλεπικοινωνιακϊν πριηϊν, δεν πρζπει ςε 
καμιά περίπτωςθ να υπερβαίνει τα 100 μζτρα, ενϊ όλα τα καλϊδια τόςο ςτισ πρίηεσ όςο και ςτα patch 
panels κα πρζπει να είναι πλιρωσ τερματιςμζνα. 
 

Ακολουκοφν οι προδιαγραφζσ όλων των προϊόντων που απαρτίηουν τθν Οριηόντια Καλωδίωςθ 

 

6.2. ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΗΕΥΓΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΟ (UTP), CAT-6, PVC 

 

Το ηθτοφμενο καλϊδιο πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτο (UTP) καλϊδιο, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, 100 Ohm, εξωτερικοφ μανδφα από PVC, 
αγωγοφσ 24 AWG, μονόκλωνο. 

 Ρλιρωσ ςυμβατό με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν κατθγορία 6, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλο για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι των παραμζτρων “ΝΕΧT” (Near-End-Crosstalk) και “ACR” (Attenuation-to-Crosstalk 

Ratio), πρζπει να είναι θ κάκε μια, μεγαλφτερεσ από τθν ελάχιςτα απαιτοφνενθ τιμι που 
κακορίηεται ςτο standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-B.2-1, των Διεκνϊν Ρροτφπων ISO/IEC 111801 και EIA/TIA 
568Α, για όλο το φάςμα ςυχνοτιτων ζωσ και τα 250 MHz (αναλυτικζσ τιμζσ ςτον πίνακα 
χαρακτθριςτικϊν μετάδοςθσ που ακολουκεί). 

 Ονομαςτικι Ταχφτθτα Διάδοςθσ (Nominal Velocity of Propagation – NVP) (%) : 70 

Στα επόμενα αναφζρονται λεπτομερϊσ θ δομι/καταςκευι του καλωδίου, οι διαςτάςεισ και τα ςυςτατικά 
του μζρθ, τα χαρακτθριςτικά μετάδοςθσ και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του, και τζλοσ θ ςιμανςι του και 
ο χρωματικόσ του κϊδικασ. 
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6.3. ΤΘΛ/ΚΕΣ ΡΙΗΕΣ 2 RJ-45 ΘΥΩΝ, ΑΘΩΑΚΙΣΤΕΣ (UNSHIELDED), ΚΑΤΘΓΟ. 6  

 

Οι ηθτοφμενεσ πρίηεσ πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ρλιρωσ ςυμβατζσ με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Κατθγορία 6”, κατ’ ελάχιςτο. 
 100% κατάλλθλεσ για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 

ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 
 Ειδικά θ τιμι τθσ παραμζτρου “ΝΕΧT” πρζπει να είναι τουλάχιςτον 33,1 db ςτα 250 MHz, ενϊ θ τιμι 

τθσ παραμζτρου “POWER SUM NEXT” να είναι τουλάχιςτον 30,2 db ςτα 250 ΜHz. 
 Κατάλλθλεσ για φωνι και δεδομζνα και με δυνατότθτα ςφνδεςθσ κάκε είδουσ τερματικοφ είτε 

απ’ευκείασ μζςω patch cord, είτε με χριςθ ειδικϊν προςαρμογϊν. 
 Κατάλλθλεσ για εντοιχιςμζνθ & ενδοκανάλια τοποκζτθςθ, κακϊσ και για επίτοιχθ τοποκζτθςθ με τθ 

χριςθ ειδικοφ επίτοιχου κουτιοφ ίδιων διαςτάςεων. 
 Να διακζτουν εικονίδια (icons) και ετικζτεσ (labels) για τθ ςωςτι και εποπτικι καταγραφι, ςιμανςθ 

και διαχείριςι τουσ (αρίκμθςθ κάκε μιασ πόρτασ και ζνδειξθ τφπου ςφνδεςθσ ανά πόρτα π.χ. φωνι 
ι δεδομζνα). Επιπλζον ςτθ πρόςοψθ τθσ πρίηασ να είναι τυπωμζνο το όνομα του καταςκευαςτι. 

 Να υποςτθρίηουν και τα 2 πρότυπα ςυνδεςμολογίασ T568A και T568B. 
 Στα επόμενα δίνεται ςε διάγραμμα οι διαςτάςεισ και θ εποπτικι εικόνα τθσ ηθτοφμενθσ πρίηασ, 

κακϊσ και ο πίνακασ χαρακτθριςτικϊν απόδοςθσ των RJ-45 κυρϊν. 

6.4. PATCH PANELS 

 

Οι κατανεμθτζσ (patch-panels ) ορόφου τοποκετοφνται ςε ικριϊματα 19 ιντςϊν και προτείνεται να 
υπάρχουν ειδικά κλιματιηόμενα δωμάτια για τα ικριϊματα και τον εξοπλιςμό κάκε ορόφου. Oι κατανεμθτζσ 
είναι επίςθσ cat6 με ανάλογο αρικμό κυρϊν (16-24-48-96) για να καλφψουν τισ αντίςτοιχεσ πρίηεσ. 
Ρροτείνεται να γίνεται διαχωριςμόσ κατά τον τερματιςμό ϊςτε όλα τα καλϊδια κζςεων data να 
τερματίηονται ςε μια ςυςτοιχία κατανεμθτϊν και όλα τα καλϊδια κζςεων voice ςε άλλθ. Ζτςι επιτυγχάνεται 
ευκολότερθ μικτονόμθςθ. 

Σε κάκε κζςθ τερματίηεται πλιρωσ με «κάρφωμα» ςε υποδοχζσ τφπου 110 το αντίςτοιχο καλϊδιο 
τεςςάρων ηευγϊν. H ςυνδεςμολογία του καλωδίου είναι θ 568B με αντιςτοιχία ηευγϊν ςφμφωνα με τον 
χρωματικό κϊδικα. Δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε το μικοσ καλωδίου χωρίσ ςυςτροφι που απαιτείται για 
τον τερματιςμό να μθν ξεπερνά τα 1.5-2 cm. 

Θ ςφνδεςθ μεταξφ κατανεμθτϊν τθσ οριηόντιασ καλωδίωςθσ με τισ ςυςκευζσ μεταγωγισ (switches) του 
δικτφου Ethernet γίνεται με ςυνδετικά καλϊδια UTP κατθγορίασ 6 μικουσ 1 μζτρου. 

6.5. PATCH CORDS 

 

Τα ηθτοφμενα patch cords πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ : 

 Ακωράκιςτα (UTP) patch cord, 4 ςυνεςτραμμζνων ηευγϊν, RJ-45 ςε RJ-45, 100 Ohm, εξωτερικοφ 
μανδφα από PVC, και πολφκλωνουσ (stranded) αγωγοφσ 24 AWG υποχρεωτικά. 

 Ρλιρωσ ςυμβατά με τισ προτάςεισ των ISO/IEC & ΕΙΑ/ΤΙΑ για τθν “Enhanced Κατθγορία 6”, κατ’ 
ελάχιςτο. 

 100% κατάλλθλα για πρωτόκολλα μεγάλθσ ταχφτθτασ που χρθςιμοποιοφν full duplex μετάδοςθ και 
ςτα 4 ηεφγθ του καλωδίου ταυτόχρονα (όπωσ το GigaBit Ethernet). 

 Εργοςταςιακισ καταςκευισ (όχι ιδιοκαταςκευζσ). 
 Μικουσ 1 μζτρου (περίπου) για μικτονόμθςθ ςε καμπίνα και 3 μζτρων (περίπου) για ςφνδεςθ 

τερματικϊν ςτισ τθλεπικοινωνιακζσ πρίηεσ 
 Να φζρει ειδικζσ βάςεισ ςτα 2 άκρα (boots), οι οποίεσ να ελαχιςτοποιοφν τισ αςκοφμενεσ τάςεισ ςτα 

RJ-45 βφςματα (strain relief boots). 
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6.6. ΚΑΝΑΛΙΑ  

 

Τα καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων οδεφουν εντόσ πλαςτικϊν καναλιϊν τφπου Legrand που είναι 
τοποκετθμζνα πάνω από το ςοβατεπί. Τα κανάλια ζχουν εςωτερικό διαχωριςτικό, ϊςτε να χωρίηονται τα 
καλϊδια αςκενϊν ρευμάτων από εκείνα των ιςχυρϊν ρευμάτων. Στθ ςυνζχεια κατακόρυφα μζςω των 
καναλιϊν οδθγοφνται μζχρι τισ ςχάρεσ ςτθν οροφι του αντίςτοιχου ορόφου. 

 

6.7. ΣΧΑΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

 

Τα καλϊδια του κάκε χϊρου μζςω των καναλιϊν καταλιγουν ςτισ ςχάρεσ αςκενϊν ρευμάτων. Οι ςχάρεσ 
διαςτάςεων 100mmx60mm οδεφουν ψθλά κοντά ςτθν οροφι δίπλα ςτισ ςχάρεσ ιςχυρϊν ρευμάτων. 

 

6.8. ΣΩΛΘΝΩΣΕΙΣ  

Οι ςωλινεσ, όπου κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι πλαςτικοί ι χαλφβδινοι με διαςτάςεισ που κακορίηει ο 
κανονιςμόσ του ΟΤΕ. 

 

6.9. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΘΣ  

Τα κουτιά διακλάδωςθσ κα είναι πλαςτικά, τετράγωνα, με πλευρά 7,5cm για 1-10 ηεφγθ και 10cm, για 11-20 
ηεφγθ. 

 

6.10. ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

 

Ο φάκελοσ πιςτοποίθςθσ που παραδίδεται περιζχει : 

 Σχζδια καλωδιϊςεων (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι Visio). 
 Αρίκμθςθ ανάλογα με τθ ςιμανςθ (κατα TIA/EIA 606). 
 Σχζδια ικριωμάτων με κατανεμθτζσ και άλλα ςτοιχεία (wire managers, πολφπριηα, UPS, switches) 

που περιλαμβάνουν. 
 Σχζδια διάταξθσ ενεργϊν ςυνδζςεων. 
 Αποτελζςματα μετριςεων και ελζγχου καλωδίωςθσ χαλκοφ (NEXT, wire map, attenuation, μικοσ) 

και οπτικϊν ινϊν (μετριςεισ) ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα πρότυπα TSB-36 και TSB-40. 
 Ριςτοποιθτικά των εγκαταςτατϊν τθσ καλωδίωςθσ. 
 Φωτογραφίεσ υποδομισ κατά τθν παράδοςθ του ζργου. 

 

ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)  

Ο ενεργόσ εξοπλιςμόσ που κα εγκαταςτακεί ςτον τθλεπικοινωνιακό κατανεμθτι του κτιρίου και 
ςυγκεκριμζνα ο μεταγωγζασ (switch), κα είναι επϊνυμου καταςκευαςτι, όπωσ, ενδεικτικά αναφζρεται, 
3Com ι Cisco, και κα διακζτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Δυνατότθτα ςτερζωςθσ εντόσ του τθλεπικοινωνιακοφ κατανεμθτι (Rack mountable) με μζγιςτο 
φψοσ 1RU 

 Απευκείασ ςφνδεςθ με παροχι ρεφματοσ χωρίσ τθν χριςθ εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ 
 24 κφρεσ UTP, ταχφτθτασ 1000/100/10 Mbits/sec, με δυνατότθτα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ταχφτθτασ ςφνδεςθσ (auto sensing) 
 Αυτόματθ ανίχνευςθ τθσ κατεφκυνςθσ επικοινωνίασ (half/full duplex) 
 Τρόποσ διαμεταγωγισ: store & forward 
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 Ρροτεραιότθτα διαμεταγωγισ για εφαρμογζσ ιχου και εικόνασ ςφμφωνα με το πρωτόκολλο 802.1p 
(priority queuing): 4 queues ςε κάκε κφρα 

 Δυνατότθτα αποκικευςθσ τουλάχιςτον 32.000 MAC διευκφνςεων 
 Αυτόματθ ρφκμιςθ κάκε κφρασ κατά MDI/MDIX 
 Δυνατότθτα δθμιουργίασ εικονικϊν τοπικϊν δικτφων (VLANs) 
 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ςε κάκε κφρα που κα απεικονίηουν τθν ταχφτθτα ςφνδεςθσ, τθν κατεφκυνςθ 

επικοινωνίασ κακϊσ και τθν κατάςταςθ τθσ κάκε κφρασ 
 Μζγιςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ: 50W 
 Μζγιςτθ εκλειόμενθ κερμότθτα: 130 BTU/h 
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7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  - ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ  

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το ςφςτθμα κλιματιςμοφ κα είναι απ’ ευκείασ εκτόνωςθσ, πολυδιαιροφμενο, πολλαπλϊν κλιματιηόμενων 
ηωνϊν μεταβλθτοφ όγκου ψυκτικοφ μζςου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). Θα εγκαταςτακεί ςε 
χϊρουσ των Εργαςτθρίων και των Γραφείων τθσ Εδαφοπονίασ. Στο χϊρο του server κα τοποκετθκεί 
αυτόνομθ μονάδα split heat pump. 

Το ςφςτθμα κα αποτελείται από μία εξωτερικι μονάδα (αντλία κερμότθτασ) και αντίςτοιχα πολλαπλζσ 
εςωτερικζσ μονάδεσ από τισ οποίεσ κάκε μια κα ζχει τθν δυνατότθτα αυτόνομθσ λειτουργίασ ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ των χϊρων. 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ κα βαςίηεται ςτθ χριςθ δφο (2) πιεηοςτατϊν για το ψυκτικό μζςο (ζνασ για 
τθν χαμθλι κι ζνασ για τθν υψθλι πίεςθ), ϊςτε να ελζγχεται θ λειτουργιά των ςυμπιεςτϊν και θ παροχι 
ψυκτικοφ μζςου προσ τισ εςωτερικζσ μονάδεσ. 

Θ εξωτερικι μονάδα κα μπορεί να ςυνδεκεί με εςωτερικζσ μονάδεσ διαφορετικϊν τφπων και αποδόςεων, 
οι οποίεσ κα μποροφν να ςυνδεκοφν ςε ζνα ψυκτικό κφκλωμα και να ελζγχονται ανεξάρτθτα. Θ εξωτερικι 
μονάδα κα διακζτει ςυμπιεςτζσ ερμθτικοφ τφπου scroll, αποκλειςτικά τφπου INVERTER για μεγαλφτερθ 
ευελιξία και οικονομία κατά τθ λειτουργία. Ο ςυμπιεςτισ μεταβλθτισ ςυχνότθτασ κα είναι ικανόσ να 
μεταβάλλει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γραμμικά με ανάλογθ κατανάλωςθ ιςχφοσ ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ των ψυκτικϊν ι κερμικϊν φορτίων, εξαςφαλίηοντασ αυτονομία λειτουργίασ κακϊσ και 
ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ κερμοκραςίασ ςε κάκε χϊρο. 

Για μεγαλφτερθ οικονομία ςε μερικά φορτία και για τθν απόκριςθ ακόμθ και ςε λειτουργία μιασ μόνο 
εςωτερικισ μονάδασ θ εξωτερικι μονάδα κα ζχει δυνατότθτα ελζγχου απόδοςθσ τουλάχιςτον 25-100%. 

Σε περίπτωςθ λειτουργίασ μιασ μόνο εςωτερικισ μονάδασ του ςυςτιματοσ, θ εξωτερικι μονάδα κα πρζπει 
να λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF λόγω αδυναμίασ ελζγχου απόδοςθσ με αποτζλεςμα το πάγωμα του 
ςτοιχείου. 

Σε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ και επαναφοράσ κάκε ςφςτθμα πρζπει να επανζρχεται αυτόματα ςτισ 
αρχικζσ ρυκμίςεισ λειτουργίασ των εςωτερικϊν μονάδων 9auto power failure restart). Θ δυνατότθτα 
αυτόματθσ επανεκκίνθςθσ κα πρζπει να μπορεί να απενεργοποιθκεί, αν αυτό είναι επικυμθτό, για κάκε 
μεμονωμζνθ εςωτερικι μονάδα, για τθν περίπτωςθ μερικισ υποςτιριξθσ τoυ ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ από 
Θ/Η. H εξωτερικι μονάδα κα είναι πιςτοποιθμζνο κατά EUROVENT. 
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7.2. ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει: 

 Να είναι τφπου δαπζδου ι τοίχου, εμφανοφσ τφπου, κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν εφκολθ 
προςαρμογι τουσ, ςυναρμολογθμζνεσ από τον καταςκευαςτι και να περιλαμβάνουν περίβλθμα από 
γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, εναλλάκτθ κερμότθτασ, λεκάνθ ςυμπυκνωμάτων, αντλία 
ςυμπυκνωμάτων και να είναι ζτοιμεσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα ψυκτικοφ μζςου, τθσ αποχζτευςθσ 
ςυμπυκνωμάτων και θλεκτρικοφ ρεφματοσ και να είναι απολφτωσ ςυμβατζσ με τθν εξωτερικι μονάδα. 

 Να είναι ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΚΛΑΣΘΣ > Α+ 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα να είναι κατάλλθλθ για τροφοδοςία από το θλεκτρικό δίκτυο 1ph/230V ςτα 
50Hz. 

 Θ ςτάκμθ κορφβου τθσ κάκε εςωτερικισ μονάδασ δεν κα ξεπερνά τα 38 db για τισ μζχρι 3,6 KW και 45 
db για τισ μεγαλφτερεσ, ςτθν υψθλι ταχφτθτα του ανεμιςτιρα , μετρθμζνεσ ςε άθχο δωμάτιο ςε 
απόςταςθ 1,5m και 1,5m φψοσ από τθ εςωτερικι μονάδα. 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα είναι εφοδιαςμζνθ από κατάλλθλθ εκτονωτικι βαλβίδα για ανεξάρτθτο 
ζλεγχο ροισ του ψυκτικοφ μζςου. 

 Οι εςωτερικζσ μονάδεσ κα πρζπει να τθροφν τισ παρακάτω ςυνκικεσ 

 Ψφξθ: Εςωτερικι Θερ. 27 οC DB / 19 οC WB , Εξωτερικι Θερ. 35 οC DB 

 Θζρμανςθ: Εςωτερικι Θερ. 20 οC DB , Εξωτερικι Θερ. 7 οC DB / 6 οC WB 

 Να υπάρχουν διακζςιμα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια, τα εγχειρίδια χριςθσ, τα prospectus του 
καταςκευαςτι όπωσ και τα φφλλα ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι ωσ προσ τουσ κανονιςμοφσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (CE). 

 Κάκε εςωτερικι μονάδα κα ςυνδεκεί με δικό τθσ επίτοιχο χειριςτιριο και μζςω αυτοφ κα ελζγχεται 
πλιρωσ ο κλιματιςμόσ του χϊρου. 

 Το χειριςτιριο κα πρζπει να διακζτει αιςκθτιριο κερμοκραςίασ του χϊρου για καλφτερθ αίςκθςθ και 
παρακολοφκθςθ από τθ μονάδα. 

 Το χειριςτιριο κα ζχει οκόνθ υγροφ κρυςτάλλου με ενδείξεισ κερμοκραςίασ, λειτουργίασ και βλάβθσ, 
διακόπτθ ON – OFF και πλικτρα προγραμματιςμοφ. 
 Οι δυνατότθτεσ του remote controller κα είναι τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ: 
 Δυνατότθτα εναλλαγισ τθσ λειτουργίασ του εξωτερικοφ μθχανιματοσ (ψφξθ / κζρμανςθ), ςε 

περίπτωςθ που αποφαςιςτεί το χειριςτιριο αυτό να είναι χειριςτιριο πιλότοσ. 
 Λειτουργία (ψφξθ, κζρμανςθ, αφφγρανςθ, ανεμιςτιρασ, ζνδειξθ απόψυξθσ). 
 Ζνδειξθ ταχφτθτασ (υψθλι – χαμθλι) 
 φκμιςθ κερμοκραςίασ ανά 1ο C 
 φκμιςθ τθσ γωνίασ των πτερυγίων τθσ μονάδασ ςε μια ςτακερι κζςθ ι επιλογι αυτόματθσ 

περιςτροφισ. 
 Χρονοδιακόπτθ ρφκμιςθσ λειτουργίασ με διαβακμίςεισ ανά ϊρα και δυνατότθτα ρφκμιςθσ μζχρι 72 

ϊρεσ. 
 Ζνδειξθ ρφπανςθσ φίλτρου 
 Διακόπτθ ελζγχου – δοκιμϊν 
 Ζνδειξθ βλάβθσ με κωδικό αρικμό για εφκολο και γριγορο προςδιοριςμό τθσ. 
 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου (χειριςτιριο) και αντίςτοιχθ ζνδειξθ εφόςον 

υπάρχει κεντρικι ςφνδεςθ. Στθν περίπτωςθ ςφνδεςθσ με κεντρικό πίνακα ελζγχου κα πρζπει εκτόσ 
των άλλων να υπάρχει θ δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ για κάκε εςωτερικι μονάδα 
ξεχωριςτά. 
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7.3. TEXNIKA ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΘΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι ψυκτικζσ ςωλθνϊςεισ κα πρζπει: 

 Να είναι εξ’ ολοκλιρου από χαλκοςωλινα άνευ ραφισ υπζρβαρου τφπου, μονωμζνεσ με μονωτικό 
υλικό τφπου armaflex ελάχιςτου πάχουσ 9mm κατάλλθλο για κερμοκραςίεσ άνω των 120˚C 

 Στισ εξωτερικζσ όδευςθσ του χαλκοςωλινα οι μονϊςεισ κα πρζπει να προςτατεφονται ζναντι 
ακτινοβολίασ και χτυπθμάτων. 

 Στο δίκτυο τθσ ψυκτικισ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκοφν διακλαδωτιρεσ του αυτοφ τφπου με τισ 
ςωλθνϊςεισ, ειδικισ καταςκευισ (joints).Κάκε τζτοιο ςετ διακλαδωτιρα κα περιλαμβάνει τθ μόνωςι 
του, καπάκια και ειδικι ςτεγανοποιθτικι και ςτακεροποιθτικι ταινία. 

 Ραράλλθλα με τθν εγκατάςταςθ των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων κα οδεφςει και καλϊδιο αυτοματιςμοφ, 
δθλαδι το καλϊδιο επικοινωνίασ των εςωτερικϊν με το εξωτερικό μθχάνθμα, το οποίο κα βρίςκεται 
εντόσ πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα και κα είναι διατομισ 2x1mm2 ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 
του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων. Θ ςτιριξθ των ςωλθνϊςεων και των καλωδίων κα γίνει ωσ 
κάτωκι : τα κατακόρυφα ςτθρίγματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι από βζργα γαλβανιςμζνθ, 
ςτθριγμζνθ με ντίηεσ ςτον τοίχο των φρεατίων πάνω ςτθν οποία κα προςαρμοςτοφν ςτθρίγματα 
χαλκοςωλινα. Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα είναι αλφαδιαςμζνεσ ωσ προσ τθν κατακόρυφο. Για το 
καλφτερο αιςκθτικό αποτζλεςμα κα χρθςιμοποιθκεί ςωλινα ευκφγραμμου τφπου και ψυκτικά 
εξαρτιματα όπωσ γωνίεσ, καμπφλεσ κτλ. μόνο για τισ κάκετεσ διαδρομζσ και για τθν ςωλινα του αερίου 
(χοντρι διατομι). Θ όδευςθ των ςωλθνϊςεων ςτθν οροφι των χϊρων κα γίνεται ςτο ψθλότερο ςθμείο 
αυτισ (πλθςίων του ταβανιοφ), προκειμζνου να μθν ενοχλεί τισ λοιπζσ εγκαταςτάςεισ όπωσ φωτιςτικά, 
κανάλια κτλ. και κα ςτθρίηονται με ςτθρίγματα χαλκοςωλινασ. Σε κάκε ςτιριγμα κατακόρυφο ι 
οριηόντιο κα προςαρμόηεται θ ςωλινα του αερίου. Θ δε ςωλινα του υγροφ (ψιλι ςωλινα), κακϊσ και 
το καλϊδιο του αυτοματιςμοφ κα ςτθρίηεται δεμζνο πάνω ςτθν ςωλινα του αερίου. Οι κζςεισ των 
εςωτερικϊν μονάδων φαίνονται ενδεικτικά ςτο επιςυναπτόμενο ςχζδιο. 

 

7.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΑΓΩΓΩΝ  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ αεραγωγϊν διαφόρων διατομϊν με τφπο μόνωςθσ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ μασ. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ plenum απαγωγισ ςτομίων. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ των ςτομίων απαγωγισ κλιματιςμοφ από ανοδιωμζνο αλουμίνιο, 
διαςτάςεων όπωσ ορίηεται ςτα ςχζδια. 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ όλων των υλικϊν και μικροχλικϊν (damper, ςτθρίγματα κτλ) ςφμφωνα με 
τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και με τισ προδιαγραφζσ που κακορίηει το ζργο. 

 Πλα τα ςτόμια κλιματιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοδειωμζνο προφίλ αλουμινίου. 

 

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ όλων των υλικϊν κα γίνει θ διαδικαςία τθσ εκκίνθςθσ και παράδοςθσ 
των μθχανθμάτων, που περιλαμβάνει τθ δθμιουργία κενοφ ςτο ψυκτικό κφκλωμα, τθν πλιρωςθ του 
ςυςτιματοσ με ψυκτικό υγρό εάν αυτό απαιτείται, τον προγραμματιςμό και τθ ρφκμιςθ των παραμζτρων 
λειτουργίασ, τθν εκκίνθςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία ςε ψφξθ και κζρμανςθ κακϊσ και τθν παροχι 
οδθγιϊν ςτον χριςτθ για τθν ορκι λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
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7.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΟΤΥΡΑ  

 

Οι εργαςίεσ τα υλικά, κφρια ι βοθκθτικά, οι κάκε είδουσ ςυςκευζσ και μθχανιματα που περιλαμβάνονται 
ςτθν κατθγορία αυτι, κα πρζπει κατ ελάχιςτον να πλθροφν τουσ 

κανονιςμοφσ και να είναι ςφμφωνα με τα Ρρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελλθνικά ι Διεκνι, όπωσ αυτά ιςχφουν, 
ςυμπλθρωμζνα ι και τροποποιθμζνα, κατά τθν εκτζλεςθ των αντίςτοιχων εργαςιϊν ςε ότι αφορά τον 
τρόπο καταςκευισ τουσ, τα πρωτογενι υλικά που τα ςυνιςτοφν, τισ ιδιότθτεσ, αποδόςεισ, χαρακτθριςτικά 
κ.λ.π. κακϊσ και τθν αςφάλεια κατά τθν χριςθ τουσ. Από τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα αυτά, 
κυριότερα είναι τα ακόλουκα, με ςειρά ιςχφοσ ςε περίπτωςθ αντιφάςεων, που κα κακορίηεται κατά 
περίπτωςθ από τον Εργοδότθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του. 

 Οι Ελλθνικοί Κανονιςμοί, τα Ρρότυπα, κακϊσ και οι οδθγίεσ του ΕΛΟΤ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα που ζχουν καταςτεί υποχρεωτικά, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. 

 Οι Ευρωπαϊκοί Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα των οποίων θ εφαρμογι δεν ζχει ακόμα καταςτεί 
υποχρεωτικι. 

 Οι Εκνικοί Κανονιςμοί και τα Εκνικά Ρρότυπα, όπωσ Γερμανικά (DIN κ.λ.π/), 

 Βρετανικά (BS κ.λ.π.), Γαλλικά (NF κ.λ.π.), Θνωμζνων Ρολιτειϊν (ASTM κ.λ.π.), τα των λοιπϊν Κρατϊν 
Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και τα Διεκνι (ISO κ.λ.π.), ειδικότερα δε, οι Κανονιςμοί και τα Ρρότυπα τθσ 
χϊρασ προςζλευςθσ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ, εάν δεν καλφπτονται από τα πιο πάνω 
αναφερόμενα 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυνοδεφει κάκε προςκομιηόμενο ςτο ζργο υλικό ι μθχάνθμα με τα αντίςτοιχα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου αποδόςεωσ από τον καταςκευαςτι. Εάν τυχόν δεν προςκομίηονται, μετά από 
αίτθςθ τθσ επίβλεψθσ, κα μπορεί θ επίβλεψθ να μθν πιςτοποιεί για πλθρωμι τα αντίςτοιχα είδθ, μζχρι τθν 
άφιξθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν. 

Τα πιςτοποιθτικά δοκιμϊν για όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ (λζβθτεσ, πιεςτικά δοχεία, αντλίεσ κλπ), 
πρζπει να προζρχονται από τον καταςκευαςτι και κα ςυνοδεφουν τα μθχανιματα. 
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8. ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ 

 

Οτιδιποτε αφορά θλεκτρικζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ τφπου γερανογζφυρασ κα είναι ςφμφωνα με  
ΡΕΤΕΡ:08-08-03-00 (ΥΔΑΥΛΙΚΑ ΕΓΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΕΣ) 

 

9. ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

9.1. ΡΟΤΥΡΑ  

 

Εξωτερικό ΣΑΡ 

Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006, “Protection against lightning. Physical damage to structures 
and life hazard”. 

Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ 1412, “ Ρροςταςία καταςκευϊν από κεραυνοφσ- Οδθγία Α : Εκτίµθςθ κινδφνου 
κεραυνοπλθξίασ και επιλογι επιπζδου προςταςίασ του ΣΑΡ. 

 

Υλικών 

Υλικά Εξωτερικισ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ 

Τα προϊόντα που κα χρθςιµοποιθκοφν να ζχουν υποςτεί µε επιτυχία τισ εργαςτθριακζσ δοκιμζσ όπωσ 
προβλζπονται από τα κάτωκι πρότυπα : 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1 : 
Requirements for connection components”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2 : 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 

Απαγωγοί Κρουςτικών Υπερτάςεων 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices Part 11: SPDs connected 
to low voltage power distribution systems Performance requirements and testing methods”. 

 Ευρωπαϊκό Ρρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices Part 22: SPDs connected 
to telecommunication and signaling networks Performance requirements and testing methods” 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) και θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 
Στάκμθσ Ρροςταςίασ για το ςχεδιαςμό του, γίνεται βάςει του Ρροτφπου ΕΛΟΤ 1412/1998. Στθν περίπτωςθ 
ανάγκθσ εγκατάςταςθσ ΣΑΡ προβαίνουμε ςτον ςχεδιαςμό τθσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ ςφμφωνα με το 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 και ςτθν υλοποίθςι τθσ με υλικά που πρζπει να ικανοποιοφν τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ΕΝ 50164 – 1 και ΕΝ 50164 – 2.  
 

9.2. ΣΥΣΤΘΜΑ  

Το ςυλλεκτιριο ςφςτθμα που ςκοπό ζχει να ςυλλζξει το κεραυνικό ρεφμα και να το διοχετεφςει μζςω των 
αγωγϊν κακόδου ςτο ςφςτθμα γείωςθσ με αςφάλεια. Αποτελείται από ράβδουσ (ακίδεσ), τεταμζνα 
ςφρματα, πλζγμα αγωγϊν (βρόχοι), μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό. Τουσ αγωγοφσ κακόδου που ςκοπό 
ζχουν να οδθγιςουν το κεραυνικό ρεφμα από το ςυλλεκτιριο, με αςφάλεια ςτο ςφςτθμα γείωςθσ. 
Αποτελείται από αγωγοφσ διατεταγμζνουσ ςυνικωσ περιμετρικά τθσ καταςκευισ ορατοφσ ι μθ. 

Το ςφςτθμα γείωςθσ που ςκοπόσ του είναι να επιτευχκεί θ διάχυςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ μζςα ςτθ γθ, 
με αςφάλεια χωρίσ να δθμιουργοφνται επικίνδυνεσ υπερτάςεισ. Αποτελείται από οριηόντια ι κατακόρυφα 
θλεκτρόδια γείωςθσ, τοποκετθμζνα εντόσ του εδάφουσ ι εγκιβωτιςμζνα ςε ςκυρόδεμα. 
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Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006 : 

α. Ανάλογα τθσ απαιτοφμενθσ ςτάκμθσ προςταςίασ οι διαςτάςεισ των βρόχων του 

ςυλλεκτθρίου ςυςτιματοσ, θ γωνία προςταςίασ ακίδοσ που πικανόν να περιζχεται ςε αυτό κακϊσ 

επίςθσ θ μζςθ απόςταςθ των αγωγϊν κακόδου, ορίηονται ςτον πίνακα 1 και ςτο διάγραμμα 1.  
 

 

β. Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ γείωςθσ ςε ςχζςθ με τθν απαιτοφμενθ ςτάκμθ προςταςίασ απαιτεί 
ελάχιςτα μικθ θλεκτροδίων που φαίνονται ςτο διάγραμμα 2. Τα ελάχιςτα μικθ μποροφν να μθ λθφκοφν 

υπ’ όψθ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί μία αντίςταςθ γείωςθσ μικρότερθ από 10Ω. 

  

Ελάχιςτο µικοσ L1 οριηόντιων θλεκτροδίων γείωςθσ, ανάλογα µε τθ ςτάκµθ προςταςίασ και τθν ειδικι 
αντίςταςθ του εδάφουσ, ςφµφωνα µε το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. Οι ςτάκµεσ προςταςίασ III και 
IV είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ειδικι αντίςταςθ του εδάφουσ. Για τα κατακόρυφα θλεκτρόδια το ελάχιςτο 
µικοσ γειωτι είναι 0,5L1. 
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10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1) Ο ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει όλο το εργατικό προςωπικό, κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλα τα 
υλικά και τον εξοπλιςμό που απαιτοφνται για τθν ικανοποιθτικι καταςκευι και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια όλων των αναγκαίων Θ/Μ υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, 
κακϊσ και θ φόρτωςθ, μεταφορά, εκφόρτωςθ και αποκικευςθ αυτϊν ςτο εργοτάξιο κακϊσ και κάκε 
είδουσ οικοδομικϊν εργαςιϊν που κα απαιτθκοφν (οπζσ ςε τοίχουσ ι οροφζσ ,διαμόρφωςθ ανοίγματοσ ςε 
γυψοςανίδεσ κακϊσ και ςτιριξθ αυτϊν, βαφζσ, κ.λ.π.) για τθν τοποκζτθςθ και τθν πλιρθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει τα τελικά λεπτομερι ςχζδια των εγκαταςτάςεων «Ππωσ 
καταςκευάςτθκαν» (as built) και να τα υποβάλλει ςτον Εργοδότθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα περιλαμβάνουν κατόψεισ, τομζσ, διαγράμματα και γενικά όλα τα ςτοιχεία που 
επιτρζπουν ςε κάποιον που δεν ζχει αςχολθκεί ειδικά με το ζργο να ενθμερϊνεται εφκολα για το πωσ και τι 
επακριβϊσ ζχει καταςκευαςκεί. Ιδιαίτερα τονίηεται ότι επί των ςχεδίων αυτϊν κα φαίνονται το ςφνολο των 
δικτφων, οι ακριβείσ τουσ διαςτάςεισ και κζςεισ ςε ςχζςθ με τα οικοδομικά ςτοιχεία. Επίςθσ κα 
απεικονίηεται κάκε εξάρτθμα, διακλάδωςθ, όργανο διακοπισ κλπ, ςε τρόπο ϊςτε να είναι δυνατόσ ο 
άμεςοσ εντοπιςμόσ οιουδιποτε ςτοιχείου των εγκαταςτάςεων. 

2) Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να παραδϊςει λεπτομερείσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 
εγκαταςτάςεων, γραμμζνεσ απαραίτθτα ςε κατανοθτι ελλθνικι γλϊςςα. Πςεσ οδθγίεσ προζρχονται από 
ξζνο καταςκευαςτι μποροφν να είναι και ςε Αγγλικι γλϊςςα. Οι οδθγίεσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ και 
βιβλιοδετθμζνεσ ςε τεφχθ με αφξοντα αρικμό εντφπου. Θ φλθ των οδθγιϊν κα είναι κατανεμθμζνθ λογικά 
ςε κεφάλαια, αντίςτοιχα προσ τα διάφορα τμιματα των εγκαταςτάςεων και κα τισ καλφπτει πλιρωσ. Στο 
τζλοσ κάκε κεφαλαίου των οδθγιϊν κα δίδεται πλιρθσ πίνακασ των ςχετικϊν περιλαμβανομζνων 
μθχανθμάτων, με όλα τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα ςτοιχεία καταςκευισ τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, 
μοντζλο, μζγεκοσ, αρικμόσ ςειράσ καταςκευισ, αποδόςεισ, λεπτομερι ςτοιχεία θλεκτροκινθτιρων, 
ςυνιςτϊμενα ανταλλακτικά κα). 

Οι οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων κα περιλαμβάνουν: 

Πλα τα πιςτοποιθτικά των αρχϊν επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
ποιότθτα. 

Τεχνικι Ρεριγραφι κάκε μθχανικοφ ςυςτιματοσ. 

Κατάλογο όλου του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με τεχνικά ςτοιχεία, τφπουσ, αρικμοφσ μοντζλων και 
αρικμοφσ ςειράσ. 
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