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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

Αληηθείκελο ηοσ παρόληος ηεύτοσς ηφλ Σετληθώλ Προδηαγραθώλ είλαη ε δηαηύπφζε ηφλ εηδηθώλ ηετληθώλ 

όρφλ ζύκθφλα κε ηοσς οποίοσς θαη ζε ζσλδσαζκό κε ηα ιοηπά εγθεθρηκέλα από ηολ Κύρηο ηοσ Έργοσ 

ηεύτε, ζα εθηειεζηεί ηο σπόυε έργο.  

Όιες οη εργαζίες ζα εθηειεζζούλ κε ηοσς γεληθώς παραδεθηούς θαλόλες ηες Δπηζηήκες θαη ηες Σετληθής 

θαη βάζεη κε όζα εηδηθόηερα αλαθέροληαη ζηης Σετληθές Προδηαγραθές. 

Οη ηετληθές προδηαγραθές θαζορίδοσλ θσρίφς ηολ ορζό ηρόπο θαηαζθεσής ηφλ έργφλ θαη ηελ 

απαηηούκελε ποηόηεηα ηφλ σιηθώλ. Γηα ηελ εθηέιεζε ηφλ εργαζηώλ ηες παρούζας εργοιαβίας θαη γηα 

οποηοδήποηε σιηθό, θαηαζθεσή, ποηοηηθό έιεγτο (δηαδηθαζίες/κεζόδοσς/δοθηκές θ.ι.π.), ζα 

εθαρκόδοληαη κε ζεηρά ηζτύος οη θάηφζη προδηαγραθές: 

(1) οη αλαθερόκελες ηζτύοσζες εγθεθρηκέλες Διιεληθές Σετληθές Προδηαγραθές (Δ.ΣΔ.Π.) θαη 

Π.Δ.ΣΔ.Π., 

(2) οη αλαθερόκελες ζσκπιερφκαηηθές Σετληθές Προδηαγραθές ηες Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. (γηα αληηθείκελα ποσ 

δελ θαιύπηοληαη από ηης σπάρτοσζες Δ.ΣΔ.Π. θαη ηης Π.Δ.ΣΔ.Π.), 

(3) ηα ζεζκοζεηεκέλα ελαρκοληζκέλα πρόησπα, όπφς αλαθέροληαη ζηο Παράρηεκα 4 ηες 

ΓΙΠΑΓ/οηθ/356/04-10-2012, 

(4) ηα ιοηπά ηζτύοληα εσρφπαχθά πρόησπα θαη, αποσζία ασηώλ, ηα δηεζλή πρόησπα ISO θαη ηα εζληθά 

πρόησπα (EΛΟΣ, ASTM, BS, DIN, θιπ). 

Οη προδηαγραθές ποσ αλαθέροληαη ζηης παραγράθοσς (Α θαη Β) ποσ αθοιοσζούλ, είλαη δεζκεσηηθές γηα 

ηολ Αλάδοτο φς ειάτηζηες απαηηήζεης ζηελ θαηαζθεσή ηοσ όιοσ έργοσ. 

Κάζε δηαγφληδόκελος θαη ζσλεπώς ο Αλάδοτος κε κόλε ηελ σποβοιή ηες Προζθοράς ηοσ αλαγλφρίδεη 

όηη οη παρούζες προδηαγραθές είλαη θαηάιιειες θαη επαρθείς γηα ηελ εθηέιεζε ηοσ Έργοσ θαη όηη 

αλαιακβάλεη θάζε σποτρέφζε, θίλδσλο ή ζσλέπεηα ποσ απορρέεη από ηελ εθαρκογή ηφλ. 

Όιες οη δαπάλες γηα ηελ εθαρκογή ηφλ όρφλ ηφλ ηετληθώλ προδηαγραθώλ ζα βαρύλοσλ ηολ Αλάδοτο, 

αζτέηφς αλ γίλεηαη ρεηή ζτεηηθή αλαθορά ηούηοσ ή ότη. Ο Αλάδοτος δελ ζα επηβαρσλζεί ηης δαπάλες γηα 

κία ζσγθεθρηκέλε δραζηερηόηεηα κόλολ αλ γίλεηαη ρεηή θαη αδηακθηζβήηεηε αλαθορά ζηελ ζτεηηθή 
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προδηαγραθή περί ηοσ αληηζέηοσ. 

Α. Ιζσύοςζερ Δλληνικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ (Δ.ΣΔ.Π. και Π.Δ.ΣΔ.Π.) 

(θαη’ εθαρκογή ηες σπ. αρ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221/30-07-2012) Απόθαζες, ηες σπ. αρ. 

ΓΚΠ/οηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524/Β/2016) Απόθαζες θαη ηες ζτεηηθής Δγθσθιίοσ 17/2016 (αρ. 

πρφη. ΓΚΠ/οηθ./1322/7-9-2016) θαη ηφλ σπ. αρ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ:2542/Β/10-10-

2013), ΓΙΠΑΓ/οηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014) θαη ΓΙΠΑΓ/οηθ.667/30-10-2014 

(ΦΔΚ:3068/Β/14-11-2014) Αποθάζεφλ θαη ηφλ ζτεηηθώλ Δγθσθιίφλ 30/2013 (ΓΙΠΑΓ/οηθ/508/18-10-

2013), 22/2014 (ΓΙΠΑΓ/οηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΙΠΑΓ/οηθ/154/11-12-2014). 

 

Κωδ. Δ.ΣΔ.Π. - 

Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλορ Δ.ΣΔ.Π. – Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

01 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

01-01 Παπαγωγή ζκςποδέμαηορ-επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ 

01-01-01-00* Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00* πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 

01-02 ιδηποί οπλιζμοί ζκςποδεμάηων 

01-02-01-00* Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδεκάησλ 

01-03 Ηκπιώμαηα - Καλούπια 

01-03-00-00* Ιθξηώκαηα 

01-04-00-00 Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα  

(ηύπνη) 

02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

02-01 Πποκαηαπηικέρ επγαζίερ εκηέλεζηρ 

σωμαηοςπγικών 

02-01-01-00 Καζαξηζκόο, εθρέξζσζε θαη θαηεδαθίζεηο ζηε δώλε εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηώλ 

02-01-02-00 Αθαίξεζε επηθαλεηαθνύ ζηξώκαηνο εδαθηθνύ πιηθνύ 

02-02 Δκζκαθέρ 

02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθώλ έξγσλ 

02-04-00-00 Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

02-05-00-00 Γηαρείξηζε πιηθώλ από εθζθαθέο θαη αμηνπνίεζε απνζεζηνζαιάκσλ  

02-07 Δπισώμαηα / Δπενδύζειρ 

02-07-01-00 Καηαζθεπή επηρσκάησλ κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ ή 

δαλεηνζαιάκσλ 

02-07-02-00 Δπαλεπίρσζε ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

02-08  Διδικέρ απαιηήζειρ εκζκαθών 

02-08-00-00 Αληηκεηώπηζε δηθηύσλ ΟΚΩ θαηά ηηο εθζθαθέο 

03 ΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΩΝ 

03-03 Δπισπίζμαηα 

03-03-01-00 Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη επί ηόπνπ 

03-06 Μονώζειρ 

03-06-01-01* ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγώλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο 
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Κωδ. Δ.ΣΔ.Π. - 

Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλορ Δ.ΣΔ.Π. – Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

03-06-02-01* Θεξκνκνλώζεηο δσκάησλ 

03-08 Κοςθώμαηα-ςαλοςπγικά 

03-08-02-00 ηδεξά θνπθώκαηα 

03-08-03-00 Κνπθώκαηα αινπκηλίνπ 

03-08-07-02 Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελό 

03-10 Υπωμαηιζμοί 

03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ 

03-10-03-00 Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκόο ζηδεξώλ επηθαλεηώλ 

04 Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

04-01 Γίκηςα ςγπών ςπό πίεζη 

04-01-01-00 ύζηεκα θηηξηαθώλ ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε ραιπβδνζσιήλεο  κε 

ξαθή 

04-01-07-00 πζηήκαηα θηηξηαθώλ ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε αλνμείδσηνπο 

ραιπβδνζσιήλεο 

04-05 Πςπόζβεζη 

04-05-01-01 Ππξνζβεζηηθέο θσιηέο 

04-05-06-01 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

04-05-07-01 Απηνδηεγεηξόκελνη ππξνζβεζηήξεο μεξά θόλεσο 

04-05-08-00 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί 

04-07 Δγκαηαζηάζειρ κλιμαηιζμού-αεπιζμού/αεπαγωγοί 

04-07-01-01 Γίθηπα αεξαγσγώλ κε κεηαιιηθά θύιια 

04-07-02-01 Μνλώζεηο αεξαγσγώλ κε παινβάκβαθα ή πεηξνβάκβαθα 

04-07-02-02 Μνλώζεηο αεξαγσγώλ κε αθξώδε ειαζηνκεξή πιηθά 

04-20 ωληνώζειρ – καλωδιώζειρ ηλεκηπικών εγκαηαζηάζεων 

04-20-01-01 Υαιύβδηλεο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

04-20-01-02 Πιαζηηθέο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

04-20-01-03 Δζράξεο θαη ζθάιεο θαισδίσλ 

04-20-01-06 Πιαζηηθά θαλάιηα θαισδίσλ 

04-20-02-01 Αγσγνί – Καιώδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

04-23 Ζλεκηποζηάζια – Τποζηαθμοί Τποβιβαζμού Μέζηρ Σάζηρ 

04-23-05-00 πζηήκαηα αδηάιεηπηεο ειεθηξηθήο παξνρήο (UPS) 

05 ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα 

05-02-02-00 Πιαθνζηξώζεηο – Ληζνζηξώζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηώλ 

05-03 Οδοζηπώμαηα 

05-03-03-00* ηξώζεηο νδνζηξώκαηνο από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά 

05-03-11-01 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

05-03-11-04 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

05-03-14-00 Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο   

05-03-18-01 Αζθαιηηθή επάιεηςε πξνζηαζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ ζηξώζεσλ 

νδνζηξώκαηνο 

08 ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ 

08-01 Υωμαηοςπγικά ςδπαςλικών έπγων 

08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ 
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Κωδ. Δ.ΣΔ.Π. - 

Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλορ Δ.ΣΔ.Π. – Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

08-01-03-02* Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ 

08-01-04-01 Δγθαηάζηαζε ππόγεησλ δηθηύσλ ρσξίο δηάλνημε νξύγκαηνο κε εθαξκνγή 

κεζόδσλ εθηόπηζεο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ 

08-01-04-02 Δγθαηάζηαζε ππόγεησλ δηθηύσλ ρσξίο δηάλνημε νξύγκαηνο κε εθαξκνγή 

κεζόδσλ αθαίξεζεο ηνπ εδαθηθνύ πιηθνύ 

08-03 ηπαγγίζειρ και Βεληιώζειρ Δδαθών 

08-03-02-00 Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ από δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 

08-03-03-00* Γεσπθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ 

08-04 Σεσνικά Έπγα από κςπόδεμα 

08-04-03-00 Καηαζθεπέο πδξαπιηθώλ έξγσλ από ζθπξόδεκα κε απμεκέλεο απαηηήζεηο 

πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη αληνρήο ζε επηθαλεηαθή θζνξά θαη ρεκηθέο 

πξνζβνιέο 

08-05 ηεγανώζειρ και Απμοί Σεσνικών Έπγων 

08-05-01-02* ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο 

08-05-01-04 Θσξάθηζε επηθαλεηώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα 

08-05-02-01 Αξκνθνπέο ζε πιάθεο ζθπξνδέκαηνο 

08-05-02-02 Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκώλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (Waterstops) 

08-05-02-04 θξάγηζε αξκώλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε αζθαιηηθέο καζηίρεο 

08-05-02-05 θξάγηζε αξκώλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε ειαζηνκεξή πιηθά 

08-06 ωληνώζειρ-δίκηςα 

08-06-01-00* Γίθηπα βαξύηεηνο από ηζηκεληνζσιήλεο 

08-06-02-02* Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο u-PVC 

08-06-08-01 Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππόγεησλ δηθηύσλ 

08-06-08-03* Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξώζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππόγεησλ δηθηύσλ 

08-06-08-04* Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππόγεησλ 

δηθηύσλ 

08-06-08-06 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από ζθπξόδεκα 

08-07 Μεηαλλικά ζηοισεία και καηαζκεςέρ 

08-07-01-05* Βαζκίδεο θξεαηίσλ 

08-07-02-01 Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

08-08 Ανηλιοζηάζια 

08-08-01-00 Αληιίεο αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο θαη άξδξεπζεο 

08-08-02-00* Ηιεθηξνθηλεηήξεο αληιηώλ αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο θαη άξδξεπζεο 

08-10 Ανηλήζειρ 

08-10-01-00 Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο 

08-10-02-00 Αληιήζεηο βνξβόξνπ – ιπκάησλ 

08-10-03-00 Αληιήζεηο ππνβηβαζκνύ πδξνθόξνπ νξίδνληα κε well points 

11 ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ  

11-01 Βαθιέρ Θεμελιώζειρ 

11-01-01-00 Πάζζαινη δη’ εθζθαθήο (έγρπηνη) 

11-02 Έπγα ανηιζηηπίξεων 

11-02-02-00 Σνίρνη αληηζηήξημεο από κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο 

11-02-04-00 Πξνεληεηακέλεο Αγθπξώζεηο 
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Κωδ. Δ.ΣΔ.Π. - 

Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλορ Δ.ΣΔ.Π. – Π.Δ.ΣΔ.Π.* 

11-03 Βεληίωζη Δδάθοςρ 

11-03-04-00 Δδαθνπάζαινη κε ελεκάησζε πςειήο πίεζεο (jet grouting) 

12 ΖΡΑΓΓΔ 

12-02 Υωμαηοςπγικά ηπάγγων 

12-02-01-02 Τπόγεηα εθζθαθή ζεξάγγσλ κε κεραληθά κέζα νινκέησπεο ή ζεκεηαθήο 

θνπήο 

12-03 Τποζηήπιξη ηπάγγων 

12-03-02-00 Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα ππνγείσλ έξγσλ θαη ζεξάγγσλ 

12-03-08-00 Πιέγκαηα νπιηζκνύ εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζεξάγγσλ 

12-04 Μόνιμη Δπένδςζη ηπάγγων 

12-04-03-00 Μόληκε επέλδπζε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα 

14 ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

14-01 Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα 

14-01-01-01 Καζαξηζκόο επηθαλείαο ζθπξνδέκαηνο από απνζαζξώζεηο ή μέλα πιηθά 

14-01-01-02 Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο ζθπξνδέκαηνο γηα επεκβάζεηο επηζθεπώλ – 

εληζρύζεσλ 

14-01-03-01 Γηάηξεζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο απνθνπή ηνπ ππάξρνληνο 

νπιηζκνύ 

14-01-03-02 Γηάηξεζε νπώλ ζε ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο κε απνθνπή ηνπ ππάξρνληνο 

νπιηζκνύ 

14-01-04-00 Απνθαηάζηαζε ηνπηθήο βιάβεο ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηιόκελεο ζε 

δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ 

14-01-07-01 Πιήξσζε ξσγκώλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κηθξνύ εύξνπο 

14-01-07-02 Πιήξσζε ξσγκώλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κεγάινπ εύξνπο 

14-01-14-00 Δληζρύζεηο-απνθαηαζηάζεηο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα κε καλδύα 

εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο 

15 ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ-ΚΑΣΔΓΑΦΗΔΗ-ΑΠΟΞΖΛΩΔΗ 

15-02  Καθαιπέζειρ ζηοισείων καηαζκεςών  

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα 

15-03 Καθαιπέζειρ ειδικών καηαζκεςών 

15-03-03-00 Καζαηξέζεηο πιαθώλ από ζθπξόδεκα επί εδάθνπο  

15-04 Διδικέρ απαιηήζειρ ςγιεινήρ-αζθάλειαρ και πποζηαζίαρ ηος 

πεπιβάλλονηορ καηά ηιρ καηεδαθίζειρ-καθαιπέζειρ 

15-04-01-00 Μέηξα πγείαο-αζθάιεηα θαη απαηηήζεηο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαηά 

ηηο θαηεδαθίζεηο-θαζαηξέζεηο 

 
Β. ςμπληπωμαηικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ - Πποδιαγπαθέρ ηηρ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

(γηα αληηθείκελα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ππάξρνπζεο Δ.ΣΔ.Π. θαη Π.Δ.ΣΔ.Π*.) 

1. Σερληθή πξνδηαγξαθή 103:   Φνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθήο. 

2. Σερληθή πξνδηαγξαθή 111:   Καζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή νδνζηξσκάησλ. 

3. Σερληθή πξνδηαγξαθή 204.01:  σιελώζεηο θαη εμαξηήκαηα από πνιπαηζπιέλην (PE) 
γηα ρξήζε ζε δίθηπα ύδξεπζεο 

4. Σερληθή πξνδηαγξαθή 204.02:   Δγθαηάζηαζε αγσγώλ θαη εμαξηεκάησλ 
πνιπαηζπιελίνπ. 
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ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζθεπή αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ ζε πεξηνρέο αξκνδηόηεηαο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.  

7 

 

5. Σερληθή πξνδηαγξαθή 308:  Μόλσζε κε επάιεηςε αζθαιηηθνύ πιηθνύ. 

6. Σερληθή πξνδηαγξαθή 325:   Καηαζθεπή νηθνδνκηθνύ κέξνπο ησλ δνκηθώλ έξγσλ. 

7. Σερληθή πξνδηαγξαθή 402: Καηαζθεπή κηθξνζεξάγγσλ 

8. Σερληθή πξνδηαγξαθή 602.01:    Αγσγνί απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε ζσιήλεο από ειαηό 
ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε – 
ductile iron). 

9. Σερληθή πξνδηαγξαθή 602.02:    Σνπνζέηεζε αγσγώλ απνρέηεπζεο (πίεζεο) κε 
ζσιήλεο από ειαηό ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξν κε 
ζθαηξνεηδή γξαθίηε – ductile iron). 

10. Σερληθή πξνδηαγξαθή 603:   Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο 
ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο θαη εμαξηήκαηα. 

11. Σερληθή πξνδηαγξαθή 610: Έγρπηα ηππηθά θξεάηηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
Δ1,Δ2,Δ3.  

12. Σερληθή πξνδηαγξαθή 611: Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
από ζθπξόδεκα. 

13.  Σερληθή πξνδηαγξαθή 612 :  Καιύκκαηα θαη πιαίζηα θξεαηίσλ αγσγώλ αθαζάξησλ 
από ειαηό ρπηνζίδεξν. 

14. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΗΛΜ έξγσλ. 

ημείωζη:  

πλεκκέλα (θαη ζε έληππε κνξθή) πεξηιακβάλνληαη κόλν νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξαγξάθνπ 

Β αλσηέξσ, ελώ όιεο νη ινηπέο πξνδηαγξαθέο (σο επίζεκα εγθεθξηκέλα θείκελα) κπνξνύλ 

λα αλαδεηεζνύλ από ηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνκώλ 

(www.ggde.gr), θαη’ εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221/30-

7-2012) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, 

Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθώλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε όια ηα Γεκόζηα Έξγα», ηεο 

ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524/Β/2016) Απόθαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

Δγθπθιίνπ 17/2016 (αξ. πξση. ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 

πελήληα ελλέα (59) Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)» θαη ησλ ππ. αξ. 

ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ:2542/Β/10-10-2013), ΓΙΠΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 

(ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 (ΦΔΚ:3068/Β/14-11-2014) 

Απνθάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ Δγθπθιίσλ 30/2013 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/508/18-10-2013), 22/2014 

(ΓΙΠΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΙΠΑΓ/νηθ/154/11-12-2014) πεξί αλαζηνιήο ηεο 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο άιισλ (9) ελλέα ΔΣΔΠ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο από δέθα (10) 

λέεο ΠΔΣΔΠ. Δπίζεο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνύ 

Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) όπνπ δεκνζηεύνληαη νη αλσηέξσ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017 

Η ςνηάξαζα 
 
 

 
 

Θ.Κούκος 

Πολιηικόρ Μησανικόρ, MSc 

Η Πποϊζηαμένη  
Τπηπεζίαρ Έπγων Σομέα 

Αποσέηεςζηρ 

 
 

Ο. Μεζημέπη 

Πολιηικόρ Μησανικόρ, MSc 

Η Γιεςθύνηπια  
σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ 

Έπγων Σομέα Αποσέηεςζηρ 

 
 

Μ. Ξανθάκη 

Υημικόρ Μησανικόρ, MSc 
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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. 
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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. 
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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. 



Γηεύζπλζε : Σρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο 

Υπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηώλ θαη Πξνδηαγξαθώλ 

   

 

111_v0001_ΚΑΘΑΙΡΕΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ  

1 Ιανοσαρίοσ 2013  Σ.Π. 111 

5 

 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. Γενικά 

 

Η παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ θαη 

εμαξηεκάησλ από πνιπαηζπιέλην (ΡΕ) γηα ρξήζε ζε δίθηπα ύδξεπζεο κε εζσηεξηθή πίεζε 

ιεηηνπξγίαο κέρξη 12,5 bar θαη ζηεξίδεηαη ζην ζρέδην επξσπατθνύ πξνηύπνπ prEN 12201 

Parts 1-7 κε ηίηιν «Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE). 

 

 

2. Πρώτη Ύλη 

 

2.1 Γεληθά 

 

Η πξώηε ύιε από ηελ νπνία ζα παξάγνληαη νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζα έρεη κνξθή 

νκνγελνπνηεκέλσλ θόθθσλ από νκνπνιπκεξείο ή ζπκπνιπκεξείο ξεηίλεο πνιπαηζπιελίνπ θαη 

ηα πξόζζεηά ηνπο.   

 

Σα πξόζζεηα είλαη νπζίεο (αληηνμεηδσηηθά, πηγκέληα ρξώκαηνο, ζηαζεξνπνηεηέο ππεξησδώλ, 

θιπ.) νκνηόκνξθα δηαζθνξπηζκέλεο ζηελ πξώηε ύιε πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ παξαγσγή, 

ζπγθόιιεζε θαη ρξήζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

Σα πξόζζεηα πξέπεη λα επηιεγνύλ ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύλ ηελ πηζαλόηεηα απνρξσκαηηζκνύ 

ηνπ πιηθνύ κεηά ηελ ππόγεηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ (ηδηαίηεξα όηαλ 

ππάξρνπλ αλαεξόβηα βαθηεξίδηα) ή ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Η πξώηε ύιε κε ηα πξόζζεηά ηεο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο ζε επαθή κε 

πόζηκν λεξό θαη δελ ζα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

Τιηθό από αλαθύθισζε δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαλέλα ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο. 

 

Σν ρξώκα ηνπ πιηθνύ γηα ηελ παξαγσγή ζσιήλσλ ζα είλαη κπιε.  Γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

εμαξηεκάησλ επηηξέπεηαη πιηθό ζε ρξώκα κπιε ή καύξν. 

 

 

2.2 Εηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ ΡΕ 

 

Σν πιηθό πνιπαηζπιελίνπ ζα είλαη θαηεγνξίαο: 

ΡΕ80 (MRS 8) ή  

ΡΕ100 (MRS 10)  

ζύκθσλα κε ην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 1: General  θαζώο θαη ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ κειέηε θαη ζηα ινηπά ηεύρε ηνπ έξγνπ.   

 

Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate) ηνπ πιηθνύ κε θνξηίν 5 kg. ζηνπο 

190
ν
 C ζα θπκαίλεηαη από MFR 190/5 = 0,2 σο 1,3 γξ. / 10 ιεπηά, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην δηεζλή πξόηππν ISO 1133. 
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2.3 Απαξαίηεηα Πηζηνπνηεηηθά πξώηεο ύιεο 

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξώηεο ύιεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002.   

 

Ο πξνκεζεπηήο ηεο πξώηεο ύιεο ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ 

ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα  

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη ε πξώηε ύιε ηεξεί ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 

12201 part 1.  

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξνκεζεπηή, 

επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηελ Ειιεληθή γιώζζα, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά: 

 

 Η παξηίδα παξαγσγήο ηεο πξώηεο ύιεο 

 Σα πξόζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

 Η θαηεγνξία ζύλδεζεο ηνπ πιηθνύ  (ΡΕ80 ή ΡΕ100) 

 Ο δείθηεο ξνήο ηήγκαηνο (MFR – Melt mass-flow rate)  ηνπ πιηθνύ 

 Η ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή (MRS – minimum required strength) 

 

 

3. ωλήνες ΡΕ 

 

3.1  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ σιήλσλ 

 

Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ζσιήλσλ ζα είλαη ιείεο, θαζαξέο θαη 

απαιιαγκέλεο από απιαθώζεηο ή /θαη άιια ειαηηώκαηα, όπσο πόξνη ζηελ επηθάλεηα πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από αέξα, θόθθνπο, θελά ή άιινπ είδνπο αλνκνηνγέλεηαο.  Σν ρξώκα ηνπ 

θάζε ζσιήλα ζα πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθν ζε όιν ην κήθνο ηνπ. 

 

Σα άθξα ζα είλαη θαζαξά, ρσξίο παξακνξθώζεηο, θνκκέλα θάζεηα θαηά ηνλ άμνλα ηνπ 

ζσιήλα. 

 

Οη ζσιήλεο ζα παξάγνληαη ζε επζύγξακκα κήθε από 6 κέρξη 12 κ. ή ζε εληαία κήθε 

πεξηηπιηγκέλα ζε θνπινύξα κήθνπο 50 σο 250 κ. αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηαηνκή 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

Οη ζσιήλεο κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν από Φ125 θαη θάησ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηνπ «squeeze – off». 

 

3.2 Υξώκα - Δηαζηάζεηο 

 

Οη ζσιήλεο γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ ζα είλαη ρξώκαηνο κπιε θαη αλάινγα κε ηελ 

νλνκαηηθή δηαηνκή θαη ην πιηθό παξαγσγήο ηνπο, ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο, θπθιηθή δηαηνκή, 

θαη πάρνο ηνηρώκαηνο πνπ νξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 Part 2: Pipes, 

ηεξώληαο πάληα ηηο επηηξεπόκελεο αλνρέο. 

 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη έρνπλ Λόγν Σππηθήο Δηάζηαζεο (ζρέζε νλνκαζηηθή εμσηεξηθήο 

δηακέηξνπ κε πάρνο ηνηρώκαηνο ζσιήλα) SDR – Standard dimension ratio ζύκθσλα κε ην 

ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2 σο εμήο: 
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 Γηα ζσιήλεο από πιηθό ΡΕ80, SDR 11 

 Γηα ζσιήλεο από πιηθό ΡΕ100, SDR 13,6 

 

3.3 ήκαλζε 

 

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ δπν (2) ζεηξέο ζήκαλζεο, ηππσκέλεο αληηδηακεηξηθά αλά κέηξν κήθνο 

ζσιήλα ζε βάζνο κεηαμύ 0,02 mm θαη 0,15 mm, κε αλεμίηειν καύξν ρξώκα.  Σν ύςνο ησλ 

ραξαθηήξσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ: 

 

α. 5 mm γηα ζσιήλεο κέρξη θαη Φ63 

β. 10 mm γηα ζσιήλεο κε κεγαιύηεξε δηαηνκή από  Φ63 

 

Ο θάζε ζσιήλαο ζα θέξεη εκθαλώο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επαλαιακβαλόκελα ζε 

δηάζηεκα ηνπ ελόο κέηξνπ, ην παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 Σελ έλδεημε «Ε.ΤΔ.Α.Π.» ή «σιήλεο πνζίκνπ λεξνύ» 

 ύλζεζε πιηθνύ θαη Ολνκαζηηθή πίεζε (π.ρ. ΡΕ80/ ΡΝ 12,5) 

 Ολνκαηηθή δηάκεηξνο Υ νλνκαζηηθό πάρνο ηνηρώκαηνο (π.ρ. Φ110 Υ 10,6) 

 Όλνκα θαηαζθεπαζηή 

 Υξόλνο θαη παξηίδα θαηαζθεπήο 

 Ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή MRS 

 

3.4 Έιεγρνη, δνθηκέο θαη απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά 

 

Εξγνζηαζηαθόο έιεγρνο/ δνθηκέο :  

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα 

εθηειέζεη όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην πξνηύπνπ prΕΝ 

12201 ζηνπο παξαγόκελνπο ζσιήλεο γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ησλ ζσιήλσλ ζε 

πδξνζηαηηθέο θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

Η Ε.ΤΔ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη ηελ παξαγσγή ησλ ζσιήλσλ θαη ηνπ 

εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο είηε κε ην δηθό ηεο πξνζσπηθό είηε αλαζέηνληαο ηελ εξγαζία απηή 

ζε θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηεο. 

 

Εξγνηαμηαθόο έιεγρνο:  

 

Επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ νη ζσιήλεο ζα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά ζην θσο κε γπκλό νθζαικό θαη 

ζα ειέγρνληαη γηα απιαθώζεηο, παξακνξθώζεηο, ειαηηώκαηα, αλνκνηνγέλεηεο, θιπ.  Θα 

ειέγρεηαη επίζεο ε πηζηόηεηα ηεο θπθιηθήο δηαηνκήο (ovality) ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα 

ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε ή ππνςία απόθιηζεο από ηελ παξνύζα Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή, ε ΕΤΔΑΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη επηπιένλ εξγαζηεξηαθνύο 

ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ή κε ησλ ζσιήλσλ. σιήλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο από ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνύζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα 

απνξξίπηνληαη. 
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Πηζηνπνηεηηθά 

 

Κάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από πηζηνπνηεηηθό ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ 

ζα αλαθέξεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζσιήλσλ θαη ηδηαίηεξα: 

 

α. ηελ θαηεγνξία ζύλζεζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ ζσιήλα, ν κεηξεκέλνο Δείθηε Ρνήο Σήγκαηνο 

(MFR) ηεο θάζε παξηίδαο, θαη ηελ ηάζε εθειθπζκνύ ζην όξην δηαξξνήο ησλ ζσιήλσλ.   

Επηζεκαίλεηαη όηη ν κεηξεκέλνο Δείθηεο Ρνήο Σήγκαηνο (MFR) ηεο θάζε παξηίδαο δελ 

κπνξεί λα έρεη απόθιηζε κεγαιύηεξε από 0,2 γξ. / 10 ιεπηά από ην αληίζηνηρν MFR 190/5 

ηεο πξώηεο ύιεο. 

β. όηη νη ζσιήλεο πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 2.  

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ ζσιήλσλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 3 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη νη ζσιήλεο ηεξνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 2. 

 

Η θάζε παξαγγειία ζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη επίζεο από πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο γηα κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνύ από επίζεκε αξρή, νξγαληζκό ή επηζηεκνληθό 

ηλζηηηνύην ρώξαο ηεο Ε.Ε., επίζεκα κεηαθξαζκέλν ζηε Ειιεληθή γιώζζα. 

 

3.5 πζθεπαζία – Μεηαθνξά - Απνζήθεπζε  

 

Οη ζσιήλεο θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε θαη απνζήθεπζε ζα είλαη ηαπσκέλνη κε 

ηάπεο αξζεληθέο από LDPE. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ, νη ζσιήλεο πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε 

παθέηα δηαζηάζεσλ 1κ. Υ 1κ. Υ ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ πεξίπνπ, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

απνζεθεπζνύλ ην έλα πάλσ ζην άιιν κέρξη ύςνπο 3 κ. 

 

ηελ πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινύξα, νη πεξηηπιηγκέλνη ζσιήλεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεηαη ε αθαίξεζε κίαο ή δύν ζηξώζεηο (γηα έιεγρν) ρσξίο λα 

απαηηείηαη ην μεδίπισκα ησλ άιισλ ζηξώζεσλ. 

 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπξκαηόζρνηλσλ ή αιπζίδσλ ή γάληδσλ ή άιισλ αηρκεξώλ 

αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ κεηαθνξά θαη θνξηνεθθόξησζε ησλ ζσιήλσλ.  Οη ζσιήλεο ή νη 

ζπζθεπαζίεο ησλ ζσιήλσλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα θνξηνεθθνξηώλνληαη κε πιαηείο 

πθαζκάηηλνπο ηκάληεο.  

 

Οη ζσιήλεο απνζεθεύνληαη ζε θαιά αεξηζκέλνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο ώζηε λα 

πξνθπιάζζνληαη από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ή από ηηο 

άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ζσιήλσλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

πέξαλ ησλ δύν εηώλ. 

 

 

4. Εξαρτήματα ΡΕ  

 

Όια ηα εμαξηήκαηα (γσλίεο, ηεξκαηηθά, ειεθηξνζύλδεζκνη, ηεκάρηα δηαθιάδσζεο, θιπ.) πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζσιήλεο ΡΕ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην ίδηαο 
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ζύλζεζεο κε ηνπο ζσιήλεο (ΡΕ80 – MRS 8 ή ΡΕ100 MRS 10) θαη ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 3:  Fittings.   

 

Σα εμαξηήκαηα γηα ρξήζε ζε εθαξκνγέο πνζίκνπ λεξνύ ζα είλαη ρξώκαηνο κπιε ή καύξνπ, 

κε θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη πάρε ηνηρώκαηνο γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε ησλ 

εμαξηεκάησλ κε ηνπο ζσιήλεο ΡΕ ηνπ έξγνπ.  Επηπιένλ ηα εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηάιιεια 

γηα ζύλδεζε κε ζεξκηθή απηνγελή ζπγθόιιεζε (κε κεησπηθή ζπγθόιιεζε – Butt Fusion ή κε 

ειεθηξνκνύθα). 

 

ήκαλζε  

 

Σν θάζε εμάξηεκα ζα θέξεη ζηνηρεία (κε εηηθέηα bar code) γηα ηελ ζεξκνθξαζία, ηάζε 

ξεύκαηνο θαη ρξόλνο ζπγθόιιεζεο πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή ηνπνζέηεζή 

ηνπ. 

 

Επίζεο ην θάζε εμάξηεκα ζα έρεη ζήκαλζε πνπ αλαθέξεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηελ νλνκαζηηθή 

θιάζε πίεζεο θαη δηάκεηξν ηνπ εμαξηήκαηνο, θαζώο θαη ηελ ζύλζεζε ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο 

(π.ρ. ΡΕ80). 

 

Πηζηνπνηεηηθά 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9002 θαη λα 

εθηειέζεη όινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ην ζρέδην πξνηύπνπ prΕΝ 

12201 ζηα παξαγόκελα εμαξηήκαηα γηα λα εμαζθαιηζζνύλ ηα πξνδηαγξαθόκελα κεραληθά 

θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη νη πξνδηαγξαθόκελεο αληνρέο ηνπο ζε πδξνζηαηηθέο 

θνξηίζεηο θαη ρεκηθέο πξνζβνιέο. 

 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ εμαξηεκάησλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΤΔΑΠ ηνλ Πίλαθα 4 

ηνπ ζρεδίνπ πξνηύπνπ prEN 12201 part 7 ζπκπιεξσκέλν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη ηα εμαξηήκαηα ηεξνύλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην ζρέδην πξνηύπνπ prEN 12201 part 3. 
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1. Ανηικείμενο 

 

Η παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζ’φιεο ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ησλ 

αγσγψλ ΡΔ ζην φξπγκα, ζπγθνιιήζεηο, ζπλδέζεηο κε εμαξηήκαηα ΡΔ θαη ηνπο ηειηθνχο 

ειέγρνπο θαη δνθηκέο. 

 

Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ ησλ νξπγκάησλ, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ θαη νη 

επηρψζεηο ηνπ νξχγκαηνο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Δθζθαθψλ θαη Δπηρψζεσλ. Η εθζθαθή θαη ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο ζα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα ζρήκαηα ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

 

 

2. Επιλογή διαδπομήρ 

 

Η δηαδξνκή ηνπ αγσγνχ ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ έιεγρν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ άιισλ Οξγαληζκψλ, απφ ζρέδηά ηνπο, απφ επηθαλεηαθή 

έξεπλα θαη δνθηκαζηηθέο ηνκέο φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη ηε δπλαηφηεηα θάκςεο ηνπ ζσιήλα 

ΡΔ θαηά ηελ θαηαβίβαζή ηνπ κέζα ζην φξπγκα ζηα ζεκεία αιιαγήο ηεο δηαδξνκήο ηνπ φηαλ 

δε ρξεζηκνπνηείηαη θακπχιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αθηίλα θάκςεο ζα είλαη έσο 30 θνξέο 

ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ ΡΔ γηα ζεξκνθξαζία 20
o
 C.  

 

Πίλαθαο Δπηηξεπφκελεο Κάκςεο Αγσγψλ ΡΔ. 

 

ΔΞ. ΓΙΑΜ.   :  Φ63 Φ90 Φ110 Φ125 Φ>/160 

 

ΑΚΣΙΝΑ (m):  1,90 2,70 3,30 3,75 ρξεζηκνπνηείηαη 

θακπχιε 

 

 Όηαλ δελ κπνξνχκε ιφγσ εκπνδίσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θακππιφηεηα πνπ δίλεη 

ν πίλαθαο, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε εμάξηεκα θακπχιεο. Δπίζεο, ε αθηίλα απμάλεηαη φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη  ρακειφηεξε απφ ηνπο 20
ν
 C. 

 

3. Σοποθέηηζη αγωγού ζηο όπςγμα 

 

3.1. Γενικά 

 

Η πξνκήζεηα θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ζα είλαη  ζχκθσλε κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

204/01. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηελ αληηζηήξημε 

ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο, πξνο απνθπγή θαηνιηζζήζεσλ, ψζηε λα είλαη αζθαιείο νη 

εξγαζίεο πνπ γίλνληαη κέζα ζ’απηφ ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή Δθζθαθψλ (Σ.Π. 

102). 

Πξηλ απφ ηνλ θαηαβηβαζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη ε δηάλνημε ησλ απαηηνχκελσλ θσιεψλ 

γηα ηελ ζπγθφιιεζε. Οη θσιεέο (κνπξηάηδεο) πξέπεη λα αθήλνπλ ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 

60 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο θαη 20 εθ. κεηαμχ ηνπ ζσιήλα θαη 

ηνπ δαπέδνπ ηνπ νξχγκαηνο ζε κήθνο 80 εθ. (40 εθ. εθαηέξσζελ ηεο ξαθήο). Ο Αλάδνρνο 

κπνξεί λα θάλεη ηελ ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ηεκαρίνπ ζσιήλσλ έμσ απφ ην 
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φξπγκα, ψζηε λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κέζα ζην φξπγκα θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θσιεψλ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ο αγσγφο κέζα ζην φξπγκα ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ζηξψζε θαιά δηαζηξσκέλεο ζξαπζηήο 

άκκνπ ιαηνκείνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο 

κειέηεο. 

Η δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα εθηειείηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμνκαιχλνληαη νη εδαθηθέο 

αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα θαη λα επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε έδξαζε ζε φιν ην κήθνο ηνπ 

αγσγνχ. 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ κε απφιπηε αθξίβεηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επζχγξακκνη ηφζν ζηελ νξηδφληηα, φζν θαη ζηελ θαηαθφξπθε έλλνηα. 

 

3.2. Διαδικαζία ηοποθέηηζηρ 

 

Η δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο αγσγψλ γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ηνπ νξχγκαηνο. 

Οη επζχγξακκνη αγσγνί πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην φξπγκα ειέγρνληαη θαη 

θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά. Καηά ην θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα, θιείλνπκε ηα άθξα 

ηνπο, ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πιηθά απφ ην φξπγκα θαη κεηά επζπγξακκίδνληαη ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο ζσιήλεο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο. 

Οη θνπινχξεο κεηαθέξνληαη κε ηξέυιεξ, θνληά ζην φξπγκα ή ηνπνζεηνχληαη ζε ζηαζεξφ 

πιαίζην γηα ηελ εθηχιημή ηνπο ή κεηαθέξνληαη επάλσ ζε θνξηεγά. Ο αγσγφο πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ. 

ην ειεχζεξν άθξν ηνπ αγσγνχ ηνπνζεηείηαη κία εηδηθή θεθαιή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζε θαη έιμε ηνπ, κέζα ζην φξπγκα θαη απνθιείεη θάζε εηζρψξεζε μέλνπ πιηθνχ κέζα 

ζηνλ αγσγφ. 

Ο αγσγφο πξέπεη λα νδεγείηαη κε θπιίλδξνπο - εηδηθά ξάνπια - κέζα ζην φξπγκα: 

- ζηηο αιιαγέο δηεχζπλζήο ηνπ θαη  

- φηαλ δηαζρίδεη ή πεξηβάιιεηαη απφ εκπφδην, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ   πιεγψλεηαη 

ε εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ αγσγνχ. 

Δπεηδή θαηά ηελ έθζεζε ησλ αγσγψλ ΡΔ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο θαη 

κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ησλ αγσγψλ, ζπλίζηαηαη ε άκεζε επίρσζε απηψλ. Δάλ απηφ δελ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη νη αγσγνί λα επηθαιπθζνχλ κεξηθψο.  

 

3.3. Πποζηαηεςηικά μέηπα αγωγών πολςαιθςλενίος  

 

Δθηφο απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κπιε πξνεηδνπνηεηηθήο ηαηλίαο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ θαη ζε 

χςνο 30 εθ. έσο 50 εθ. θάησ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηεο νδνχ, ν Αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη πξφζζεηα πξνεηδνπνηεηηθά κέηξα, γηα ηνπο αγσγνχο ΡΔ. 

ηηο δηαζηαπξψζεηο ή ζηελ παξάιιειε πνξεία ησλ αγσγψλ ΡΔ κε ηνπο αγσγνχο άιισλ 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο πξέπεη λα ηεξνχληαη απνζηάζεηο αζθαιείαο. 

Μπξνζηά απφ πξαηήξηα θαπζίκσλ ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο κε ππφγεηεο δεμακελέο 

πδξνγνλαλζξάθσλ δελ ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε αγσγψλ ΡΔ. 

 

 

3.4.  Αποζηάζειρ αζθαλείαρ 

 

Η ειάρηζηε απφζηαζε ζσιελαγσγψλ απφ θηίξηα (γηα θαηνηθία ή άιιεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο) βξίζθεηαη απφ ηνλ ηχπν: Α = 1,5 x P x F x D,  φπνπ: 
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Α = ε ειάρηζηε απφζηαζε (κ.) 

Ρ = ε πίεζε ζρεδηάζεσλ (bar) 

F = ν ζπληειεζηήο ζρεδηάζεσο (0,3) 

D = ε νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα ζε κ. 

 

 ε θάζε πεξίπησζε ην Α πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν. 

 Οη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο θαη εγθαηαζηάζεηο 

Κνηλήο Ωθειείαο έρνπλ σο εμήο: 

 

- Δγθαηαζηάζεηο Τςειήο Σάζεσο. 

Η ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ ζσιελαγσγνχ απφ εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεσο, θαιψδηα, 

γξακκέο θ.α. θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο Γεκφζηεο Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρψξα καο. 

- Δγθαηαζηάζεηο Υακειήο Σάζεσο. 

 Η ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζσιελαγσγνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ρακειήο 

ηάζεσο θαισδίσλ, γξακκψλ θ.ι.π. πξέπεη λα είλαη γηα παξάιιειε φδεπζε θαη γηα 

δηαζηαπξψζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Γηαζηαπξψζεηο  κε άιινπο αγσγνχο. 

 Η απφζηαζε απφ ηνπο αγσγνχο απνρέηεπζεο πξέπεη λα είλαη φζν ηνλ δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε, αιιά ζε θακκία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,3 κ. 

 Δπίζεο ε απφζηαζε απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,2 

κ. εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

- Παξάιιειε φδεπζε κε άιινπο αγσγνχο. 

 Απφ αγσγνχο απνρέηεπζεο ηνπιάρηζηνλ 0,5 κ. απφ ηνπο άιινπο αγσγνχο ηνπιάρηζηνλ 

0,3 κ., εθηφο αλ ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο. 

 

 

3.4.1. Ειδικά μέηπα αζθαλείαρ 

 

Η πξνζηαζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηνπνζεηψληαο ηνλ αγσγφ ΡΔ κέζα ζε θξνπξφ. 

Ο θξνπξφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ράιπβα, ρπηνζίδεξν, PVC ή άιιν πιηθφ θαη πξέπεη λα 

αληέρεη ζηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ιφγσ ππεξθείκελσλ θνξηίσλ θαη ζα ηνπνζεηείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Η δηάκεηξνο ηνπ θξνπξνχ πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θξνπξφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξκηθή πξνζηαζία (θνληά ζε πεγέο 

ζεξκφηεηαο) είλαη απαξαίηεην ν αγσγφο ΡΔ λα θεληξάξεηαη κέζα ζην θξνπξφ. 

ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ αγσγψλ απφ ην θξνπξφ ηνπνζεηνχληαη πξνζηαηεπηηθνί δαθηχιηνη 

γηα ηελ απνθπγή γδαξζηκάησλ ηνπ αγσγνχ ΡΔ. 

Δπίζεο, φηαλ ν θξνπξφο απνηειείηαη απφ παιαηά ηκήκαηα, πεξίπησζε ήδε ππάξρνληνο 

ρπηνζηδεξνχ θξνπξνχ, ηφηε ειέγρνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θξνπξνχ κε πέξαζκα πηιφηνπ. 

Καζ’φιε ηε δηάξθεηα θαηαβίβαζεο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ ζσιήλσλ ζην φξπγκα  νη ζσιήλεο 

ζα παξακέλνπλ ηαπσκέλνη ψζηε λα κελ εηζρσξήζνπλ πξντφληα εθζθαθήο εληφο ηνπ ζσιήλα. 

ε πεξίπησζε ζσιήλσλ ζε θνπινχξα, ε κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη νη εξγαζίεο 

θαηαβίβαζεο ηνπ ζσιήλα ζηελ ηάθξν ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθά δηακνξθσκέλνπ 

νρήκαηνο. 
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4. ςγκολλήζειρ ζωλήνων και εξαπηημάηων ΡΕ. 

 

4.1. Γενικά 

 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ ζα ζπγθνιιεζνχλ κε ζεξκηθή ζπγθφιιεζε απηνγελψο. ε 

θαηάζηαζε ηήμεο, ζηνπο 220
ν 

C θαη ζε ζπλζήθεο πίεζεο δεκηνπξγνχληαη λένη δεζκνί κεηαμχ 

ησλ κνξίσλ ηνπ ΡΔ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπγθφιιεζε δχν δηαθνξεηηθψλ ηεκαρίσλ 

ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ ΡΔ. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο ΡΔ 

Α) απηνγελήο κεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt-fusion welding) 

Β) απηνγελήο ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion welding) 

Οη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ΡΔ δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 35
ν 

C. Σα 

άθξα  ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγθνιιεζνχλ πξέπεη λα είλαη θνκκέλα 

θάζεηα (ζε νξζή γσλία θαηά ηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα). 

Θα ηεξνχληαη πάληα φιεο νη πξνδηαγξαθφκελεο γηα ηελ ζπγθφιιεζε απαηηήζεηο 

(ζεξκνθξαζία, ηάζε ξεχκαηνο, ρξφλνη ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο θιπ.) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζα θαηαγξάθνληαη απηφκαηα γηα θάζε θφιιεζε απφ ηελ εηδηθή ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο. 

Ιδηαίηεξα γηα θάζε εμάξηεκα πνπ ζπγθνιιείηαη ζα θαηαγξάθεηαη: 

1. Κσδηθφο εμαξηήκαηνο 

2. Δίδνο εμαξηήκαηνο 

3. Κσδηθφο ηερλίηε 

4. Ηκεξνκελία εξγαζίαο 

5. ΄Ωξα εξγαζίαο 

6. Αχμνληαο αξηζκφο ζπγθφιιεζεο 

7. Γηάκεηξνο ζσιήλα 

8. Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  

9. Υξφλνο ζπγθφιιεζεο 

10. Καηαγξαθή ζηελ κλήκε ηεο ζπζθεπήο ηπρφλ δηαθνπήο ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 

 

4.2. Μεηωπική ζςγκόλληζη (Butt-fusion welding) 

 

Με ηελ κέζνδν απηή ηήθνληαη ηα  άθξα ησλ ζσιήλσλ/εμαξηεκάησλ κε ηε βνήζεηα κηάο 

ζεξκαληηθήο πιάθαο, ε νπνία έξρεηαη ζε επαθή κε απηά. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ/ 

εμαξηεκάησλ πξέπεη λα πιαλαξηζηνχλ κε εηδηθφ εξγαιείν πξηλ ηε ζπγθφιιεζε θαη λα 

θαζαξηζηνχλ επηκειψο κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν 

θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηε κεησπηθή ζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε θαηάιιειε ζπζθεπή ζπγθφιιεζεο, ε νπνία 

είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζπλήζσο γηα θάπνην εχξνο δηακέηξσλ (π.ρ. 90-250 mm, 200-400 mm, 

315-630 mm,  θ.ν.θ.). 

Η ζπζθεπή απηή απνηειείηαη απφ: 

α) Σν θχξην ζψκα κε ηνπο ηέζζεξηο ζθηγθηήξεο (δαγθάλεο) κε έλζεηα ηεκάρηα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή δηάκεηξν (απφ ηνπο νπνίνπο δχν είλαη ζηαζεξνί θαη δχν θηλεηνί κε ηε βνήζεηα 

πδξαπιηθνχ εκβφινπ). 

β) Σν ζεξκνζηνηρείν (θηλεηφ κέξνο ηεο ζπζθεπήο). 

γ) Σελ πδξαπιηθή αληιία (πνπ θηλεί ην έκβνιν εκπξφο θαη πίζσ άξα θαη ηνπο θηλεηνχο 

ζθηγθηήξεο). 

δ) Σελ πιάλε ή θνπηηθφ (θηλεηφ κέξνο). 
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Μεηά απφ ηελ πξνεηνηκαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, αθνινπζεί  ε δηαδηθαζία 

ζπγθφιιεζεο ησλ ζσιήλσλ κε ηε κέζνδν απηή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηο, 

φπσο θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο, σο θαησηέξσ:. 

α) Σελ επαθή ησλ ζσιήλσλ κε ην ζεξκνζηνηρείν ππφ πίεζε, γηα έλα ρξφλν tl θαη έσο φηνπ λα 

ζρεκαηηζζεί θνξδφλη χςνπο α mm εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ ζσιήλα. 

β) Σελ επαθή ρσξίο πίεζε γηα ρξφλν t2, έσο φηνπ λα ηερζεί ε απαξαίηεηε κάδα ηνπ πιηθνχ 

γχξσ απφ ηελ πεξηνρή, πνπ ζα γίλεη ε ζπγθφιιεζε. 

γ) Σελ απνκάθξπλζε ησλ ζσιήλσλ απφ ην ζεξκνζηνηρείν, ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζεξκνζηνηρείνπ απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηελ επαθή ησλ ιεησκέλσλ 

επηθαλεηψλ ησλ ζσιήλσλ κε ηελ ίδηα πίεζε γηα ρξφλν t3. 

δ) Σελ ςχμε ησλ ζσιήλσλ (δειαδή ησλ επηθαλεηψλ ζπγθφιιεζεο) γηα ρξφλν t4 ππφ ηελ ίδηα 

πίεζε: 

Οη ρξφλνη t1, t2, t3 θαη t4, ε πίεζε ζπγθφιιεζεο θαη ην πάρνο ηνπ θνξδνληνχ α εμαξηψληαη 

απφ ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Δηδηθφηεξα ν 

ρξφλνο ςχμεο t4, ε πίεζε ηήμεο-ζπγθφιιεζεο θαη ην χςνο ηνπ θνξδνληνχ α, κεγαιψλνπλ 

αληίζηνηρα, φζν πξνρσξνχκε ζε κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 

 

4.3. Ηλεκηποζςγκόλληζη (Electrofuction) 

 

Με ηε κέζνδν απηή ηα άθξα ησλ πξνο ζπγθφιιεζε ζσιήλσλ /εμαξηεκάησλ ηήθνληαη κε ηε 

βνήζεηα κηάο ειεθηξηθήο θπιηλδξηθήο αληίζηαζεο ε νπνία επξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνκνχθα 

πνπ πεξηβάιιεη ηα άθξα. 

Με θαηάιιεια εξγαιεία μπζίκαηνο μχλεηαη πξνζεθηηθά φιε ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πάλσ 

ζηελ νπνία ζα ζπγθνιιεζνχλ ηα εμαξηήκαηα ζε κήθνο ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο ηνπ 

ειεθηξνζπλδέζκνπ ή άιινπ ηεκαρίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη επηκειψο 

κε θαζαξφ παλί ή καιαθφ ραξηί εκπνηηζκέλν ζην θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ (αζεηφλ θιπ.). 

Γηα ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε είλαη απαξαίηεηε εηδηθή κεραλή, ε νπνία δηνρεηεχεη ζπλερέο 

ξεχκα (ζπλήζσο 12-48 Volt) ζην εμάξηεκα - ειεθηξνκνχθα (ζρ. 3) ην νπνίν έηζη κεηά απφ 

έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, γηα θάζε δηάκεηξν, ιεηψλεη εζσηεξηθά θαη ζπγθνιιείηαη κε ην 

ζσιήλα (ζρ. 4). 

 

 α.  Μεραλέο 

  Μεραλέο electrofusion ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ: 

  α) Οη ρεηξνθίλεηεο (manual) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη κφλνο ηνπ φιεο ηηο 

παξακέηξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπγθφιιεζεο. 

 β) Σηο εκηαπηφκαηεο (semi-automatic) ζηηο νπνίεο ν ρεηξηζηήο εηζάγεη θάπνηεο 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο, ελψ φιεο νη ππφινηπεο πιεξνθνξίεο (ηάζε, ρξφλνο 

ζπγθφιιεζεο, θαηαζθεπαζηήο, είδνο εμαξηήκαηνο, δηάκεηξνο θ.α.) εηζάγνληαη 

ζηε ζπζθεπή κε ηε βνήζεηα κίαο εηηθέηαο («bar code») ηελ νπνία έρεη ην θάζε 

εμάξηεκα (δηαθνξεηηθή απφ εμάξηεκα ζε εμάξηεκα) θαη ελφο καιπβηνχ 

αλάιπζεο «bar code», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε ζπζθεπή. 

 γ) Σηο απηφκαηεο κεραλέο (full-automatic) ζηηο νπνίεο ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα 

κίαο καγλεηηθήο θάξηαο εηζάγνληαη φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ζπγθφιιεζεο ζηελ 

ζπζθεπή απηφκαηα. 

 

β. Δξγαιεία 
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 Γηα ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο είλαη απαξαίηεηα θάπνηα εξγαιεία, 

πνπ βνεζνχλ ζην λα γίλεη ε ζπγθφιιεζε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαη είλαη ηα 

εμήο: 

 α) θηγθηήξεο (clamps) νη νπνίνη θξαηνχλ ζηνπο δχν ζσιήλεο, πνπ πξφθεηηαη 

λα ζπγθνιιεζνχλ κε ηελ ειεθηξνκνχθα, ζηαζεξνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπγθφιιεζεο θαη ηεο ςχμεο. 

 β) Ξχζηξα (ηξηψλ ηχπσλ): ρεηξφο, πεξηζηξνθηθή - δηαθνξεηηθή γηα θάζε 

δηάκεηξν θαη πεξηζηξνθηθή (γηα έλα κεγάιν εχξνο δηακέηξσλ). Με ηελ μχζηξα 

μχλνπκε ηελ επηθαλεηαθή νμείδσζε ηνπ ζσιήλα πξηλ ηε ζπγθφιιεζε. 

 γ) Κφθηεο ζσιήλσλ (θφθηεο ρεηξφο, ηχπνπ ςαιίδαο, πεξηζηξνθηθφο θαη ηχπνπ 

θαξκαληφιαο) νη νπνίνη θφβνπλ ηα πξνο ζπγθφιιεζε άθξα φζν ην δπλαηφλ 

θάζεηα. 

 δ) θηγθηήξεο απαξαίηεηνη γηα λα ζπγθξαηνχλ ηηο ζέιιεο παξνρήο ζηαζεξά 

πάλσ ζην ζσιήλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη ςχμεο. 

 ε) ηξνγγπινπνηεηέο (rerounders) νη νπνίνη δηνξζψλνπλ ηελ ηπρφλ απφθιηζε 

ηνπ ζσιήλα απφ ηελ νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξν. 

 ζη) Δξγαιείν επζπγξάκκηζεο ησλ άθξσλ ηνπ ξνιινχ, πξηλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπγθφιιεζεο. 

 

γ. Γηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο 

 Αξρηθά απνκαθξχλεηαη ε νμεηδσκέλε επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα (πεξίπνπ 0,1 mm) 

θαη θαζαξίδεηαη πεξηθεξεηαθά ε επηθάλεηα, πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θφιιεζε. 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ν ζσιήλαο κέζα ζην εμάξηεκα θαη δηνρεηεχνπκε ζε 

απηφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηνπο δχν απνδέθηεο, πνπ βξίζθνληαη ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ εμαξηήκαηνο - ειεθηξνκνχθα. Ο ρεηξηζηήο κε απινχζηαην ρεηξηζκφ 

ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο επηηπγράλεη ηε ζχλδεζε κεηά απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

ρξφλν. Η απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο electrofusion ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αθξηβή ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

εγγπάηαη ηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε ησλ εμαξηεκάησλ κε ηνπο 

ζσιήλεο ηφζν ζην λεξφ φζν θαη ζηα δίθηπα Φπζηθνχ Αεξίνπ, φπνπ ε 

ζηεγαλφηεηα παίδεη πξσηεχνληα ξφιν. 

 Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνζπγθφιιεζεο πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά ζην ζρήκα 5 

 

 

5. Δοκιμέρ Δικηύος ΡΕ  

 

5.1. Γενικά 

 

 Οη δνθηκέο δηθηχνπ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

έρνπλ ζθνπφ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία δηθηχνπ χδξεπζεο 

απφ P.E., ηελ ζηεγαλφηεηά ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δερζεί κεγάιε πίεζε θαζψο θαη 

ηελ ζεκαζία ηεο εθθέλσζεο αέξνο.  

 Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκψλ, ζηελ εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ, ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαζψο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηεζεί ην δίθηπν ζε ιεηηνπξγία κεηά ηελ 

ιήμε ησλ εξγαζηψλ.  

 Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη: 
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 ην κήθνο ηνπ ππφ δνθηκή ζσιήλα 

 ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

 νη κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία 

 ην εχξνο ηεο πίεζεο δνθηκήο πνπ εθαξκφζηεθε 

 ν ξπζκφο / ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε πίεζε 

 ε πξνθχπηνπζα  επηκήθπλζε 

 ε θιίζε ηνπ ζσιήλα 

 ε παξνπζία αέξα ζηνλ αγσγφ 

 ν βαζκφο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ δηαξξνήο 

 ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ησλ «κεηαιιηθψλ» εηδηθψλ ηεκαρίσλ  

 ε απνδνηηθφηεηα ηεο επίρσζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα 

 ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ δνθηκήο 

 

Έλα επηηξεπφκελν πνζφ απσιεηψλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ είλαη δχν (2) ιίηξα αλά κέηξν νλνκαζηηθήο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, αλά 

ρηιηφκεηξν κήθνπο, αλά κέηξν πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, αλά 24σξε εθαξκνγή ηεο 

δνθηκαζηηθήο πίεζεο. 

 

Q (1) = 2 X δηακ. (κ.) X κήθνο (ρικ.) X πηεδνκεηξηθφ θνξηίν (κ.) αλά εκέξα 

             φπνπ Q ίζνλ ε κεηξεκέλε πνζφηεηα ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνχ. 

 

Δπίζεο ζσιήλεο απφ παρχξξεπζηα ειαζηηθά πιηθά φπσο ην Ρ.Δ. παξνπζηάδνπλ 

επηπξφζζεηα επηκήθπλζε θαη ραιάξσζε ιφγσ ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ηάζεσλ.  

 

Όηαλ ν αγσγφο ΡΔ ηίζεηαη ζε δνθηκαζηηθή πίεζε, ζα παξαηεξεζεί πηψζε ηεο 

πίεζεο (ή θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο), αθφκα θαη ζε έλα ζχζηεκα ρσξίο δηαξξνέο, 

ιφγσ ηεο παρχξξεπζην - ειαζηηθήο αληίδξαζεο (επηκήθπλζεο) ηνπ πιηθνχ. 

 

Η παξαπάλσ θζίλνπζα πνξεία ηεο πίεζεο δελ είλαη γξακκηθή γηα ειεχζεξν  (κε 

ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 1. 

 
ρήκα 1: Σππηθή θακπχιε πίεζεο γηα ειεχζεξν (κε ζπλδεδεκέλν) ζσιήλα Ρ.Δ. 
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Η επηξξνή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ γηα ζσιήλεο απφ ΡΔ, κπνξεί λα κεησζεί κε 

πξνζερηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηεο δνθηκήο. Οη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο 

ηεο επηκήθπλζεο θαη ηεο ραιάξσζεο ιφγσ ησλ ηάζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο ζηα απνηειέζκαηά ηεο, εθηηκνχληαη  κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάιπζεο πνπ πξνηείλνληαη παξαθάησ. 

 

5.2. Η    πποεηοιμαζία ηηρ δοκιμήρ 

 

Απαηηείηαη ν έιεγρνο ζε πδξνζηαηηθή πίεζε φισλ ησλ ζσιήλσλ Ρ.Δ. ηνπ δηθηχνπ 

χδξεπζεο, κε ηελ δηαδνρηθή δνθηκή ινγηθψλ κεθψλ ησλ αγσγψλ, αλάινγα κε ηελ 

δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα θαη ηηο επηηφπνπ ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δνθηκή.  Αγσγνί κε κήθνο άλσ ησλ 1000 κ. απαηηνχλ 

δνθηκέο ζε ηκήκαηα. Όπνπ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά πηεδνκεηξηθνχ θνξηίνπ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα (βι. ζρ. 2). Απηφ γίλεηαη ψζηε λα κελ επεξεάζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο, ην κεγάιν ζηαηηθφ θνξηίν. 

 

 
ρήκα 2:  Υσξηζκφο ηνπ αγσγνχ ζε ηκήκαηα γηα ηελ απνθπγή κεγάινπ ζηαηηθνχ  θνξηίνπ. 

 

Όπνπ δνθηκάδνληαη κήθε κεγαιχηεξα ησλ 1000 κ., ζπληζηάηαη ε ζπλερήο 

επηθνηλσλία (κέζσ CB ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ) ησλ αξκνδίσλ πνπ εθηεινχλ ηελ δνθηκή 

ζηα απφκαθξα ζεκεία ηνπ έξγνπ. 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζε ηκήκαηα ηα νπνία ζα ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία. Σα ηκήκαηα απηά ζα απνκνλσζνχλ κε θιαληδσηά ηέξκαηα ή πψκαηα δει. 

ζηα άθξα ηνπ αγσγνχ πνπ ζα δνθηκαζηεί πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια 

θιαληδσηά εηδηθά ηεκάρηα κε ηπθιά ηέξκαηα ζπλδεκέλα ζηα άθξα ησλ ζσιήλσλ 

κεραληθά (κε θνριίεο) ή κε απηνγελή ζπγθφιιεζε.  Σα ηέξκαηα κε θνριίεο πνπ δελ 

αληέρνπλ ζηελ θφξηηζε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα ζηεξεσζνχλ κε ζψκαηα αγθχξσζεο ψζηε 

λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πηέζεηο δνθηκήο ρσξίο κεηαθηλήζεηο. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θιεηζηέο βάλλεο σο ηέξκαηα.  

Σα εηδηθά δηακνξθσκέλα άθξα ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

δνθηκή πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πιήξσζεο θαη ηεο κεηέπεηηα εθθέλσζεο ηνπ αγσγνχ. Σα ηπθιά θιαληδσηά ηέξκαηα (ή 

πψκαηα) πξέπεη λα έρνπλ δχν ηαπσκέλα αλνίγκαηα, εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο θαη λα 

είλαη εμνπιηζκέλα κε ηα θαηάιιεια καλφκεηξα θαη αηζζεηήξηα πίεζεο.  

Ο εμνπιηζκφο παξαγσγήο πίεζεο (ρεηξνθίλεηνο ή κεραληθφο), ν νπνίνο ζα επηιεγεί 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα είλαη αληνρήο, ζσζηά 

δηαζηαζηνινγεκέλνο, θαη κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχμεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ απαηηνχκελε πίεζε δνθηκήο ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ δχν σξψλ θαη λα 

ηελ δηαηεξήζεη γηα ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηεί ε δνθηκή.  Όιεο νη ελψζεηο θαζψο θαη νη 

δηαηάμεηο δηθιείδσλ αληεπηζηξνθήο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξηλ ηελ δνθηκή. Όπνπ 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ καλφκεηξα ηχπνπ Budenberg, πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια ψζηε λα 

δηαβάδνληαη εχθνια νη κεηξήζεηο θαη λα δηαζέηνπλ αθξίβεηα + 0,26 bar. 

πληζηάηαη ε ρξήζε αηζζεηεξίσλ πηέζεσο (transducers) κε ειεθηξνληθά 

θαηαγξαθηθά (data loggers) ζε φιεο ηηο δηαηάμεηο ψζηε λα θξαηεζνχλ πιήξε ζηνηρεία 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο ηνπ αγσγνχ θαζψο 

θαη θαηά ηελ απνθφξηηζή ηνπ. Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε κηθξνεπεμεξγαζηψλ 

θαη άιινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ επηηξέπεη ηελ επηκειή παξαθνινχζεζε ησλ 

πηέζεσλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο θαη φρη κφλν ζην ηέινο ηεο. Γίλεη επίζεο 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεηο αμηφινγα απνηειέζκαηα (απνδεθηά ή φρη) αξθεηά γξήγνξα 

ρσξίο ηελ ζπλερή παξνπζία επί ηφπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

Σα αηζζεηήξηα πίεζεο ή ηα ειεθηξνληθά θαηαγξαθηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη ηα ιάζε ζηε κέηξεζε ηεο πίεζεο 

δελ ζπκβάιινπλ ζηελ γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαξξνψλ : 

 

 κε γξακκηθφηεηα (non-linearity) θαη πζηέξεζε + 0,2%  ή θαιχηεξα κεηαμχ 5 θαη 16 

bar 

 πιήξε ζεξκνθξαζηαθή επαλφξζσζε ζε ζεξκνθξαζίεο απφ 0 – 50
ν
 C 

 δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε πίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 0,02 bar ή θαιχηεξα. 

 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα θαιηκπξαξηζηνχλ θαη λα έρνπλ ζεκείν 

αλαθνξάο θάπνην ζχζηεκα δνθηκήο κφληκνπ βάξνπο (dead weight) πνπ αληηζηνηρεί ζην 

εχξνο ησλ θνξηίσλ ηεο δνθηκήο, πξηλ θαη κεηά ηηο δνθηκέο. 

Όια ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πίεζεο πξέπεη λα δηαβάδνληαη κε αλαθνξά ζηα πςφκεηξα 

εδάθνπο ηνπ ζεκείνπ φπνπ βξίζθνληαη, πνπ ζπλήζσο είλαη ην πην ρακειφ ζεκείν ηεο 

ράξαμεο φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππφ δνθηκή ηκήκαηνο αγσγνχ νη ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη ε άπνςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  ζα είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζα 

απνθαζίζνπλ εάλ νη ζπλδέζεηο ηνλ αγσγψλ ζα παξακείλνπλ αλεπίρσηεο ή φρη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Η επίρσζε θαη ε επαξθήο ζπκπχθλσζε ηνπ πέξημ εδάθνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζψκα ηνπ θπξίσο αγσγνχ αλ φρη ζηηο ζπλδέζεηο, ζα εκπνδίζεη ηηο 

ππεξβνιηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζα δηαηεξήζεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σκήκαηα 

εθηεζεηκέλνπ αγσγνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ γξήγνξεο ζεξκνθξαζηαθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.  Θεσξείηαη θξφληκν (πξνλνεηηθφ) λα κελ 

επηρσζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, ζπλδέζεηο κε θνριίεο ή άιιε κεραληθή 

ζχλδεζε, εθφζνλ είλαη δπλαηφ.  

Δθφζνλ έρεη αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ψζηε λα 

απνθεπρζεί ν εγθισβηζκφο αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ κε λεξφ, ν αγσγφο 

πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζεξκνθξαζηαθά ηνπιάρηζηνλ 2-3 ψξεο αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ αγσγνχ θαη ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. πλίζηαηαη ε δνθηκή λα 

γίλεη ηελ επφκελε κέξα κεηά ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ. 

 

 

5.3. Ιδιαίηεπερ απσέρ για ηην δοκιμή αγωγών  ΡΕ 

 

Με δεδνκέλν ηελ παρχξξεπζηε ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά (επηκήθπλζε) ησλ αγσγψλ 

ΡΔ, ε θζίλνπζα πνξεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πίεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ζα είλαη κε γξακκηθή (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 2. θαη 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 1). 

Δάλ ε παξαπάλσ ζρέζε (πίεζεο-ρξφλνπ) παξνπζηαζηεί μαλά γξαθηθά κε 

ζπληεηαγκέλεο ηνλ ινγάξηζκν ηεο πίεζεο θαη ηνλ ινγάξηζκν ηνπ ρξφλνπ, ην απνηέιεζκα 

ζα είλαη κία επζεία γξακκή  (ζρ. 3, γξακκή Α-Β).  Η θιίζε ηεο γξακκήο  επηζεκαίλεη  

εάλ  ππάξρεη  ή  φρη  δηαξξνή ζην ζχζηεκα,  π.ρ. ε γξακκή Α-C ζην ζρ. 3 έρεη πην 

έληνλε θιίζε απφ ην αλακελφκελν ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

πηζαλφηεηα δηαξξνήο.  Υξεζηκνπνηψληαο ην δηάγξακκα ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ 

ινγαξίζκνπ ηεο πίεζεο, είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέςνπκε ηελ επηξξνή ηεο δηαξξνήο 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζκφ ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε πηψζε πίεζεο ιφγσ ηεο 

δηαξξνήο.  

Η παξνπζία εγθισβηζκέλνπ αέξα ζηνλ αγσγφ ζα επεξεάζεη επίζεο ην ζρήκα ηεο 

γξακκήο επεηδή ν αέξαο ζπκπηέδεηαη θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ππθλσηήο, δηαηεξψληαο 

ηελ πίεζε κε ην ρξφλν.  Απηφ ζα καο δψζεη πην ήπηα, απφ ην αλακελφκελν, θιίζε ζηελ 

γξακκή ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, γξακκή Α-D ζην ζρ. 3.  Η πνζφηεηα ηνπ 

εγθισβηζκέλνπ αέξα κπνξεί λα εθηηκεζεί ηξνπνπνηψληαο ηνπο λφκνπο πεξί αεξίσλ 

ψζηε λα πξνβιεθζεί ν ηξφπνο θαηά ηνλ νπνίνλ ν αέξαο ζα επεξεάζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αχμεζεο πίεζεο. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ρήκα 3 : Γηάγξακκα ινγαξίζκνπ πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ινγαξίζκνπ ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

Α-Β αλακελφκελε θιίζε γηα ηδαληθφ αγσγφ Ρ.Δ. 

Α-C θιίζε πεξηζζφηεξν απφηνκε απφ ην 

αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα δηαξξνήο 

Α-D θιίζε επηφηεξε απφ ην αλακελφκελν 

- πηζαλφηεηα παγηδεπκέλνπ αέξα 
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5.4.     Εκκένωζη ηων αγωγών από ηον αέπα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ γίλεηαη  ζην θεθάιαην 3., θαίλεηαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

εμαέξσζε ηνπ αγσγνχ, ζην κέγηζην δπλαηφλ.  

Όπνπ είλαη δπλαηφλ, ην ζεκείν εηζξνήο ηνπ λεξνχ θαη ην ζεκείν ειέγρνπ πξέπεη λα 

είλαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ράξαμεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

αέξα θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ αγσγνχ. ην ζεκείν απηφ θαηαγξάθεηαη επίζεο ην κέγηζην 

πηεδνκεηξηθφ θνξηίν θαη επηηπγράλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο ζηελ δηαξξνή λεξνχ θαηά 

ηελ δνθηκή.  Καηάιιειεο δηαηάμεηο εμαεξηζκνχ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί εμαεξηζηήξη φζν γίλεηαη πην θνληά 

ζηελ ζηέςε ηνπ αγσγνχ δει. ζην πην ςειφ ζεκείν θάζε άθξνπ ηνπ ππφ δνθηκή 

ηκήκαηνο ηνπ αγσγνχ.  

 

ηα άθξα ηνπ ζσιήλα πνπ ζα δνθηκαζηεί ζπληζηάηαη ε πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ γσλία κε ελζσκαησκέλε ζηήξημε (duckfoot bend) δηφηη δηεπθνιχλεη 

ηελ εμαέξσζε θαη ηελ αθφινπζε απνκάθξπλζε φπνηνπ ζθνπγγαξηνχ ηπρφλ 

ρξεζηκνπνηεζεί (βιέπεηε παξαθάησ). 

Πξηλ αξρίζεη ην γέκηζκα ηνπ αγσγνχ, φιεο νη δηαηάμεηο εμαέξσζεο πξέπεη λα 

αλνηρηνχλ.  Με δεδνκέλν φηη έρνπλ ηνπνζεηεζεί απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζε φια ηα 

ςειά ζεκεία ηεο ράξαμεο, ζπληζηάηαη λα αθαηξεζεί ε κπάια ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ζην πην 

ςειφ ζεκείν ψζηε λα δεκηνπξγεζεί εμάξηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία εμαέξσζε. 

Όπνπ απαηηνχληαη πςειέο δνθηκαζηηθέο πηέζεηο, πξέπεη λα εμεηαζζεί ε πηζαλφηεηα 

απνκφλσζεο ηνπ εμαεξηζηεξίνπ ψζηε λα κελ ππνζηεί βιάβε ε κπάια ηνπ 

εμαεξηζηεξίνπ. 

Ο αγσγφο πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξπζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαέξσζεο. 

Η ηνπνζέηεζε ελφο ζηηβαξνχ ζθνπγγαξηνχ ζηελ αξρή ηεο ζηήιεο λεξνχ κπνξεί λα 

βνεζήζεη, ηδηαίηεξα γηα παξάδεηγκα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν αγσγφο παξνπζηάδεη κηθξέο 

αλσκαιίεο ζηα ηνηρψκαηά ηνπ. Μφιηο επηβεβαησζεί ε πιήξεο θφξηηζε ηνπ αγσγνχ, 

πξέπεη λα ζθξαγηζζνχλ φια ηα ζεκεία εμαέξσζεο. Σα απηφκαηα εμαεξηζηήξηα ζα 

θιείζνπλ κφλα ηνπο αιιά θαιφ ζα είλαη λα ειέγρνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. 

 

 

        5.5.      Πίεζη δοκιμήρ 

 

Γηα ζσιήλεο ΡΔ νη πξνηεηλφκελεο πηέζεηο δνθηκήο είλαη νη εμήο: 

 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 6 bar κέρξη 10 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε κλάζη πίεζηρ ηνπ 

ζσιήλα, 

 γηα ζπζηήκαηα απφ 12 bar κέρξη 16 bar, ζπληζηάηαη 1,5 θνξέο ε πίεζη 

λειηοςπγίαρ. 

 

Η μέγιζηη δνθηκαζηηθή πίεζε ζα πξέπεη λα είλαη 1,5 θνξέο ε κέγηζηε θιάζε πίεζεο 

ηνπ ζηνηρείνπ κε ηελ ρακειφηεξε θιάζε ζην ζχζηεκα. 

 

 

5.6 Εθαπμογή ηηρ δοκιμήρ 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

13 

Η δνθηκή θαη νη αληνρέο πηέζεσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ζρέδην Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ κε αξηζκφ pr EN 805. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε πίεζε, π.ρ. ν ρξφλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ε επηιεγκέλε πίεζε δνθηκήο ζηνλ αγσγφ.  Η πίεζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηνλ αγσγφ κε ζπλερή άληιεζε ζε ινγηθά ζηαζεξφ ξπζκφ ζε 

ζρέζε κε ηνλ φγθν / ρξφλν.  Ο φγθνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί είηε κε απεπζείαο 

κέηξεκα είηε θαη’ εθηίκεζε  κε ηνλ αξηζκφ ηνλ νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ 

εκβφινπ. 

Η αχμεζε ηεο πίεζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη, λα θαηαγξάθεηαη θαη λα αλαιχεηαη ψζηε 

λα πξνζδηνξηζζεί ε χπαξμε αέξα. Σν ζρεηηθφ πνζνζηφ ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κε βάζε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα πηεζζεί ν αγσγφο, κε δεδνκέλν 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ αγσγνχ θαηά ηελ θάζε ηεο 

θφξηηζεο. 

ην ζρ. 4, θαίλνληαη νη αιιαγέο ηεο θακπχιεο κε ηελ απμαλφκελε παξνπζία αέξα 

ζην ππφ δνθηκή ηκήκα.  Δάλ δελ ππάξρεη αέξαο ζην ζχζηεκα, ε ζπλάξηεζε είλαη 

γξακκηθή (γξακκή Α-Β).  Με ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα ζην ζχζηεκα, ε 

θακπχιε γίλεηαη πην θπξηή π.ρ. Α-C, A-D, θαη Α- Δ. 

 

 
 

ρήκα 4 : ρέζε πίεζεο / φγθνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκήο πίεζεο. 

 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε εθηηκάηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πνζφηεηα αέξα 

ζηνλ αγσγφ, ηφηε πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί ακέζσο ε δνθηκή θαη λα εθαξκνζηνχλ 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ αέξα ηεο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.4.  Δάλ δελ 

ηεξκαηηζηεί ε δνθηκή ακέζσο, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη εζθαικέλα. 

Δάλ απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε (γξακκή Α-Β) ηφηε ε 

δνθηκή κπνξεί λα ζπλερηζζεί.  

Με ηελ επίηεπμε ηεο πίεζεο δνθηκήο θαη ηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ γηα 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εγθισβηζκέλνπ αέξα, ν αγσγφο απνκνλψλεηαη θαη 

παξαθνινπζείηαη ε εζσηεξηθή πίεζε.  Ο ρξφλνο γηα ηελ θφξηηζε ηνπ αγσγνχ κε ηελ 

πίεζε δνθηκήο (tL) ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Η θζίλνπζα ηηκή ηεο 

εζσηεξηθήο πίεζεο θαηαγξάθεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα μεθηλψληαο θάπνηα 

ιεπηά κεηά ηελ απνκφλσζε ηνπ αγσγνχ (θιείζηκν δηθιείδαο). 

Μηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε απαηηεί κεγάιν αξηζκφ κεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δνθηκήο. 

Καηά ην δηάζηεκα ζην νπνίν ν αγσγφο ηίζεηαη ππφ πίεζε, παξαηεξείηαη κηα 

ραιάξσζε ηνπ ζσιήλα. Λφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ εθαξκφδεηαη ηεο δηνξζσηηθφο 

ζπληειεζηήο πνπ θαηά εκπεηξία είλαη 0,4 tL.  

 

Μηα ελδεηθηηθή δηαδνρή θαηαγξαθψλ (κεηξήζεσλ) παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5. 

 

 
 

ρήκα 5:  Γηάγξακκα αθνινπζίαο ελδείμεσλ ηεο πίεζεο  

 

 

5.7  Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Ανάλςζη ηπιών μεηπήζεων 

 

Γηα λα απνδεηρζεί ε επάξθεηα ελφο αγσγνχ απφ ΡΔ, πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε ηεο 

δνθηκήο πίεζεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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Δπεηδή ε θζίλνπζα πνξεία ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο είλαη ζε εθζεηηθή κνξθή, 

απαηηείηαη ε ρξήζε ινγαξίζκσλ φηαλ ζπγθξίλνληαη νη κεηξήζεηο. Παξά ηαχηα κφλν ε 

ρξήζε πξνγξακκαηηδφκελνπ ππνινγηζηή ηζέπεο είλαη δπλαηή ζηνπο επηηφπνπ 

ππνινγηζκνχο: 

 

 Πξψηα θαηαγξάθεηαη ε πίεζε Ρ1 ζε ρξφλν t1, φπνπ ην t1 ηζνχηαη κε ην tL  (ρξφλνο 

αχμεζεο πίεζεο ζηνλ αγσγφ). 

 Η δεχηεξε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ1, γίλεηαη ζε ρξφλν πεξίπνπ 7 tL θαη νξίδεηαη σο t2. 

 Γηα λα ιάβνπκε ππφςε ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ζσιήλσλ ΡΔ (ραιάξσζε 

ηάζεσλ), ππνινγίδνπκε δηνξζσκέλεο ηηκέο γηα ην t1 θαη ην t2: 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t1 

t1c = t1 + 0.4 tL 

     Τπνινγηζκφο δηνξζσκέλνπ t2 

t2c = t2 + 0.4 tL      

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n1 κεηαμχ t1 θαη t2, 

ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

       n1 = log P1 – log P2 

log t2c – log t1c 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ.(βι. ζρ. 6, 7) 

Με βάζε ηελ εκπεηξία γηα ζσζηφ αγσγφ, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n1 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλν) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ δεδνκέλε ζπκπχθλσζε, εάλ πξνθχπηνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο 

απφ ηηο παξαπάλσ, ηφηε ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα εγθισβηζκέλνπ αέξα εληφο ηνπ 

ζσιήλα.  

 

 Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε δνθηκή πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ν αέξαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα. 

 

 ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηξίηε κέηξεζε ηεο πίεζεο Ρ3 ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ηνπ 15 tL 

(νξίδεηαη  σο t3). Ξαλά ππνινγίδεηαη ε δηνξζσκέλε ηηκή t3: 

 

t3c = t3 + 0.4 tL 

 

 Ο ππνινγηζκφο ηεο θιίζεο ηεο  θζίλνπζαο θακπχιεο ηεο πίεζεο n2 κεηαμχ t2 θαη ην 

t3, ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: 

 

n2 =  log P2 – log P3 

 log t3c – log t2c 

 

Δπίζεο ε θιίζε είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί γξαθηθά κεηξψληαο ηελ γσλία ηεο 

θακπχιεο κε ηνλ άμνλα ηνπ δηνξζσκέλνπ ρξφλνπ (βι. ζρ. 6, 7 ). 

Με βάζε ηελ εκπεηξία ζε αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο θαη κε δεδνκέλε ηελ 

ζπκπχθλσζε, ε παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηκέο γηα ην n2 : 

 α) 0,08 – 0,10 γηα ζσιήλεο ρσξίο πεξηνξηζκφ (π.ρ. κε επηρσκέλνπο) 

 β)  0,04 – 0,05 γηα αγσγνχο κε ζπκππθλσκέλε επίρσζε.  



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 
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 Σα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα 6 θαη 7 (ρξεζηκνπνηψληαο 

γξαθηθή αλάιπζε κε πνιιαπιά απνηειέζκαηα απφ ειεθηξνληθφ θαηαγξαθηθφ) ζε 

αγσγνχο ρσξίο δηαξξνέο ζε πεξίπησζε ρσξίο θαη κε πεξηνξηζκνχο αληίζηνηρα.  

 

Η επαηζζεζία ηεο δνθηκήο κπνξεί λα απμεζεί επεθηείλνληαο ην t3 δει. ην ρξφλν ηεο 

δνθηκήο. 

 

 
 

ρήκα 6 :  Πηψζε πίεζεο (ρσξίο πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 
 

ρήκα 7 :  Πηψζε πίεζεο (κε πεξηνξηζκφ ηνπ αγσγνχ). 

 

 

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαζνξίδεη ηελ κεζνδνινγία.  Όκσο 

ζπληζηάηαη λα βαζίδνληαη νη ηηκέο ησλ θιίζεσλ n1 θαη n2  ζε παξαπάλσ απφ ηξεηο 

κεηξήζεηο. 

 

 



Γηεχζπλζε : ρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο 

Τπεξεζία : Αξρείνπ Μειεηψλ θαη Πξνδηαγξαθψλ 

   

 

204_02_v0001_ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΑΙΘΤΛΔΝΙΟΤ  

1 Ιαλνπαξίνπ 2013  Σ.Π. 204.02 

17 

 

5.8. Ανάλςζη ηηρ δοκιμήρ πίεζηρ – Πποβλεπόμενερ πιέζειρ 

 

Γηα λα κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε ηελ πηζαλή χπαξμε πξνβιεκάησλ ιφγσ 

δηαξξνψλ ή εγθισβηζκέλνπ αέξα, εθηειείηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δνθηκήο.   Η ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε απαηηεί ηελ ζχγθξηζε ηεο 

θαηαγεγξακκέλεο πίεζεο ζε κηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλε ζηηγκή, κε ηελ πξνβιεπφκελε 

πίεζε, κε δεδνκέλν φηη κε κηα ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε ηεο θζίλνπζαο ηηκήο 

ηεο πίεζεο ζε έλαλ ηδεαηφ αγσγφ ΡΔ πξνθχπηεη γξακκηθή ζρέζε.  Κάζε παξέθθιηζε απφ 

ηελ γξακκηθή ζρέζε ππνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα δηαξξνήο ή εγθισβηζκνχ αέξα. 

 

Η πξνβιεπφκελε πίεζε  ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Ρ =  ΡL  [2,5 (t/ tL) + 1] 
–n 

φπνπ   Ρ    =  ε πξνβιεπφκελε πίεζε ζε ρξφλν t 

  PL = ε πίεζε δνθηκήο (αξρή ηεο δνθηκήο - επίηεπμε ηεο πίεζεο 

δνθηκήο) 

  t    = ρξφλνο (απφ ηνλ ρξφλν επίηεπμεο ηεο δνθηκαζηηθήο πίεζεο) 

  tL = ρξφλνο θφξηηζεο 

 

 Απφ ηελ εκπεηξία μέξνπκε φηη: 

 

 Γηα αγσγνχο ζε ζπκππθλσκέλν έδαθνο n = 0,04. 

 Γηα αγσγνχο ρσξίο ππνζηήξημε  n = 0,01. 

 

Δάλ ε πξαγκαηηθή θαηαγεγξακκέλε πίεζε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε ηηκή, ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζερηηθή αλάιπζε ηεο κνξθήο (θιίζεο) 

ηεο θακπχιεο ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο κεηξήζεηο. 

Σα ζηνηρεία πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε ινγαξηζκηθή γξαθηθή παξάζηαζε,  

παξφκνηα κε ηε γξαθηθή παξάζηαζε ζην ζρήκα 3. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ 

κνξθή (απμεκέλε θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-C (δειαδή νη πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο 

κεηξήζεηο είλαη  κηθξφηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ δηαξξνέο. Δάλ 

ε θακπχιε παξνπζηάδεη ηελ κνξθή (πησηηθή θιίζε) ηεο θακπχιεο Α-D (δειαδή νη 

πξαγκαηηθέο θαηαγεγξακκέλεο κεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ), 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη εγθισβηζκέλνο αέξαο. Δάλ ε θακπχιε παξνπζηάδεη γξακκηθή 

κνξθή κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0,04 – 0,05 θαη 0,08 θαη 0,1, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλεπαξθήο 

ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο, αιιά δελ ζεκαίλεη απνηπρία ηεο δνθηκήο. 

 

εκείσζε: Ο βαζκφο ησλ δηαξξνψλ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζαλ ζρέζε ηνπ φγθνπ 

λεξνχ πνπ πξνζηίζεηαη.  

 

 

 

 

5.9.        Δοκιμή πίεζηρ  - Γενικά 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ηεο δνθηκήο πίεζεο ή ηελ πην ιεπηνκεξεηαθή 

ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε (παξαγξάθνπο 5.6 θαη 5.7) ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ θαηαγξαθηθψλ. 
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Τπάξρνπλ θαηαγξαθηθά κε ελζσκαησκέλε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Απηά ηα θαηαγξαθηθά δηεπθνιχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δνθηκήο θαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ 

έγθαηξν εληνπηζκφ πηζαλήο δηαξξνήο.  Σα θαηαγξαθηθά καο εμαζθαιίδνπλ: 

 ηελ επηηφπνπ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πίεζεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ θακππιψλ ηεο αχμεζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. 

 ηελ θαηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ γηα πεξαηηέξσ κειέηε. 

 ηελ ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αλάιπζεο θαη ηελ νινθιήξσζε 

ησλ ππνινγηζκψλ. 

ε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δνθηκήο φπνπ εληνπηζζεί κε απνδεθηφο βαζκφο 

δηαξξνψλ, ζπληζηάηαη λα γίλεη επαλέιεγρνο φισλ ησλ κεραληθψλ ζπλδέζκσλ θαη 

εμαξηεκάησλ πξηλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθνιιεκέλσλ ελψζεσλ.  Οπνηνδήπνηε ζθάικα 

απνθαιπθζεί κε ηελ αζηνρία ηεο δνθηκήο πξέπεη λα δηνξζψλεηαη θαη λα μαλά εθηειείηαη 

ε δνθηκή. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δνθηκήο, ε ππνιεηπφκελε πίεζε πξέπεη λα εθηνλψλεηαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο κέρξη λα επαλέιζεη ν αγσγφο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή (πξηλ ηελ 

δνθηκαζία). 

ε πεξίπησζε πνπ ζα απαηηεζεί επηπιένλ δνθηκή ζηνλ αγσγφ, ε λέα δνθηκή πξέπεη 

λα πξνγξακκαηηζζεί κε ζπλελλφεζε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, κεηά απφ αξθεηφ 

ρξφλν ψζηε λα δνζεί ζηνλ αγσγφ ε επθαηξία λα ζπλέξζεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

θνξηίζεηο.  Ο παξαπάλσ ρξφλνο επαλαθνξάο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά ζπλήζσο επαξθεί ρξφλνο ίζνο κε πέληε (5) θνξέο ηνλ 

ρξφλν ηεο πξνεγνχκελεο δνθηκήο. 

Γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ζα θαηαξηηζζνχλ πξσηφθνιια ππνγξαθφκελα απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. 

Διαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δνθηκαζίεο επηζθεπάδνληαη ακέζσο απφ 

ηνλ Αλάδνρν. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

βιαβέλησλ ηκεκάησλ θαηά ηηο δνθηκαζίεο θαη ηελ επαλαζηεγάλσζε ησλ κε ζηεγαλψλ 

αξκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζα νξίδεη ηελ εκεξνκελία 

επαλάιεςεο ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσιελψζεσο. 

΄Οιεο νη πεξηγξαθφκελεο δνθηκαζίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξφζζεησλ 

εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο (π.ρ. πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο), ζα 

γίλνληαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

6. Καθαπιζμόρ και απολύμανζη αγωγών 

 

Μεηά απφ ηελ ηθαλνπνηεηηθή νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ηεο πδξνζηαηηθήο δνθηκήο 

ζηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λέσλ αγσγψλ χδξεπζεο θαη χζηεξα απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο ζηελ πεξίπησζε ζπληήξεζεο πθηζηακέλνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο, ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πξνδηαγξαθή 205. 
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ρήκα 1 : Μεησπηθή ζπγθφιιεζε (Butt – Fusion Welding) 
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ρήκα 2 : Γηάγξακκα Πίεζεο πγθφιιεζεο Ρ – Υξφλνπ t 
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ρήκα 3 : Ηιεθηξνκνχθα ζε Σνκή 
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ρήκα 4 : Ηιεθηξνζπγθφιιεζε (Elecrofusion Welding) 
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ρήκα 5 : Μέζνδνο Ηιεθηξνζπγθφιιεζεο 
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1. Αντικείμενο 

Η παπούζα Τεσνική Πποδιαγπαθή αθοπά ζηην καηαζκεςή μονυηικήρ ζηπώζηρ με επάλειτη 

αζθαληικού μονυηικού ςλικού ζηην επιθάνεια ηυν ζηοισείυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα ή 

ηυν επιζηπώζευν από ηζιμενηοκονίαμα, για ηην ζηεγανοποίηζή ηοςρ. 

 

 

2. Υλικά και τρόπος κατασκεσής 

Η μονυηική ζηπώζη θα αποηελείηαι από αζθαληικό μονυηικό ςλικό και θα εθαπμόζεηαι 

ζύμθυνα με ηην Π.Τ.Π. Τ110 ζε όζη ποζόηηηα σπειάζεηαι και ζε οποιαδήποηε θέζη ηος 

έπγος και αν σπειαζηεί, ζύμθυνα με ηα εγκεκπιμένα ζσέδια και ηιρ ςποδείξειρ ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ. Η επάλειτη με ηο αζθαληικό ςλικό θα γίνει μεηά από ηον επιμελή 

καθαπιζμό ηηρ επιθάνειαρ από σώμαηα, ξύλα, κοπή θοςπκεηών και ζηοκάπιζμά ηοςρ, και 

πλύζιμο ηηρ επιθάνειαρ. Είναι όμυρ δςναηό μεηά από ππόηαζη ηος Αναδόσος και έγκπιζη ηηρ 

Διεςθύνοςζαρ Υπηπεζίαρ, να εθαπμοζηεί και άλλο ιζοδύναμο ή αποηελεζμαηικόηεπο 

ζύζηημα ζηεγανοποίηζηρ, συπίρ ο Ανάδοσορ να έσει δικαίυμα για ππόζθεηη αποζημίυζη για 

ηο λόγο αςηό. 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 
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1. Αντικείμενο 

 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες που απαιτούνται για την 

πλήρη κατασκευή του οικοδομικού μέρους του υπόψη έργου. 

 

 

2. Οπτοπλινθοδομές 

 

2.1. Γενικά 

 

Οι οπτοπλινθοδομές για την κατασκευή των οπτοπλινθοδομών, θα είναι άνευ σκάφης και θα 

έχουν διαστάσεις 19x9x6εκ. Σημειώνεται ότι, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και οπτ/νθων 

άλλων διαστάσεων όπως 7,5x15x35, 10x15x35, 18x15x35 εκ. κ.λ.π., κατόπιν εγκρίσεως της 

Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.   

 

Οι οπτόπλινθοι θα είναι διάτρητοι (με οριζόντιες ή κατακόρυφες οπές), αργιλικοί, 

μηχανοποίητοι, καλά ψημένοι σε όλη τη μάζα τους, προερχόμενοι από τα καλύτερα 

πλινθουργεία της περιφέρειας ή και άλλης περιοχής, άριστης ποιότητας και τέλειας οπτήσεως, 

υγιείς, ακέραιοι (απαγορεύεται παντελώς η χρησιμοποίηση σπασμένων οπτοπλίνθων ή 

προερχομένων από κατεδαφίσεις), όχι υαλοποιημένοι, σκληροί, ηχηροί, σχήματος κανονικού 

με πλήρεις ευθείες και με καλά διαμορφωμένες - ευθύγραμμες τις ακμές τους. 

 

 

Από το πρώτο φορτίο κάθε είδους οπτοπλίνθου που θα παραδίδεται επιτόπου του έργου θα 

παίρνονται δείγματα που θα υποβάλλονται για έγκριση πριν από την έναρξη του έργου. Σε 

όλες τις επόμενες παραδόσεις θα πρέπει οι οπτόπλινθοι  να συμφωνούν με τα εγκεκριμένα 

δείγματα αλλιώς θα απορρίπτονται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

 

 

2.2. Υλικά - Κονιάματα 

 

Τα κονιάματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή οπτοπλινθοδομών θα είναι σύμφωνα 

με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 Αναλογία κατ’όγκο 

Είδος Τοιχοποϊίας Τσιμέντο Ασβέστης Άμμος 

 

Εξωτερικοί τοίχοι 

 

Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

6 

 

9 

 

 

Τα κονιάματα θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα εγκεκριμένου τύπου, στον οποίο η 

ποσότητα του νερού θα ελέγχεται με ακρίβεια. Μόνο σε περιπτώσεις που απαιτούνται μικρές 

ποσότητες κονιάματος και ύστερα από έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας το κονίαμα 

μπορεί να αναμιχθεί με το χέρι, σε χαλύβδινη ή ξύλινη επιφάνεια. 
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Η δόμηση θα γίνεται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (σε αναλογία που παρουσιάζεται στον  

παραπάνω πίνακα) το οποίο θα παρασκευάζεται με μηχανικά μέσα (ασβέστης της καλύτερης 

ποιότητας σε μορφή πολτού ή σκόνης - άμμος λατομείου, καθαρή, σκληρή και χωρίς 

αργιλικές, οργανικές ή άλλες προσμίξεις - τσιμέντο τύπου Portland καθαρό). Ξηραμένο 

κονίαμα που να μην μπορεί με απλή κατεργασία και χωρίς την προσθήκη νερού να επανέλθει 

στην προτέρα  κατάστασή του, θα απορρίπτεται και δε θα επιτρέπεται η ανάμιξή του με νέο 

κονίαμα. 

 

Οπτοπλινθοδομές εφαπτόμενες ή περιβάλλουσες κατασκευές από σκυρόδεμα, πρέπει  κατά 

τις επαφές αυτές και επί μήκους τουλάχιστον 0,50 μ. να κτίζονται με τσιμεντοκονίαμα 

(αναλογίας 1:3 τσιμέντου και άμμου), αφού προηγουμένως όλες οι επιφάνειες θα έχουν 

επιχρισθεί με πεταχτή τσιμεντοκονία περιεκτικότητας 400,0 χλγρ. τσιμέντου, χωρίς καμία 

αποζημίωση προς τούτο του αναδόχου. 

 

Κονίαμα που έχει μερικώς πήξει ή που έχει αναμιχθεί για ένα χρονικό διάστημα περισσότερο 

από μία ώρα, δε θα χρησιμοποιείται στο έργο. 

 

 

2.3. Εργασία 

 

Οι οπτ/νθοι πριν να χρησιμοποιηθούν θα βυθίζονται σε νερό και θα παραμένουν εντός αυτού 

μέχρι κορεσμού. 

 

Οι συνεχείς στρώσεις θα γίνονται με ολόκληρους οπτόπλινθους εκτός εάν χρειάζονται μισές 

για να κλείσει το σύμπλεγμα. Οι τοίχοι θα κτίζονται στις ακριβείς περασιές και σε 

κατακόρυφο επίπεδο.  

 

Όλες οι περασιές και οι γωνίες θα είναι καλά ζυγισμένες και οι λαμπάδες κανονικά 

διαμορφωμένοι. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα εδράζονται κανονικά σε όλες τις στρώσεις και σε όλο το φάρδος κάθε 

στρώσης, καθώς και στους αρμούς. Οι διασταυρούμενοι τοίχοι και διαχωρίσματα θα έχουν 

σωστά συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι αρμοί των τοίχων που θα 

σοβατιστούν δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10,0χιλ. και θα ξύνονται κατά την 

πρόοδο της εργασίας σε βάθος 6,0χιλ. για πρόσφυση του επιχρίσματος. Το ύψος των 

τεσσάρων ετοίμων στρώσεων οπτοπλινθοδομής δε θα πρέπει να ξεπερνά πάνω από 40,0χιλ. 

το ύψος των 4 στρώσεων οπτοπλίνθων τοποθετημένων ξηρών χωρίς αρμούς.  

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα αποπερατούνται 30,0 εκ. κάτω από την ανώτατη στάθμη αυτών, η δε 

πλήρης αποπεράτωση (σφήνωμα με κεκλιμένους πλίνθους στην οροφή) θα γίνεται μετά από 

παρέλευση δύο τουλάχιστον ημερών. 

 

Οι οπτοπλινθοδομές θα ενισχύονται με σενάζ (ανά ένα μέτρο περίπου, καθ’ύψος) από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20  (με πάχος 25 εκ., με πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας, με 

οπλισμό 4Φ12 (S500) και συνδετήρες Φ8/20 (S500)). 

 

Τα προβλεπόμενα για το υπόψη έργο είδη οπτοπλινθοδομών είναι  οπτοπλινθοδομές πάχους 

1/2 πλίνθου (δρομικές) και οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου (μπατικές). 
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Η εκφόρτωση των οπτοπλίνθων στο εργοτάξιο θα πρέπει να γίνεται δια χειρών  ή μηχανικών 

μέσων στην περίπτωση που είναι συσκευασμένοι σε παλέτες και όχι με ανατροπή του 

μεταφορικού μέσου. Εν πάσει περιπτώσει σπασμένοι οπτόπλινθοι δε θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι οπτόπλινθοι θα στοιβάζονται κανονικά στην ύπαιθρο, υπερυψωμένοι από το έδαφος για να 

μπορούν να αερίζονται και να προστατεύονται σωστά από κακοκαιρίες, από την υγρασία και 

τα άλατα του εδάφους. 

 

 

 

3. Επιχρίσματα 

 

3.1 Γενικά 

 

Τα εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα είναι τριπτά με μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150Kg 

τσιμέντου, τριών στρώσεων. 

 

Οι υπέργειες επιφάνειες σκυροδεμάτων των έργων που θα υδροχρωματιστούν θα 

παραμείνουν ανεπίχριστες. 

 

 

3.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα συνθέσει δοκιμαστικά μείγματα και θα επιδείξει την εφαρμογή 

κονιάματος, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις (κατάλληλη υφή της εξωτερικής 

επιφάνειας, κ.λ.π) των ισχυόντων κανονισμών της εγκεκριμένης μελέτης και της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας, σβησμένος. Ο πολτός ασβέστη θα γίνεται με 

την ενυδάτωση (σβήσιμο) πρόσφατα παρασκευασμένου  ασβέστη, με αρκετό νερό ώστε να 

σχηματιστεί πλαστική μάζα. Ο πολτός στην τελική του κατάσταση δε θα περιέχει άσβηστα 

κομμάτια. 

 

Η άμμος που θα χρησιμοποιηθεί για το κονίαμα θα είναι ποτάμια καθαρή και θα αποτελείται 

από κόκκους σκληρούς, καθαρούς, χωρίς προσκολλημένες ξένες ουσίες και όχι μεγαλύτερους 

από 2,0 χιλ. Δε θα περιέχει επιβλαβείς προσμίξεις σε ποσότητες που να επιδρούν αρνητικά 

στη σκλήρυνση, στην ανθεκτικότητα και στην εμφάνιση του επιχρίσματος. Δε θα περιέχει 

υλικά ή ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διάβρωση των μετάλλων που βρίσκονται 

σε επαφή με το επίχρισμα. Η άμμος θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ισχύοντων κανονισμών. 

 

 

3.3 Εργασία 

 

Τα εξωτερικά - εσωτερικά επιχρίσματα (τριπτά με μαρμαροκονίαμα) θα κατασκευασθούν σε 

τρεις (3) στρώσεις μετά από απόξεση των αρμών, καθαρισμό και πλύση των επιφανειών που 

πρόκειται να επιχρισθούν. Η πρώτη στρώση (πεταχτό) θα κατασκευαστεί με 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 5 από 20 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας ενός (1) μέρους πολτού ασβέστου τελείως εσβεσμένης 

και δύο μερών άμμου, με την προσθήκη 150,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος, η δεύτερη 

(λάσπωμα) με την πιο λεπτόκοκκη άμμο, της ίδιας συνθέσεως ως προς τον ασβέστη με την 

προσθήκη 200,0 χλγρ. τσιμέντου ανά Μ
3
 κονιάματος και με οδηγούς 1,5 έως 2,0 εκ. καλά 

κατασκευασμένους. 

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής της πρώτης στρώσης, πρέπει να γίνει η τοποθέτηση 

σωληνώσεων των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Η επιφάνεια της δεύτερης στρώσης θα χαράσσεται πριν να σκληρυνθεί το κονίαμα, κατά 

οριζόντιες γραμμές περίπου, για πιο καλή πρόσφυση της επόμενης στρώσης. 

 

Αφού ξηρανθούν οι δύο στρώσεις, γίνεται τρίτη στρώση (τριπτό) με ελάχιστο πάχος 6,0 χιλ. 

με ασβεστοκονίαμα  σε αναλογία : ένα (1) μέρος εσβεσμένη άσβεστο (0,3÷3) προς δύο (2) 

μέρη μαρμαρόσκονη (1500,0 χλγρ.) και με την προσθήκη 150,0 χλγρ. λευκού τσιμέντου, 

εγχώριου τύπου ανά Μ
3
 κονιάματος. 

 

Το συνολικό πάχος για τα εξωτερικά επιχρίσματα ορίζεται σε 25,0 χιλ. To πάχος των 

επιχρισμάτων δε θα είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται για την εξομάλυνση των 

ανωμαλιών της τοιχοποιίας και την επίτευξη επιφανειών απόλυτα ομαλών και επίπεδων. 

Κάθε ζημιά ή ελάττωμα του επιχρίσματος θα αποκαθίσταται και το σύνολο των 

επιχρισμάτων, εξωτερικών και εσωτερικών, θα παραδίδεται σε τέλεια κατάσταση και καθαρό, 

μετά το πέρας των εργασιών. 

 

Επιχρίσματα στα οποία θα εμφανισθούν σημάδια επιφανειακού σκασίματος, φουσκώματος, 

ρηγμάτωσης, τριχοειδών ρωγμών, ξεφλουδίσματος, διάβρωσης, ανωμαλίες επιπεδότητας, 

τεμάχια ασβέστου και γενικά κακοτεχνίες  πριν από την προσωρινή παραλαβή, θα 

αποκατασταθούν και όπου κρίνεται απαραίτητο θα καθαιρεθούν οι περιοχές στις οποίες έχουν 

παρουσιαστεί  ελαττώματα. Η δαπάνη της καθαίρεσης και ανακατασκευής του επιχρίσματος, 

μαζί με τη δαπάνη του νέου χρωματισμού της επιφάνειας και τις συναφείς εργασίες, θα 

βαρύνει τον  ανάδοχο. 

 

Η εργασία γενικά, πρέπει να εκτελεσθεί από πεπειραμένους τεχνίτες ώστε να 

κατασκευασθούν επιχρίσματα αρίστης ποιότητας και εμφανίσεως. 

 

 

4. Στεγάνωση αρμών 

 

4.1. Γενικά  

 

Οι αρμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα στεγανωθούν με κατάλληλο 

σφραγιστικό υλικό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

4.2. Υλικά  
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Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη του έργου θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τρία 

δείγματα από κάθε είδους σφραγιστικό υλικό που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

Παράλληλα θα υποβάλλει και τρία αντίγραφα των φυλλαδίων (οδηγιών) που έχει εκδώσει ο 

κατασκευαστής, προκειμένου να δικαιολογήσει την εκλογή και να αποδείξει την 

καταλληλότητα των διαφόρων υλικών, σε συνάρτηση με το είδος του αρμού για τον οποίο 

προορίζεται κάθε υλικό. 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία, σε σφραγισμένα  κιβώτια που θα 

φέρουν ευδιάκριτα γραμμένες ετικέττες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του 

προϊόντος και τον αριθμό των τεμαχίων. Όλα τα σφραγιστικά υλικά θα πρέπει κατά το δυνατό 

να προέρχονται από τον ίδιο  κατασκευαστή. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται κατά 

τρόπο που να συμφωνεί απόλυτα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

4.3. Εργασία 

 

Οι εργασίες στεγάνωσης αρμών θα γίνονται, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των υλικών και μέσα στα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, που αυτός 

προδιαγράφει και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Πριν από τη στεγάνωση θα γίνει πλήρες καθάρισμα των αρμών, απομάκρυνση ξένων 

αντικειμένων όπως σκόνη, λάδι, γράσσο, νερό και επιφανειακή ακαθαρσία. Θα ακολουθήσει 

αστάρωμα του αρμού όπου απαιτείται. Το αστάρι πρέπει να συγκολλιέται μόνιμα ή να 

αφαιρείται τελείως και να αντικαθίσταται, ανάλογα με την κατάσταση του αρμού. 

Ασταρώματα θα γίνονται όταν και όπου απαιτούνται από τον κατασκευαστή του 

σφραγιστικού υλικού. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη δημιουργηθούν 

λεκέδες και τα σφραγιστικά υλικά να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες στις οποίες θα 

εφαρμοστούν.  

Η στεγάνωση θα γίνεται σε αρμούς που έχουν ελάχιστο εύρος 6,0χιλ. και βάθος 

6,0χιλ. Στην περίπτωση αρμών σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα το βάθος του σφραγιστικού υλικού 

πρέπει να είναι το ίδιο με το εύρος του αρμού  μέχρι πλάτους 13,0χιλ. Για αρμούς εύρους 

μεταξύ 13,0χιλ. και 25,0χιλ. το βάθος πρέπει να είναι 13,0χιλ. Για αρμούς διαστολής ή 

άλλους με  εύρος μεταξύ 25,0χιλ. και 50,0χιλ. το βάθος θα είναι όπως καθορίζεται από τον  

κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού.  

Στην περίπτωση αρμών σε μεταλλικές επιφάνειες, αρμοί με μεγαλύτεροι από 25,0χιλ.  

πρέπει να έχουν σφραγιστικό υλικό μέχρι βάθους 13,0χιλ. 

Το υλικό συγκράτησης του σφραγιστικού ή πλήρωσης του αρμού  θα τοποθετηθεί στο 

σωστό βάθος μέσα στον αρμό για να δημιουργήσει το κανονικό κενό για το σφραγιστικό 

υλικό. Το υλικό συγκράτησης θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα, ώστε όταν 

συμπιεστεί να προσαρμόζεται στον αρμό όπως απαιτείται. Το σφραγιστικό υλικό δε θα 

τοποθετείται χωρίς υλικό συγκράτησης. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού πρόκειται να γίνει σε 

θερμοκρασία άνω των 32
ο
C  ή κάτω των 4

 ο
C οι προηγούμενες διαστάσεις πρέπει να 

αυξηθούν  σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή του σφραγιστικού  υλικού. 

Η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού θα γίνεται υπό πίεση, με το χέρι ή με 

ηλεκτροκίνητο πιστολέτο ή με άλλο κατάλληλο μέσο. 
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5. Δάπεδα - Τοίχοι 

 

5.1. Πλακίδια δαπέδου – τοίχου 

 

5.1.1 Γενικά 

 

Στα δάπεδα χώρων του WC, της αποθήκης και του γραφείου θα γίνει επίστρωση με 

κεραμικά πλακίδια τύπου ΓΚΡΕ, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι τοίχοι του WC θα επιστρώνονται με πλακίδια 

τοίχου λευκά (εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία) πορσελάνης 

Α’ ποιότητας σε ύψος 2.20 μ. σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Τα ανωτέρω θα είναι οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου και χρώματος, κατόπιν επιλογής 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και διαστάσεων 20Χ20εκ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη, εκτός αν διαφορετικά καθοριστεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η προμήθεια και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών θα γίνει, σύμφωνα με τα 

σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ. 

 

5.1.2 Υλικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση τις προδιαγραφές του 

εργοστασίου κατασκευής των πλακιδίων και τρία δείγματα από κάθε τύπο πλακιδίων που 

προτείνεται για χρήση. Επίσης θα υποβάλλει πιστοποιητικά συμμόρφωσης στα πρότυπα. Τα 

πλακίδια θα είναι Α’ ποιότητας και το χρώμα τους θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα πλακίδια θα αποθηκευτούν στην αρχική τους συσκευασία, υπερυψωμένα από το έδαφος 

και σε καλυμμένο χώρο.  

  

Τα πλακίδια  θα είναι 20Χ20εκ. εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία, πρώτης ποιότητας, με στρογγυλεμένες τις ακμές, εφυαλωμένα. Η πίσω επιφάνεια 

θα είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική συνάφεια με το κονίαμα. 

Τα πλακίδια θα έχουν κανονικό σχήμα, ίσες διαστάσεις και θα είναι χωρίς ανωμαλίες, 

ραγίσματα. τριχοειδείς ρωγμές, σπασμένες ακμές και άλλα ελαττώματα, θα είναι δε της ίδιας 

ποιότητας με αυτά που έχουν εγκριθεί από τη Δ/σα Υπηρεσία. 

 

Όλα τα πλακίδια θα έχουν το ίδιο απολύτως χρώμα και την ίδια απόχρωση. Πλακίδια με το 

ίδιο χρώμα αλλά διαφορετική απόχρωση δε θα γίνονται δεκτά 

 

Τα πλακίδια θα ελέγχονται ως προς τις διαστάσεις τους, την ορθογωνικότητα  και την 

επιπεδότητα, πριν από την επιλογή τους για χρήση. Οποιοδήποτε πλακίδιο δεν ικανοποιεί 

τους όρους αυτής της προδιαγραφής θα απορρίπτεται και θα απομακρύνεται από το 

εργοτάξιο.  

 

 

5.1.3 Τοποθέτηση των πλακιδίων 

Τα δάπεδα που πρόκειται να καλυφθούν με πλακίδια θα καθαριστούν επιμελώς από κάθε ξένη 

ουσία, θα διαβραχούν και τα πλακίδια θα εμποτιστούν με νερό πριν από την τοποθέτησή τους. 
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Κάθε πλακίδιο θα τοποθετηθεί ξεχωριστά, με τσιμεντοκονίαμα αναλογίας τσιμέντου προς 

άμμου ίσης με 1:3 και θα αρμολογηθεί με τσιμεντοκονίαμα με την προσθήκη χρώματος 

όμοιου με το χρώμα των πλακών.. Τα πλακίδια θα χτυπηθούν καλά ώστε να μπουν στη σωστή 

ευθεία και να εξασφαλιστεί η στερεή και χωρίς κενά ενσωμάτωσή τους στο τσιμεντοκονίαμα. 

Δε θα γίνει δεκτή η τοποθέτηση πλακιδίων σε επιφάνεια με χρήση κόλλας. 

 

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων δε θα έχουν πλάτος μικρότερο από 1,0χιλ. και μεγαλύτερο 

από 2,0χιλ. και μέσα σ’ αυτά τα όρια θα έχουν όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο πλάτος. Αν σε 

οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας που έχει καλυφθεί με πλακίδια τοποθετηθεί οριζόντια 

σανίδα μήκους ενός μέτρου με ευθύγραμμη ακμή, δεν πρέπει να εμφανίζονται κενά 

μεγαλύτερα από 1,0χιλ. μεταξύ της σανίδας και της επιφάνειας. 

 

Μετά από διαβροχή με νερό, όλοι οι αρμοί στα πλακίδια θα γεμίζονται τελείως με 

τσιμεντοπολτό από εγκεκριμένης ποιότητας τσιμέντο, σε όλο το πάχος του πλακιδίου, μέσα 

σε 24ώρες από την τοποθέτηση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο αρμός μεταξύ των 

πλακιδίων συμπίπτει με αρμό διαστολής. Στους αρμούς διαστολής, οι αρμοί των πλακιδίων 

θα έχουν τόσο πλάτος όσο και το πλάτος των αρμών διαστολής, και θα γεμιστούν με 

σφραγιστικό υλικό εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άλλο κεφάλαιο 

(στεγάνωση αρμών) της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής.   

 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής 

των πλακών από ειδικευμένο για το σκοπό αυτό συνεργείο. 

 

Πλακίδια ελαττωματικά ή που έχουν υποστεί φθορές ή κτυπημένα στις ακμές ή στις γωνίες δε 

θα γίνονται δεκτά. 

 

Κατά την επένδυση των κλιμάκων τα πατήματα θα προεξέχουν τουλάχιστον κατά 1,5 

εκατοστό από το μέτωπο (ρίχτι) και θα εδράζονται στερεά και ομοιόμορφα σε όλη την 

επιφάνεια του υποστρώματος και του ριχτιού, με χρησιμοποίηση άφθονου κονιάματος. 

 

Τα  ρίχτια θα είναι τελείως κατακόρυφα και θα εφάπτονται ομοιόμορφα με τα πατήματα.  

 

 

5.1.4 Έλεγχος 

 

Μετά τη σκλήρυνση του τσιμεντοκονιάματος  η  Δ/σα Υπηρεσία μπορεί να ελέγξει τα 

πλακίδια κτυπώντας τα με ένα ξύλινο ή μεταλλικό αντικείμενο. Όσα πλακίδια βρεθούν 

“κούφια” θα απορρίπτονται και θα σημειώνονται με χαρακτηριστικό σήμα. Ο ανάδοχος θα 

κόψει, θα βγάλει τα σημαδεμένα πλακίδια και θα τα αντικαταστήσει με άλλα, που θα 

τοποθετήσει  κατά σωστό και σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής τρόπο.  

 

Κάθε τμήμα στο οποίο εμφανίζονται  χαλαρά, κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα στο χρώμα 

πλακίδια, και στο οποίο παρατηρείται σημαντική απόκλιση των οριζοντίων και καθέτων 

αρμών από την πραγματική οριζόντια και κάθετη γραμμή αντίστοιχα, θα καθαιρείται και, η 

εργασία θα εκτελείται ξανά με δαπάνες του αναδόχου. 
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Πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων θα απομακρύνεται από την επιφάνεια του 

υποστρώματος κάθε ξένο υλικό και θα καθαρίζεται αυτό  από σκόνη, λιπαρές ουσίες κ.λ.π. 

Επίσης πριν την έναρξη της διαστρώσεως η επιφάνεια του υποστρώματος θα πρέπει να είναι 

τελείως στεγνή.  

 

 

5.2 Βιομηχανικό δάπεδο 

 

5.2.1 Γενικά 

 

Το βιομηχανικό δάπεδο κατασκευάζεται όπου προβλέπεται από την εγκεκριμένη μελέτη και 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο τύπος, το σχέδιο, το 

χρώμα και οι διαστάσεις θα είναι της επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

5.2.2 Υλικά – Εργασία 

 

Ο τύπος και η απόχρωση του βιομηχανικού δαπέδου θα είναι κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο τρόπος εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή του σκληρυντικού υλικού. 

 

Κατά την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου γίνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 

α) Διαμόρφωση με δονητή επιφάνειας σκυροδέματος κατηγορίας C25/30, αμέσως μετά 

τη διάστρωσή του. 

β) Διασπορά κατάλληλου σκληρυντικού υλικού για βιομηχανικό δάπεδο, σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, επάνω 

στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος σε δοσολογία 5 KG/M2, κατά το πρώτο 

στάδιο της πήξης του σκυροδέματος. 

γ) Επεξεργασία – ισχυρή συμπίεση της επιφάνειας από ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες 

που ενσωματώνουν το σκληρυντικό υλικό στο σκυρόδεμα. 

δ) Διασπορά της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού υλικού. 

ε) Φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται 

λεία ή αντιολισθηρή επιφάνεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

στ) Χάραξη και κοπή αρμών, διαστάσεων κατόπιν υπόδειξης της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, σε φάτνωμα και πλήρωση με κατάλληλο σφραγιστικό υλικό. 

 

 Η κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου θα γίνει επί της κατασκευασμένης πλάκας 

της Δεξαμενής με τις ρύσεις που προβλέπονται για απορροή προς τα κανάλια και την σκάφη. 

Η πλάκα του βιομηχανικού δαπέδου θα έχει πάχος όχι μεγαλύτερο από 8 cm με σκυρόδεμα 

C25/30 και με πλέγμα Τ.196 πάνω σε αποστατήρες 3 cm. Θα προηγηθεί ισχυρή υδροβολή 

καθαρισμού της πλάκας δαπέδου και μετά τη διάστρωση του σκυροδέματος θα ακολουθήσει 

η διαδικασία με μηχανικό λειαντήρα και επίπαση τσιμεντοειδούς. 

 

 

 

6. Εργασίες μαρμάρων 
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6.1. Γενικά 

 

Οι εργασίες μαρμάρων αφορούν τις εργασίες επενδύσεως ποδιών παραθύρων, με πλάκες 

μαρμάρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

6.2. Υλικά 

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην Δ/σα Υπηρεσία τρία 

δείγματα μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει, με στοιχεία προελεύσεως του υλικού. Δε 

δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή του υλικού κατά την κατασκευή χωρίς έγγραφη 

έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι λευκά ή έγχρωμα, άριστης ποιότητας, καθαρά, 

χωρίς κορμούς ή ραγάδες, με ομοιόμορφη απόχρωση. 

 

 

6.3. Ποδιές παραθύρων 

 

Οι ποδιές παραθύρων θα κατασκευαστούν από μονοκόμματες πλάκες λευκού μαρμάρου Α’ 

ποιότητας, πλάτους καθοριζόμενου από το πάχος του τοίχου και πάχους 2,0 εκ., με εξοχή από 

τον τοίχο 3,0εκ. και γλυφή κατά μήκος της εξοχής, εκτός αν καθοριστεί διαφορετικά από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η τοποθέτηση θα γίνεται με τσιμεντοκονία των 450 KG τσιμέντου 

αναλογίας τσιμέντου προς άμμο 1:2. 

 

Όλοι οι αρμοί θα αρμολογηθούν με λευκό τσιμέντο και όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν 

και θα τριφτούν επιμελώς πριν από την παράδοση. 

 

Η τοποθέτηση και η επεξεργασία των πλακών (δηλ. στρογγύλευση των ακμών, προεξοχές, 

λάξευση εγκοπής - ποταμού -  στο εξωτερικό άκρο όπου απαιτείται κ.λ.π.) πρέπει να γίνουν 

από άριστους και πεπειραμένους τεχνίτες. Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε κατά την 

τοποθέτηση των πλακών να μη γίνουν μεγάλες εγκοπές στην τοιχοποιία. 

 

Όλα τα μάρμαρα θα λειοτρίβονται και θα στιλβώνονται. 

 

 

 

7. Ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων και σενάζ επιστέψεως οπτοπλινθοδομών 

από σκυρόδεμα. 

 

Τα ανώφλια (πρέκια) θυρών και παραθύρων, καθώς και τα σενάζ επιστέψεως των 

οπτοπλινθοδομών θα κατασκευάζονται από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

περί σκυροδεμάτων και οπλισμών τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Εάν δεν ορίζεται  αλλιώς  στη μελέτη, τα ανώφλια και τα σενάζ της εσωτερικής και 

εξωτερικής τοιχοποιίας θα έχουν πάχος 15,0εκ., πλάτος το πλάτος της τοιχοποιίας και θα 

φέρουν οπλισμό 2Φ12 άνω και 2Φ12 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/20 (S400 ). 
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8.  Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία 

 

8.1 Γενικά 

 

Επιχρίσματα με τσιμεντοκονία των 600,0 KG τσιμέντου, θα κατασκευάζονται στα φρεάτια, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

8.2 Υλικά - Εργασία 

 

Σαν υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιούνται τσιμέντο PORTLAND, Ελληνικού τύπου και 

άμμος σε αναλογία 600,0 KG τσιμέντου προς 0,90 Μ3 άμμου. 

 

Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 

σαν πρόσθετο σκληρυντικό γαλάκτωμα με σκοπό την αύξηση της εργασιμότητας, της 

σκληρότητας και την πρόσφυση της τσιμεντοκονίας. 

 

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και απαλλαγμένη τελείως γαιωδών και οργανικών 

προσμίξεων. 

 

Εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την πλύση της 

άμμου. Η μέτρηση της άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτια ορισμένου όγκου, του 

τσιμέντου προστιθέμενου σε βάρος. Η ανάμειξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων 

πρέπει να γίνεται σε επίπεδες λαμαρίνες. Το πάχος της τσιμεντοκονίας θα είναι συμπιεσμένο 

2,2 εκ. Η τσιμεντοκονία τίθεται σε στρώσεις, συμπιέζεται και λειαίνεται με το μυστρί. 

 

Σε γωνίες ή εσοχές θα γίνονται καμπύλες με ειδικά εργαλεία. 

 

 

9. Μόνωση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού  

 

9.1 Γενικά 

 

Θα κατασκευαστεί μονωτική στρώση με επάλειψη ασφαλτικού μονωτικού υλικού στις 

υπόγειες (επιχωμένες) επιφάνειες των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την 

στεγανοποίησή τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

9.2. Υλικά - Εργασία 

 

Η μονωτική στρώση θα αποτελείται από ασφαλτικό μονωτικό υλικό και θα εκτελείται, 

σύμφωνα με την Π.Τ.Π.110, όπως ισχύει σήμερα, σε όση ποσότητα χρειάζεται και σε 

οποιαδήποτε θέση του έργου και αν χρειαστεί, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Είναι όμως δυνατό μετά από πρόταση του 

αναδόχου και έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να εφαρμοστεί και άλλο ισοδύναμο ή 

αποτελεσματικότερο σύστημα στεγανοποίησης, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα για 

πρόσθετη αποζημίωση για το λόγο αυτό.  
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10. Μόνωση 

 

10.1. Γενικά 

 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας μόνωσης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση κατασκευαστικά σχέδια της μόνωσης, όπου θα φαίνεται 

ο τύπος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και η διάταξή τους. Επίσης θα υποβάλλει για 

έγκριση τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Τρία τεμάχια διαστάσεων 300x300,0χιλ.  από κάθε τύπο και πάχος υλικό που προτείνεται 

να χρησιμοποιηθεί. 

 

β. Φυλλάδια του κατασκευαστή με υποδείξεις για την τοποθέτηση των υλικών. 

 

γ. Πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

  

10.2. Υλικά 

 

Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο στην αρχική συσκευασία του εργοστασίου χωρίς να 

ανοιχτούν, με εμφανές το όνομα του εργοστασίου, την εμπορική ονομασία του προϊόντος, το 

θερμικό συντελεστή και τα πρότυπα  που ικανοποιεί. 

 

Κατά τη διάρκεια αποθήκευσης τα υλικά θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, την 

υγρασία και εστία φωτιάς ή σπινθήρες, σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αναγνωρισμένων διεθνών κανονισμών. 

 

 

10.3. Εργασία 

 

Η μόνωση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11. Χρωματισμοί  

 

11.1. Γενικά 

 

Το κεφάλαιο αυτό της τεχνικής προδιαγραφής αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών 

υλικών και το χρωματισμό επιιτόπου του έργου όλων των επιφανειών (επιχρισμένων, 

σκυροδεμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών), των έργων. 

 

Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα θα χρωματίζονται όταν και όπως αυτό 

καθορίζεται στην αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή στην εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν 

υποδείξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 



Διεύθυνση : Σχεδιασμού και ανάπτυξης 
Υπηρεσία : Αρχείου Μελετών και Προδιαγραφών 

  Τ.Π. 325 
 

325_v0001_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.doc  

1 Ιανουαρίου 2013  Σελίδα 13 από 20 

Οι τελικοί χρωματισμοί ή το φρεσκάρισμα των επιφανειών του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που έχουν ασταρωθεί αντίστοιχα στο εργοστάσιο του κατασκευαστή θα γίνουν μόνο όταν θα 

έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές λειτουργίας. 

 

Όλοι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε χρώματος, κατόπιν επιλογής της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.2. Υλικά 

 

Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

για έλεγχο τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

α. Κατάλογο των επιφανειών που θα χρωματιστούν, τύπο του προτεινόμενου χρωματισμού 

και φυλλάδια του κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία 

των επιφανειών, για τη χρήση των προϊόντων και το συνιστώμενο πάχος ξηρής στρώσης. 

 

β. Τρεις σειρές χρωματολόγια με όλα τα είδη χρωματισμών. Μετά τον έλεγχο των χρωμάτων 

που έχουν επιλεγεί, θα υποβάλλει τρία δείγματα από κάθε χρώμα σε διαστάσεις 300,0χιλ x 

300,0χιλ. Κάθε δείγμα θα χαρακτηρίζεται σχετικά με το φινίρισμα, τον αριθμό και την 

ονομασία χρώματος, το χαρακτηρισμό στιλπνότητας, τις μονάδες στιλπνότητας και τον 

αριθμό της παρτίδας. 

 

γ. Τρία αντίγραφα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου του προμηθευτή 

για τις δοκιμές και τον έλεγχο των υλικών που εισάγονται για χρήση στο εργοτάξιο. 

 

Εκτός από τις απαιτήσεις για υποβολή δειγμάτων χρωμάτων, ο ανάδοχος, πριν αρχίσει τους 

χρωματισμούς, θα ετοιμάσει επιτόπου δείγματα χρωματισμού (δείγματα εργοταξίου) για κάθε 

είδους επιφάνεια που θα χρωματιστεί. Αυτά θα χρωματιστούν για να επιδειχθεί η μέθοδος 

εργασίας, η υφή του τελειώματος, το χρώμα και η ποιότητα εργασίας. Το μέγεθος και η θέση 

των δειγμάτων επιτόπου θα καθοριστούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι οι χρωματισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τα υλικά χρωματισμών θα παραδίδονται  σε σφραγισμένα κουτιά του εργοστασίου με ετικέτα 

που θα αναγράφει όνομα κατασκευαστή, τύπο χρώματος, ημερομηνία παραγωγής και οδηγίες 

για ανάμιξη ή αραίωμα. 

 

Θα διατεθούν κατάλληλοι, κλειστοί και καλά αεριζόμενοι χώροι αποθήκευσης, χωριστά από 

αποθήκες άλλων οικοδομικών υλικών. Η θερμοκρασία του χώρου δεν  θα είναι κάτω από 4
ο
C 

και πάνω από 30
ο
C .    

 

Τα δοχεία των χρωμάτων δεν θα ανοίγονται παρά για άμεση χρήση. Υλικά που έχει περάσει η 

προθεσμία χρήσης τους δεν θα χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

Θα λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς και αυτόματης 

ανάφλεξης. 
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Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 15 λίτρα 

τουλάχιστον χρώματος βαφής για κάθε τύπο που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς πρόσθετη 

αποζημίωση. Τα δοχεία των χρωμάτων θα είναι σφραγισμένα με σαφή ένδειξη του τύπου του 

χρώματος και των θέσεων όπου χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Η προμήθεια όλων των υλικών βαφής θα γίνει από αναγνωρισμένες βιομηχανίες παραγωγής 

χρωμάτων. Όλα τα χρώματα θα είναι πρώτης ποιότητας για τις επιφάνειες που προορίζονται. 

Όλα τα προτεινόμενα υλικά θα υποβληθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση. 

 

 

11.3. Προετοιμασία των επιφανειών 

 

Πριν από την εκτέλεση των χρωματισμών, θα πρέπει να καθαριστούν επιμελώς οι επιφάνειες 

από κάθε ρύπο που μπορεί να εμποδίσει την πλήρη πρόσφυση του χρώματος. 

 

Βαθουλώματα, ρωγμές, ακάλυπτες επιφάνειες, ανοικτοί αρμοί θα στοκάρονται με υλικό 

κατάλληλο για την περίπτωση και  μετά το στέγνωμα θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο. 

 

Οι επιφάνειες θα ασταρώνονται το αργότερο οκτώ ώρες μετά τον καθαρισμό τους ή όπως 

συνιστά ο προμηθευτής. 

 

 

11.4. Εργασία 

 

Μετά την προετοιμασία δύο τουλάχιστον στρώσεις χρώματος θα εφαρμόζονται σε κάθε 

επιφάνεια. 

 

Η ανάμιξη ετοίμων χρωμάτων ή υλικών πρέπει να είναι πλήρης. Θα αναμιγνύονται με 

ηλεκτρικό αναμικτήρα και μόνο σε κάδους αναμίξεως ή σκάφες ανθεκτικές σε οξείδωση και 

με ανάλογες διαστάσεις. Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με πινέλα, ρολά ή σπρέϋ, χωρίς αέρα 

και σε κάθε περίπτωση όπως συνιστάται από το εργοστάσιο για κάθε χρώμα. Τα χρώματα 

πρέπει να εφαρμόζονται σε στεγνές επιφάνειες. 

Ο ανάδοχος θα μελετήσει και θα ακολουθήσει με προσοχή τις οδηγίες που αναγράφονται 

πάνω σε κάθε δοχείο σχετικά με τις ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες της 

επιφάνειας που θα χρωματιστεί, πριν από τη χρήση. Καμία εργασία χρωματισμού δεν θα 

εκτελείται  όταν η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 10
ο
C ή πάνω από 38

 ο
C και 

όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 90%. 

 

Κατά τη διάρκεια των χρωματισμών εσωτερικών χώρων θα εξασφαλίζεται κατάλληλος και 

συνεχής αερισμός. 

 

Θα εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός των επιφανειών κατά τη διάρκεια του χρωματισμού. 

 

Δεν θα  γίνεται έναρξη των εργασιών εσωτερικών χρωματισμών πριν κλειστούν τα δομικά 

έργα  και εξασφαλιστούν από τις καιρικές επιδράσεις. 

 

Τα χρώματα θα απλώνονται προσεκτικά, ομοιόμορφα και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σταξίματα, ακάλυπτα σημεία, φουσκώματα και 
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άλλου είδους ελαττώματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη - στιλπνή 

επιφάνεια, χρώμα και υφή. 

 

Κάθε επίστρωση βαφής θα αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν περαστεί το επόμενο χέρι. 

Θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των δύο διαδοχικών επιστρώσεων  σε 

κάθε επιφάνεια, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά από το εργοστάσιο κατασκευής του 

χρώματος. 

 

Σε εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες οι ενδιάμεσες επιστρώσεις θα λειαίνονται με 

γυαλόχαρτο ομοιόμορφα για να δημιουργείται ομαλή και λεία επιφάνεια για το τελευταίο 

χέρι. 

 

Οι επιφάνειες που δε χρωματίζονται θα πρέπει να καλύπτονται με πανιά για να 

προστατεύονται από τα χρώματα και τις φθορές. 

 

Ο εξοπλισμός, οι σωληνώσεις, οι αγωγοί και γενικά το εκτιθέμενο δίκτυο θα βάφονται με 

χρώματα κωδικοποιημένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην 

εργασία περιλαμβάνονται τα βέλη σημάνσεως διευθύνσεως ροής, η αναγραφή ονομασιών 

αναγνωρίσεως, η αρίθμηση, κ.λ.π..  

 

Μετά το τέλος των εργασιών θα απομακρυνθούν τα εργαλεία, τα πλεονάζοντα υλικά και τα 

απορρίματα και οι χώροι θα παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τακτοποιημένοι και 

καθαροί.  

 

 

11.5. Είδη χρωματισμών 

 

11.5.1. Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα 

 

Όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές εμφανείς επιφάνειες τοιχείων ανεπίχριστου σκυροδέματος 

υδροχρωματίζονται με τσιμεντόχρωμα (χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), σε δύο ή περισσότερες στρώσεις, μέχρι επιτεύξεως τέλειας ομοιοχρωμίας. 

 

Ο χρωματισμός θα γίνεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς 

και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

11.5.2. Χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα RELIEF 

 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοιχοποιήσεων χρωματίζονται με πλαστικό 

χρώμα τύπου RELIEF χρώματος κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

  

Στις επιφάνειες που θα χρωματιστούν  πρέπει προηγουμένως να γίνει  απόξεση για να 

απομακρυνθούν τα μικροϋλικά που έχουν απομείνει, κατόπιν να γίνει καθάρισμα με 

σιδερόβουρτσα και στη συνέχεια να αποκατασταθούν οι τυχόν μικροτραυματισμοί της 

επιφάνειας. 
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Οι χρωματισμοί με πλαστικό χρώμα τύπου RELIEF (χονδρό ή ψιλό) θα γίνουν σε τρεις 

στρώσεις. Στην πρώτη στρώση που θα γίνει με πινέλο ή κύλινδρο, το πλαστικό χρώμα 

RELIEF θα είναι αραιωμένο με νερό, σε αναλογία 400,0γραμ. ανά χιλιόγρ. πλαστικού. Στη 

δεύτερη και τρίτη στρώση που θα επιστρωθούν κάθετα μεταξύ τους με πινέλλο ή σπάτουλα, 

το πλαστικό χρώμα θα στρωθεί χωρίς να αραιωθεί. Θα ακολουθήσουν κυλινδρώσεις σε 

αριθμό που θα ορισθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι οποίες θα γίνουν πριν στεγνώσει 

και ξεραθεί η τελευταία στρώση του πλαστικού, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι αδράς 

υφής. 

 

 

11.5.3. Χρωματισμοί  με ακρυλικό χρώμα   

 

Οι εξωτερικές επιφάνειες, εκτός από τις επιφάνειες ανεπίχριστου σκυροδέματος, θα 

χρωματισθούν με ακρυλικό χρώμα κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

 

 

 

11.5.4. Ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών 

 

Όλες οι σιδηρές επιφάνειες (κάσσες θυρών, κιγκλιδώματα, σιδηρές κατασκευές, κ.λ.π.) 

χρωματίζονται με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος, αφού προετοιμαστούν και διαστρωθούν με 

δύο στρώσεις αντισκωριακού ελαιοχρώματος μίνιο, διαφορετικού χρώματος 

. 

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης: 

 

1. Ο καθαρισμός 

2. Ο καθαρισμός και η τριβή της επιφάνειας με συρμάτινη σκληρή ψήκτρα ή σμυριδόπανο. 

3. Ο χρωματισμός της επιφανείας με δύο στρώσεις μίνιο. Μετά την πρώτη στρώση μίνιου θα 

γίνει στοκάρισμα (με σιδηρόστοκο) λείανση με γυαλόχαρτο και θα ακολουθήσει η δεύτερη 

στρώση μίνιου διαφορετικού χρώματος. 

4. Ο ελαιοχρωματισμός της επιφανείας με δύο (2) στρώσεις ελαιοχρώματος, μετά των 

μεσολαβούντων τριβών της επιφανείας με υαλόχαρτο μετά την ξήρανση και σε κάθε 

στρώση εκτός της τελευταίας . 

 

H τελευταία στρώση ελαιοχρώματος θα κατεργαστεί με λεπτή πλατειά ψήκτρα, το δε μίγμα 

αυτής της στρώσεως θα πρέπει να παρασκευασθεί με το ανάλογο τερεβινθέλαιο (σέρτικο 

χρώμα) για να γίνει ημίστιλπνη και απόλυτα λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια.  

 

 

 

12. Μεταλλικά κουφώματα 

 

12.1. Γενικά 
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Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα των έργων (υαλοστάσια) θα είναι σιδηρά, σύμφωνα 

με την εγκεκριμένη μελέτη και ανοιγόμενα ή συρόμενα, κ.λ,π.  ανάλογα με τον προορισμό 

τους και την επιλογή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

   

 

12.2. Υλικά κατασκευής κουφωμάτων 

 

12.2.1. Σιδηρά κουφώματα 

 

Στην περίπτωση που τα κουφώματα απαιτείται να είναι σιδηρά, θα κατασκευασθούν από 

λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, καταλλήλου πάχους  (ανάλογα με την επιλογή της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας), στραντζαριστή ή σε φύλλα για την κατασκευή των αντιστοίχων τμημάτων. 

 

Ο σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των κουφωμάτων πρέπει να είναι δομικός 

χάλυβας St 37.2, σύμφωνος με το DIN 17100 ή άλλη εγκεκριμένη διεθνή προδιαγραφή. 

 

Ο χάλυβας πρέπει να είναι καινούριος, χωρίς φυσαλίδες ή ραγάδες, με εξωτερική επιφάνεια  

λεία, καθαρή και απαλλαγμένη από σκουριές. Οι διαστάσεις και διατομές πρέπει να είναι 

απόλυτα σταθερές. 

 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών για τη διαπίστωση της 

ποιότητας του χάλυβα, που θα διεξαχθούν σε εργαστήριο της εγκρίσεώς της. Η  Δ/σα 

Υπηρεσία μπορεί - κατά την κρίση της - να διατάξει τη διενέργεια δοκιμών εφελκυσμού, 

σκληρότητας κατά Brinnell, αναδίπλωσης μέχρι γωνία 180
ο
 και κάμψης ράβδου με ραφή 

συγκόλλησης.  

 

 

12.2.2.  Εξαρτήματα 

 

Τα σιδηρικά  και λοιπά εξαρτήματα (μεντεσέδες, χειρολαβές, κλειδαριές, μηχανισμοί, 

αεροφράκτες) θα είναι τύπου προτεινόμενου από τον κατασκευαστή των κουφωμάτων, και 

υπόκεινται στην έγκριση της Δ/σας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.3. Μεταλλικά πλαίσια θυρών στραντζαριστά (κάσες) 

 

Τα μεταλλικά πλαίσια θυρών - κάσσες θα κατασκευαστούν από λαμαρίνα ψυχρής εξελάσεως, 

πάχους 1,5χιλ. (εκτός από την περίπτωση που στην εγκεκριμένη μελέτη αναγράφεται αλλιώς) 

στραντζαριστή, σε μορφή και διατομή σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Το κενό μεταξύ τοιχοποιίας και μεταλλικού πλαισίου θα πληρωθεί με αριάνι.  

 

Τα πλαίσια θα χρωματιστούν με δύο στρώσεις μίνιο και δύο ελαιόχρωμα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε σχετικό κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. 

 

Τα πλαίσια αυτά αφορούν πλαίσια τοιχοποιϊών, οιουδήποτε πάχους, ανεξαρτήτως  μορφής 

και σχήματος. 
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Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

12.2.4. Τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων 

 

Οι θύρες, τα παράθυρα και τα πλαίσια θα είναι περιτυλιγμένα χωριστά για να αποφεύγεται η 

επαφή των μεταλλικών επιφανειών κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Θα 

αποθηκεύονται κατακόρυφα, υπερυψωμένα από το έδαφος σε στεγνούς χώρους. 

 

Κατά την κατασκευή των κουφωμάτων θα αφήνονται περιθώρια διαστάσεων τέτοιων που να 

είναι δυνατή η εγκατάστασή τους στα προετοιμασμένα ανοίγματα και θα ληφθεί υπόψη η 

θερμική διαστολή. 

 

Θα προβλέπονται διατάξεις αγκύρωσης για στερεά και ασφαλή σύνδεση του συστήματος 

πόρτας ή παραθύρου και της κάσσας στη θέση του. 

 

Οι αρμοί και οι γωνίες θα εφαρμόζουν ακριβώς και στερεά. Τα κομμάτια θα συνταιριάζουν 

ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των γραμμών και του σχήματος. Οι αρμοί και οι συνδέσεις 

θα πρέπει να είναι αλφαδιασμένοι, να έχουν μικρό διάκενο και να είναι στεγανοί. 

 

Θα προβλέπεται διέξοδος για την υγρασία που μπαίνει στους αρμούς και για τους 

συμπυκνωμένους υδρατμούς που μαζεύονται μέσα στις κάσσες. Επίσης, θα προβλεφτούν οι 

απαιτούμενες εσωτερικές ενισχύσεις στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα σιδηρικά  των 

θυρών ή των παραθύρων. 

 

Οι καλυμμένες επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με κατασκευές από τσιμέντο ή διαφορετικά 

υλικά, θα επιστρώνονται με ασφαλτικό υλικό. 

  

 

12.2.5. Έλεγχοι ποιότητας 

 

Η  Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας των 

κουφωμάτων στο εργοστάσιο κατασκευής τους, που περιλαμβάνουν: 

 

α. Δοκιμή διείσδυσης αέρα: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με το ASTME 283 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο. 

 

β. Δοκιμή διείσδυσης νερού: Τα συστήματα εξωτερικών πλαισίων, θυρών και παραθύρων θα 

δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 86-91. 

 

γ. Δοκιμή ανεμοπίεσης: Οι εξωτερικές πόρτες, παράθυρα και πλαίσια θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 77-88. 

 

 

12.3. Τοποθέτηση κουφωμάτων 
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Για την τοποθέτηση των κουφωμάτων, των σιδηρικών και λοιπών στοιχείων, ο ανάδοχος θα 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

Τα κουφώματα θα τοποθετηθούν ακριβώς στη θέση τους, στη σωστή στάθμη και την 

περασιά, χωρίς παραμόρφωση ή κακομεταχείριση της κάσσας. Οι κάσσες θα αγκυρωθούν 

γερά στην περιβάλλουσα κατασκευή για να προληφθεί η στρέβλωση ή μετατόπισή τους. 

 

Θα τοποθετείται μόνωση στο κενό της περιμέτρου μεταξύ θυρών ή παραθύρων και της 

κάσσας για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του θερμικού φραγμού. 

 

Τα σφραγιστικά στους περιμετρικούς αρμούς και τα σχετικά υλικά γεμίσματος θα 

τοποθετούνται σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας τεχνικής 

προδιαγραφής. 

 

Στις προς εκτέλεση εργασίες περιλαμβάνονται : 

 Η ρύθμιση των κινητών τμημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή λειτουργία και πλήρης 

μόνωση όταν είναι κλειστά. 

 Ο καθαρισμός των μεταλλικών επιφανειών και η αφαίρεση των πλεοναζόντων 

σφραγιστικών υλικών. 

 

 

12.4. Βαφή των κουφωμάτων 

 

Τα σιδηρά κουφώματα θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα. Στη 

συνέχεια θα εφαρμοστεί σύστημα βαφής  σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις. 

 

 

 

13. Υαλοπίνακες 

 

13.1 Γενικά 

 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση δείγματα από όλα τα 

προτεινόμενα είδη υαλοπινάκων. 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα τοποθετούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα είναι οποιουδήποτε τύπου σχεδίου, χρώματος 

και διαστάσεων κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι θέσεις τοποθέτησης των 

υαλοπινάκων καθορίζονται στην εγκεκριμένη μελέτη ή κατόπιν υποδείξεων της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

13.2 Υλικά - Εργασία 

 

Οι υαλοπίνακες θα είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως, άριστης ποιότητας, μονοί, οπλισμένοι, 

διαφανείς, πρώτης διαλογής, ελάχιστου ομοιόμορφου πάχους 6,5χιλ. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι χωρίς φυσαλίδες, κυματισμούς, γρατζουνιές και άλλες 

επιφανειακές ατέλειες. Για τη στερέωση των υαλοπινάκων θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με 
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το είδος του υαλοστασίου βελόνες, πήχεις, ειδικά προφίλ, ειδικά παρεμβύσματα, στόκος της 

καλύτερης ποιότητας, κατάλληλος για μεταλλικά  κουφώματα ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδος. 

 

Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι προσεκτικά κομμένοι στις απαιτούμενες διαστάσεις, σύμφωνα 

με τα ανοίγματα των κουφωμάτων όπου θα τοποθετηθούν και με αρκετό κενό, για να 

αποφευχθεί το σπάσιμό τους λόγω διαστολής. Οι υαλοπίνακες που θα στερεωθούν με στόκο 

θα πιεστούν σφικτά πάνω στο κούφωμα, θα εδρασθούν σε αρκετή ποσότητα στόκου και θα 

κρατηθούν σταθερά στη θέση τους. Οι υαλοπίνακες με συρμάτινη ενίσχυση θα κοπούν έτσι 

ώστε τα σύρματα να είναι παράλληλα προς τις άκρες. 

 

Πριν τοποθετηθούν  οι υαλοπίνακες, όλα τα κουφώματα  θα ασταρωθούν με αστάρι 

εγκεκριμένου τύπου, κατάλληλου για μέταλλα. 

Οι υαλοπίνακες θα αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία και θα προφυλάσσονται 

κατάλληλα από σπασίματα. 

 

Οι υαλοπίνακες που θα ραγίσουν ή σπάσουν πριν από την παραλαβή του έργου, θα 

αντικατασταθούν με δαπάνες του αναδόχου.  

 

14. Είδη υγιεινής – Λοιπός εξοπλισμός χώρου W.C. 

 

14.1    Γενικά 

 

Στα W.C τοποθετούνται: μπαταρία ψυχρού ύδατος, λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πίεσης, 

με το κάλυμμά της, καζανάκι, νιπτήρας, εταζέρα, σαπωνοθήκη, διπλό άγγιστρο – γάντζος 

αναρτήσεως από πορσελάνη, χαρτοθήκη και καθρέπτης, τοποθετημένο μέσω κατάλληλων 

στηριγμάτων στον τοίχο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Τα ανωτέρω θα είναι από πορσελάνη, Ευρωπαϊκής προέλευσης, οποιουδήποτε τύπου, σχεδίου 

και διαστάσεων, κατόπιν επιλογής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χρώματος λευκού (εκτός 

αν καθοριστεί διαφορετικά από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία). 

    

 

14.2. Υλικά - Εργασία  

 

Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, την 

εγκεκριμένη μελέτη και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

 

15. Ηλεκτροφωτισμός 

 

Ο ηλεκτροφωτισμός περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 

διακόπτες, ρευματοδότες, γειώσεις, ηλεκτρική παροχή και καλωδιώσεις σύμφωνα με την 

αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή. Θα περιλαμβάνει προμήθεια των υλικών, πλήρη 

εγκατάσταση και ετοιμότητα για λειτουργία. 
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1. Αντικείμενο – Γενικά 
 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή καλύπτει την διάθεση του απαραίτητου μηχανικού 

εξοπλισμού, των υλικών και του εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτούνται για την 

εκτέλεση των εργασιών, κατασκευής αγωγών με την μέθοδο μικροσηράγγων (micro 

tunneling), σύμφωνα με τα Σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Στις ως άνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα φρεάτια αρχής και πέρατος (δηλ. 

προώθησης σωλήνων και ανάληψης της ΜΤΒΜ).      

 

2. Μελέτη Εφαρμογής 

 
2.1 Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει 

εγκαίρως προς έγκριση, Μελέτη Εφαρμογής με σχέδια αν απαιτούνται, με περιγραφή 

της μεθόδου και της σειράς εκτέλεσης των εργασιών, περιγραφή του μηχανικού 

εξοπλισμού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει (δυνατότητες αυτού, λεπτομερή τεχνικά 

χαρακτηριστικά, σχέδια κ.λ.π.), λίαν λεπτομερή περιγραφή και στοιχεία των 

κατασκευαστών για το σύστημα μετρήσεων, ελέγχου και διόρθωσης της κατεύθυνσης, 

όπως επίσης και φάκελο ασφαλείας και υγιεινής, όπως καθορίζεται από το Π.Δ. 305/96. 

Δεν θα γίνεται κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες. Οι τιμές μονάδας για τις, 

διαφόρων διαμέτρων, μικροσήραγγες ισχύουν για κάθε έδαφος, ακόμη και εάν σε μία 

διατομή μικροσήραγγας συναντώνται διαφορετικά εδάφη. 

Η ταξινόμηση όμως των εδαφών για την σύνταξη μελετών, αξιολόγηση στοιχείων 

ερευνών, θα γίνεται σύμφωνα με το DIN 18319 ‘Trenchless pipelaying’ και το σχετικό 

με αυτό DIN 18196/88 ‘Soil classification for civil engineering purposes’.  

Συμπληρωματικά προς την παρούσα προδιαγραφή ισχύει η γερμανική προδιαγραφή 

ATV A 125/Ε/96. 

 

2.2 Για την επιλογή της μεθόδου και του εξοπλισμού διάνοιξης των μικροσηράγγων θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες επιρροής και μάλιστα οι : 

-Θέση του αγωγού στις οδούς ώστε, να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή ενόχληση των 

περιοίκων και η ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

να καλύπτονται οι ανάγκες εξυπηρέτησης του πληθυσμού και πάντοτε σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες τεχνικές κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών. 

-Η χάραξη και η κλίση του αγωγού  

-Το ύψος υπερκειμένου εδάφους  

-Η εσωτερική διάμετρος του αγωγού και το υλικό κατασκευής των σωλήνων 

-Οι γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες 

-Η ανάγκη ελάττωσης των καθιζήσεων ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε 

παρακείμενες κατασκευές 

 

2.3 Ο Ανάδοχος προ της ενάρξεως των εργασιών οφείλει να ερευνήσει, εκτελώντας 

πρόσθετες γεωτρήσεις ή και εφαρμόζοντας γεωφυσικές μεθόδους, πάντοτε κατά την 

κρίση του και με αποκλειστική ευθύνη του ως προς την αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων και την ορθότητα των ερευνών, τα γεωλογικά και γεωτεχνικά δεδομένα και, 

εκτός των άλλων, να διαπιστώσει την ύπαρξη εμποδίων ή πιθανών εμποδίων, στη 

διαδρομή του αγωγού που πρόκειται να κατασκευασθεί . 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη εμποδίων ή άλλων προβλημάτων ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να προτείνει τεχνικές επιλύσεις των προβλημάτων. Είτε διαπιστωθούν 
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εμπόδια από την έρευνα του Αναδόχου είτε αν η διαπίστωση της ύπαρξή τους διαφύγει 

της έρευνας, ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την υποβολή προτάσεων-

λύσεων. 

 

2.4 Ο Κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την φάση έγκρισης της μελέτης 

εφαρμογής, να ζητήσει ή να επιβάλει τροποποιήσεις που κατά την γνώμη του 

εξασφαλίζουν καλύτερα την ποιότητα της κατασκευής ή και να μην εγκρίνει την 

πρόταση. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ρητή δήλωση του Αναδόχου ότι : 

-Δεν θα εγείρει απαιτήσεις ως εκ του αυξημένου κόστους και για οποιαδήποτε αιτία, 

πλην της περίπτωσης συνάντησης ανυπέρβλητων εμποδίων. 

-Δεν θα παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, αποδεικνύοντας, με την 

υποβολή των αναγκαίων στοιχείων, τούτο. 

Ο Ανάδοχος κατά την σύνταξη της προσφοράς του θα πρέπει, αφού έχει εξετάσει όλες 

τις δυνατές περιπτώσεις δυσμενών-δυσχερών καταστάσεων που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν και από καθαρά τεχνική και από οικονομοτεχνική άποψη, να επιλέξει 

την πλέον κατάλληλη μέθοδο και τον καταλληλότερο εξοπλισμό ώστε να επιτευχθεί η 

άρτια, έντεχνη και εντός των προγραμματισμένων χρόνων κατασκευή του έργου. 

 

2.5 Κατόπιν αυτών, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εγείρει απαιτήσεις προσθέτων 

αποζημιώσεων για περιπτώσεις : 

α.    Επιλογής μηχανής ή μεθόδου διάνοιξης της σήραγγας της οποίας η  

       χρησιμοποίηση απεδείχθη ακατάλληλη ή ατελέσφορη και απαιτούνται  

       μετατροπές, τροποποιήσεις ή και αντικατάστασή της με άλλη.  

β.   Επιλογής εξοπλισμού προώθησης και σωλήνων κατασκευής του αγωγού  

      που αποδεικνύονται ανεπαρκείς και χρήζουν μετατροπών ή αντικατάστασης. 

      Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημιώσεων σε περιπτώσεις      διακοπών της 

διάνοιξης και αργίας του προσωπικού και του εξοπλισμού είτε αυτές οφείλονται 

στις γεωλογικές συνθήκες και τα υπόγεια νερά είτε σε μέτρα ασφαλείας, που πρέπει 

να ληφθούν για την προστασία υπερκείμενων ή παρακείμενων κατασκευών. Τούτο 

διότι υποχρεούται να επιλέξει μέθοδο και εξοπλισμό ικανά να αντεπεξέλθουν σε 

όλες τις γεωλογικές συνθήκες και στα υπάρχοντα υπόγεια νερά, αφετέρου δε με τις 

έρευνες που θα διενεργήσει και με τη γνώση και εμπειρία του, θα πρέπει να έχει 

λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης και σταθεροποίησης του εδάφους 

καθώς και τα προσήκοντα μέτρα προστασίας των υφιστάμενων κατασκευών ώστε 

να είναι δυνατή η διέλευση της μηχανής διάνοιξης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και 

χωρίς καθυστερήσεις. 

 

2.6   Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι εγκρίσεις των μελετών εφαρμογής του Αναδόχου ή των 

αναθεωρημένων προτάσεών του, από την Υπηρεσία, δεν τον απαλλάσσουν με κανένα 

τρόπο από την ευθύνη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων και δεν αποτελούν 

με κανένα τρόπο αφορμή πρόσθετης αποζημίωσής του.              

  

 

3.    Χαρακτηριστικά μηχανής διάνοιξης                             
 

3.1 Βασικά χαρακτηριστικά  

 

Ρητά τονίζεται ότι, η μηχανή διάνοιξης πρέπει να είναι αρθρωτή, να έχει πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα καθοδήγησης και εισπίεσης – κυκλοφορίας του αιωρήματος που 

συγκρατεί το έδαφος στο μέτωπο και το νερό του υδροφόρου ορίζοντα ήτοι, σύστημα με το 
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οποίο, ανά πάσα στιγμή, δίνονται στην οθόνη του χειριστή στοιχεία όχι μόνο σχετικά με την 

θέση της μηχανής αλλά και στοιχεία της πίεσης και ποσότητας του κυκλοφορούντος 

αιωρήματος (slurry), ώστε να επεμβαίνει ρυθμίζοντας κατάλληλα. 

Ακόμη η μηχανή πρέπει να είναι εφοδιασμένη, στο πίσω μέρος, με στεγανή θύρα (air lock) 

ώστε να είναι δυνατή σε περίπτωση ανάγκης και η χρήση πεπιεσμένου αέρα. Επίσης πρέπει 

να υπάρχει πρόβλεψη για την εφαρμογή εκτόξευσης ύδατος υπό πίεση (water jet) στη 

κεφαλή. Ο εξοπλισμός αυτός απαιτείται για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις, όπως π.χ. 

εκσκαφή στιφρών αργίλων και κατά τις οποίες συχνά, αποφράσσεται η κοπτική κεφαλή λόγω 

υπερπλήρωσης και συμπίεσης υλικού εκσκαφής.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει επιλέξει κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό ώστε λίθοι 

μεγίστης διαμέτρου μέχρι 200χλσ. Να είναι δυνατόν να αποκομιστούν. Προς τούτο θα πρέπει 

να είναι δυνατή η θραύση του εντός των κεφαλών διάνοιξης. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνικών, κατά τις οποίες δεν υπάρχει, 

δυνατότητα συνεχούς προσδιορισμού της θέσεως του μετώπου και δυνατότητα ελέγχου και 

διόρθωσης της κατεύθυνσης της μηχανής και κατά συνέπεια της θέσεως του αγωγού. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει εξοπλισμό, τεχνικές και μεθόδους τέτοιες που να 

εξασφαλίζουν τον συντονισμό των εργασιών εκσκαφής του εδάφους, θραύσης των 

χονδρόκοκκων, ροής – μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής και συγκράτησης του εδάφους 

και του υπόγειου νερού στην περιοχή του μετώπου. 

Ο συντονισμός αυτών των εργασιών είναι απαραίτητος για να μην παρουσιαστούν ανιζήσειςς 

ή καθιζήσεις του εδάφους οι οποίες θα προξενήσουν ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές ή 

θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ατόμων. Ακόμη τα ανωτέρω πρέπει να 

πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, για όλα τα εδάφη 

με Ν  μεγαλύτερο του 5 (Ν ο αριθμός κρούσεων της Πρότυπης Δοκιμής Διείσδυσης – SPT). 

 

3.2 Αντλήσεις 

 

Η εκτέλεση αντλήσεων δεν είναι επιθυμητή διότι πιθανώς θα δημιουργηθούν καθιζήσεις που 

μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και κατασκευές. 

Απαγορεύεται η ταπείνωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Κατά συνέπεια, ο 

Ανάδοχος οφείλει να επιλέξει κατάλληλη μέθοδο και εξοπλισμό ώστε να επιτελείται διάνοιξη 

χωρίς αντλήσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν μηχανές, όπως π.χ. της εταιρείας HerrenKnecht GmbH, 

που εργάζονται με πίεση του νερού του υδροφόρου ορίζοντα μέχρι 1,5 bar βασιζόμενες στο 

σύστημα εκσκαφής με πολφούς (slurry). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει, κατά την υποβολή των στοιχείων του μηχανικού 

εξοπλισμού που επιθυμεί να προσκομίσει, εργοστασιακή βεβαίωση ότι η μηχανή διάνοιξης, 

με το σύστημα αποκομιδής που διαθέτει δύναται να εργαστεί, με μέγιστο ύψος νερού 

υδροφόρου ορίζοντα άνω της μηχανής, ίσο προς 10 μέτρα. 

 

3.3 Διαβάσεις σιδηροδρομικής γραμμής 

 

Στις θέσεις διαβάσεων κάτω από σιδηροδρομικές γραμμές, χείμαρρους ή οδούς, ο Ανάδοχος 

έχει την ευθύνη να εκτελέσει, σε κάθε μια τέτοια θέση, μία ή περισσότερες γεωτρήσεις για να 

διαπιστώσει αν είναι δυνατή η διάνοιξη με τον υπάρχοντα εξοπλισμό και με την επιλεγείσα 

και εγκριθείσα μέθοδο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν π.χ. ύπαρξη κροκαλοπαγούς, τότε ο 

Ανάδοχος θα επιλέξει, είτε να αντικαταστήσει την κοπτική κεφαλή της μηχανής 

μικροσηράγγων (ΜΤΒΜ) με άλλη κατάλληλη για σκληρό βράχο. 

 

3.4 Σύστημα αποκομιδής    
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Δεν είναι επιθυμητή η χρησιμοποίηση μεθόδων αποκομιδής που δεν τυγχάνουν ευρείας 

εφαρμογής παγκοσμίως ούτε πειραματικών μεθόδων. 

Υπάρχουν εν προκειμένω δύο συστήματα αποκομιδής. 

Το σύστημα ξηράς μεταφοράς με χρήση αλυσωτού μεταφορέα ή ατέρμονος και βαγονέτου 

μεταφοράς που κινείται σε σιδηροτροχιές. Εφαρμόζεται συνήθως σε μεγάλες διατομές και σε 

περιπτώσεις μη ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα. 

Το σύστημα υδραυλικής μεταφοράς με χρήση αιωρήματος είναι ένας τρόπος που 

εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα διεθνώς. Κατά το σύστημα αυτό η μεταφορά γίνεται 

υδραυλικώς με σύστημα κατάλληλων αντλιών, σωλήνων, βανών και δικλείδων και ο 

διαχωρισμός γίνεται με κατάλληλο σύστημα (διαχωριστές, δεξαμενές καθίζησης κ.λ.π.). Το 

αιώρημα που θα χρησιμοποιηθεί σύγκειται αποκλειστικώς από νερό και μπεντονίτη. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή του πλέον πρόσφορου και 

αποτελεσματικού συστήματος αποκομιδής. 

 

3.5    Σύστημα ελέγχου κατεύθυνσης        

 

Ο Ανάδοχος οφείλει : 

-Να επιλέξει μηχανές εκσκαφής που απαραιτήτως θα είναι εφοδιασμένες στην κεφαλή 

και την ασπίδα με κατάλληλο εξοπλισμό που θα επιτρέπει την διαπίστωση της θέσης 

της μηχανής και την διόρθωση της πορείας της. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αποδοχής του όρου, που 

απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι και τεχνικές άλλες από αυτές που δίνουν την 

δυνατότητα ελεγχόμενης τηλεκατεύθυνσης των μηχανών διάνοιξης. 

-Να επιλέξει τα κατάλληλα προγράμματα που θα επιτρέπουν την τήρηση και την 

διόρθωση της πορείας της μηχανής, δια τηλεχειρισμού και να επιλέξει την βέλτιστη 

τεχνική διόρθωσης των αποκλίσεων. 

Για να εγκριθούν από την Υπηρεσία οι εκσκαπτικές μηχανές, που θα προτείνει ο Ανάδοχος, 

θα πρέπει να είναι απαραίτητα εφοδιασμένες με ένα από τα κάτωθι συστήματα καθοδήγησης. 

(α)    Σύστημα που θα φέρει κεφαλή με λοξοτμημένο το εμπρόσθιο μέρος της και με       

δυνατότητα μετακίνησης και καθοδήγησης αυτής. Η κεφαλή θα πρέπει να είναι σταθερά 

στερεωμένη σε μια στιβαρή στήλη (π.χ. από στελέχη διάτρησης), κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή της κατά 360
0 
και η περιστροφή να ελέγχεται και να 

οδηγείται από το φρέαρ αρχής και οπωσδήποτε χωρίς να χρειάζεται διακοπή της 

προώθησης. 

(β)    Σύστημα που θα φέρει μία καθοδηγούμενη κεφαλή, στο εμπρόσθιο μέρος, που θα είναι 

συνδεδεμένη με άρθρωση δυνάμενη να περιστραφεί και ένα υδραυλικό έμβολο 

στερεωμένο στην άρθρωση και στο εσωτερικό του σώματος της εκσκαπτικής μηχανής 

και δια του οποίου επιτυγχάνονται οι διορθώσεις. 

(γ)     Σύστημα που θα φέρει μία καθοδηγούμενη κεφαλή αρθρωτά συνδεδεμένη με το 

οπίσθιο τμήμα της ασπίδας. Η καθοδήγηση της κεφαλής επιτυγχάνεται πάντοτε με 

τηλεχειρισμό από το φρέαρ αρχής είτε με 3 έως 4 υδραυλικά έμβολα αρθρωτά 

συνδεδεμένα με την κεφαλή και το οπίσθιο τμήμα, είτε με μηχανικό τρόπο όπου η 

μετακίνηση της κεφαλής θα επιτυγχάνεται μέσω έκκεντρων στοιχείων. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο αποδοχής, από τον Ανάδοχο, του 

όρου που επιβάλλει να χρησιμοποιηθεί μόνο κάποιο από τα ανωτέρω συστήματα 

καθοδήγησης των μηχανών ΜΤΒΜ. 

Ο Ανάδοχος οφείλει και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος γι’αυτό, να υπολογίσει το βήμα που 

απαιτείται να έχει ο καθοδηγητικός κύλινδρος ώστε να διορθώνονται, εύκολα και χωρίς 

σφάλματα, οι κατακόρυφες ή οι οριζόντιες αποκλίσεις ή και αμφότερες και πάντοτε σε 
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συνάρτηση με την υπάρχουσα απόκλιση, την κατάσταση του εδάφους και την 

στρωματογραφία του. Οι διορθώσεις θα πρέπει να είναι δυνατές ακόμη και σε δυσμενείς 

καταστάσεις π.χ. βύθιση της μηχανής σε μαλακό ή χαλαρό έδαφος ή ύπαρξη στην ίδια 

διατομή της σήραγγας εδαφών διαφορετικής γεωμηχανικής συμπεριφοράς. 

Εάν το έδαφος, σε κάποια τμήματα, δεν βοηθά στην καθοδήγηση της μηχανής, για να 

καταστεί αυτή και πάλι επιτυχής θα πρέπει να λάβει ο Ανάδοχος κατάλληλα, πρόσθετα 

μέτρα, όπως π.χ. ενέσεις με κατάλληλα μίγματα. 

Καθορίζεται ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση του άξονα εκσκαφής (που είναι και 

άξονας του αγωγού) από τον θεωρητικό άξονα πρέπει να μην υπερβαίνει : 

         -Για κατακόρυφες αποκλίσεις τα ± 30 χλσ. 

         -Για οριζόντιες αποκλίσεις τα ± 50 χλσ.                    

Ακόμη καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να 

είναι δυνατή, ανά πάσα στιγμή, η διαπίστωση : 

         -Της κατακόρυφης απόκλισης 

         -Της οριζόντιας απόκλισης  

         -Της περιστροφής της μηχανής   

         -Της κλίσης 

         -Της προόδου της προώθησης (προχώρηση) 

Ακόμη θα πρέπει να καταγράφονται στοιχεία μετρήσεων : 

         -Ταχύτητα και δύναμης ώθησης των γρύλων 

 -Ποσότητας του αιωρήματος λίπανσης και αν είναι δυνατόν του εκσκαφέντος  

           εδάφους  

         -Πιέσεων του αιωρήματος και του εδάφους στο μέτωπο 

         -Των διορθώσεων της πορείας, όπως αυτές εφαρμόζονται 

 

 

4.    Εκτέλεση της διάνοιξης 
 

4.1 Πλήρωση κενών 

 

 Το κενό που μένει μεταξύ σωλήνων και εδάφους καθώς και κενά εδάφους που 

δημιουργήθηκαν λόγω της διάνοιξης, πρέπει να πληρούνται με κατάλληλο υλικό, ώστε να 

ελέγχονται οι αρνητικές επιπτώσεις εκ των πιθανών καθιζήσεων και να αποφεύγονται ζημιές 

σε παρακείμενες κατασκευές. 

Όταν αρχίζει η διάνοιξη ενός τμήματος και όταν τελειώνει, οπότε εισέρχεται η μηχανή στο 

φρέαρ πέρατος, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα υποστήριξης του μετώπου ώστε να 

αποφευχθεί κατάκλιση από υπόγεια νερά ή και εισροή εδάφους. 

Τα ως άνω μέτρα μπορεί να είναι, βοηθητικές κατασκευές που ακυρώνονται ή πακτώνονται, 

τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης του εδάφους, προσωρινό πλημμύρισμα κ.α., αλλά κατ’ 

ελάχιστο 3 τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης χαμηλής πίεσης, 3 bar, ανά 10 μ. 

Οποιεσδήποτε ειδικές τεχνικές χρειαστεί να εφαρμοστούν, κατά την κατασκευή των 

μικροσηράγγων, όπως ενδεικτικά ενέσεις βελτίωσης του εδάφους, χρήση πεπιεσμένου αέρα, 

πλημμύρισμα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και οι δαπάνες αυτών βαρύνουν αποκλειστικά 

τον Ανάδοχο. 

 

4.2    Καταπτώσεις κ.λ.π.       
 

Εάν, κατά την εκτέλεση των εργασιών και για λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή μη δυνάμενους 

να προληφθούν από τον Ανάδοχο, συμβεί κατάπτωση ή κατακρήμνιση (εισροή εδάφους), 

εισροή νερού, ζημιές στους σωλήνες ή σε κατασκευές κ.λ.π. (π.χ. από άλλους Εργολάβους) ή 
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διακοπούν οι εργασίες για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος θα πρέπει, να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα πρόληψης περαιτέρω καταστροφών και ζημιών και να ενημερώσει αμέσως 

και εγγράφως τον Κύριο του έργου. Τα στάδια εργασιών που θα ακολουθηθούν θα είναι 

προϊόν συμφωνίας μεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου και εφόσον διαπιστωθεί ότι, ο Ανάδοχος 

είχε τηρήσει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του και δεν βαρύνεται με σφάλματα ή 

παραλείψεις, τότε είναι δυνατή η αποζημίωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.                  

  

4.3    Απρόβλεπτα εμπόδια     
 

Εάν στην πορεία της μηχανής εκσκαφής συναντηθούν απρόβλεπτα ανυπέρβλητα εμπόδια, 

όπως π.χ. αρχαιότητες, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, θεμέλια κτιρίων, βράχοι μεγάλου 

μεγέθους, καλώδια κ.α. τότε, υπάρχουν οι λύσεις : 

 Αφαίρεσης, μετά ή άνευ θρυμματισμού του εμποδίου, με όρυξη φρέατος ή 

γεώτρησης  

 Απώθησης του εμποδίου. Αυτό είναι δυνατόν αν η κεφαλή της μηχανής είναι σχετικά 

κωνική και διανοιχτεί, από την επιφάνεια, μεγάλης διαμέτρου γεώτρηση που θα 

φθάσει εμπρός και στο πλάι της κεφαλής, ώστε με την περιστροφή αυτής να 

απωθηθεί στο κενό της γεώτρησης το εμπόδιο 

 Αλλαγή της χάραξης του αγωγού 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις συνάντησης ανυπέρβλητων εμποδίων, ο Ανάδοχος ο οποίος είναι και 

ο μόνος υπεύθυνος για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των τεχνικών του, θα 

πρέπει να συντάξει και υποβάλλει την πλέον κατάλληλη μελέτη εφαρμογής 

 

Η Υπηρεσία θα αποφασίζει και θα εγκρίνει τις προτεινόμενες μελέτες ως έχουν ή μετά 

τροποποίησή τους ή θα απορρίπτει αυτές εάν τις κρίνει ατελέσφορες ή επικίνδυνες. 

 

Στις περιπτώσεις αφαίρεση, μετά ή άνευ θρυμματισμού του εμποδίου και για να γίνει αυτή 

δυνατή θα διανοίγονται είτε γεώτρηση – φρέαρ είτε βοηθητικό φρέαρ μέχρι το βάθος του 

εμποδίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται με τις τιμές του Τιμολογίου 

ή σε έλλειψη με τη σύνταξη ΠΚΝΤΜ και με την αποζημίωση ημερήσιας σταλίας της 

μηχανής διάνοιξης μικροσηράγγων. 

 

Όμοια στις περιπτώσεις διακοπής της διάνοιξης και αλλαγής της χάραξης, πάντοτε λόγω 

ανυπέρβλητων εμποδίων, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται : 

 Για το σωληνωμένο και διανοιγμένο μήκος μικροσήραγγας που εγκαταλείφθηκε 

με τις σχετικές τιμές του τιμολογίου 

 Για το βοηθητικό φρέαρ που θα ορύξει, ώστε να αναλάβει την μηχανή 

 Για τη σταλία της μηχανής διάνοιξης, με σύνταξη ΠΚΝΤΜ 

 

Η σταλία αυτή, μετρούμενη σε ημέρες θα καλύπτει τα χρονικά διαστήματα : 

 Από της στιγμής διακοπής της προχώρησης και έως ότου αποφασισθεί η αλλαγή 

χάραξης ή δοθεί εντολή διάνοιξης βοηθητικού φρέατος ή γεώτρησης για την 

ανάληψη της μηχανής  

 Το διάστημα διάνοιξης του φρέατος ή γεώτρησης που όμως δεν είναι δυνατόν να 

υπερβαίνει, σε αριθμό εργάσιμων ημερών και κατά συνέπεια ημερών σταλίας, τον 

αριθμό που αντιστοιχεί στα μέτρα βάθους αυτού ή προκειμένου περί γεώτρησης 

τις 3 ημέρες 
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 Χρονικό διάστημα 1 ημέρας για την ανάληψη της μηχανής και την μεταφορά της 

σε φρέαρ αρχής 

 Το τυχόν διάστημα που θα μεσολαβήσει από της ανάληψης της μηχανής και της 

εντολής εργασίας αυτής σε κάποιο φρέαρ αρχής    

 

Η συνάντηση ανυπέρβλητων εμποδίων είναι η μόνη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται 

να πληρωθούν σταλίες και μόνον για την μηχανή διάνοιξης. Το προσωπικό είναι δυνατόν να 

απασχοληθεί σε άλλη θέση εργασίας. 

 

4.4 Μετρήσεις και τεχνική ελέγχου της κατεύθυνσης 

 

4.4.1. Γενικά   
 

Ο Ανάδοχος οφείλει, να τοποθετηθεί στα φρεάτια αρχής την μηχανή διάνοιξης επάνω σε μία 

σταθερή κλίνη και στην ακριβή της θέση, ώστε να μην αποκλίνει κατά την εκκίνηση. Για τον 

ίδιο λόγο, τα τοιχώματα επάνω στα οποία στηρίζονται οι υδραυλικοί κύλινδροι του 

συστήματος προώθησης δεν θα πρέπει να υποχωρούν. Προς τούτο πρέπει να υπολογίζεται, 

εκτός των άλλων, σε κάθε φρέαρ και το φορτίο που δύναται να αναλάβει το έδαφος και να 

κατασκευάζονται κατάλληλα τοιχώματα στήριξης. Κάθε δαπάνη που θα προκύψει για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με απόκλιση της μηχανής ή υποχώρηση των 

τοιχωμάτων στήριξης των γρύλων θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνει το 

κόστος τσιμεντενέσεων ή χημικών ενέσεων προς βελτίωση του περιβάλλοντος το φρέαρ 

εδάφους. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει, απαρέγκλιτα, την χάραξη και την κλίση του αγωγού, όπως 

δίδονται στα σχέδια της μελέτης. 

Οι ανοχές (αποκλίσεις από την κατακόρυφο και οριζόντια) που έχουν προδιαγραφεί, είναι οι 

μέγιστες επιτρεπόμενες για ορθή λειτουργία των αγωγών. Αποκλίσεις πέραν των 

καθοριζομένων θα έχουν ως αποτέλεσμα  να θεωρείται το αντίστοιχο τμήμα του αγωγού 

κακότεχνο. Η Υπηρεσία, στις περιπτώσεις αυτές θα διατάσσει, με δαπάνες αποκλειστικά του 

Αναδόχου, την εκτέλεση όποιων εργασιών κρίνει απαραίτητες για την διόρθωση του αγωγού. 

Εάν η διόρθωση δεν είναι δυνατή θα διατάσσεται επανακατασκευή πάντοτε με δαπάνες εις 

βάρος του Αναδόχου. 

 

4.4.2 Μετρήσεις – Έλεγχοι – Διόρθωση της κατεύθυνσης 

 

Οπωσδήποτε, συνεχώς δηλαδή σε σύντομα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζεται κατωτέρω, θα 

πρέπει να γίνονται έλεγχοι ισοζυγίου του εκσκαπτόμενου και του μεταφερόμενου εδαφικού 

υλικού. 

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να μεταφέρονται στον υπολογιστή του σταθμού μετρήσεων και 

ελέγχου και να καταγράφονται. Η συχνότητα καταγραφής θα είναι είτε κάθε 20 εκατ. 

Προχώρησης είτε κάθε 90 sec, ότι από αυτά συμβεί νωρίτερα. Όλες οι καταγραφές θα 

υποβάλλονται καθημερινά στην Υπηρεσία μαζί με τα δελτία βάρδιας. Οι καταγραφές θα 

πρέπει να έχουν τύχει επεξεργασίας ώστε τα μεγέθη να είναι αναγνωρίσιμα. 

Πρέπει να παρακολουθείται στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα η ποσότητα υλικών που 

αποκομίζεται, να καταγράφονται τα στοιχεία και να γίνεται συσχετισμός και σύγκριση με το 

διανοιχθέν μήκος, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται αμέσως κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή 

καθιζήσεων και των εξ αυτών ζημιών ή και να διακόπτεται η διάνοιξη μέχρις ότου ληφθούν 

τα αναγκαία μέτρα. 

Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν συστηματικά αποκλίσεις εκτός των ορίων που 

προδιαγράφονται, τότε θα διακόπτονται οι εργασίες και ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί 
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άλλον καταλληλότερο εξοπλισμό, να προσλάβει πλέον έμπειρο προσωπικό, να αλλάξει 

μεθόδους και γενικά να λάβει κάθε πρόσφορο μέσο, για να επιτευχθούν αποκλίσεις εντός των 

ορίων. Για τέτοιες περιπτώσεις, αντικατάστασης εξοπλισμού κ.λ.π. ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται αποζημίωσης ούτε για τις ενδεχόμενες πρόσθετες ή αυξημένες δαπάνες ούτε 

αποζημίωσης λόγω σταλίων, που θα προκύψουν από την διακοπή των εργασιών. 

Θα πρέπει να αρχίζουν εφόσον η μηχανή έχει απόκλιση από τον θεωρητικό άξονα 2 χλσ.      

Οι διορθώσεις δεν πρέπει να γίνονται αμέσως αλλά σταδιακά έχουν υπόψη ότι απαιτείται 

κατάλληλος χειρισμός και κάποιο ελάχιστο μήκος για να πλησιάσει η μηχανή και να 

ταυτιστεί πάλι ο άξονάς της με τον θεωρητικό άξονα. 

 

5. Φρεάτια κατασκευής μικροσηράγγων 
 

Τα φρεάτια τα απαραίτητα για την κατασκευή των μικροσηράγγων διακρίνονται σε : 

 Προσωρινά φρεάτια κεφαλής 

 Προσωρινά φρεάτια πέρατος 

Το φρεάτιο κεφαλής εντός του οποίου εγκαθίστανται τα έμβολα προώθησης και τα 

απαιτούμενα εργαλεία λαμβάνει διαστάσεις που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του 

συστήματος προώθησης που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, όπως το μήκος του μηχανισμού 

των εμβόλων, το μήκος του σωλήνα και του δακτυλίου προώθησης, του πάχους σώματος 

αγκύρωσης για την παραλαβή και μεταφορά στο έδαφος της ώθησης και λοιπών 

λειτουργικών απαιτήσεων. Μετά το πέρας της προώθησης στη θέση του προσωρινού 

φρεατίου κατασκευάζεται το τελικό φρεάτιο σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης και το 

οποίο αποζημιώνεται ιδιαιτέρως  με την αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου. 

Οι διαστάσεις, η μορφή της διατομής, ο τρόπος και τα μέσα αντιστήριξης που θα 

εφαρμοσθούν θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής που θα συντάξει ο Ανάδοχος και 

στην οποία θα ληφθούν υπόψη οι εδαφικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργικές 

απαιτήσεις για την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του συστήματος. 

Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να μελετήσει και να κατασκευάσει τα φρεάτια έτσι ώστε να 

αναλαμβάνουν, με τον κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας, όλα τα στατικά και δυναμικά 

φορτία που εφαρμόζονται και ακόμη, θα πρέπει να αναφέρει στις μελέτες εφαρμογής, με 

λεπτομέρειες και σχέδια την τεχνική εισόδου και εξόδου της μηχανής στα φρεάτια, 

λαμβάνοντας υπόψη και την ύπαρξη νερού και τις συνθήκες εδάφους. 

 

6. Σωλήνες και σύνδεσμοι 
  

Οι σωλήνες προώθησης θα είναι από σκυρόδεμα με τις κατωτέρω ιδιότητες : 

 

α.        Η εξωτερική προστασία θα είναι από ασφαλτική βαφή 

β.        Η εσωτερική προστασία θα είναι με επάλειψη αλουμινούχου τσιμέντου πάχους 12 χλσ.           

γ.        Το σκυρόδεμα θα είναι κατηγορίας C 40/50 περιεκτικότητας σε τσιμέντο  

           τουλάχιστον 400χλγ/μ
3 

δ.        Οι σωλήνες θα είναι ευθέων άκρων. Στο ένα άκρο θα φέρουν ενσωματωμένο  

       μεταλλικό δακτύλιο από ανοξείδωτο χάλυβα εντός του οποίου θα εισχωρεί το 

αρσενικό άκρο του άλλου σωλήνα ενώ η στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με δακτύλιο 

ΕΡDΜ. 

 

7. Επιμέτρηση και πληρωμή 

 
Για την επιμέτρηση και πληρωμή ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Τιμολόγιο.          
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1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά ςτουσ ςωλθνωτοφσ αγωγοφσ  αποχζτευςθσ ακακάρτων 
υπό πίεςθ από ελατό χυτοςίδθρο.  Στθν προδιαγραφι περιλαμβάνονται επίςθσ τα ειδικά τεμάχια 
ςφνδεςθσ.  

Ππου παρακάτω γίνεται αναφορά ςε Ελλθνικά ι Διεκνι πρότυπα, οι προδιαγραφζσ αυτζσ νοοφνται 
τθσ τελευταίασ εκδόςεϊσ τουσ. Πλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα Τεχνικι προδιαγραφι 
κατιςχφουν κάκε άλλθσ διάταξθσ των ανωτζρω προτφπων ι προδιαγραφϊν.   

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

Ρρότυπα που γίνεται άμεςθ ρθτι αναφορά ςτθν παροφςα 

ISO 2531 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications 

ISO 4633 Rubber seals -- Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines -- 
Specification for materials 

ISO 7005-02 Metallic flanges -- Part 2: Cast iron flanges 

ΕΛΟΤ ΕΝ 598  Σωλινεσ από ελατό χυτοςίδθρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτιματα και οι ςυνδζςεισ τουσ για 
εφαρμογζσ αποχζτευςθσ - Απαιτιςεισ και μζκοδοι δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014  Μπουλόνια εξαγωνικισ κεφαλισ - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032  Εξαγωνικά περικόχλια, τφποσ 1 - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ 

θμειώςεισ:  

 Επίςθσ ωσ τυποποιθτικζσ αναφορζσ κεωροφνται και οι ζμεςεσ αναφορζσ των ανωτζρω 
προτφπων οι οποίεσ αναφζρονται από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ τυποποίθςθσ των ανωτζρω 
προτφπων. 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια (ταυ, καμπφλεσ, κ.λπ.) από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ κα 
ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τυποποίθςθσ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 και κα είναι κατάλλθλα για 
χριςθ ςε αποχζτευςθ. Αναφορζσ ςε παλιότερεσ τυποποιιςεισ που πικανόν να αναφζρονται από τον 
προμθκευτι / καταςκευαςτι δεν λαμβάνονται υπόψθ.   

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων με ςωλινεσ ι άλλα ειδικά τεμάχια κα επιτυγχάνεται με τουσ 
ίδιουσ ςυνδζςμουσ των ςωλινων και να είναι ςτεγανι. Τα ειδικά τεμάχια να ζχουν αντοχι ίςθ 
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τουλάχιςτον με αυτι των ςωλινων από χυτοςίδθρο με ςφαιροειδι γραφίτθ με τουσ οποίουσ κα 
ςυνδεκοφν και να είναι κατάλλθλα για τον ςκοπό για τον οποίο προβλζπεται να χρθςιμοποιθκοφν. 
Τα άκρα τουσ κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνα ςε ςχζςθ με τα άκρα των αντίςτοιχων ςωλινων 
ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ επιλογζσ του προτφπου.   

Σε περίπτωςθ που θ ΕΥΔΑΡ ηθτά τθν προμικεια, για ειδικοφσ λόγουσ, υλικϊν με διαφορετικά 
χαρακτθριςτικά ι και διαμορφϊςεισ ςυναρμογισ αυτό κα αναφζρεται ρθτϊσ και οι αιτοφμενεσ 
διαφοροποιιςεισ κα περιγράφονται αναλυτικά και κα αναφζρονται πάντα ςε ςυγκεκριμζνα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα. 

1.3.1 ΤΛΙΚΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ  

Τα χαρακτθριςτικά του υλικοφ καταςκευισ όπωσ ςφςταςθ και λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
καταπόνθςθ ςε εφελκυςμό, ςκλθρότθτα, αξονικι κάμψθ και παραμόρφωςθ διαμζτρου και λοιπά 
χαρακτθριςτικά είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΕΛΟΤ ΕΝ 598.  

Το εργοςτάςιο καταςκευισ υποχρεοφται για τισ δοκιμζσ των ανωτζρων χαρακτθριςτικϊν ςφμφωνα 
με τα αντίςτοιχα άρκρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

1.3.2 ΔΙΑΣΑΕΙ  

Η τυποποίθςθ του ςυνόλου των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ ονομαςτικζσ διάμετροι, πάχοσ 
τοιχωμάτων, τυποποιθμζνα μικθ και επενδφςεισ του υλικοφ, κα είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτισ αντίςτοιχεσ  παραγράφουσ του προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 598  (4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.4 και 4.5).  

Το εργοςτάςιο καταςκευισ υποχρεοφται ςτθν πραγματοποίθςθ μετριςεων και των ελζγχων ανοχϊν 
για τθν διάμετρο (εςωτερικισ και εξωτερικισ), το μικοσ και τθν ευκυγραμμία των ςωλινων 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα άρκρα του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.   

Ειδικότερα, ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν Εςωτερικι (ονομαςτικι) , Εξωτερικι Διάμετρο και τισ 
ανοχζσ τουσ, είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 11 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 υπό πίεςθ αγωγοφσ. Το 
επικυμθτό πάχοσ προκφπτει κατά το πρότυπο ΙSO 2531 ςφμφωνα με τθν ηθτοφμενθ κλάςθ Κ από τθν 
ΕΥΔΑΡ. Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται άλλθ από τθν διακιρυξθ,  θ επικυμθτι κλάςθ Κ είναι 

Αγωγοί υπό πίεςθ:  κλάςθ Κ7 κατά ISO 2531. 

1.3.3 ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

Η εξωτερικι επζνδυςθ κα είναι ςφνκετθ, αποτελοφμενθ από μια ςτρϊςθ μεταλλικοφ ψευδαργφρου, 
και μια ςτρϊςθ ςυνκετικισ ρθτίνθσ ςυμβατισ με τον ψευδάργυρο (εποξειδικι, πολυουρεκάνθσ 
κτλ), εφαρμοηόμενεσ με ψεκαςμό. Τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ, όπωσ πάχθ ςτρϊςεων και 
περιεκτικότθτα, κα είναι ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοσ 4.4.2.    

Εκτόσ του μεταλλικοφ ψευδαργφρου, θ εξωτερικι ςτρϊςθ μπορεί να είναι από ενιςχυμζνα κράματα 
ψευδαργφρου, που αποδεδειγμζνα βελτιϊνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ και ςυμφωνοφν 
με τισ  λοιπζσ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Στθν περίπτωςθ αυτι ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να 
προςκομίςει όλα τα αντίςτοιχα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ.  

Σε περίπτωςθ ςυνκθκϊν εδάφουσ όπου απαιτείται επιπρόςκετθ προςταςία εφαρμόηεται πρόςκετθ 
εξωτερικι επζνδυςθ πολυαικυλενίου θ πολυουρεκάνθσ.  

Τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν εξωτερικι επζνδυςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
598. 
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ 

Τα υλικά κα φζρουν εςωτερικι προςτατευτικι επζνδυςθ από αργιλλιοφχο τςιμζντο (high alumina 
cement)  εφαρμοηόμενθσ εργοςταςιακά με φυγοκεντρικζσ μεκόδουσ. Η ςφνκεςθ, το πάχοσ και τα 
λοιπά ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ τςιμεντοκονίασ είναι τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 4.4.3 
του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.   

Η επζνδυςθ κα πρζπει να παρουςιάηει αντοχι ςε διαβρωτικό χθμικά περιβάλλον ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 7.9 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598.  

Σε περίπτωςθ ειδικϊν απαιτιςεων για αντοχι ςε ιςχυρά διαβρωτικό περιβάλλον προβλζπεται 
επιπλζον εςωτερικι επζνδυςθ (πολυουρεκάνθσ, εποξειδικι ι άλλθ) για διαβρωτικά υγρά PH 1-13, 
εφόςον αποδεδειγμζνα βελτιϊνει τα χαρακτθριςτικά τθσ επζνδυςθσ και ςυμφωνεί με τισ λοιπζσ 
απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Στθν περίπτωςθ αυτι ο καταςκευαςτισ υποχρεοφται να προςκομίςει 
όλα τα αντίςτοιχα ζγγραφα πιςτοποίθςθσ. 

Τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν εςωτερικι επζνδυςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 
598. 

1.3.4 ΚΟΠΗ ΩΛΗΝΩΝ 

Εάν απαιτθκεί θ χρθςιμοποίθςθ μικροφ μικουσ ςωλινων επιτρζπεται θ κοπι των ςωλινων. Μπορεί 
να επιτραπεί θ κοπι των ςωλινων χαρακτθριςκζντων ωσ ακαταλλιλων υπό τθν προχπόκεςθ ότι το 
τμιμα που κα χρθςιμοποιθκεί δεν κα ζχει κανζνα ελάττωμα. 

Επιτρζπεται θ κοπι ςωλινα με δίςκο για τουσ ςωλινεσ μικρισ διαμζτρου και με ειδικι κοπτικι 
μθχανι για τουσ ςωλινεσ μεγάλθσ διαμζτρου. Σε κάκε περίπτωςθ απαιτείται επεξεργαςία με ειδικό 
εργαλείο (λοξοτόμθςθ και κακαριςμόσ) των άκρων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται άψογθ ςφνδεςθ του 
ςυνδζςμου. Η μορφι και οι διαςτάςεισ τθσ λοξοτόμθςθσ κα είναι ςφμφωνθ με τισ οδθγίεσ του 
καταςκευαςτι των ςωλινων. Σε καμία περίπτωςθ θ επιφάνεια κοπισ δεν πρζπει να παρουςιάηει 
κραφςθ ι ριγματα. 

1.3.5 ΗΜΑΝΗ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν ςιμανςθ που κα αναφζρει τουλάχιςτον τα οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 4.6 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 .  

Τα υλικά κα φζρουν επίςθσ ςιμανςθ κατά CE ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα ςτο πρότυπο ΕΝ 598 
(παράγραφοσ  ZA.3 CE marking and labelling) .  

Η χρωματικι ςιμανςθ των ςωλινων και υλικϊν για αποχζτευςθ κα είναι κόκκινθ, εκτόσ αν ρθτϊσ 
αναφζρεται από τθν ΕΥΔΑΡ ότι ηθτείται ι γίνεται δεκτόσ  άλλοσ χρωματιςμόσ, ςυμβατόσ με το ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598 για υλικά αποχζτευςθσ. 

Επιπρόςκετα κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ του αρικμοφ χφτευςθσ ανά τεμάχιο, το λογότυπο τθσ 
ΕΥΔΑΡ ΑΕ και τον αρικμό παραγγελίασ. 

1.3.6 ΤΝΔΕΗ -ΠΑΡΕΜΒΤΜΑΣΑ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα φζρουν ενςωματωμζνουσ ςυνδζςμουσ κανονικοφ τφπου 
(STANDARD) που εςωτερικά κα πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ διαμόρφωςθ για τθν τοποκζτθςθ 
ελαςτικϊν δακτυλίων ςτεγανότθτασ, ανκεκτικϊν ςε ελαιϊδθ απόβλθτα.  

Οι λεπτομζρειεσ τθσ μορφισ των ςυνδζςμων κακορίηονται από τθν βιομθχανία που κα τουσ 
καταςκευάςει και είναι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 4.1.3 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Η ςφνδεςθ 
πρζπει να είναι απολφτωσ ςτεγανι για τθν προδιαγραφόμενθ μζγιςτθ πίεςθ δοκιμισ των αγωγϊν. 
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Οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 4633 
και να είναι ανκεκτικοί ςε ελαιϊδθ απόβλθτα. 

Οι κανονικοί ςφνδεςμοι κα πρζπει να επιτρζπουν, υπό ςυνκικεσ πλιρουσ αςφάλειασ, τθν μερικι 
απόκλιςθ των αξόνων των ςυνδεόμενων ςωλινων  ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ   

ωλινεσ για Δίκτυα υπό πίεςθ  

Εςωτερικι 

 διάμετροσ ςωλινων 

Επιτρεπόμενθ  

απόκλιςθ ςε μοίρεσ 

60 εϊσ 150 χλςτ 5 

2000 ζωσ 300 χλςτ 4 

350 ζωσ 600 χλςτ 3 

700 ζωσ 800 χλςτ 2 

Άνω των  900 χλςτ 1και 30’ 

 

Ειδικά τεμάχια με Ωτίδεσ Φλάντηασ 

Ειδικά τεμάχια προοριηόμενα να ςυνδεκοφν με δικλείδεσ, αεροεξαγωγοφσ και λοιπά εξαρτιματα κα 
απολιγουν ςε ωτίδεσ (φλάντηεσ), που κα ανταποκρίνονται ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα ISO 
7005-2.  

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα πρζπει να υποβάλλει πιςτοποιθτικά ότι οι προτεινόμενοι ςφνδεςμοι 
ανταποκρίκθκαν ικανοποιθτικά ςτουσ ελζγχουσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ. 

1.4 ΧΡΗΗ Ε ΛΤΜΑΣΑ 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα υποβάλλει όλα τα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν ότι θ 
εφαρμοηόμενθ εςωτερικι επζνδυςθ είναι κατάλλθλθ για επαφι με λφματα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 598. 

2 ΕΡΓΟΣΑΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

2.1 ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ ΩΛΗΝΩΝ 

Το εργοςτάςιο κα πρζπει να πραγματοποιιςει δοκιμζσ ςτεγανότθτασ για τουσ παραγόμενουσ 
ςωλινεσ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοι 6 και 7. 
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2.2 ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ ΤΝΔΕΜΩΝ 

Το εργοςτάςιο κα πρζπει να πραγματοποιιςει δοκιμζσ ςτεγανότθτασ για τουσ ςυνδζςμουσ κατά το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598, παράγραφοι 6 και 7. 

3 ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

Πλοι οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι καταςκευαςμζνα κάτω από ζνα ςφςτθμα ποιοτικοφ 
ελζγχου που ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, το οποίο ζχει πιςτοποιθκεί από 
κάποιον τρίτο αρμόδιο φορζα. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα πρζπει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του ΕΛΟΤ ΕΝ 598 και να 
υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία Ρρομθκειϊν, κατάλλθλα πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου επί ποινι 
αποκλειςμοφ. Πλοι οι ςωλινεσ, τα ειδικά τεμάχια και τα εξαρτιματα κα ςυνοδεφονται από 
πιςτοποιθτικά ελζγχου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

3.1 ΔΟΚΙΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ –ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΤΛΙΚΩΝ 

Σφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 598 οι ςωλινεσ που φζρουν ςιμανςθ CE, γίνεται δεκτό ότι 
προζρχονται από παραγωγικι διαδικαςία που εφαρμόηει ςυνεχζσ ςφςτθμα ποιοτικϊν ελζγχων και 
τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ γίνονται δεκτά ςτθν αξιολόγθςθ. 

Κατά τθν παραλαβι, θ ΕΥΔΑΡ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει να πραγματοποιθκοφν με δαπάνεσ 
του αναδόχου πρόςκετεσ ςποραδικζσ δοκιμζσ επί υλικϊν προςκομιηόμενων ςτισ αποκικεσ ι το 
εργοτάξιο ςε πιςτοποιθμζνα για τισ δοκιμζσ αυτζσ εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. 

Σε κάκε μερίδα ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων διενεργοφνται όλοι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που 
προςδιορίηονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι ζλεγχοι και δοκιμζσ 
(υποχρεωτικοί και προαιρετικοί) τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ προςτατευτικισ επζνδυςθσ. 

Οι ςωλινεσ τθσ ίδιασ διαμζτρου και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί 
από τθν ίδια βιομθχανία. Πλα τα προϊόντα πρζπει να προζρχονται από διεκνϊσ ανεγνωριςμζνα 
εργοςτάςια (όπωσ π.χ. Pont a Mousson, Biwater, κλπ). 

Η προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 
33,34 και 35 του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ε.ΥΔ.Α.Ρ. Α.Ε. 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ κα φροντίςει να παραςχεκεί πλιρθσ ελευκερία επίςκεψθσ, 
παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ καταςκευισ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων. 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ αυτισ κα γίνουν οι αναγκαίοι ζλεγχοι αντοχισ και ποιότθτασ του 
υλικοφ, αποτελεςματικότθτασ διαφόρων ειδικϊν μζτρων προςταςίασ κλπ ςε δείγματα που 
λαμβάνονται ςφμφωνα με τι ςυναφείσ διατάξεισ των οικείων Ελλθνικϊν Ρροτφπων και ςε ελλείψεισ 
ι αςάφειζσ τουσ προσ αυτζσ των αντιςτοίχων Διεκνϊν Ρροτφπων (DIN, BS, κλπ). 

Η διαδικαςία ελζγχου κα είναι απόλυτα ςφμμορφθ προσ τισ παραπάνω πρότυπεσ, από άποψθ 
είδουσ, δοκιμαςίεσ και τα αποτελζςματά τουσ. 

Εφόςον ο παραπάνω ζλεγχοσ ςτο εργοςτάςιο αποδϊςει ικανοποιθτικά αποτελζςματα όςον αφορά 
τισ ανοχζσ διαςτάςεων, τθ μθχανικι αντοχι και τισ άλλεσ ενδιαφζρουςεσ ιδιότθτεσ, τα υλικά τθσ 
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ομάδασ, που κεωρείται ότι εκπροςωπείται από τα εκάςτοτε ελεγχόμενα δείγματα και δοκίμια, 
ςθμαίνονται κατάλλθλα από τον ενεργοφντα τον ζλεγχο. 

Υλικά που δεν πλθροφν τουσ όρουσ των παραπάνω Ρροδιαγραφϊν δεν γίνονται δεκτά για αποςτολι 
ςτο Εργοτάξιο. 

Επιπρόςκετα, ςτθν περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο γεννθκοφν αμφιβολίεσ ωσ προσ τα 
αποτελζςματα των δοκιμαςιϊν ςτο εργοςτάςιο ι θ ΕΥΔΑΡ κρίνει απαραίτθτο για το μζγεκοσ και τθν 
ςοβαρότθτα του ζργου,  μποροφν να διενεργθκοφν πρόςκετεσ δοκιμζσ ςτο εργαςτιριο Αντοχισ 
Υλικϊν του ΕΜΡ ι άλλο αναγνωριςμζνο εργαςτιριο αντοχισ με δαπάνεσ του Αναδόχου. 

4 ΤΝΔΕΗ ΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ είναι υποχρεωμζνο να προςκομίςει βεβαίωςθ ότι ο αγωγόσ ςτα βάκθ 
που προτείνεται να καταςκευαςτεί και με τον εγκιβωτιςμό και επίχωςθ που προβλζπεται, παρζχει 
για τα μόνιμα φορτία και για κινθτά φορτία 60t ςτουσ δρόμουσ που είναι πικανι θ διζλευςθ 
βαρζων οχθμάτων και 30t ςτο υπόλοιπο δίκτυο, πλιρθ αςφάλεια όςον αφορά ςτθν αντοχι των 
ςωλινων και των ςυνδζςεων όπωσ και ςτθν ςτεγανότθτα των ςυνδζςεων. 

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων με ωτίδεσ (φλάντηεσ), κα γίνεται με παρζνκεςθ, 
μεταξφ των φλαντηϊν ελαςτομεροφσ δακτυλίου ςτεγανότθτασ. Οι κοχλιοφόροι ιλοι κα 
ανταποκρίνονται ςτα διεκνι πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032, και κα 
ςυςφίγγονται επαρκϊσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα του αρμοφ, χωρίσ όμωσ να 
δθμιουργοφνται εφελκυςτικζσ τάςεισ ςτα ςυνδεόμενα μζρθ. 

5 ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ  

Κατά τθ μεταφορά, φορτοεκφόρτωςθ και κατά τθν αποκικευςθ, οι ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια 
κα ςτθρίηονται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ κάμψθ τουσ, θ παραμόρφωςι τουσ και ο 
τραυματιςμόσ τουσ από αιχμθρά αντικείμενα. Για τθν προςταςία τθσ εξωτερικισ επζνδυςθσ 
απαγορεφεται ρθτά θ χριςθ ςυρματόςχοινων. 

Οι χειριςμοί κατά τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ κα γίνονται με μεγάλθ προςοχι και ανάλογα με το 
βάροσ των ςωλινων με τα χζρια, με ςχοινιά και ξφλινουσ ολιςκθτιρεσ (από μαδζρια) ι ανυψωτικό 
μθχάνθμα. Πταν χρθςιμοποιοφνται άγκιςτρα για τθν ανφψωςθ τα άκρα τουσ κα καλφπτονται με 
λάςτιχο, για να μθν καταςτρζφονται τα χείλθ των ςωλινων. Τα αυτοκίνθτα ι οι πλατφόρμεσ 
μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο, ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν εξζχουν από τθν καρότςα. 

Οι ςωλινεσ πρζπει υποχρεωτικά να αποκθκεφονται ςε ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και να διαχωρίηονται 
μεταξφ τουσ κατά ςτρϊςεισ με ξφλινουσ δοκοφσ. Η πρϊτθ ςειρά ςωλινων κα εδράηεται πάνω ςε 
δφο μαδζρια ι καδρόνια και οι ακραίοι ςωλινεσ κα ςτθρίηονται με τάκουσ. Επίςθσ πρζπει να 
τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ κ.λπ.), ϊςτε να αποφευχκοφν λόγω 
υπερκείμενου βάρουσ ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ των ςωλινων (Μζγιςτο φψοσ αποκικευςθσ 
όχι μεγαλφτερο από 2.00 μ). Κάκε διάμετροσ ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Οι ελαςτικοί δακτφλιοι πρζπει να παραμζνουν μζςα ςτουσ ςάκουσ ι κιβϊτια που ιταν 
ςυςκευαςμζνοι κατά τθν προμικειά τουσ. Ρρζπει να προςτατεφονται από το θλιακό φωσ, από 
ζλαια, λίπθ, πθγζσ κερμότθτοσ κ.λπ. 
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

6.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

Η παροφςα ενότθτα «6.1 ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ» υφίςταται μόνο όταν θ Επιτροπι κρίνει ότι 
απαιτείται θ υποβολι δείγματοσ  

 Κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ και ανάλογα με το είδοσ των ελζγχων που προδιαγράφονται 
από αυτιν να γίνουν κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ, επιλζγεται το πλικοσ των 
δειγμάτων που κα πρζπει να προςκομίςουν οι διαγωνιηόμενοι, με λεπτομερι αναφορά ςτθ 
διάμετρο DN, τθν ονομαςτικι πίεςθ PN ι ότι επιπρόςκετο κρίνει θ εκάςτοτε Επιτροπι.  

 Οι προτεινόμενοι ζλεγχοι κα πρζπει να διενεργοφνται με βάςθ ανεγνωριςμζνα Ελλθνικά, 
Ευρωπαϊκά ι Διεκνι πρότυπα για χυτοςιδιρουσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ.  

 Στθν περίπτωςθ αυτι, οι διαγωνιηόμενοι υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να 
υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ δείγμα ι δείγματα του υλικοφ. Πλα τα προκφπτοντα 
κόςτθ για τουσ ελζγχουσ βαρφνουν τον προμθκευτι.  

6.2 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςκομίςει όλα τα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά, τεχνικά φυλλάδια, που 
αφοροφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφερομζνων υλικϊν.  Συγκεκριμζνα κα υποβλθκοφν 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε διαγωνιςμό προμικειασ του προδιαγραφόμενου υλικοφ, επί ποινι 
αποκλειςμοφ τα κάτωκι: 

 Ρίνακασ υλικϊν ςτον οποίο κα αναφζρεται ο καταςκευαςτισ. Οι ςωλινεσ τθσ ιδίασ 
διαμζτρου και τα αντίςτοιχα ειδικά τεμάχια πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί από τθν ίδια 
βιομθχανία. Πλα τα προϊόντα πρζπει να προζρχονται από διεκνϊσ αναγνωριςμζνα 
εργοςτάςια. 

 Ο πίνακασ πρζπει να ςυνοδεφεται με πιςτοποιθτικά για επιτυχείσ ελζγχουσ  
αναγνωριςμζνθσ εγκυρότθτασ από τα οποία κα προκφπτει ότι τα προϊόντα αυτά είναι 
ςφμφωνα προσ τισ διατάξεισ των προαναφερκζντων προτφπων. Στον πίνακα κα 
επιςυναφκοφν επίςθσ και οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία ικανά να πιςτοποιιςουν το δόκιμο 
των προτεινόμενων για εφαρμογι υλικϊν και τθν εν γζνει εμπειρία του καταςκευαςτι τουσ.  

 Τθν μζκοδο παραγωγισ 

 Ροςότθτεσ κατά διάμετρο (ςυνολικό βάροσ, μικοσ και αρικμόσ ςωλινων και ειδικϊν 
τεμαχίων). 

 Τισ διαςτάςεισ των ςωλινων (ωφζλιμο μικοσ ςωλινων, εξωτερικι διάμετροσ και πάχοσ). 

 Είδοσ ςυνδζςμου (μορφι κλπ) και δακτυλίου ςτεγανότθτασ (υλικό, προδιαγραφζσ). 

 Είδοσ επζνδυςθσ (εςωτερικι – εξωτερικι, υλικά, προδιαγραφζσ). 

 Σχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία ειδικϊν τεμαχίων. 

 Σχζδια και προδιαγραφζσ για όςα υλικά δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ελλθνικά πρότυπα 
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Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του καταςκευαςτι, αντί επίςθμων πιςτοποιθτικϊν για ςυμμόρφωςθ με τα 
πρότυπα  και τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια, δεν γίνονται δεκτζσ. 

Διευκρινίηεται ότι τα ανωτζρω ζγγραφα είναι τα ελάχιςτα που ςυνοδεφουν τισ προδιαγραφζσ και 
πιςτοποιοφν τθν ςυμμόρφωςθ των υλικϊν με τα αναφερόμενα ςτθν προδιαγραφι πρότυπα. Θα 
πρζπει να προςκομιςκοφν και όλα τα υπόλοιπα ζγγραφα που πικανόν θ Επιτροπι διαγωνιςμοφ 
ηθτά.  

Ζγγραφα που εκδίδονται από το εργοςτάςιο καταςκευισ, το οποίο βρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλάδασ και 
των οποίων βάςει διακιρυξθσ ελζγχεται θ εγκυρότθτα , πρζπει να είναι κεωρθμζνα ςφμφωνα με τθ 
Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ και να φζρουν τθν Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).  

6.2.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι και θ 
αγγλικι γλϊςςα. 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  
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Η Παροφςα προδιαγραφή αφορά τουσ παρακάτω κωδικοφσ CPV : 
 

45332300-6 Εργαςίεσ τοποκζτθςθσ αποχετευτικϊν αγωγϊν 
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1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα τεχνικι οδθγία αφορά ςτισ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι  εργαςιϊν 
τοποκζτθςθσ ςωλθνωτϊν αγωγϊν αποχζτευςθσ ακακάρτων υπό πίεςθ από ελατό χυτοςίδθρο.  Στθν 
οδθγία περιλαμβάνονται επίςθσ τα αναφερόμενα ςτα ειδικά τεμάχια ςφνδεςθσ.   

Η παροφςα τεχνικι οδθγία δεν αποτελεί τεχνικι προδιαγραφι και δεν περιγράφει αναλυτικά 
τεχνικά χαρακτθριςτικά για υλικά, εργαςίεσ που αφοροφν ςε τοποκζτθςθ ι τεχνικό εξοπλιςμό 
απαραίτθτο για τθν τοποκζτθςθ υλικϊν ι διενζργεια ελζγχων. Δίδεται ωσ ενδεικτικό βοθκθτικό 
κείμενο για τθν ςφνταξθ άρκρου  ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ  που κα πρζπει να τθρθκοφν.   

Η ακριβισ και αναλυτικι περιγραφι  για τθν καταςκευι δικτφων από αγωγοφσ που κα 
καταςκευαςκοφν και κα τοποκετθκοφν προβλζπεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι τθσ εγκεκριμζνεσ από 
τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ αυτισ , ςε ςυμφωνία πάντα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ του εκάςτοτε 
ζργου τοποκζτθςθσ αγωγϊν και καταςκευισ δικτφου αποχζτευςθσ.  

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά ςτισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014  Μπουλόνια εξαγωνικισ κεφαλισ - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032  Εξαγωνικά περικόχλια, τφποσ 1 - Κατθγορίεσ προϊόντοσ Α και Β 

 

Βαςικό κείμενο αναφοράσ είναι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ του 
ζργου που ζχει αναλάβει να εκτελζςει ο Ανάδοχοσ βάςει τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ τθσ Υπθρεςίασ 
κακϊσ και θ τεχνικι προδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ για ςωλινεσ και υλικά από ελατό χυτοςίδθρο.  

Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρεται αλλιϊσ από τθν Υπθρεςία, θ παροφςα τεχνικι οδθγία 
αναφζρεται ςτθν Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα, τθν ςφνδεςθ των αγωγϊν και ειδικϊν 
τεμαχίων κακϊσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι.  

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΤ  

Σα τεχνικά χαρακτηριςτικά των ςωλήνων και ειδικών τεμαχίων είναι αυτά που αναφζρονται ςτην 
προδιαγραφή του Ζργου και ςτην Μελζτη του ζργου.  

Σε περίπτωςθ που δεν αναφζρονται ρθτϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά για τα υλικά του ζργου, ωσ υλικά 
νοοφνται τα αναφερόμενα ςτθν Ρροδιαγραφι ΕΥΔΑΡ για αγωγοφσ (πίεςθσ) και υλικά από ελατό 
χυτοςίδθρο.  
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Οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πρζπει ωσ εκ τοφτου να είναι ςφμφωνεσ με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά 
των υλικϊν. 

2 ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 

2.1 ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΙΗ  

Η τοποκζτθςθ ςτων ςωλινων ςτο όρυγμα προδιαγράφεται αναλυτικά ςτισ καταςκευαςτικζσ 
λεπτομζρειεσ τθσ μελζτθσ του ζργου που ζχει αναλάβει να εκτελζςει ο Ανάδοχοσ.  Σε κάκε 
περίπτωςθ κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου  κα πρζπει να ελζγχεται ότι αυτζσ δεν υπερβαίνουν  τισ  
μζγιςτεσ γωνίεσ εκτροπισ για τα εν λόγω υλικά.  Εκτόσ αν αναφζρεται ρθτϊσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του ζργου, διευκρινίηεται ότι οι κανονικοί ςφνδεςμοι  επιτρζπουν, υπό ςυνκικεσ 
πλιρουσ αςφάλειασ τθν μερικι απόκλιςθ των αξόνων των ςυνδεόμενων ςωλινων  ςφμφωνα με 
τουσ παρακάτω πίνακεσ,  

 

Εςωτερικι 

 διάμετροσ ςωλινων 

Επιτρεπόμενθ  

απόκλιςθ ςε μοίρεσ 

60 εϊσ 150 χλςτ 5 

2000 ζωσ 300 χλςτ 4 

350 ζωσ 600 χλςτ 3 

700 ζωσ 800 χλςτ 2 

Άνω των  900 χλςτ 1και 30’ 

2.2 ΩΜΑΣΑ ΑΓΚΤΡΩΗ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων και πριν τθν υδραυλικι δοκιμι του δικτφου, κα 
καταςκευάηονται τα προβλεπόμενα ςϊματα αγκφρωςθσ. Η αναλυτικι περιγραφι των ςωμάτων 
αγκφρωςθσ ι και τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου αγκφρωςθσ των αγωγϊν και ειδικϊν τεμαχίων κακϊσ και 
θ διαδικαςία εκςκαφισ, καταςκευισ και αποδοχισ  αυτισ  κα γίνεται ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ του ζργου. 

3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΩΛΗΝΩΝ 

Οι αγωγοί θα καταςκευαςθοφν όπωσ προβλζπεται ςτα ςχζδια τησ μελζτησ ή τισ εγκεκριμζνεσ από 
την Τπηρεςία τροποποιήςεισ αυτήσ. Οι παρακάτω οδηγίεσ είναι ενδεικτικζσ ςε περίπτωςη που η 
μελζτη δεν το προδιαγράφει ρητώσ.  
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Η καταςκευι των αγωγϊν προβλζπεται να γίνει εν ξθρϊ (με αντλιςεισ όπου απαιτείται). Οι ςωλινεσ 
κα εγκιβωτιςτοφν με άμμο πάχουσ όπωσ ορίηεται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο τθσ μελζτθσ, που κα 
καταλαμβάνει όλο το πλάτοσ του ςκάμματοσ. Το ςκάμμα ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν οι ςωλινεσ κα 
ζχει το πλάτοσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. Ο κορμόσ των ςωλινων κα εγκιβωτίηεται με 
άμμο αλλά οι ςυνδζςεισ κα μζνουν ακάλυπτεσ για τον ζλεγχο κατά τθ δοκιμι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει βεβαιϊςθ του προμθκευτι των ςωλινων ότι ο 
αγωγόσ ςτα βάκθ που προτείνεται να καταςκευαςτεί και με τον εγκιβωτιςμό και επίχωςθ που 
προβλζπεται, παρζχει για τα μόνιμα φορτία και για κινθτά φορτία 60τ ςτουσ δρόμουσ που είναι 
πικανι θ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων και 30τ ςτο υπόλοιπο δίκτυο, πλιρθ αςφάλεια όςον αφορά 
ςτθν αντοχι των ςωλινων και των ςυνδζςεων όπωσ και ςτθν ςτεγανότθτα των ςυνδζςεων, και να 
λάβει κάκε επιπλζον μζτρο ςτον εγκιβωτιςμό που τυχόν απαιτείται χωρίσ οποιαδιποτε οικονομικι 
ι άλλθ απαίτθςθ. 

Πλοι οι αγωγοί κα τοποκετθκοφν επακριβϊσ οριηοντιογραφικά και υψομετρικά ςτισ κζςεισ που 
φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ι τισ εγκεκριμζνεσ από τθν Υπθρεςία τροποποιιςεισ αυτισ.  

Τα τμιματα των αγωγϊν που ςε οριηοντιογραφία προβλζπονται ςε καμπφλθ κα καταςκευαςτοφν 
από ςωλινεσ κανονικοφ ι μικρότερου μικουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν επιτρεπόμενθ απόκλιςθ των 
ςυνδζςμων ι από ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ). Ράντωσ ςε καμία περίπτωςθ θ απόκλιςθ των αξόνων 
δφο ςυνδεομζνων ςωλινων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν επιτρεπόμενθ για το είδοσ του 
χρθςιμοποιθμζνου ςυνδζςμου. Δεν επιτρζπεται θ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν τεμαχίων καμπφλων 
μεγαλφτερθσ γωνίασ από 45ο. Ππου ςτθ μθκοτομι παρουςιάηονται αλλαγζσ κλίςεων του αγωγοφ, ο 
αγωγόσ κα καταςκευαςκεί ςε καμπφλθ. Η καταςκευι κα γίνει με τον ίδιο τρόπο που αναφζρεται 
παραπάνω για τισ καμπφλεσ τθσ οριηοντιογραφίασ. Για να αποφεφγεται θ απόκλιςθ και τυχόν 
αποςφνδεςθ του αγωγοφ ςτισ κζςεισ όπου τοποκετοφνται τα ειδικά τεμάχια (καμπφλεσ, ταυ, 
πϊματα), λόγω των δθμιουργοφμενων εκεί ωκιςεων, είναι απαραίτθτθ θ αγκφρωςθ τουσ, ςφμφωνα 
με τθν αντίςτοιχθ προδιαγραφι.  

Η προςζγγιςθ ςτο ςκάμμα των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να εκτελείται με μεγάλθ 
προςοχι και επιμζλεια, με ειδικευμζνο προςωπικό, για αποφυγι, φκορϊν των ςωλινων ι μείωςθ 
τθσ αντοχισ των λόγω κροφςεων. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που κα προκφπτει.  

Αρχικά οι ςωλινεσ κα τοποκετθκοφν κατά μικοσ του χείλοσ του ςκάμματοσ και κα επικεωρθκοφν 
με προςοχι για εξακρίβωςθ ενδεχομζνων βλαβϊν εκ τθσ μεταφοράσ τουσ και κα κακαριςκοφν με 
επιμζλεια από κάκε ξζνθ ουςία ιδιαίτερα ςτα άκρα, όπου γίνεται θ ςφνδεςθ. Οι ςωλινεσ που 
παρουςιάηουν οριςμζνεσ βλάβεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, εάν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχει 
υποςτεί ανεπανόρκωτθ βλάβθ ολόκλθροσ ο ςωλινασ και αφοφ κοπεί με επιμζλεια το 
καταςτραμμζνο τμιμα τουσ. Εν ςυνζχεια, κα τοποκετθκεί ςτουσ ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια το 
προςτατευτικό περίβλθμα από πολυαικυλζνιο πάχουσ 0,20 χλςτ., ςφμφωνα με όςα αναφζρονται 
ςτθν παροφςα. 

Οι ςωλινεσ και οι ςφνδεςμοι κατεβάηονται με προςοχι ςτο όρυγμα με κατάλλθλα μθχανικά μζςα, 
ϊςτε να αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ τουσ. 

Η ςφνδεςθ δφο ι περιςςοτζρων ςωλινων  ζξω από τθν τάφρο απαγορεφεται απόλυτα. 

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τθν ειςδοχι του ευκζωσ άκρου του ενόσ ςωλινα ςτθν 
μοφφα του προθγοφμενου ςωλινα. 

Ρριν από τθν ςφνδεςθ κάκε ςωλινα κακαρίηεται με επιμζλεια το ευκφ του άκρο και θ μοφφα (και το 
αυλάκι του ελαςτικοφ δακτυλίου) εςωτερικά. 

Τοποκετείται ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ ςτεγανότθτασ ςτο αυλάκι τθσ μοφφασ και γίνεται επάλειψθ με 
μαλακό ρευςτό ςαποφνι τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του ευκφ άκρου του ςωλινα. Γίνεται θ ςφνδεςθ 
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του ςωλινα με τον προθγοφμενό του, χωρίσ το ευκφ άκρο του ςωλινα να τερματίηει μζςα ςτθν 
μοφφα, αλλά αφινεται ελεφκερο διάςτθμα ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι των 
ςωλινων. 

Για τθν ςφνδεςθ ςπρϊχνεται ο ςωλινασ με το  ευκφ άκρο μζςα ςτθ μοφφα του ιδθ τοποκετθμζνου 
ςωλινα. Για τθν ςφνδεςθ χρθςιμοποιείται υποχρεωτικά θ ειδικι ςυςκευι ςφνδεςθσ. 

Κατά τθν διάρκεια των διακοπϊν τθσ εργαςίασ το ςτόμιο του τελευταίου ςωλινα που τοποκετικθκε 
κα φράηεται με ξφλινο πϊμα ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ διείςδυςθ γαιϊν, ξζνων ςωμάτων, 
όμβριων υδάτων ι μικρϊν ηϊων μζςα ςτον ςωλινα. 

Η ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων και εξαρτθμάτων με ωτίδεσ (φλάντηεσ), κα γίνεται με παρζνκεςθ, 
μεταξφ των φλαντηϊν, ελαςτομερϊν δακτυλίων ςτεγάνωςθσ. Οι κοχλιοφόροι ιλοι κα 
ανταποκρίνονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032, και κα ςυςφίγγονται 
επαρκϊσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτα του αρμοφ, χωρίσ όμωσ να δθμιουργοφνται 
εφελκφςτθκεσ τάςεισ ςτα ςυνδεόμενα μζρθ. 

Η ςφνδεςθ των ςωλινων με τα εκ ςκυροδζματοσ τοιχϊματα των φρεατίων αερεξαγωγϊν και άφιξθσ 
γίνεται μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου από ductile iron τθσ αντίςτοιχθσ με τουσ ςωλινεσ διαμζτρου. Οι 
ςφνδεςμοι τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ πριν από τθν διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ. 
Η εξωτερικι επιφάνεια των ςυνδζςμων πρζπει να είναι ανϊμαλθ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
πρόςφυςθ του ςκυροδζματοσ των φρεατίων. 

Εκατζρωκεν των φρεατίων αερεξαγωγϊν και ςτθν κατάλθξθ του αγωγοφ ςε φρεάτιο άφιξθσ κα 
τοποκετθκεί μικροφ μικουσ (0,80 ζωσ 1,20μ.) ςωλινασ. 

4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΘΕΝΣΟ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ (κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςε εμφανι ςθμεία πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ ι ςτα φρεάτια βανϊν). 

 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ ςωλινων και προςταςίασ (εξωτερικισ και εςωτερικισ) ςωλινων 

και ειδικϊν τεμαχίων (κατά τθν φάςθ τθσ καταςκευισ ι/και επί ορατϊν τμθμάτων πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ επίχωςθσ). 

 Ζλεγχοσ αποκλίςεων ςυνδζςμων. Η διαπίςτωςθ αποκλίςεων μεγαλυτζρων των αποδεκτϊν 

ςυνεπάγεται τθν επανατοποκζτθςθ και επαναςφνδεςθ των ςωλινων (ζλεγχοι κατά τθν 

διάρκεια τθσ καταςκευισ). 

 Ζλεγχοσ Ρρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ. 

 Τμιματα ςωλθνϊςεων που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ, βλάβεσ ςτθν 

προςταςία των αγωγϊν, εμφανείσ κακοτεχνίεσ ενδεικτικζσ του ότι δεν τθρικθκε θ μελζτθ, 

δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςισ τουσ με δαπάνεσ του 

αναδόχου 
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5 ΔΟΚΙΜΕ ΣΕΓΑΝΟΣΗΣΑ  

Η δοκιμι ςτεγανότθτασ κα γίνεται μετά από τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο 

όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων αγκφρωςθσ, τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων και 

ςυςκευϊν και τθν μερικι επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ. 

Οι δοκιμζσ διακρίνονται ςε: 

 Ρροδοκιμαςία (κατά τμιματα του δικτφου). 

 κφρια δοκιμι ςε πίεςθ (κατά τμιματα του δικτφου). 

 γενικι δοκιμι ολόκλθρου του δικτφου. 

5.1 ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΙΑ – ΚΤΡΙΩ ΔΟΚΙΜΗ ΠΙΕΗ 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα, τθν καταςκευι των ςωμάτων 
αγκφρωςθσ και τθν τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων, δικλείδων και ςυςκευϊν αςφαλείασ, 
ςυντελείται θ μερικι πλιρωςθ του ορφγματοσ (μζχρι φψουσ 0,80μ.), αφινοντασ ακάλυπτεσ τισ 
ςυνδζςεισ για ζλεγχο και αρχίηει θ διενζργεια των δοκιμαςιϊν ςτεγανότθτασ. 

Τα προσ δοκιμι όργανα, αντλίεσ, μανόμετρα, ςωλινεσ, πϊματα, κ.λ.π. οφείλει να τα προμθκεφςει 
και μεταφζρει επί τόπου, ο Ανάδοχοσ με δαπάνθ του. 

Το προσ δοκιμι τμιμα γεμίηει με νερό με παροχι αρκετά χαμθλι για να εξαςφαλιςτεί θ πλιρωσ 
εκδίωξθ του αζρα από το δίκτυο. Συνίςταται θ ταχφτθτα πλιρωςθσ να μθν υπερβαίνει τα 0,05μ/δλ, 
οι δε αερεξαγωγοί πρζπει να είναι ανοιχτοί κατά τθν πλιρωςθ. 

Η υδραυλικι πίεςθ ςτο τμιμα δοκιμισ εξαςκείται με τθν βοικεια κατάλλθλθσ αντλίασ. Η δεξαμενι 
τθσ αντλίασ πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με ςφςτθμα μζτρθςθσ που κα επιτρζπει τθν μζτρθςθ του 
προςτικζμενου όγκου για τθ διατιρθςθ τθσ πίεςθσ, με ακρίβεια ± 1 λίτρου. Ζνα καταγραφικό 
μανόμετρο ελεγμζνθσ και κατάλλθλθσ (π.χ. 0,1atm) ακρίβειασ εγκακίςταται ςτθν ςωλινωςθ, κατά 
το δυνατόν χαμθλότερο ςθμείο. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλα ειδικευμζνο 
προςωπικό, που να είναι ςε κζςθ να επζμβει ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. Καμία εργαςία δεν 
επιτρζπεται μζςα ςτα ορφγματα όςο το τμιμα βρίςκεται ςε δοκιμαςία. Ο Ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ 
να λάβει μζτρα για να μθν ςυμβοφν ατυχιματα ςτο προςωπικό κατά τθν διάρκεια των δοκιμϊν. 

5.1.1 ΠΡΟΔΟΚΙΜΑΙΑ 

Μετά τθν πλιρωςθ του τμιματοσ με νερό τοφτο παραμζνει για 24 περίπου ϊρεσ με τθν ςτατικι 
πίεςθ του υπόψθ τμιματοσ. Η περίοδοσ τθσ προδοκιμαςίασ αρχίηει αφότου επιτευχκεί θ διατιρθςθ 
τθσ πιζςεωσ. Τα ορατά μζρθ του τμιματοσ επικεωροφνται προσ διαπίςτωςθ τυχόν βλάβθσ, 
διαρροισ, κ.λ.π. 

5.1.2 ΚΤΡΙΩ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΠΙΕΕΩ 

Αν κατά τθν προδοκιμαςία δεν παρατθρθκοφν μετατοπίςεισ ςωλινων ι διαφυγζσ νεροφ, 
επακολουκεί θ κυρίωσ δοκιμαςία. Η πίεςθ δοκιμισ τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ είναι αυτι που ορίηεται 
από τθν Υπθρεςία. 

Η πίεςθ δοκιμισ κα διατθρείται για μιςι ϊρα ανά 100μ. δοκιμαηόμενου τμιματοσ, αλλά ποτζ θ 
ολικι διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ δεν κα είναι μικρότερθ των δφο (2) ωρϊν οφτε μεγαλφτερθ των (6) 
ζξι. 
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Η κυρίωσ δοκιμαςία κεωρείται επιτυχοφςα εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ το πολφ 0,1atm, το 
δίκτυο παραμζνει ςτεγανό και δεν παρατθρθκοφν παραμορφϊςεισ. 

Εάν παρατθρθκεί πτϊςθ πίεςθσ μεγαλφτερθ του ανωτζρου ορίου, ελζγχεται οπτικά θ ςωλινωςθ για 
αναηιτθςθ ενδεχομζνων διαφυγϊν. Εάν βρεκοφν διαφυγζσ αυτζσ επιςκευάηονται και θ δοκιμαςία 
επαναλαμβάνεται εξαρχισ. 

Εάν δεν βρεκοφν διαφυγζσ νεροφ, παρά το γεγονόσ ότι προςετζκθςαν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ νεροφ 
για τθν διατιρθςθ τθσ πιζςεωσ, πρζπει εκ νζου να επιχειρθκεί εκκζνωςθ του αζρα ςτο δίκτυο πριν 
εκτελεςτεί νζα δοκιμι. 

5.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ 

Μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ εκτελείται θ πλιρθσ επαναπλιρωςθ του 
ορφγματοσ κατά τμιματα, χωρίσ να πλθρωκοφν οι κζςεισ ςυνδζςεωσ μεταξφ των τμθμάτων. 

Κατά τθ φάςθ αυτι θ πίεςθ ςτο δίκτυο κα διατθρείται ίςθ προσ 6atm προσ διαπίςτωςθ φκορϊν 
ςτουσ ςωλινεσ (θ πτϊςθ πιζςεωσ κα φαίνεται από τα μανόμετρα). Μετά τθν κατά τα ανωτζρω 
επαναπλιρωςθ των ςωλθνϊςεων κάκε τμιματοσ οι ςωλθνϊςεισ κα υποςτοφν τθν τελικι δοκιμαςία.  

Η διάρκεια τθσ δοκιμαςίασ αυτισ κα είναι τόςθ, ϊςτε να επιτρζπει τον ορατό ζλεγχο των 
ςυνδζςεων μεταξφ των χωριςτά δοκιμαςκζντων τμθμάτων τθσ κυρίωσ δοκιμαςίασ πιζςεωσ. Μετά 
τθν επιτυχι διεξαγωγι και τθσ δοκιμαςίασ αυτισ πλθροφνται και τα αφεκζντα μεταξφ των τμθμάτων 
κενά. 

Μετά το πζρασ τθσ δοκιμισ κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο το οποίο κα υπογράφεται από τον 
εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο. 

Κανζνα τμιμα του δικτφου δεν κεωρείται ότι ζχει περατωκεί εάν δεν ζχει γίνει επιτυχϊσ θ 
παραπάνω δοκιμι πιζςεωσ. 

Ελαττϊματα διαπιςτωμζνα από τισ δοκιμαςίεσ επανορκοφνται αμζςωσ από τον Ανάδοχο χωρίσ 
πρόςκετεσ αποηθμιϊςεισ. Ο Επιβλζπων μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ βλαβζντων, κατά τισ 
δοκιμζσ, ςωλινων και τθν επαναςτεγάνωςθ των μθ ςτεγανϊν αρμϊν. Σε τζτοια περίπτωςθ ο 
Επιβλζπων ορίηει τθν θμερομθνία τθσ νζασ δοκιμαςίασ του ιδίου τμιματοσ τθσ ςωλινωςθσ. 

5.3 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Μετά την ολοκλήρωςη των ανωτζρω εργαςιών ςυντάςςονται τα προβλεπόμενα από την 

προκήρυξη του ζργου Ζγγραφα ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ του ζργου, τισ υποχρεώςεισ του 

Ανάδοχου και τισ προδιαγραφζσ τησ μελζτησ.  

Στα υποβαλλόμενα ζγγραφα κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον θ αποτφπωςθ του ζργου ωσ 

καταςκευάςτθκε, όλα τα επίςθμα πρακτικά δοκιμϊν κακϊσ και φωτογραφικι αποτφπωςθ ςε  

ψθφιακι μορφι των διακριτϊν φάςεων του ζργου.  

5.3.1 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ 

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ορίηεται θ ελλθνικι. 

Για όλα τα ηθτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά γίνεται αποδεκτι και θ 
αγγλικι γλϊςςα. 



 
 

 Σ.Π. 602.02 
 

602_02_v0001_ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ  ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΡΙΕΣΗΣ) ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΟ (ΧΥΤΟΣΙΔΗΟ ΜΕ ΣΦΑΙΟΕΙΔΗ ΓΑΦΙΤΗ – DUCTILE IRON)    
  Σελίδα 9 από 9 

Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
αν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετρήςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι ςφμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  
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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτουσ αγωγοφσ ελεφκερθσ ροισ και τα ειδικά τεμάχια 
αποχζτευςθσ ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ (PE, PP, PVC). 

2 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν τοποκζτθςθ των πλαςτικϊν αγωγϊν ακακάρτων δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, είναι ςυνοπτικά οι εξισ: 

1) Η προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο 
εργοςτάςιο πριν τθν παραλαβι. 

2) Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το 
εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθ κζςθ ςυγκζντρωςθσ και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ. 

3) Η τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα. 

4) Η διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ. 

5) Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν. 

3 ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Αποδεκτά υλικά  

Τα υλικά καταςκευισ των ςωλινων και των εξαρτθμάτων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 
Ευρωπαϊκϊν προτφπων και κα παράγονται ςφμφωνα με αυτζσ. 

Για τθν αποδοχι των προτεινόμενων ςωλινων και εξαρτθμάτων προσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο ο 
Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ φάκελο με τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

- παρουςίαςθ του εργοςταςίου παραγωγισ των προϊόντων, πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο και 
ακριβι μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι, 

- πιςτοποιθτικά από αναγνωριςμζνο φορζα/ εργαςτιριο ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
κοινοτικζσ διατάξεισ (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of 
testing and calibration laboratories - Γενικζσ απαιτιςεισ για τθν επάρκεια των εργαςτθρίων δοκιμϊν 
και διακριβϊςεων), από τα οποία κα προκφπτει ςυμμόρφωςθ των προϊόντων προσ τισ απαιτιςεισ 
των ιςχυόντων προτφπων, 

- πίνακεσ/ ςτοιχεία αναλόγων εφαρμογϊν των προϊόντων, 

- πίνακεσ διαςτάςεων/ χαρακτθριςτικϊν των παραγομζνων προϊόντων, 

- ςχζδια λεπτομερειϊν των ειδικϊν τεμαχίων και των ςυνδζςμων του ςυςτιματοσ που 
παράγει το εργοςτάςιο, 

- οδθγίεσ εγκατάςταςθσ/ ςφνδεςθσ. 
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Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα κα ζχουν καταςκευαςτεί με πιςτοποιθμζνθ κατά ΕΝ ISO 9000:2000-
12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary - Συςτιματα διαχείριςθσ 
ποιότθτοσ-Βαςικζσ αρχζσ και λεξιλόγιο) παραγωγικι διαδικαςία. 

Ροιότητα, χαρακτηριςτικά ςωλήνων και ειδικϊν τεμαχίων  

Η ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικά, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των 
ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων τθσ ςειράσ κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα προδιαγραφόμενα ςτο 
Ρρότυπο ΕΛΟΤ EN 13476. Καταςκευαςτισ ςφμφωνα με το υπόψθ πρότυπο είναι το εργοςτάςιο, από 
το οποίο ο Ανάδοχοσ κα προμθκευτεί τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια δομθμζνου τοιχϊματοσ κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο 
ςτο εργοςτάςιο, αφοφ ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και τυχόν προαιρετικζσ 
δοκιμζσ αποδοχισ που κα κρικοφν ςκόπιμεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτο προαναφερκζν 
πρότυπο. Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο κα πρζπει να 
είναι πιςτοποιθμζνεσ με πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ΕΛΟΤ EN 13476 
που κα ζχει εκδοκεί από αναγνωριςμζνο ανεξάρτθτο φορζα.  

Η Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων με νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ. Στθν περίπτωςθ που δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Υπθρεςίασ 
ςτθ διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ των ςωλινων είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει 
ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ ςφμφωνα με τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι όλοι οι ςωλινεσ και τα 
εξαρτιματα ζχουν υποβλθκεί με επιτυχία ςτισ παραπάνω δοκιμαςίεσ. 

Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ ςτισ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των 
ςωλινων και εξαρτθμάτων ι θ ςφμφωνα με τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ 
από τον καταςκευαςτι, δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επί 
τόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία. 

Σήμανςη των ςωλήνων 

Σε κάκε ςωλινα κα αναγράφονται τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

- θ ονομαςτικι διάμετροσ, 

- ο καταςκευαςτισ, 

- το πρότυπο αναφοράσ των ςωλινων  

- θ ςιμανςθ του φορζα πιςτοποίθςθσ 

- θ θμερομθνία παραγωγισ. 

4 ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΡΟΝΟΜΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Σε περιπτϊςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ του δικτφου κα πρζπει να ενςωματϊνονται γωνιζσ 
καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξαςφαλίηεται θ ομαλι ροι 
κακϊσ και θ ςτεγανότθτα του ςυςτιματοσ. Το ίδιο εφαρμόηεται και ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ 
διατομϊν κακϊσ και διακλαδϊςεων (ςυςτολικζσ μοφφεσ, ταφ, θμιταφ, ςυςτολικά θμιταφ). Σε κάκε 
περίπτωςθ πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ εξαρτθμάτων που ζχουν παραχκεί από διαφορετικζσ 
πρϊτεσ φλεσ από αυτζσ των αντίςτοιχων ςωλινων δικτφων (εκτόσ πολφ ειδικϊν περιπτϊςεων και 
κατόπιν απαίτθςθσ από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία). 
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5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Χειριςμόσ -Φόρτωςη - Μεταφορά 
Το μικρό βάροσ των πλαςτικϊν ςωλινων δομθμζνου τοιχϊματοσ γενικά κακιςτά άνετθ  και αςφαλι 
τθν φορτοεκφόρτωςθ και το χειριςμό των ςωλινων. 

Η διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για 
τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι ςωλινεσ να μθν 
εξζχουν από τθν καρότςα.  

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι 
αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ 
(ςαμπάνια).  

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα 
με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν 
τουσ ςωλινεσ. 

Αποθήκευςη 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε περιφραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ 
(π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω 
υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. Κατά τα άλλα κα πρζπει να 
τθροφνται οι απαιτιςεισ του εργοςταςίου παραγωγισ τουσ. 

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια 
ςυςκευαςίασ τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα: 

α) Να μθν αποκθκεφονται ςε ζδαφοσ που δεν είναι επίπεδο, ομαλό και ςτερεό  

β) Η αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ 
διαμζτρου. 

γ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με 
ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ. 

δ) Η υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαξθ). 

Σθμειϊνεται ότι, οι ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ που τοποκετοφνται για τθν ςτεγάνωςθ των 
ςωλινων κα πρζπει να φυλάςςονται ςε κατάλλθλα δοχεία ςε ςκιερό μζροσ (να αποκθκεφονται ςε 
κλειςτό χϊρο προςτατευμζνοι από τθν παγωνία, τθ ηζςτθ και το φωσ). Θα τοποκετοφνται ςτουσ 
ςωλινεσ αμζςωσ πριν τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο. 

Σε περίπτωςθ χριςθσ του ςυςτιματοσ υδρόφιλου διογκοφμενου ελαςτικοφ δακτυλίου κα πρζπει να 
δίδεται ιδιαίτερθ βαρφτθτα για τθν αποφυγι απορρόφθςθσ υγραςίασ από το ςφςτθμα. Το ςφςτθμα 
κα πρζπει να παραμζνει προςτατευμζνο μζςα ςτθ ςυςκευαςία του και να φυλάςςεται ςε ξθρό και 
ςκιερό μζροσ ζωσ τθν ενςωμάτωςι του ςτο ζργο. 

Ορθή προοπτική αποτελεί η ςτοίβαξη ςε φψοσ ζωσ 4m, με επαφή των ςωλήνων κατά γενζτειρα. Η 
κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακϋ όλο το μικοσ των ςωλινων. 

Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων οι μεγαλφτερεσ 
ςειρζσ/διάμετροι κα διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ. 
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Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα,τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα των ςωλινων 
που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιματα. 

6 ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η προςζγγιςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα πρζπει να γίνεται προςεκτικά και ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
πλιρθ ευκφνθ για οποιαδιποτε βλάβθ ςτο ςωλινα. 

Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγμα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ : 

• Το βάκοσ του ορφγματοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να τθρείται το τυπικό ςκάμμα και ςε καμία 
περίπτωςθ θ ςτρϊςθ ζδραςθσ ςτον πυκμζνα να μθν είναι μικρότερθ των 10 cm άμμου , πάνω ςτθν 
οποία κα πραγματοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των ςωλινων. Η τοποκζτθςθ των ςωλινων κα αρχίηει 
κάκε φορά από το κατάντθ φρεάτιο. 

• Ρρζπει να ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ ι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκμζνα του 
ορφγματοσ. 

• Η επιλογι τθσ κοκκομετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται με το κριτιριο τθσ εφκολθσ 
ειςχϊρθςθσ ςτισ αυλακϊςεισ του ςωλινα. Η βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να 
αποτελοφνται από τα προαναφερκζντα υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά διαδοχικά ςτρϊματα 
και ακολουκεί ςυμπφκνωςθ μζχρι του φψουσ των 30 cm πάνω από τθν ςτζψθ του ςωλινα. 

• Οι ςωλινεσ κα τοποκετοφνται ςτθ κζςθ τουσ επιμελϊσ ζνασ προσ ζναν με τθν κλίςθ που πρζπει 
και ςε απόλυτθ ευκυγραμμία μεταξφ των γειτονικϊν φρεατίων 

• Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του 
αγωγοφ. Η ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ υπερβεί ςε φψοσ το 
ιμιςυ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του και ωσ εκ τοφτου θ αλλαγι 
τθσ κλίςθσ του αγωγοφ και ςυνεχίηουμε τθν επίχωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο. Στθ ςυνζχεια το ςκάμα δφναται να πλθρωκεί με τα υλικά εκςκαφισ, 
αφοφ ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ και οι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ.Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ τθσ 
επίχωςθσ που απαιτείται είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ με 90% κατά Proctor (Optimum). 

• Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υδροφόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων κα πρζπει να 
πραγματοποιείται μετά τθν απομάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται άμεςα θ επίχωςι τουσ για τθν 
αποφυγι του φαινομζνου τθσ άνωςθσ. 

• Συνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ μιάσ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων 
για τθν ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι φκορϊν ςτα άκρα των ςωλινων κατά τθν 
διαδικαςία ςφνδεςι τουσ. 

• Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο φαινόμενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν αυτοί 
τοποκετοφνται ςε περιβάλλον υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι απαραίτθτθ θ 
επικάλυψθ των ςωλινων με μερικι επίχωςθ. 

Μετά τθ τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ ο ολοκλθρωμζνοσ αγωγόσ μεταξφ των δφο διαδοχικϊν φρεατίων 
κα πρζπει να ςχθματίηει ζνα ςυνεχι ςωλινα ομοιόμορφα εδραηόμενο ς' όλο το μικοσ του, με 
ευκφγραμμο και ομαλό πυκμζνα ςφμφωνα με τισ ευκυγραμμίεσ και κλίςεισ που υποδεικνφονται ςτα 
ςχζδια τθσ Μελζτθσ. Η μζγιςτθ επιτρεπόμενθ κατακόρυφθ απόκλιςθ τθσ γραμμισ του πυκμζνα του 
τοποκετθμζνου αγωγοφ από τθν προβλεπόμενθ ςτα ςχζδια τθσ Μελζτθσ, δεν επιτρζπεται να 
υπερβαίνει το 1% τθσ υψομετρικισ διαφοράσ μεταξφ δφο διαδοχικϊν φρεατίων. Επιςθμαίνεται ότι, 
τμιματα αγωγοφ με οριηόντια κλίςθ ι αρνθτικι κλίςθ, κατά τθν ζννοια τθσ ροισ, δεν κα γίνονται 
αποδεκτά. 
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Ειδικότερα προκειμζνου για αγωγοφσ με μικρι κατά μικοσ κλίςθ, ίςθ ι μικρότερθ του 1%, ο ζλεγχοσ 
τθσ κλίςθσ του πυκμζνα του τοποκετθμζνου αγωγοφ κα γίνεται με χωροςτάκμθςθ. Με 
χωροςτάκμθςθ επίςθσ κα γίνονται οι ζλεγχοι ςε όςεσ περιπτϊςεισ κρίνει ςκόπιμο θ Υπθρεςία, του 
Αναδόχου μθ δικαιοφμενου καμιάσ πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε οποιαδιποτε διακοπι τθσ εργαςίασ τοποκζτθςθσ των ςωλινων, κα 
ςφραγίηονται προςωρινά τα ελεφκερα άκρα των ιδθ τοποκετθμζνων αγωγϊν για να 
παρεμποδίηεται θ είςοδοσ μικρϊν ηϊων ι άλλων ξζνων ςωμάτων μζςα ςε αυτά. 

Πρυγμα  

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ πρζπει να διαμορφϊνεται ανάλογα με τα προβλεπόμενα βάκθ και 
κλίςεισ τθσ μελζτθσ. Ρρζπει να ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ ι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ από τον 
πυκμζνα του ορφγματοσ. 

Το πλάτοσ του ορφγματοσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να 
επιτρζπει τθ διαμόρφωςθ του πυκμζνα κακϊσ και τθν άνετθ ςφνδεςθ των αγωγϊν. 

Καταβίβαςη του ςωλήνα ςτο όρυγμα  

Ρριν κατεβεί ο ςωλινασ ςτο όρυγμα πρζπει να διαπιςτωκεί ότι ο ςωλινασ δεν είναι κτυπθμζνοσ και 
ότι δεν ζχει μζςα πζτρεσ και χϊματα. 

Ο ςωλινασ ςυνικωσ κατεβάηεται ςτο όρυγμα με τα χζρια και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ με ελαφρά 
μθχανικά μζςα (π.χ. ςχοινιά). 

7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μοφφα και ελαςτικό δακτφλιο. Μετά τθν τοποκζτθςθ του 
ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ επαλείφουμε εςωτερικά τθν προσ ςφνδεςθ 
μοφφα με υγρό ςαποφνι. Η επάλειψθ του ελαςτικοφ δακτυλίου με ςαποφνι πρζπει να αποφεφγεται 
για να μθ προκλθκεί επικόλλθςθ μικροςωματιδίων άμμου ι χϊματοσ, τα οποία πικανόν να 
επθρεάςουν τθν ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Κατά τθν ζνωςθ των ςωλινων μεγάλων διαμζτρων 
ςυνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ προςταςία του 
ελεφκερου άκρου του ςωλινα με τθν τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν 
ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι τραυματιςμοφ του ςωλινα. Οι μοφφεσ πρζπει να 
τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ για να εξαςφαλίηουν τθν ομαλι ροι εςωτερικά του δικτφου 
δθλαδι να τερματίςουν μζχρι τον εςωτερικό δακτφλιο που διακζτουν . 

Σθμείωςθ: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει υψθλόσ υδροφόροσ 
ορίηοντασ ι άλλα κοινόχρθςτα δίκτυα, όπωσ δίκτυο φδρευςθσ, ςυνιςτάται θ χριςθ δεφτερου 
ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικά υλικά τα οποία διογκϊνονται 
κατά τθν επαφι τουσ με το νερό (υδρόφιλα) με αποτζλεςμα τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ 
αμφίδρομθσ ςτεγανότθτασ του δικτφου. 

Ωσ γνωςτό, το ςφςτθμα ςφνδεςθσ των ςωλινων δφναται να επθρεαςτεί ι από ανκρϊπινθ αμζλεια ι 
από μθ κατάλλθλθ επιλογι υλικϊν εγκιβωτιςμοφ- επίχωςθσ ι από τισ γενικότερεσ ςυνκικεσ 
εγκιβωτιςμοφ του ςωλινα (π.χ. ελλιπισ ςυμπφκνωςθ).  

Εξαιτίασ των παραπάνω  το δίκτυο μπορεί να παρουςιάςει ςτθ διάρκεια λειτουργίασ του είτε 
διαρροζσ είτε ειςροζσ υδάτων. Είναι γνωςτό ότι ςε περιπτϊςεισ διαρροισ λυμάτων μολφνεται το 
περιβάλλον ενϊ ςε περιπτϊςεισ ειςροισ υδάτων και ειδικότερα όταν υπάρχει καλαςςινό νερό ςτον 
υδροφόρο ορίηοντα, προκαλοφνται ηθμίεσ και κακι λειτουργία του κζντρου επεξεργαςίασ λυμάτων. 
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Ζτςι, θ χριςθ του υδρόφιλου ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ τοποκετείται μετά τον κανονικό 
ελαςτικό δακτφλιο EPDM, εξαλείφει τον κίνδυνο εκροισ ι ειςροισ υδάτων. 

Οι υδρόφιλοι αυτοί δακτφλιοι κα πρζπει να προςτατεφονται πριν τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο δίκτυο 
προκειμζνου να αποφευχκεί θ ανεπικφμθτθ διόγκωςι τουσ από τθν παρουςία νεροφ. Επίςθσ, κα 
πρζπει ο ςφνδεςμοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων να διακζτει επαρκζσ μικοσ ϊςτε να είναι εφικτι θ 
τοποκζτθςθ των εν λόγω ελαςτικϊν δακτυλίων 

Η ςφνδεςθ των ακραίων ςωλινων τμιματοσ αγωγοφ με τα αντίςτοιχα φρεάτια επίςκεψθσ ι 
ςυμβολισ, κα γίνεται με κάκε επιμζλεια. Η ςτεγανότθτα μεταξφ ςωλινα και φρεατίου κα 
εξαςφαλίηεται με τθ χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλθσ τςιμεντοκονίασ και απλοφ ελαςτικοφ δακτυλίου 
που εφαρμόηεται ςτο άκρο του ςυνδεόμενου ςωλινα ςε περιπτϊςεισ ςφνδεςισ του με τςιμεντζνια 
φρεάτια ι με χριςθ ελαςτικοφ δακτυλίου ςε περιπτϊςεισ ςφνδεςθσ με πλαςτικά φρεάτια 
πολυαικυλενίου, του αναδόχου μθ δικαιουμζνου καμίασ ιδιαίτερθσ αποηθμίωςθσ για τισ εργαςίεσ 
αυτζσ. 

8 ΤΟΜΗ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 

Η κοπι των ςωλινων ςε μικρότερα μικθ είναι αποδεκτι και δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ 
απλοφ πριονιοφ με μικρά δόντια. Ρρζπει να επιλζγεται ςθμείο κοπισ ανάμεςα ςε δφο διαδοχικζσ 
κυματϊςεισ του ςωλινα εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα και τθν κακετότθτα τθσ τομισ προσ τον άξονα 
του ςωλινα. 

Δεν απαιτείται λιμάριςμα των άκρων για δθμιουργία κλίςθσ παρά μόνο κακαριςμόσ των άκρων από 
τα υπολείμματα τθσ κοπισ. 

9 ΕΡΙΧΩΣΗ ΟΥΓΜΑΤΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Επίχωςη ορφγματοσ  

Μετά τθν τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα, τον ζλεγχο τθσ ευκυγραμμίασ και τθσ 
κλίςθσ του αγωγοφ ςφμφωνα με τα ωσ άνω αναφερόμενα, ακολουκεί θ επίχωςθ του ορφγματοσ 
ςφμφωνα με τθν οικεία Τεχνικι Ρροδιαγραφι. 

Η επίχωςθ πρζπει να γίνεται με ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ κατανομι 
των φορτίων και να αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των ςωλινων. 

Μζχρι φψουσ 30cm πάνω από τθν άνω γενζτειρα του ςωλινα πρζπει να χρθςιμοποιείται υλικό 
επίχωςθσ κατάλλθλθσ κοκκομετρίασ ϊςτε ειςχωρεί ανάμεςα ςτισ κυματϊςεισ του τοιχϊματοσ του 
αγωγοφ. 

Κατά τθν επίχωςθ γφρω από τον ςωλινα πρζπει τα υλικά επίχωςθσ να ςπρϊχνονται κάτω από τον 
ςωλινα και να ςυμπυκνϊνονται ςτα πλάγια μζρθ του ορφγματοσ εκτόσ τθσ ηϊνθσ που 
καταλαμβάνει ο ςωλινασ ζτςι που να εξαςφαλίηεται το πλευρικό ςφινωμα του αγωγοφ.  

Η υπόλοιπθ επίχωςθ του ορφγματοσ μπορεί να γίνει με προϊόντα εκςκαφισ απαλλαγμζνα από 
πζτρεσ και φυτικά και οργανικά κατάλοιπα. Η επίχωςθ γίνεται κατά ςτρϊςεισ των 30 cm οι οποίεσ 
πρζπει να ςυμπυκνϊνονται θ μια μετά τθν άλλθ. 

Το ςυνολικό φψοσ επίχωςθσ πάνω από τθν άνω γενζτειρα του ςωλινα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
80 cm. Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ τθσ επίχωςθσ του τμιματοσ αυτοφ πρζπει να είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ 
με 90% κατά Proctor (Optimum). Η ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να πραγματοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ 
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υπερβεί ςε φψοσ το ιμιςυ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του που κα 
είχε ωσ ςυνζπεια τθν αλλαγι τθσ κλίςθσ του αγωγοφ. 

Ζλεγχοι ςωληνϊςεων  
Οι ζτοιμεσ ςωλθνϊςεισ του δικτφου πρζπει, πριν τθν παραλαβι τουσ από τθν Υπθρεςία να ζχουν 
υποβλθκεί με επιτυχία ςτουσ ελζγχουσ που αναφζρονται ςτθν ςυνζχεια, θ δαπάνθ των οποίων 
βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. 

α. Ζλεγχοι ευθυγραμμίασ και κλίςεων 

Μετά τθν τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ των ςωλινων ςτο όρυγμα, κα ελζγχεται θ ευκυγραμμία και θ 
κλίςθ κάκε τμιματοσ ζτοιμθσ ςωλινωςθσ μεταξφ δφο διαδοχικϊν φρεατίων, ςφμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα ςτθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ. 
 
β. Ζλεγχοσ ςτεγανότητασ 

Η ςτεγανότθτα ζτοιμθσ ςωλινωςθσ ελζγχεται με τθν εφαρμογι εςωτερικισ υδραυλικισ πίεςθσ ςε 
κάκε αποπερατοφμενο τμιμα αγωγοφ μεταξφ δφο διαδοχικϊν φρεατίων. Η δοκιμαςία αυτι κα 
διενεργείται πριν από τον εγκιβωτιςμό των ςωλθνϊςεων. Η διαδικαςία τθσ δοκιμισ αυτισ κα 
κακοριςκεί με όλεσ τισ λεπτομζρειεσ από τθν Υπθρεςία κα είναι δε ςφμφωνθ με όςα 
προδιαγράφονται ςτθ ςυνζχεια. Σε όλθ τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ το ανοικτό τμιμα του ορφγματοσ 
πρζπει να παραμζνει ςτεγνό ενϊ τα τυχόν εμφανιηόμενα νερά πρζπει να απομακρφνονται. 

Τα δφο άκρα του τμιματοσ του αγωγοφ που πρόκειται να δοκιμαςκεί, ςφραγίηονται προςωρινά με 
ειδικά πϊματα που επιτρζπουν το γζμιςμα του αγωγοφ με νερό, το οποίο κα διενεργείται από το 
χαμθλότερο ςθμείο του δοκιμαηόμενου τμιματοσ με ειδικι ςυςκευι ενϊ θ εξαζρωςθ κα 
πραγματοποιείται από το ψθλότερο ςθμείο αυτοφ. 

Ζτςι το τμιμα που πρόκειται να δοκιμαςκεί γεμίηεται με νερό με αργό ρυκμό ϊςτε να εξαςφαλιςκεί 
θ ολοκλθρωτικι εξαζρωςθ του. Μετά το γζμιςμα και τθν πλιρθ εξαζρωςθ του δοκιμαηόμενου 
τμιματοσ, αυξάνεται προοδευτικά θ υδροςτατικι πίεςθ ςε 2,00m ςτιλθσ νεροφ πάνω από το 
εξωράχιο του αγωγοφ ςτο ψθλότερο ςθμείο του. Το τμιμα αυτό του αγωγοφ που ελζγχεται 
αφινεται ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ επί 24ϊρεσ. Πλεσ οι ορατζσ διαφυγζσ νεροφ ςτισ ςυνδζςεισ κ.λπ. 
επιςκευάηονται αμζςωσ. Στθ ςυνζχεια αποκακίςταται ςτον αγωγό θ αρχικι υδροςτατικι πίεςθ, 
ςτάκμθ 2,00m πάνω από το ανάντθ εξωράχιο ςτο ψθλότερο ςθμείο του τμιματοσ, και ο αγωγόσ 
παρακολουκείται επί 24 ϊρεσ, ενϊ θ υδροςτατικι πίεςθ διατθρείται ςτακερι εν ανάγκθ με τθν 
προςκικθ νεροφ. 

Η ποςότθτα του νεροφ που προτίκεται για τθ διατιρθςθ τθσ υδροςτατικισ πίεςθσ ςτακερισ, 
μετριζται και κεωρείται ωσ διαρροι του τμιματοσ του αγωγοφ που γίνεται ο ζλεγχοσ. Η διαρροι 
αυτι για κάκε ελεγχόμενο τμιμα μεταξφ δφο φρεατίων δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 12 λίτρα ανά 
ϊρα και ανά χιλιόμετρο αγωγοφ για κάκε ζνα μζτρο τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου του ςωλινα. Για 
διαφορετικζσ διαμζτρουσ και μικθ ςωλινωςθσ θ ανωτζρω αποδεκτι ποςότθτα διαρροισ 
αυξομειϊνεται αναλογικά με το μικοσ τθσ ςωλινωςθσ και τθ διάμετρο τθσ. 

Εάν οι διαπιςτοφμενεσ διαρροζσ κατά τθ διάρκεια τθσ δοκιμισ υπερβοφν τθν επιτρεπόμενθ τιμι, ο 
Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναηθτιςει και να επιςκευάςει όλα τα ελαττϊματα ςτα οποία 
οφείλονται οι διαρροζσ και ςτθ ςυνζχει θ δοκιμι επαναλαμβάνεται από τθν αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου είναι υποχρεωμζνοσ να καταρτίηει ςχετικό πρωτόκολλο για τθ δοκιμαςία 
αυτι, το οποίο κα υπογράφεται από τον ίδιο ι εκπρόςωπο του και τθν Υπθρεςία. 

γ. Δοκιμή καλήσ ροήσ εντόσ του δικτφου 

Η δοκιμι κα εκτελείται ςτα ςθμεία του δικτφου όπου θ κλίςθ είναι μικρι, κατά τθ κρίςθ τθσ 
Υπθρεςίασ. 



 
  Τ.Ρ. 603 
 

603_ΑΓΩΓΟΙ ΑΡΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΤΩΝ ΑΡΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΗΜΑΤΑ   
  Σελίδα 10 από 10 

Στθ περίπτωςθ αυτι θ καλι ροι ελζγχεται με παροχζτευςθ περιοριςμζνθσ ποςότθτασ νεροφ ςε ζνα 
φρεάτιο κατά διαςτιματα, οπότε και παρατθρείται εάν το νερό διζρχεται από το κατάντθ φρεάτιο. 

Τελικόσ καθαριςμόσ και επιθεϊρηςη  

Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ, το όλο ςφςτθμα των αγωγϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των φρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί για να απομακρυνκοφν τα πικανά 
φερτά υλικά που ζχουν ειςχωριςει ςτο δίκτυο, ζτςι ϊςτε οι αγωγοί να είναι εντελϊσ κακαροί και 
ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν τθν παραλαβι κα γίνεται εκτόσ των άλλων και επικεϊρθςθ του 
δικτφου με camera (τθλεοπτικόσ ζλεγχοσ) από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

10 ΟΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αντιμετϊπιςη εργαςιακϊν κινδφνων   

Επιςθμαίνονται οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίςτων απαιτιςεων Υγιεινισ και 
Αςφάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων», οι διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ περί 
υγιεινισ και αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96 και Ρ.Δ. 159/99 κ.λ.π.) και τα προβλεπόμενα ςτο Σχζδιο 
Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου. 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία 
ςτισ υδραυλικζσ/ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ. 

Υποχρεωτικι είναι επίςθσ θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 

11 ΕΡΙΜΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΛΗΩΜΗ 

Πλεσ οι εργαςίεσ τθσ παροφςασ προδιαγραφισ δεν επιμετροφνται οφτε πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ. 
Αποτελοφν μζροσ γενικότερων εργαςιϊν των οποίων θ πλθρωμι προβλζπεται με ιδιαίτερα άρκρα 
του Τιμολογίου. Ρροχπόκεςθ για τθν πλθρωμι είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά ςχζδια και τεφχθ. 
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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αναφζρεται ςτα φρεάτια επίςκεψθσ (φρεάτια αλλαγισ κλίςθσ, 
κατεφκυνςθσ, διακλαδϊςεων, πτϊςθσ) του δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων, τα οποία 
καταςκευάηονται από τον Ανάδοχο χυτά από ςκυρόδεμα, επί τόπου του ζργου, ςφμφωνα με τα 
ςυμβατικά τεφχθ τθσ εργολαβίασ, τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ, ςτα οποία αναγράφονται 
επακριβϊσ, τόςο οι κζςεισ, όςο και ο τφποσ των φρεατίων, κακϊσ και με τισ εντολζσ τθσ 
Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. 

1.2 ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΙΚΕ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ 

Η παροφςα Ρροδιαγραφι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων κανονιςτικϊν 
κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςθμεία τθσ 
παροφςθσ και κατάλογοσ των κειμζνων αυτϊν παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια. Ρροκειμζνου περί 
παραπομπϊν ςε χρονολογθμζνα κείμενα, τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ι ανακεωριςεισ 
αυτϊν κα ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτι, με τροποποίθςθ ι 
ανακεϊρθςι τθσ. Πςον αφορά τισ παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα ιςχφει θ τελευταία 
ζκδοςι τουσ. 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-01-01-00 Ραραγωγι και μεταφορά ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-01-02-00 Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-03-00 Συντιρθςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά ςυγκροτιματα παραγωγισ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-05-00 Δονθτικι ςυμπφκνωςθ ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-01-07-00 Σκυροδετιςεισ ογκωδϊν καταςκευϊν 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-02-01-00 Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-03-00-00 Ικριϊματα 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-01-04-00-00 Καλοφπια καταςκευϊν από ςκυρόδεμα (τφποι). 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-03-10-01-00 Χρωματιςμοί επιφανειϊν ςκυροδζματοσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-01-10-02-00 Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00 Στρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-01-03-01 Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-05-01-02 Στεγανοποίθςθ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα με αςφαλτικζσ μεμβράνεσ 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-05-01-04 Θωράκιςθ επιφανειϊν υδραυλικϊν ζργων με τςιμεντοκονία ι ζτοιμα 
κονιάματα 

ΕΛΟΤ ΤΡ  1501-08-07-01-05 Βακμίδεσ φρεατίων 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-14-01-05-00 Αποκατάςταςθ τοπικισ βλάβθσ ςτοιχείου. ςκυροδζματοσ, μθ 
επεκτεινόμενθσ  ςτον οπλιςμό 

ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-15-02-01-01 Κακαιρζςεισ ςτοιχείων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με μθχανικά μζςα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1  

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  

ΕΛΟΤ ΕΝ 124  

 Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ (εφόςον δεν αντιβαίνει ςτισ 
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διατάξεισ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1) 

1.3 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

1.3.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ – ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ, ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΦΡΕΑΣΙΟΤ 

Ανάλογα με τον τφπο των φρεατίων και τουσ ςυγκλίνοντεσ ςε αυτά ςωλινεσ, ιςχφει ο Ρίνακασ 1. 
  

Σφποσ φρεατίου D (mm) B (m) Y (m) Y1 (m) 

Ε1, Ρ1 200<D≤500 1.20 0.25 D/2+0.10 

Ε2, Ρ2 500<D≤800 1.50 0.40 D 

Ε3, Ρ3 800<D<1200 2.00 0.60 D 

 
Ρίνακασ 1:  Ομαδοποίθςθ και κατθγοριοποίθςθ χαρακτθριςτικϊν, ανά τφπο φρεατίου 

όπου: 

 D: διάμετροσ ςυγκλινόντων αγωγϊν 

 Β: εςωτερικι διάμετροσ φρεατίου 

 Υ: πάχοσ πλάκασ ςκυροδζματοσ C20/25 πυκμζνα φρεατίου 

 Υ1:   πάχοσ ςκυροδζματοσ C12/15 εςωτερικισ διαμόρφωςθσ πυκμζνα με κλίςθ 2% 
(πτϊςθ παλαιοφ τφπου)  
ι  Υ1: πάχοσ ςκυροδζματοσ C16/20 εςωτερικισ διαμόρφωςθσ πυκμζνα με κλίςθ 2% 
(πτϊςθ νζου τφπου) 

Τα φρεάτια πτϊςεωσ (παλαιοφ ι νζου τφπου), καταςκευάηονται αναλόγωσ τθσ διαφοράσ ςτάκμθσ ροισ 
των ςυνεχιηόμενων από τα παραπάνω φρεάτια αγωγϊν αποχζτευςθσ, βάςει των όρων τθσ παρ. 1.1 τθσ 
παροφςθσ.  

1.3.2 ΚΤΡΙΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Ρεριλαμβάνεται θ πλιρθσ καταςκευι ι ανακαταςκευι ενόσ τεμαχίου κυλινδρικοφ φρεατίου 
επίςκεψθσ (Εi) ι πτϊςθσ (Ρi) αγωγοφ ακακάρτων (ι και ςυμβολισ αγωγϊν), διαφόρων τφπων. 
Ειδικότερα αφορά τουσ τφπουσ Ε1 (Ρ1) ι Ε2 (Ρ2) ι Ε3 (Ρ3), μετά του απαιτοφμενου κυλινδρικοφ 
λαιμοφ αυτοφ, καταςκευαηόμενου ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ και ςε βάκοσ οριηόμενο από τθν 
εγκεκριμζνθ Μελζτθ, εν ξθρϊ ι εν φδατι, καταςκευαηόμενου ςτισ κζςεισ τισ κακοριηόμενεσ ςτθν 
κατά μικοσ τομι του αγωγοφ, διαφόρων διατομϊν αγωγϊν (βλζπε Ρίνακασ 1 και Σχζδια τυπικϊν 
φρεατίων), πλιρωσ περαιωμζνου και ζτοιμου προσ λειτουργία, ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτο 
Τιμολόγιο Μελζτθσ τθσ εργολαβίασ. 

Ειδικότερα, οι κφριεσ εργαςίεσ καταςκευισ των διαφόρων τφπων ζγχυτων φρεατίων  αποχζτευςθσ 
ακακάρτων , ςφμφωνα με το Τιμολόγιο Μελζτθσ τθσ εργολαβίασ, είναι οι εξισ: 

α) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ. 

β) Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ.  

γ) Φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων εκςκαφισ γαιωδϊν ι θμιβραχωδϊν και αμμοχάλικων με τθν 
μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

δ) Φορτοεκφόρτωςθ βραχωδϊν υλικϊν ι κακαιρεκζντοσ οπλιςμζνου ι άοπλου  ςκυροδζματοσ 
με τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

ε) Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο  ςκυρόδεμα. 

ςτ)  Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων. 
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η) Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο 
λατομείου. 

θ) Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι επιπζδων επιφανειϊν. 

κ) Ξυλότυποι ι ςιδθρότυποι καμπφλων επιφανειϊν. 

ι) Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ  κατθγορίασ 
C20/25.  

κ) Ρρομικεια και προςκικθ προςμίκτων και προςκζτων ςτο ςκυρόδεμα.   

λ) Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςιδθροφ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων υδραυλικϊν ζργων. 

μ) Καλφμματα φρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron). 

ν) Χαλφβδινεσ βακμίδεσ με επζνδυςθ από ςυνκετικά υλικά.  

ξ) Επίχριςμα πατθτό εςωτερικϊν επιφανειϊν υπονόμων και φρεατίων πάχουσ 2,0 εκ.   

ο) Μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ.  

π) Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ. 

ρ) Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ. 

ς) Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ. 

τ) Βερνικοχρωματιςμοί επί ςπατουλαριςμζνων επιφανειϊν με εποξειδικά πολυουρεκανικά ι 
ακρυλικά ςυςτιματα δφο ςυςτατικϊν. 

Το ςφνολο των παραπάνω εργαςιϊν πραγματοποιοφνται βάςει των ιςχυόντων προτφπων, 
λαμβάνοντασ όλα τα απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ ζργου, των ΜΑΡ των εργαηομζνων, που 
περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΣΑΥ (Σχζδιο Αςφάλειασ & Υγείασ), κακϊσ και των περιβαλλοντικϊν 
όρων του ζργου . 

Η ςειρά εκτζλεςθσ των εργαςιϊν περιγράφεται αναλυτικά ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ 
(Τιμολόγιο Μελζτθσ). 

1.3.3 ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Κατά τθν καταςκευι των ζγχυτων φρεατίων λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουκα: 

1. Σε όλα τα φρεάτια, το ςκυρόδεμα καταςκευισ που κα χρθςιμοποιθκεί, κα περιζχει ςτεγανωτικό 
μάηθσ (προςτικζμενο ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του), ϊςτε να είναι ςτεγανά. 
Επιπλζον, το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι κατθγορίασ IV 45 SR (sulfate resistant: 
ανκεκτικό ςτα κειϊκά). 

2. Η βάςθ του φρεατίου καταςκευάηεται με διαμορφωμζνεσ τισ ροζσ όλων των ςυμβαλλόντων 
αγωγϊν (και μελλοντικϊν) με διατομι και κζςθ, όπωσ ορίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

3. Ο κυλινδρικόσ λαιμόσ κα είναι εςωτερικισ διαμζτρου D=0,60m ςτθν ερυκρά τθσ οδοφ, για τθν 
τοποκζτθςθ του χυτοςιδθροφ καλφμματοσ, μετά του πλαιςίου αυτοφ, ςφμφωνα με τθν 
Ευρωπαϊκι Ρροδιαγραφι ΕΝ-124 και τθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ Ρ-19 
«Καλφμματα φρεατίων αγωγϊν ακακάρτων από ελατό χυτοςίδθρο». Επιπλζον, επιβάλλεται θ 
προςαρμογι του ανωτζρω λαιμοφ, ςτο κυρίωσ ςϊμα του φρεατίου, μετά τθσ δζουςασ 
επιμζλειασ, κακϊσ επίςθσ, ιδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται, ςτο απαιτοφμενο φψοσ καταςκευισ 
αυτοφ, αναλόγωσ τθσ προβλεπόμενθσ ερυκράσ τθσ οδοφ ι άλλων οδθγιϊν/εντολϊν από τθ 
Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία.  

4. Οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιφάνειεσ του φρεατίου κα ζχουν ςτεγανοποιθτικι προςταςία 
ςφμφωνα με τθ μελζτθ και τα ςχζδια. Ρριν τθν εργαςία επίςτρωςθσ, τα φρεάτια κα ελζγχονται 
για τον ζγκαιρο εντοπιςμό κακοτεχνιϊν ι ελαττωμάτων. Η αποκατάςταςθ αυτϊν κα γίνεται με 
τθ λιψθ διορκωτικϊν επεμβάςεων που κα υποδεικνφονται, κατά περίπτωςθ, από τθ 
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Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία. Οι ορατζσ επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ δεν κα πρζπει να 
παρουςιάηουν ανωμαλίεσ, απολεπίςεισ και ρθγματϊςεισ, ςε πάχοσ μεγαλφτερο των 0,15 χιλ.   

5. Στθ κζςθ των οπϊν, ςτο τοίχωμα των κορμϊν του φρεατίου, για τθ ςυμβολι των κατά μελζτθ 
αγωγϊν (κακϊσ και των προβλεπόμενων μελλοντικά), τοποκετείται ειδικό τεμάχιο πριν τθ 
ςκυροδζτθςθ, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ μελλοντικϊν ςυνδζςεων ςυμβαλλόντων αγωγϊν (εφόςον 
αυτζσ είναι γνωςτζσ από τθ μελζτθ) κα τοποκετείται και ειδικό τεμάχιο αναμονισ.   

6. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ των απαιτοφμενων χυτοςιδθρϊν βακμίδων, με επζνδυςθ από 
ςυνκετικά υλικά ι βακμίδων από ςυνκετικά υλικά, GRP, ςε αποςτάςεισ 0,30μ, οι οποίεσ και κα 
τοποκετθκοφν κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του φρεατίου, μετά τθ ςκλιρυνςθ του 
ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  

7. Ρροβλζπεται θ τοποκζτθςθ καλφμματοσ από ελατό χυτοςίδθρο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι Τεχνικι 
Ρροδιαγραφι τθσ ΕΥΔΑΡ ΑΕ (Ρ-19), τοποκετοφμενου ςτθ ςτάκμθ τθσ ερυκράσ τθσ οδοφ και 
όπωσ προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ, μετά ςχολαςτικισ ακρίβειασ, ϊςτε να 
αποφεφγονται τυχόν κυκλοφοριακζσ ανωμαλίεσ ι πρόκλθςθ δυςτυχθμάτων.  

1.3.4 ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Τα φρεάτια κα ζχουν καταςκευαςτικι αρτιότθτα, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ 
επιςτιμθσ, ϊςτε να ζχουν πλιρθ υδραυλικι λειτουργία, ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτισ ςυμβολζσ και αλλαγι διατομϊν των αγωγϊν και κατά ςυνζπεια 
ςτθ διαμόρφωςθ ροϊν του πυκμζνα.  

Επίςθσ, θ ςτεγανότθτα αυτϊν κα γίνεται με τθν απαιτοφμενθ ςχολαςτικι επιμζλεια.  

Ράςα κακοτεχνία ι διαρροι κα ςυνεπάγεται τθν πλιρθ ανακαταςκευι και αποκατάςταςθ τθσ 
υδραυλικισ λειτουργίασ του φρεατίου.   

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

α) Ρρο τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν και ςφμφωνα με το Ρ.Ρ.Ε. (Ρρόγραμμα Ροιότθτασ Ζργου), 
υποβάλλονται προσ ζγκριςθ όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και δικαιολογθτικά προσ 
ζγκριςθ από τθ Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία.  

β) Επιπλζον, προκειμζνου να πιςτοποιθκοφν τα απαιτοφμενα υλικά, επιςθμαίνονται τα εξισ:  

1) Η ιςχφσ τθσ ΚΥΑ (ΦΕΚ 386 Β/20.03.2007), ωσ προσ τθ ςυμμόρφωςθ των «Ρροϊόντων Δομικϊν 
Καταςκευϊν» ςτθ ςιμανςθ CE, ςε εφαρμογι των διατάξεων του Ρ.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το 
οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο, θ Κοινοτικι Οδθγία 89/106, κακϊσ και θ 
μεταγενζςτερθ ςχετικι Απόφαςθ Α.Ρ. οικ.6690/290/15-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ/Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ “Ρροϊόντα Δομικϊν 
Καταςκευϊν: χαρακτθριςτικά, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ςυμμόρφωςθσ 
και ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ «CE»”.  

2) Η εφαρμογι του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κφρωςθ Σφμβαςθσ που καταργεί τθν 
υποχρζωςθ επικφρωςθσ των αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων» και ειδικότερα, θ εφαρμογι 
άρκρων που αναφζρονται ςτθν επίκεςθ τθσ φραγίδασ τησ Χάγησ (Apostille),  όπου μζςω 
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αυτισ, βεβαιϊνεται θ γνθςιότθτα τθσ υπογραφισ και θ ιδιότθτα με τθν οποία ενιργθςε ο 
υπογράφων το ζγγραφο.  

2.2 ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ  

Γλϊςςα ςφνταξθσ και υποβολισ των απαιτοφμενων εγγράφων, πιςτοποιθτικϊν και δικαιολογθτικϊν 
εκάςτου υλικοφ, ορίηεται θ ελλθνικι. Για όλα τα παραπάνω γίνεται αποδεκτι και θ αγγλικι γλϊςςα. 
Υποβαλλόμενα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά ςε άλλθ γλϊςςα, πλθν τθσ 
ελλθνικισ και τθσ αγγλικισ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και κεωροφνται ωσ μθ προςκομιςκζντα, εκτόσ 
εάν ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν ςχζδια ι ζγγραφα που περιζχουν αποκλειςτικά μετριςεισ (με αρικμοφσ και 
διεκνι πρότυπα), τα οποία γίνονται δεκτά και ςε άλλθ ευρωπαϊκι γλϊςςα.  

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΙΟΣΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Κακορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ και ςτο Ρ.Ρ.Ε. αυτισ και αρμόδια για τουσ 
απαιτοφμενουσ ελζγχουσ ποιότθτασ και λειτουργικότθτασ των φρεατίων, είναι θ Διευκφνουςα του 
ζργου Υπθρεςία, κακϊσ και οι οριςκείςεσ Επιτροπζσ Ραραλαβϊν, ςφμφωνα με τον Κϊδικα 
Δθμοςίων Ζργων. 

2.4 ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕ 

Κακορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ και ςτο Ρ.Ρ.Ε. αυτισ και αρμόδια για τισ 
απαιτοφμενεσ παραλαβζσ των φρεατίων, είναι θ Διευκφνουςα του ζργου Υπθρεςία, κακϊσ και οι 
οριςκείςεσ Επιτροπζσ Ραραλαβϊν, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Δθμοςίων Ζργων. 

3. ΧΕΔΙΑ 

Ρεριλαμβάνονται ςυνθμμζνα τα Σχζδια καταςκευισ φρεατίων, ανά τφπο, ωσ εξισ: 

α) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε1 & Ε2 και Ρτϊςθσ Ρ1 & Ρ2 (παλαιοφ τφπου). 

β) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε1 & Ε2 και Ρτϊςθσ Ρ1 & Ρ2 (νζου τφπου). 

γ) Φρεάτια  Επίςκεψθσ Ε3 και Ρτϊςθσ Ρ3. 

4. ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Η  επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο τελειωμζνθσ εργαςίασ ι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
τιμολόγιο μελζτθσ. 

5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πλθρωμι γίνεται κατ’ αποκοπιν, ανά πλιρεσ τεμάχιο, ςφμφωνα με το τιμολόγιο προςφοράσ και 
τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ τθσ εργολαβίασ. 
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Η Παροφςα προδιαγραφή αφορά τουσ παρακάτω κωδικοφσ CPV : 
 

44423700-8 τοιχεία φρεατίων επίςκεψθσ 
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1 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροφςα Σεχνικι Προδιαγραφι αναφζρεται ςτα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια επίςκεψθσ του 
δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων υδάτων, από ςκυρόδεμα. Σα φρεάτια αυτά κα καταςκευαςτοφν 
από τον Ανάδοχο φςτερα από ςχετικι ζγκριςθ  από τον Επιβλζποντα Μθχανικό ςε κζςεισ που κα 
προκφψουν από τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ, όπου κα κεωρθκεί απαραίτθτθ θ καταςκευι 
τουσ αντί των χυτϊν φρεατίων λόγω π.χ. αυξθμζνθσ κίνθςθσ ι για άλλουσ λόγουσ κατά τισ 
υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. 

2 ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Σο προκαταςκευαςμζνο φρεάτιο αποτελείται από: 

1) υπόβαςθ, (μπετόν κακαριςμοφ) χυτι επί τόπου του ζργου, από άοπλο ςκυρόδεμα 
περιεκτικότθτασ 350χλγρ. τςιμζντου ποιότθτασ  C12/15 και πάχουσ d≥10 cm. 

2) βάςθ, εςωτερικισ διαμζτρου Φ1200 (για φρεάτιο Ε1π) και Φ1500 (για φρεάτιο Ε2π), από 
ςκυρόδεμα C20/25 με χριςθ τςιμζντου SR πάχουσ d=0,25m και οπλιςμό B500C, Φ12/15 
(άνω-κάτω) με διαμορφωμζνεσ ροζσ όλων των ςυμβαλλόντων αγωγϊν (και μελλοντικϊν) με 
διατομι και κζςθ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

3) κορμό, από ςκυρόδεμα C20/25 με χριςθ τςιμζντου SR, διαμορφοφμενο με δακτφλιουσ 
(ςπονδφλουσ) με τον ελάχιςτο δυνατό αρικμό με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρμϊν, με 
διαμικθ οπλιςμό Φ10/15 τουλάχιςτον (μζςα – ζξω) και κυκλικό οπλιςμό προσ δθμιουργία 
κλωβοφ Φ10/10 τουλάχιςτον (μζςα – ζξω) και ποιότθτα ςκυροδζματοσ C20/25 με χριςθ 
τςιμζντου SR, κακολικισ ςυμπφκνωςθσ d ≥2,4tn/m3, με ςυμπίεςθ και δόνθςθ ςε όρκια 
κζςθ και πάχοσ τοιχϊματοσ d ≥200mm. τθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να τοποκετθκεί 
διπλόσ (μζςα –ζξω) οπλιςμόσ επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ μονοφ οπλιςμοφ με τθν χριςθ 
όμωσ ινοπλιςμζνου ςκυροδζματοσ.  

4) πλάκα, επικάλυψθσ  από ςκυρόδεμα C20/25 με χριςθ τςιμζντου SR, πάχουσ d=0,20m, με 
οπλιςμό Β500C Φ12/15 (άνω – κάτω) ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ Τπθρεςίασ. 

5) κυλινδρικό λαιμό, από ςκυρόδεμα C20/25 με χριςθ τςιμζντου SR, εςωτερικισ διαμζτρου 
D=0,60m ι κωνικισ μεταβαλλόμενθσ  διαμζτρου ςε ςχιμα κϊνου με τελικι ελάχιςτθ 
διάμετρο D=0,60m ςτθν ερυκρά τθσ οδοφ για τθν τοποκζτθςθ του χυτοςιδθροφ καλφμματοσ 
μετά του πλαιςίου αυτοφ, ελάχιςτου πάχουσ d ≥200mm και με οπλιςμό διπλι εςχάρα  μζςα 
– ζξω Φ10/15 και κυκλικό οπλιςμό μζςα – ζξω  Φ8/10 (τουλάχιςτον). 

6) επίςτρωςθ, εςωτερικϊσ (ςϊμα φρεατίου, οροφι και λαιμό) με ςτεγανωτικό μονωτικό 
τςιμεντοειδοφσ βάςθσ ελάχιςτου πάχουσ 1cm (ςταυροειδισ επάλειψθ) και του πεηοδρομίου 
με αντιολιςκθτικό επίχριςμα. 

7) επάλειψθ, όλων των εςωτερικϊν επιφανειϊν πλθν του πεηοδρομίου και των αυλάκων ροισ 
και με διπλι ςτρϊςθ εποξειδικισ επάλειψθσ ςε ολικό πάχοσ περί τα 100 μικρά με 
κατανάλωςθ περί τα 200 γραμμάρια αδιάλυτθσ εποξειδικισ ρθτίνθσ ανά τετραγωνικό μζτρο 
προκαταςκευαςμζνθσ επιφάνειασ. 

8) επάλειψθ, με αςφαλτικό (διπλι ςτρϊςθ) των εξωτερικϊν επιφανειϊν. 
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9) βακμίδεσ, τοποκετθμζνεσ πεςςοειδϊσ οι οποίεσ κα είναι χυτοςιδθρζσ ι επενδεδυμζνεσ  με 
κατάλλθλο πλαςτικό υλικό βακμίδων ςε αποςτάςεισ 0,30μ. οι οποίεσ και κα τοποκετθκοφν 
ςτο εργοςτάςιο κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ του φρεατίου 

10) κάλυμμα φρεατίου  ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Σεχνικι Προδιαγραφι  το οποίο 
τοποκετείται ςτθ ςτάκμθ του καταςτρϊματοσ ι τθσ μελλοντικισ ερυκράσ, αναλόγωσ των 
υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ. 

3 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Επιςθμαίνεται ότι από το βάκοσ ροισ του φρεατίου επίςκεψθσ κα εξαρτθκοφν τόςο το φψοσ του 
λαιμοφ (πικανόν να πρζπει να καταςκευαςτεί επί τόπου του ζργου), όςο και ο αρικμόσ των 
απαιτοφμενων δακτυλίων (ςπονδφλων) για τθ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ (κορμόσ) του φρεατίου. 

Η ςφνδεςθ των διαφόρων τμθμάτων του φρεατίου, βάςθ – κορμόσ – πλάκα – λαιμόσ, επιτυγχάνεται 
με ελαςτικό δακτφλιο από ςυνκετικό λάςτιχο ενςωματωμζνο ςτα ςτοιχεία του φρεατίου κατά τθ 
φάςθ τθσ καταςκευισ αυτοφ ςτο εργοςτάςιο παραςκευισ του. 

Η κζςθ των οπϊν ςτο τοίχωμα των κορμϊν του φρεατίου κακϊσ και των προβλεπόμενων 
μελλοντικά, πρζπει να προβλζπονται κατά τθν  παραγγελία του Αναδόχου προσ τον προμθκευτι, 
ϊςτε ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του προκαταςκευαςμζνου φρεατίου να διαμορφϊνονται με 
φελιηόλ οι οπζσ διζλευςθσ, επί τόπου δε του ζργου πρζπει να  τοποκετείται ειδικό τεμάχιο 
αναμονισ για τθ μελλοντικι ςφνδεςθ του ςυμβάλλοντοσ αγωγοφ. Η μόρφωςθ τθσ ροισ του 
ςυμβάλλοντοσ αγωγοφ, εντόσ  του φρεατίου (μελλοντικοφ αγωγοφ), κα καταςκευάηεται ςτισ 
προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ κατόπιν δε θ οπι  αναμονισ του ςυμβάλλοντοσ κα κλείνεται με 
πλινκοδομι και κα επιχρίεται  εςωτερικά με τςιμεντοκονία. 

Σο κλείςιμο περιμετρικά τθσ οπισ διζλευςθσ, εάν ο αγωγόσ είναι τςιμεντοςωλινασ,  πρζπει να 
γίνεται με τςιμεντοκονία 650/900 και με κατάλλθλθ επίςτρωςθ ςτεγανοποιθτικισ προςταςίασ 
εςωτερικά και εξωτερικά. 

ε περίπτωςθ περιοριςμζνθσ εκςκαφισ περιμετρικά για τθν τοποκζτθςθ του φρεατίου, απαιτείται 
ζγχυςθ άοπλου ςκυροδζματοσ C16/20 ςε πάχοσ μεγαλφτερου από 5 cm και ζωσ 15 cm περίπου 
περιμετρικά του φρεατίου για επίτευξθ ςτεγανότθτασ αυτοφ, ενϊ ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ 
εκςκαφισ κα εφαρμόηονται οι απαιτιςεισ για ςτεγανοποίθςθ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο (2 (8) ) και πλιρωςθ του εναπομείναντοσ κενοφ με υλικό 3 Α. 

4 ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Επειδι το βάροσ των τεμαχίων που αποτελοφν τα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια (κφλινδροσ, κϊνοσ 
και λαιμόσ) είναι μεγάλο, κα πρζπει να παίρνονται όλα τα αναγκαία μζτρα και οι προφυλάξεισ για 
να αποφεφγονται ηθμιζσ και κακϊςεισ ςτα υλικά. 

Ζτςι, κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ, προςωρινζσ αποκθκεφςεισ και όλεσ τισ μεταφορζσ από το 
εργοςτάςιο μζχρι τισ αποκικεσ και από εκεί μζχρι τα χείλθ του ορφγματοσ , πρζπει να λθφκεί κάκε 
μζριμνα ϊςτε να αποφεφγονται οι κροφςεισ που είναι δυνατό να προκαλζςουν βλάβεσ ςτα τεμάχια, 
ενϊ κα πρζπει να τθροφνται ςχολαςτικά οι ςχετικζσ οδθγίεσ του καταςκευαςτι για τον τρόπο 
αποκικευςθσ, τοποκζτθςθσ, μεταφοράσ κλπ. των τεμαχίων. 
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5 ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ 

Η επιμζτρθςθ γίνεται ανά τεμάχιο ι ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο τιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ. 
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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια καλυμμάτων και πλαισίων φρεατίων 
αγωγών ακαθάρτων, κατηγορίας D400 (φέρουσα ικανότητα για φόρτιση δοκιμής 400ΚΝ  κατ’ 
ελάχιστο), με ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm, από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη.  

Aυτά τοποθετούνται σε καταστρώματα επιφανειών (εθνικών οδών, αστικών δρόμων, πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων κλπ), στα οποία καταλήγουν τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης, ώστε να έχουν την 
απαιτούμενη ανθεκτικότητα και αντοχή στη χρήση, από κάθε είδους και βάρους οχήματα. 

1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Η παρούσα προδιαγραφή ενσωματώνει το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 124 με τίτλο 
«Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων 
και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας», για την κατασκευή 
και τοποθέτηση των καλυμμάτων φρεατίων, μετά των πλαισίων τους, στο έργο, όπως 
συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 124-2 «Καλύμματα φρεατίων 
αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Μέρος 2: 
Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο» .  

Τα ενσωματούμενα υλικά, θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:  

ISO 1083:2004-07 :  Spheroidal graphite cast irons – Classification  

   Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Ταξινόμηση. 

ΕΛΟΤ  ΕΝ 1563     :   Founding - Spheroidal graphite cast irons  

 Χυτεύσεις - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη. 

Όπου παρακάτω γίνεται αναφορά σε Ελληνικά ή Διεθνή πρότυπα, οι προδιαγραφές αυτές νοούνται 

της τελευταίας εκδόσεώς τους. Όλα τα αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική προδιαγραφή 

κατισχύουν κάθε άλλης διατύπωσης των ανωτέρω προτύπων ή προδιαγραφών.   

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οι δοκιμές, η  σήμανση και γενικότερα όλοι οι έλεγχοι ποιότητος, θα 
είναι καθ’ όλα σύμφωνοι με την προδιαγραφή  ΕΝ 124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης). 

1.3.1 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Τα καλύμματα και τα πλαίσια των φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη αρίστης ποιότητος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 
1083:2004-07 (ή νεώτερης έκδοσης), κατά προτίμηση ποιότητος 500-7. Αποδεκτή είναι και η 
ποιότητα χυτοσιδήρου 400-15.  

Μετά την χύτευση τους τα καλύμματα και τα πλαίσια, θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια 
δίχως ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου 
τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την καταλληλότητά τους στην χρήση. Πλήρωση των όποιων 
κενών με ιδία ή ξένη ύλη, απαγορεύεται ρητώς. 
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1.3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων θα συνδέονται επί του πλαισίου τους, μέσω άρθρωσης 
χωρίς την χρήση κοχλιών. Θα έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν και να παραμένουν στις 110ο- 130ο. 
Δε θα μπορούν να αφαιρούνται από το πλαίσιο, ενώ η άρθρωση θα παρέχει την μέγιστη δυνατή 
ασφάλεια στον έχοντα εργασία εντός του φρεατίου, μπλοκάροντας το κλείσιμο του καλύμματος στις 
90ο.  

Θα περιλαμβάνουν μηχανισμό κλειδώματος-ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), καθώς και ειδική 
εγκοπή που καθορίζει τη θέση ανύψωσης.  

Το κάλυμμα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να φέρει οδηγούς, που θα 
εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή επί του πλαισίου, κατά το κλείσιμό του. Επίσης, θα φέρει χυτή 
διάταξη (π.χ. δακτυλίδι), επί της οποίας θα μπορεί να προσαρμοστεί αλυσίδα, ούτως ώστε να 
αποτρέπεται το πλήρες άνοιγμα του καλύμματος, σε περίπτωση υπερχείλισης του φρεατίου.   

Η ελάχιστη εξωτερική διάσταση του πλαισίου (κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό) θα είναι 780mm, 
το ελάχιστο ύψος 100mm  και το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 600mm.  

Η κατασκευή των καλυμμάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
και καλή εφαρμογή τους, πάνω στις βάσεις έδρασής τους. Οι εδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η απουσία 
θορύβων, ανεξάρτητα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Προς τούτο, μεταξύ της επιφανείας έδρασης 
του  καλύμματος επί του πλαισίου και του καλύμματος, θα παρεμβάλλεται ειδικός δακτύλιος από 
πολυαιθυλένιο ή EPDM ή άλλο, αποδεδειγμένα καλύτερο, υλικό. Ο δακτύλιος αυτός, θα πρέπει να 
αντικαθίσταται εύκολα, χωρίς την χρήση (ειδικών για το σκοπό  αυτό) εργαλείων.  

Η άνω επιφάνεια του καλύμματος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής (βλ. συνημμένα 
σχέδια 1 έως 4), που θα διευκολύνει την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, ενώ όσον αφορά το 
ύψος και το εμβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας, θα ισχύουν όσα ορίζονται στην ΕΝ 124:1994 (ή 
νεώτερης έκδοσης).   

1.3.3 ΒΑΦΗ 

Τα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα παραδίδονται με μη τοξική μαύρη βαφή βάσης 
νερού, σύμφωνα με την προδιαγραφή  BS 3416 και θα αποδεικνύεται - πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή.  

Η χημική ανάλυση της παραπάνω βαφής, θα ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Regulations 
EC No 1907/06: RΕΑCH / Safety and Health at Work, για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Καλύμματα και  τα πλαίσια αυτών, χωρίς βαφή, δεν γίνονται αποδεκτά. 

1.3.4 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ 

Τα καλύμματα και τα πλαίσια αυτών, θα έχουν υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και τις δοκιμές 
που αναφέρονται στην προδιαγραφή EN124:1994 (ή νεώτερης έκδοσης), ενώ θα προτιμηθούν 
εκείνα, που έχουν υποβληθεί και σε εκτεταμένες δοκιμές επί δρόμου.   

1.3.5 ΣΗΜΑΝΣΗ 

Τα προσφερόμενα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσια αυτών, θα πρέπει να φέρουν την ακόλουθη 
σήμανση : 

- Την  ένδειξη ΕΛΟΤ “ΕΝ 124” (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).  

- Την  κατηγορία κλάσης (π.χ.“D400”). 
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- Το όνομα ή/και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

- Την εμπορική ονομασία του καλύμματος.  

- Τον τόπο κατασκευής  τους (χυτήριο), ο οποίος μπορεί να είναι και σε  κωδικό.  

- Τον αριθμό χύτευσης . 

- Το σήμα ενός Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης,  κατά προτίμηση προέλευσης Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  που έχει πιστοποιήσει την καταλληλότητα του προσφερομένου τύπου καλύμματος 

φρεατίου για την κατηγορία D400 (ή άλλη) και την  συμμόρφωσή του,  σύμφωνα με  τα όσα 

ορίζονται στην ΕΝ124:1994 (ή σε νεώτερη έκδοση). 

- Το λογότυπο και σήμα της Ε. ΥΔ.Α.Π. όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

- Το έτος παραγωγής  όπως εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια 1 έως 4.  

Όλες οι ως άνω αναφερόμενες σημάνσεις, πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στον χρόνο. 
Πρέπει δε, να είναι σε σημεία, που να είναι ορατές και μετά την εγκατάστασή τους. 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
δείγμα, που θα περιλαμβάνει κάλυμμα και πλαίσιο, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του εργοστασίου παραγωγής, που αφορούν τον ποιοτικό 
έλεγχο παραγωγής, καθώς και των «Πιστοποιητικών δοκιμών», από διαπιστευμένο εργαστήριο για 
πλήρη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή πρότυπα.  

2.2 ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

α) Προ της έναρξης των εργασιών και σύμφωνα με το Π.Π.Ε. (Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου), 
υποβάλλονται προς έγκριση όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια και 
δικαιολογητικά, προς έγκριση, από τη Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία.  

β) Ο κατασκευαστής των καλυμμάτων και των πλαισίων τους, των φρεατίων αγωγών αποχέτευσης, 
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει:  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος σειράς ISO 9001:2000, που θα αναφέρεται οπωσδήποτε 

στον σχεδιασμό και την παραγωγή καλυμμάτων φρεατίων.  

-    Πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδοθέντα από ανεξάρτητο τρίτο φορέα (ΕΛΟΤ, TUV, NF). 

-    Πιστοποιητικό σήμανσης συμμόρφωσης «CE». 

γ) Επιπλέον, προκειμένου να πιστοποιηθούν τα απαιτούμενα υλικά, επισημαίνονται τα εξής:  

1) Η ισχύς της ΚΥΑ (ΦΕΚ 386 Β/20.03.2007), ως προς τη συμμόρφωση των «Προϊόντων Δομικών 
Κατασκευών» στη σήμανση CE, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176/Α), με το 
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, η Κοινοτική Οδηγία 89/106, καθώς και η μεταγενέστερη 
σχετική Απόφαση Α.Π. οικ.6690/290/15-6-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας “Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, 
τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE»”.  
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2) Η ισχύς του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ Α'188/27.11.1984),«Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την 
υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» και ειδικότερα, η εφαρμογή άρθρων 
που αναφέρονται στην επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille), όπου μέσω αυτής, βεβαιώνεται 
η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο. Κατά 
εφαρμογή αυτού, όλα τα έγγραφα (όπως υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαιώσεις), που εκδίδονται από το 
εργοστάσιο κατασκευής, το οποίο βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, πρέπει να είναι θεωρημένα 
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 

2.2.1 ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Γλώσσα σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ορίζεται η ελληνική. 

Για όλα τα ζητούμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά γίνεται αποδεκτή και η 
αγγλική γλώσσα. 

Υποβαλλόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής και της αγγλικής δεν λαμβάνοντα υπ’ όψιν και θεωρούνται ως μη προσκομισθέντα, εκτός 
αν συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Εξαίρεση αποτελούν σχέδια ή έγγραφα που περιέχουν αποκλειστικά μετρήσεις (με αριθμούς και 
διεθνή σύμβολα), τα οποία γίνονται αποδεκτά και σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.  

2.3 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι που αναφέρονται στα ανωτέρω πρότυπα.  

Επιπλέον, στις εργολαβίες της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, περιλαμβάνονται εργασίες για την προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου, αποθήκευση και τοποθέτησής των καλυμμάτων και των πλαισίων των 
φρεατίων των αγωγών αποχέτευσης, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τα εγκεκριμένα σχέδια της 
μελέτης, καθώς και με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Στις παραπάνω εργασίες των εργολαβιών αυτών, καθορίζoνται στα Συμβατικά Τεύχη και στο Π.Π.Ε. 
της εργολαβίας, όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και αρμόδια για την έγκριση των αποτελεσμάτων 
αυτών, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες Επιτροπές Παραλαβών, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

2.3.1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώσει και θα υπογράψει επί ποινή αποκλεισμού, το προβλεπόμενο έντυπο 
(Πίνακας Συμμόρφωσης) για κάθε παρτίδα που θα παραδίδει και αυτό θα αποτελεί στοιχείο για τη 
φάση Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. Εννοείται ότι αποκλίσεις από τον Πίνακα 
Συμμόρφωσης δεν γίνονται αποδεκτές και ακυρώνουν άμεσα την παράδοση των καλυμμάτων.  

Για την  αξιολόγηση και τελική επιλογή των καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, που προσφέρει ο 
ανάδοχος του έργου, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:  

- Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή και εργοστασίου κατασκευής των προσφερομένων 

καλυμμάτων φρεατίων και των πλαισίων τους (επωνυμία, διεύθυνση).  

- Πλήρη στοιχεία εμπορικής εταιρείας, που ενδεχομένως μεσολαβεί, μεταξύ του εργοστασίου 

παραγωγής (επωνυμία, διεύθυνση) και της τελικής διάθεσης του προϊόντος.  

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητος ISO 9001:2000 του κατασκευαστή και του 

εργοστασίου παραγωγής των προσφερομένων καλυμμάτων φρεατίων.  
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- Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των προϊόντων που προτείνονται και τα 

νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική αντίγραφά τους. Επισημαίνεται ότι, στα διάφορα 

έγγραφα ξενόγλωσσων οίκων, όπως πιστοποιητικά,  δηλώσεις, εκθέσεις δοκιμών κλπ, θα 

βεβαιώνεται η γνησιότητά τους με  την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και θα 

είναι νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική.  

- Σχέδια του καλύμματος μετά του πλαισίου του σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή 

(αρχεία pdf).  

- Πιστοποιητικά συμμόρφωσης του προσφερομένου τύπου καλύμματος μετά του πλαισίου 

του, με την προδιαγραφή ΕΝ 124, όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της έκδοσης του προτύπου 

ΕΝ 124-2 και των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. 

 - Πλήρη στοιχεία του  Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης (επωνυμία, διεύθυνση), καθώς 

επίσης και στοιχεία, που αποδεικνύουν την ιδιότητά του, να μπορεί να πιστοποιεί 

αποτελέσματα δοκιμών καλυμμάτων φρεατίων.  

- Βεβαίωση του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης ότι οι διαδικασίες ελέγχου έγιναν 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10.3.1 του  ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, 

κατόπιν της έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2.  

- Αντίγραφο της έκθεσης του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης που θα περιλαμβάνει εκτός 

των προβλεπομένων στην παράγραφο 10.3.2  του ΕΝ 124 όπως συμπληρώνεται, κατόπιν της 

έκδοσης του προτύπου ΕΝ 124-2 και τα ακόλουθα:  

 Τις ανεξάρτητες δοκιμές που πραγματοποίησε στα τελικά προϊόντα.  

 Τον αριθμό αναφοράς του προσφερομένου τύπου καλύμματος.  

- Αντίγραφα των δοκιμών σε συνθήκες δρόμου, εφόσον πραγματοποιήθηκαν, που 

εποπτεύτηκαν και  ελέγχθηκαν από τον Ανεξάρτητο  Φορέα Πιστοποίησης.  

- Αναφορά του  Ανεξάρτητου  Φορέα Πιστοποίησης, σχετικά με  τους ελέγχους και  την  χημική 

ανάλυση της βαφής που χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.   

- Ένα (1) τουλάχιστον δείγμα του προσφερομένου τύπου καλύμματος φρεατίου μετά του 

πλαισίου του, με μοναδική απόκλιση το αποτύπωμα του λογοτύπου στην επιφάνεια του 

καλύμματος. 

2.3.2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

- Καθορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και στο Π.Π.Ε. αυτής και αρμόδια για τις 

απαιτούμενες παραλαβές των ανωτέρω καλυμμάτων μετά των πλαισίων τους, των φρεατίων 

των αγωγών ακαθάρτων, είναι η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία, καθώς και οι oρισθείσες 

Επιτροπές Παραλαβών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν.3669/08, όπως ισχύει). 

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων 

καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων και τον πίνακα συμμόρφωσης, που υποβάλλονται 

από τον ανάδοχο του έργου και προβαίνει στην αποδοχή της πρότασης.  

- Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει τα απαραίτητα μέσα καθώς και κάθε πληροφορία και 

ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο της ποιότητας των καλυμμάτων και των πλαισίων 

τους. Υποχρεούται να  καταθέσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το ΕΝ 124:1994, το 

έντυπο εργαστηριακών δοκιμών των δοκιμίων στη φάση παραγωγής και ένα δείγμα για τους 

απαιτούμενους ελέγχους για κάθε παρτίδα.  

- Προτάσεις υλικών, οι οποίες δεν πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, 

αποκλείονται από την  περαιτέρω αξιολόγηση, ως τεχνικά μη αποδεκτές.  
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- Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας παρτίδας, μετά τους απαιτούμενους ελέγχους, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση αυτών. Οι έλεγχοι που θα γίνουν θα είναι 

αφενός επιφανειακοί και θα αφορούν την εικόνα και την συναρμογή (κάλυμα - πλαίσιο) των 

τεμαχίων και αφετέρου εργαστηριακοί και θα αφορούν την αντοχή του και την σύστασή του, 

σύμφωνα με το πρότυπο της Προδιαγραφής ISO 1083:2004-07, όπως ισχύει. 

3 ΣΧΕΔΙΑ 

Περιλαμβάνονται συνημμένα τα παρακάτω Σχέδια καλυμμάτων και πλαισίων των φρεατίων αγωγών 
ακαθάρτων, ως ακολούθως: 

 Κάτοψη καλύμματος και πλαισίου (Σχέδιο 1). 

 Λεπτομέρεια καλύμματος και  πλαισίου (Σχέδιο 2). 

 Λεπτομέρεια (Α) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 3). 

 Λεπτομέρεια (Β) επί του καλύμματος  του λογοτύπου της ΕΥΔΑΠ (Σχέδιο 4). 

 

Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης (κυκλικό, 
πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 1 
Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  

 

Σχέδιο 2 
 

Τα παρακάτω Σχέδιο είναι ενδεικτικό, όσον αφορά τη μορφή του εξωτερικού πλαισίου έδρασης 
(κυκλικό, πολυγωνικό ή τετραγωνικό), τον τρόπο στήριξης με άρθρωση, το μηχανισμό κλειδώματος-
ξεκλειδώματος (φωλιά με γλώσσα), τη θέση κλειδώματος, την ειδική εγκοπή  που καθορίζει τη θέση 
ανύψωσης, τη μορφή του ανάγλυφου της άνω επιφάνειας του καλύμματος, καθώς  και  την σήμανση 
αυτού. 

Περιλαμβάνεται η απαίτηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για την ανάγλυφη αναγραφή του σήματος και του 
λογοτύπου Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και του έτους παραγωγής, πάνω στην επιφάνεια του καλύμματος.   
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ (Α) ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  
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1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ ΚΠ1. 

1.1 Απαηηήζεηο 

ημ ακηθζμζηάζζμ ΚΠ1 (Α-ΚΠ1) εα εβηαηαζηαεμφκ δφμ (2) ακηθδηζηά 

ζοβηνμηήιαηα (1 ηφνζμ ηαζ 1 εθεδνζηυ), ιε ζφζηδια δζαπςνζζιμφ ζηενεχκ 

οπμανοπίςκ πνμδζαβναθχκ επζηνέπμκηαξ ακειπυδζζηδ δίμδμ ζηενεχκ ηαζ 

ιαηνμσκχκ ιε εθεφεενμ πέναζια 100mm , ηαηάθθδθα βζα άκηθδζδ ιεηαθμνά 

αζηζηχκ θοιάηςκ μεξήο εγθαηάζηαζεο βζα οπυβεζμοξ πχνμοξ ιε δοκαηυηδηα 

θεζημονβίαξ ηαζ εκηυξ ηςκ θοιάηςκ (ζε πενίπηςζδ εζζνμήξ θοιάηςκ εκηυξ ημο 

εαθάιμο).  Ζ παξνρή ηεο θάζε αληιίαο ζα είλαη 170 m3/h ζε καλνκεηξηθό 

ύςνο 17 m. Ο ανζειυξ ηςκ ζηνμθχκ ηδξ ακηθίαξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 

1500 RPM ηαζ μ οδναοθζηυξ ααειυξ  απυδμζήξ ηδξ ζημ ζδιείμ θεζημονβίαξ δεκ 

εα είκαζ ηαηχηενμξ ημο 65 %. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ε αληιία ζα πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κπνξεί λα εθθηλεί κέρξη θαη 15 θνξέο κέζα ζε 

ρξνληθό δηάζηεκα κίαο ώξαο. 

Ζ ακηθία εα πνέπεζ κα είκαζ μιμαλμκζηά ζογεοβιέκδ ιε ηαηαηυνοθμ δθεηηνζηυ 
ηζκδηήνα "οπμανοπίμο ηφπμο", ζζπφμξ 15 kW, ζηακυ κα θεζημονβεί ζε δίηηομ 

πανμπήξ ηάζδξ 380 Volt, 3 θάζεςκ ηαζ ζοπκυηδηαξ 50 Hz. 

Ζ ακηθία εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε οπμανφπζμ ηαθχδζμ (SUBCAB), ιήημοξ 15 

ιέηνςκ. Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο οπμανοπίμο ηαθςδίμο ζζπφμξ εα είκαζ 

ζφιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ IEC. Ζ ακηθία εα ζοκμδεφεηαζ απυ 

πέθια επζηάεζζδξ απυ ποημζίδδνμ, ημ μπμίμ εα παηηχκεηαζ ζημκ ποειέκα ημο 

αακμζηαζίμο. 

Ζ έλμδμξ ημο πέθιαημξ επζηάεζζδξ εα είκαζ ημοθάπζζημκ DN 150 mm. 

 Οζ ακηθίεξ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ test reports ημο ενβμζηαζίμο 

ηαηαζηεοήξ ζε υθμ ημ εφνμξ ηδξ ηαιπφθδξ απυδμζδξ (παιδθχηενμ – 

ορδθχηενμ ζδιείμ θεζημονβίαξ), ζηα μπμία εα ακαβνάθμκηαζ ακαθοηζηά : 

 Πανμπή (Volume – Q). 

 Μακμιεηνζηυ φρμξ (Head – H). 

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

 Σάζδ (Voltage – V). 

 Ρεφια θεζημονβίαξ ( Current –A). 

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

1.2 ρεδηαζκόο ηεο Αληιίαο 

Ζ ακηθία εα είκαζ ιμκμηάκαθδ ή έζης μθζβμηάκαθδ, ηθεζζημφ ηφπμο, 

ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ, οδνμδοκαιζηά γοβμζηαειζζιέκεξ ηαζ κα έπμοκ 

ιεθεηδεεί/ηαηαζηεοαζεεί ιε ηαηάθθδθεξ θεζαζιέκεξ δζυδμοξ ηαζ πηενφβζα χζηε 

κα ιδκ πνμζημθθχκηαζ οθζηά ( βθμζχδδ, κδιαηχδδ, οπμθείιιαηα οθαζιάηςκ) 

ζε αοηέξ. Οζ πανμπέξ πνέπεζ κα ελαζθαθίγμκηαζ ηαηά ISO 9906. Σμ ζοβηνυηδια  

ςξ οπμανφπζμ ζοβηνυηδια ακηθίαξ-ηζκδηήνα βζα ηαηαηυνοθδ ημπμεέηδζδ, 
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αηηζκζηά δζαηεηαβιέκμ ζηυιζμ ηαηάεθζρδξ ηαζ αλμκζηή ακαννυθδζδ, εα είκαζ 

ακαβκςνζζιέκμο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, ιε απμδεδεζβιέκδ ειπεζνία ζηδκ 

ηαηαζηεοή ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ απμπέηεοζδξ, ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ, 

ζπεδζαζιέκα χζηε κα απαζηείηαζ δ ηαηά ημ δοκαηυ ιζηνυηενδ ζοκηήνδζδ ηαηά 

ηδ θεζημονβία. Ζ έδναζδ ηςκ ηζκδηχκ ιενχκ εα βίκεηαζ ιε ηνζαείξ πμο ΓΔΝ εα 

απαζημφκ ζοκηήνδζδ ηαζ δ ιε ιδπακζημφξ ζηοπζμεθίπηεξ ελμθμηθήνμο απυ 

ηαναίδζα πονζηίμο. Θα πνμαθέπεηαζ ζφζηδια εφημθδξ ακέθηοζδξ/ημπμεέηδζδξ 

ζηδ εέζδ έδναζδξ χζηε δ μθίζεδζδ κα βίκεηαζ  επάκς ζε δφμ ημοθάπζζημκ 

μδδβμφξ  νάαδμοξ,  ακμλείδςημοξ, ηαηάθθδθδξ ακημπήξ ζε δζάανςζδ απυ ηα 
θφιαηα, εηηεζκυιεκεξ  απυ  ηδκ  ημνοθή  ημο  ακηθζμζηαζίμο ιέπνζ ημ πέθια 

επζηάεζζδξ ηδξ ακηθίαξ. 

1.3 Καηαζθεπή ηεο αληιίαο 

Σα ηφνζα ελανηήιαηα ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ απυ βηνίγμ ποημζίδδνμ (grey cast 

iron), πνμδζαβναθχκ ASTM Α 48 CLASS 35Β ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 

1691 GG 25 G, ιε θείεξ επζθάκεζεξ, εθεφεενεξ απυ θοζαθίδεξ ή άθθεξ 

ακςιαθίεξ. Οθα ηα εηηεεεζιέκα  παλζιάδζα,  αίδεξ  ηαζ  νμδέθεξ  εα  είκαζ  απυ  

ακμλείδςημ  πάθοαα πνμδζαβναθχκ AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 1810 ή 
ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ. Οθεξ μζ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε 

ημ ακηθμφιεκμ οβνυ ηαζ δεκ είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ή μνείπαθημ, εα 

πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ιε εζδζηή ααθή. 

Κνίζζιεξ ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ, υπμο απαζηείηαζ οδαημζηεβακυηδηα, εα είκαζ 

ιδπακζηά  ηαηενβαζιέκεξ  ηαζ  ζοκανιμθμβδιέκεξ  ιε  ζηεβακμπμζδηζημφξ  

δαηηφθζμοξ απυ Nitrile rubber ή Viton. Ζ ζοκανιμβή ημοξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε 

εθεβπυιεκδ επαθή ηαζ ζοιπίεζδ ηςκ ζηεβακμπμζδηζηχκ δαηηοθίςκ ηαζ ζηζξ 

ηέζζενζξ πθεονέξ ημο αφθαηά ημοξ, πςνίξ κα απαζηείηαζ εζδζηή νμπή ζηήνζλδξ 

ζημοξ ημπθίεξ πμο αζθαθiγμοκ ηδ ζοκανιμβή. Ονεμβςκζηήξ δζαημιήξ θθάκηγεξ, 

πμο απαζημφκ εζδζηή νμπή ζηνέρδξ, ή ζηεβακμπμζδηζηέξ μοζίεξ δεκ εα βίκμκηαζ 

απμδεηηέξ. 

1.4 ύζηεκα Φύμεσο 

Κάεε ακηθία εα δζαεέηεζ έκα ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκμ ζφζηδια ρφλδξ. Θα 

πνμαθέπεηαζ δ δοκαηυηδηα βζά ελςηενζηή ρφλδ ηαζ απυπθοζδ ηςκ 

ζηοπζμεθζπηχκ. Σμ ζφηδια ρφλεςξ εα πνέπεζ κα πανέπεζ ζηακμπμζδηζηή ρφλδ 

βζά ζοκεπή θεζημονβία άκηθδζδξ νεοζημφ ιε εενιμηναζία ιέπνζ 40°C. 

1.5 ηππηνζιίπηεο εηζόδνπ θαισδίνπ 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ζηοπζμεθίπηδ εζζυδμο ηαθςδίμο εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ     

οδαημζηεβακυηδηα πςνίξ κα πνεζάγεηαζ εζδζηή ζφζθζβλδ ιε ζοβηεηνζιέκδ νμπή 

ζηνέρεςξ. Ζ είζμδμξ ημο ηαθςδίμο εα απμηεθείηαζ απυ έκα ηοθζκδνζηυ 

εθαζηζηυ δαηηφθζμ, πθαζζζςιέκμ απυ νμδέθεξ. Οθα ιαγί εα είκαζ 

ζοκανιμθμβδιέκα ιε απυθοηδ αηνίαεζα ςξ πνμξ ηδκ ελςηενζηή δζάιεηνμ ημο 

ηαθςδίμο ηαζ ηδκ εζςηενζηή δζάιεηνμ ηδξ εζζυδμο. Ζ ζοιπίεζδ ημο εθαζηζημφ 

πανειαφζιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο εα αοηαζθαθίγεηαζ ζε ηοπυκ ηνάαδβια 

ημο ηαθςδίμο. 
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1.6 Κηλεηήξαο 

Ο δθεηηνμηζκδηήναξ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα θεζημονβία ιε 

Frequency Inverter ζηαζεξήο ξνπήο, επαβςβζηυξ, ηφπμο αναποηοηθςιέκμο 

δνμιέα, ημπμεεηδιέκμξ ιέζα ζε ηέθοθμξ (πενίαθδια), μ εάθαιμξ ημο μπμίμο εα 

είκαζ  οδαημζηεβήξ.  Σα  ηοθίβιαηα  ημο  ζηάημνα  εα  είκαζ  ιμκςιέκα  (ηθάζδξ 

ημοθάπζζημκ F), ακεεηηζηά ζηδκ οβναζία ηαζ ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ ηαζ 155°C, 

βζα ηδκ ακίπκεοζδ οβναζίαξ ζα ππάξρεη αληίζηνηρε δηάηαμε κε αληίζηνηρν 

ζήκα βιάβεο θαη ALARM. O ζηάημναξ εα είκαζ ειααπηζγυιεκμξ ηνεζξ θμνέξ 
ζε εζδζηυ αενκίηζ ηαηδβμνίαξ F,ημπμεεηδιέκμξ ζημ εάθαιμ ημο ηεθφθμοξ, αθμφ, 

πνμδβμοιέκςξ, ημ πενίαθδια έπεζ εενιακεεί (ζοκανιμβή ζφζθζβλδξ). Ο 

θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο ξεπζηώλ 

ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40° C θαη γηα 15 εθθηλήζεηο ηελ ώξα ζε πιήξε θνξηίν 

ηόζν ζε πιήξε αλάδπζε όζν θαη πιήξε θαηάδπζε. Θα δηαζέηεη ζεξκηθνύο 

δηαθόπηεο ξπζκηζκέλνπο λα αλνίγνπλ ζηνπο 125° C θαη λα θιείλνπλ ζηνπο 

70° C, εα είκαζ δε ημπμεεηδιέκμζ ιέζα ζηα ηοθίβιαηα ηςκ αβςβχκ  ημο 

ζηάημνα, χζηε κα εθέβπμοκ ηδ εενιμηναζία ηάεε θάζδξ ημο ηοθίβιαημξ. 

Ο ηζκδηήναξ ηαζ δ ακηθία ημο ηάεε ακηθδηζημφ ζοβηνμηήιαημξ εα εiκαζ 

ζπεδζαζιέκμζ ηαζ ζοκανιμθμβδιέκμζ απυ ημκ ίδζμ ηαηαζηεοαζηή. Ο εκδζάιεζμξ 

ζοκηεθεζηήξ ελοπδνέηδζδξ (ζοκδοαζιέκμ απμηέθεζια ηζιήξ ηάζεςξ, 

ζοπκυηδηαξ ηαζ εζδζημφ αάνμοξ) εα είκαζ ημοθάπζζημκ 1.15. Ο ηζκδηήναξ εα 

ιπμνεί κα θεζημονβεί ιε δζαηφιακζδ ηάζεςξ ηδξ ηάλδξ ημο  10%. O πίκαηαξ 
ημο ηζκδηήνα πμο εα παναδμεεί εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ ηαιπφθεξ 

θεζημονβίαξ : 

 Ρμπήξ ζηνέρεςξ.  

 Ζθεηηνζηήξ έκηαζδξ. 

 οκηεθεζηή ζζπφμξ. 

 Βαειμφ απυδμζδξ. 

 Απμννμθμφιεκδξ ζζπφμξ. 

  Ηζπφμξ ζημκ άλμκα. 

Ο ηζκδηήναξ ηαζ ημ ηαθχδζμ εα ακηέπμοκ ζε ζοκεπή οπμανφπζα παναιμκή πςνίξ 

κα πάκμοκ ηδκ οδαημζηεβακυηδηά ημοξ, ζφιθςκα ιε ημκ ηακυκα πνμζηαζίαξ ΗΡ 

68. Ζ μκμιαζηζηή ζζπφξ ημο ηζκδηήνα εα εiκαζ ανηεηή χζηε δ ακηθία κα ιδκ 
οπενθμνηίγεηαζ ζε υθδ ηδκ πενζμπή ηδξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ. Σμ 

ηαθχδζμ ηνμθμδμζίαξ εα πενζθαιαάκεζ δφμ επαθέξ 1.5 mm  βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

εενιζηχκ δζαημπηχκ ηαζ, πνμαζνεηζηά, αζζεδηήνεξ πνμζηαζίαξ. 

1.7 ΄Δδξαλα 

Ο άλμκαξ ηδξ ακηθίαξ/ηζκδηήνα εα εδνάγεηαζ αάζεζ ημο ηακυκα ζηαεενήξ  

πθςηήξ έδναζδξ ζε ηνζαείξ ηφθζζδξ, μζ μπμίμζ εα δζαεέημοκ θίπακζδ βζα υθδ ηδ 

δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ. Σμ άκς έδνακμ εα είκαζ έκαξ έκζθαζνμξ ηνζαέαξ απθήξ 

ζεζνάξ ααεζάξ αοθάηςζδξ. Σμ ηάης έδνακμ εα είκαζ έκαξ έκζθαζνμξ ηνζαέαξ 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.  

                                              4 

 

δζπθήξ ζεζνάξ βςκζαηήξ επαθήξ βζα ηδκ ακηζζηάειζζδ αλμκζηχκ ηαζ αηηζκζηχκ 

δοκάιεςκ. 

Όθμζ μζ ηνζαείξ εα είκαζ οπμθμβζζιέκμζ βζά ημοθάπζζημκ 40.000 χνεξ ζοκεπμφξ 

θεζημονβίαξ ζημ μκμιαζηζηυ ζδιείμ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ. 

1.8 Μεραληθή ζηεγαλνπνίεζε 

Κάεε ακηθία εα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε έκα εκ ζεζνά ιδπακζηυ ζφζηδια 

ζηεβακυηδηαξ  άλμκα,  απμηεθμφιεκμ   απυ   δφμ   ακελάνηδηα   ζοβηνμηήιαηα 

ζηοπζμεθζπηχκ. Οζ ζηοπζμεθίπηεξ εα θεζημονβμφκ ιέζα ζε δμπείμ θαδζμφ ημ 

μπμίμ ιε οδνμδοκαιζηυ ηνυπμ εα θζπαίκεζ ηζξ θείεξ επζθακεζέξ ηςκ ιε ζηαεενυ 

νοειυ. 

Ο ηάης πνςηεφςκ ζηοπζμεθίπηδξ, ιεηαλφ ημο ζαθίβηανμο ηδξ ακηθίαξ ηαζ ημο 

δμπείμο ημο θαδζμφ, εα πενζέπεζ έκα ζηαηζηυ ηαζ έκακ πενζζηνεθυιεκμ δαηηφθζμ 

απυ ακηζμλεζδςηζηυ ηαναίδζμ ημκ αμθθναιίμο. 

Ο άκς δεοηενεφςκ ζηοπζμεθίπηδξ, ημπμεεηδιέκμξ ιεηαλφ ημο δμπείμο θαδζμφ 

ηαζ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηζκδηήνα, εα πενζέπεζ έκακ ζηαηζηυ ηαζ έκακ 

πενζζηνεθυιεκμ δαηηφθζμ ζηεβακυηδηαξ απυ ακηζμλεζδςηζηυ ηαναίδζμ ημκ 

αμθθναιίμο. Ζ επαθή ηςκ θεζαζιέκςκ επζθακεζχκ ζε ηάεε ζδιείμ 
ζηεβακυηδηαξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε δζηυ ημο ζφζηδια εθαηδνίςκ. Οζ 

ζηοπζμεθίπηεξ δεκ εα απαζημφκ ζοκηήνδζδ ηαζ νφειζζδ. 

΄Αθθεξ ιέεμδμζ ζηεβακμπμίδζδξ δεκ εα εεςνμφκηαζ ζζμδφκαιεξ ηαζ δεκ εα 

βίκμκηαζ απμδεηηέξ. 

Δπίζδξ ημ ηάης ιένμξ ημο εθαζμδμπείμο εα είκαζ εθμδζαζιέκμ κε εηδηθή 

ειηθνεηδή δηακόξθσζε (spiral groove), ιε ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ δναζηζηή 

ιείςζδ  ηδξ  θεμνάξ  ζημ  πχνμ  ημο  ελςηενζημφ  ζηοπζμεθίπηδ,  θυβς  ηδξ 

δδιζμονβμφιεκδξ εθζημεζδμφξ ηίκδζδξ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζηενεχκ ζημζπείςκ ημο 

νεοζημφ. Σα ζηενεά ζςιαηίδζα (άιιμξ, ηθπ.), ηαη'αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

απμιαηνφκμκηαζ ηαζ, έηζζ, αολάκεηαζ δ δζάνηεζα γςήξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ, 

δζυηζ, ηαζ ακ αηυιδ εζζπςνήζεζ κενυ ζημ εθαζμδμπείμ, δ ακηθία θεζημονβεί πςνίξ 

πνυαθδια, αθμφ δεκ ηαηαζηνέθεηαζ μ εζςηενζηυξ ζηοπζμεθίπηδξ εθθείρεζ 

άιιμο. 

1.9 Γνρείν ιαδηνύ 

Κάεε ακηθία εα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε εάθαιμ εθαίμο βζα ημ ζφζηδια  

ζηεβακμπμίδζδξ ημο άλμκα. Οζ ηάπεξ επζεεχνδζδξ ηαζ απμζηνάββζζδξ ημο 

θαδζμφ εα είκαζ πνμζζηέξ απυ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ ακηθίαξ. Σν ιάδη ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο δελ ζα πεξηέρεη αξσκαηηθνύο 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλν από  ηελ FDA. Σμ θάδζ εα ιπμνεί 

κα θζπαίκεζ επίζδξ ηαζ ημοξ ζηοπζμεθίπηεξ. O   θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο ιάδη, ρσξίο ην γεγνλόο 

απηό λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο ζηππηνζιίηπεο. 

1.10 Αμνλαο αληιίαο 

Ο άμνλαο ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη εληαίνο. ύλδεζκνη δελ ζα  

γίλνληαη απνδεθηνί. Σμ οθζηυ ημο άλμκα εα είκαζ αηζάθζ ηφπμο SAE C 1035 
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ηαηά AISI ηαζ δεκ εα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ακηθμφιεκμ οβνυ (πθήνςξ 

ζηεβακμπμζδιέκμξ). 

Θα είκαζ δε γοβμζηαειζζιέκμξ ηαηά ISO 1940 ή ακχηενμ. 

1.11 Πηεξσηή 

Ζ πηενςηή εα είκαζ απυ ποημζίδδνμ Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ή 

GG25G ηαηά DIN οδνμδοκαιζηά γοβμζηαειζζιέκδ, μθζβμηάκαθδ, ακειπυδζζηδξ 

νμήξ (πςνίξ ειθνάλεζξ) κε νκαιή δίνδν ζηεξεώλ έσο 100mm ρσξίο νμείεο 

ζηξνθέο. Ζ πηεξσηή ζα κπνξεί λα ρξεζκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε πγξώλ 

πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά απόβιεηα, ηλώδε πιηθά, ππθλή ιάζπε θαη άιιεο ύιεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα λεξά (ιύκαηα). 

Ζ πηενςηή εα είκαζ ιε πθήνδ πηενφβζα (full vaned), ηαζ υηζ ηφπμο VORTEX 

(open impeller). Ο οδναοθζηυξ ααειυξ απυδμζδξ ηδξ ακηθίαξ δεκ εα είκαζ 

ιζηνυηενμξ ηδξ ηάλδξ ημο 65%. Ζ πηενςηή εα ζοβηναηείηαζ ιε ιπμοθυκζ 

ηεθαθήξ Allen, εα είκαζ δε επζπνζζιέκεξ ιε εζδζηή ααθή (alkyd resin primer). Ζ 

ξνπή αδξάλεηαο ηεο πηεξσηήο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ζφζηδια 

θεεζνυιεκςκ δαηηοθίςκ βζα κα ελαζθαθίγεζ απμδμηζηή ζηεβακμπμίδζδ ιεηαλφ 
ημο πενζαθήιαημξ ηαζ ηδξ εζζαβςβήξ ακαννυθδζδξ ηδξ πηενςηήξ. Ο 

θεεζνυιεκμξ δαηηφθζμξ εα είκαζ ζηαεενυξ (αηίκδημξ) απυ μνείπαθημ ή απυ 

παθφαδζκμ πθαίζζμ ιε εθαζηζηή επέκδοζδ ηαζ εα ημπμεεηείηαζ πνεζανζζηά ζηδκ 

εζζαβςβή ημο πενζαθήιαημξ. Οζ ακηθίεξ εα έπμοκ επίζδξ έκα θεεζνυιεκμ 

δαηηφθζμ πηενςηήξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ιε πνμζιίλεζξ x 5CrNiMo 1812 

ηαηά DIN 17440 πμο εα ημπμεεηδεεί ζηδκ εζζαβςβή ακαννυθδζδξ ηδξ 

πηενςηήξ αθμφ πνμδβμοιέκςξ εενιακεεί (ζοκανιμβή ζφζθζλδξ). 

1.12 αιίγθαξνο αληιίαο (Αηέξκσλ θνριίαο) 

Σμ πενίαθδια εα απμηεθείηαζ απυ έκα ιυκμ ηειάπζμ απυ βηνίγμ ποημζίδδνμ 

(ASTM Α-48 CLASS 35Β) ιδ μιμηεκηνζημφ ηφπμο ιε δζυδμοξ (πενάζιαηα) 

θεία ηαζ ανηεηά ιεβάθα χζηε κα πενκμφκ ζηενεά. 

1.13 Καιώδηα 

Σα ηαθχδζα ημο ηζκδηήνα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ IEC 245, κα 

έπμοκ ακημπή ζηα θζπακηζηά ηαηά VDE 0427 πανάβναθμ 803 ηαζ εα 

πενζθαιαάκεζ δφμ αβςβμφξ 1,5mm² βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ εενιζηχκ 

δζαημπηχκ. 

1.14 Πξνζηαζία 

Οθμζ μζ ηζκδηήνεξ εα έπμοκ εκζςιαηςιέκμοξ εενιζημφξ δζαηυπηεξ ζημ ηφθζβια 

ηάεε θάζδξ, ζοκδεδειέκμοξ ζε ζεζνά. Οζ εενιζημί δζαηυπηεξ εα ακμίβμοκ ζημοξ 

125°C ηαζ εα δζαηυπημοκ ηδ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα εκενβμπμζχκηαξ ημ 

ζοκαβενιυ (alarm). 
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2 ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΚΑΣΑΘΛΗΠΣΗΚΟΗ ΑΓΧΓΟΗ – 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ – ΓΗΚΛΔΗΓΔ - ΒΑΛΒΗΓΔ 

ΑΝΣΔΠΗΣΡΟΦΖ. 

2.1 Γεληθά. 

Με ημκ υνμ εζςηενζημί ηαηαεθζπηζημί αβςβμί κμμφκηαζ μζ αβςβμί ηαζ ηα εζδζηά 

ηειάπζα (ηαιπφθεξ, ηαφ, ζοζημθέξ η.θ.π.) πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζημκ οβνυ 

εάθαιμ ημο ηάεε ακηθζμζηαζίμο, ιέπνζ ηδκ έλμδμ πνμξ ημοξ ακηίζημζπμοξ 

ελςηενζημφξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ. 

2.2 σιελώζεηο. 

Οζ εζςηενζημί ηαηαεθζπηζημί αβςβμί, υπςξ ηαζ ηα εζδζηά ηειάπζα (ελανιςηζηά, 

ηαιπφθεξ, ζοζημθέξ, ημπθίεξ) εα ηαηαζηεοαζεμφκ απυ πμθοαζεοθέκζμ ορδθήξ 

ποηκυηδηαξ HDPE. Σα δζαημπηζηά οθζηά (αάκεξ, ακηεπίζηνμθα )εα είκαζ απυ 

θεπηυημηημ ποημζίδδνμ πμζυηδημξ ημοθάπζζημκ AISI 304. 

2.3 Δμαξηήκαηα. 

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ εφημθδξ ημπμεέηδζδξ ηαζ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ 

οδναοθζηχκ ιενχκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάθμνα 

ελανηήιαηα, υπςξ ελανιςηζηά, δζαζημθέξ ηηθ. Όθα ηα ελανηήιαηα εα πνέπεζ κα 

είκαζ ηαηάθθδθα βζα θεζημονβία ζε ακεπελένβαζηα αζηζηά θφιαηα, 

ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακαβκςνζζιέκμοξ μίημοξ ηαηαζηεοήξ βζα ηζξ ίδζεξ 

δζαιέηνμοξ ηαζ πζέζεζξ θεζημονβίαξ ηαζ δμηζιχκ ηςκ αβςβχκ πμο εα 

ημπμεεηδεμφκ ιε αάζδ δζεεκή πνυηοπα. 

2.4 ύλδεζκνη εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ.   

Ζ ιεηάααζδ απυ ημοξ εζςηενζημφξ ηαηαεθζπηζημφξ αβςβμφξ ζημοξ ελςηενζημφξ, 

εα βίκεζ ιε εζδζηά ηοπμπμζδιέκα ηειάπζα απυ ημ ίδζμ οθζηυ ηα μπμία εα θένμοκ 

απυ ηδκ ιία πθεονά θθάκηγα ζοκδέζεςξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ακαιμκή βζα 

εκζθήκςζδ ιέζς εθαζηζημφ δαηηοθίμο ζηδκ ηεθαθή ημο ελςηενζημφ 

ηαηαεθζπηζημφ αβςβμφ. 

ημ ιέζμ ημο εζδζημφ ηειαπίμο εα οπάνπεζ ζοβημθθδιέκδ θθάκηγα βζα ηδκ 

πάηηςζδ ημο ηειαπίμο ζημ ημίπςια ημο οβνμφ εαθάιμο ηαηά ηδκ ζηονμδέηδζδ. 

2.5 πξηαξσηέο δηθιείδεο δηαθνπήο (βάλεο) ρεηξνθίλεηεο. 

Θα είκαζ ζονηανςημφ ηφπμο, ηαηάθθδθεξ βζα αζηζηά θφιαηα, ιε ζχια ηαζ 

ζφνηδ απυ εθαηυ ζίδδνμ (ductile iron) ανίζηδξ πμζυηδημξ, ιήημοξ ηαηά DIN 

3202 F 4 (πενζμνζζιέκμο ιήημοξ). 

Θα θένμοκ αάηηνμ  απυ ακμλείδςημ πάθοαα ιε ζπείνςια ηαζ μδδβυ αανέςξ 

ηφπμο ιε ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα ζηδκ θεμνά. 

Οζ δζηθείδεξ εα θένμοκ ιδπακζζιυ έκδεζλδξ ζηνμθχκ απυ 0 έςξ 100%. 
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Ζ έδναζδ ηδξ βθχζζαξ ηςκ δζηθείδςκ εα είκαζ πςνίξ δαηηοθίμοξ ζηεβακυηδηαξ, 

ιε ζφνηδ επεκδεδοιέκμ ιε εζδζηυ εθαζηζηυ (αμοθηακζζιέκμ EPDM ή 

ζζμδφκαιμ), ακηζηαηαζηάζζιμ, ζηεβακμπμζμφιεκμ επί ημο ηεθφθμοξ (πςνίξ 

αφθαηα). 

Καηά ημ άκμζβια, δ βθχζζα εα ζδηχκεηαζ μθυηθδνδ πάκς απυ ηδκ νμή χζηε κα 

ελαζθαθίγμκηαζ ιζηνέξ οδναοθζηέξ απχθεζεξ ηαζ απμθοβή ζοζζχνεοζδξ οθζηχκ 

ζηα ηζκδηά ιένδ ημο ιδπακζζιμφ. 

 Ο πεζνζζιυξ εα βίκεηαζ ιε πεζνμζηνυθαθμ απυ ποημζίδδνμ ιε ποηή έκδεζλδ ηδξ 

θμνάξ πενζζηνμθήξ βζά ημ ηθείζζιμ ηδξ δζηθείδαξ. 

Οζ δζηθείδεξ εα είκαζ θθακηγςηέξ μκμιαζηζηήξ πζέζεςξ  16 αηιμζθαζνχκ 

(ΝP16) (ζχια ηαζ θθάκηγεξ). 

 

 

 

2.6 πξηαξσηέο δηθιείδεο δηαθνπήο (βάλεο) ειεθηξνθίλεηεο. 

Δζδζηυηενα βζα ηζξ δθεηηνμηίκδηεξ δζηθείδεξ ηαζ ημκ ακηίζημζπμ ιδπακζζιυ 

ηζκήζεςξ εα ζζπφμοκ επζπθέμκ ηςκ ακαβναθμιέκςκ ζηδκ πανάβναθμ 2.5 ηα 

ηάηςεζ : 

 Σμ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ εα επζηοβπάκεηαζ ιέζς δθεηηνμηίκδημο 

ιδπακζζιμφ ιε ηνζθαζζηυ νεφια 380V AC, 50Hz, ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ 

ΗΡ 67. Δπίζδξ εα ιπμνεί κα βίκεζ πεζνμηίκδηδ θεζημονβία ιέζς 

πεζνμζηνμθάθμο. 

 Ο ιδπακζζιυξ εα έπεζ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηζκδηήνα απυ οπενέκηαζδ ηαζ 
εα οπάνπμοκ δφμ δζαηυπηεξ μνίμο νμπήξ ζημ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ ηδξ 

βθχζζαξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηενιαηζημί νοειζγυιεκμζ δζαηυπηεξ (ON-OFF). 

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

 Ζ πθάηα πνμζανιμβήξ ημο ηζαςηίμο ιδπακζζιμφ ηίκδζδξ εα είκαζ 

δζαιμνθςιέκδ ηαηά ISO, χζηε κα είκαζ δοκαηή ηαζ εφημθδ δ ακηζηαηάζηαζδ 

ηαζ πνμζανιμβή μπμζμοδήπμηε ηοπμπμζδιέκμο ιδπακζζιμφ 

δθεηηνμηζκήζεςξ. 

 Δπίζδξ εα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ιδπακζηχκ νοειίζεςκ εκηυξ ημο μνβάκμο. 

 Ο ιδπακζζιυξ εα θένεζ εκζςιαηςιέκα επίζδξ : 

 Έκδεζλδ ηδξ θεζημονβίαξ (δζαηυπηδξ πμο ακμίβεζ ηαζ ηθίκεζ ζοκεπχξ υζμ 
θεζημονβεί μ ηζκδηήναξ). 

 Ζθεηηνζηή εένιακζδ βζα απμιάηνοκζδ ζοιποηκςιάηςκ. 

 Μδπακζηυξ δείηηδξ εέζδξ. 

Οζ δοκαηυηδηεξ ζήιακζδξ ημο ζεναμιδπακζζιμφ εα ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδθεεπμπηεία ηαζ ηδθεπεζνζζιυ ηδξ αάκκαξ. 
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2.7 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηύπνπ ζηξεθνκέλνπ δίζθνπ. 

Οζ ααθαίδεξ ακηεπζζηνμθήξ εα είκαζ ηαηάθθδθεξ βζά αζηζηά θφιαηα, απυ 

θεπηυημηημ ποημζίδονμ πμζυηδημξ ημοθάπζζημκ AISI 304 , θθακηγςηέξ, πζέζεςξ 

θεζημονβίαξ 16 atm, ιε θθάκηγεξ μκμιαζηζηήξ πζέζεςξ 16 atm (ΡΝ16). 

Οζ ααθαίδεξ εα είκαζ ηφπμο ζηνεθμιέκμο δίζημο ιε νοειζγυιεκα ακηίαανα. 

Σμ ζχια ηαζ μ δίζημξ ηδξ ααθαίδαξ εα είκαζ οδνμδοκαιζηά ζπεδζαζιέκα χζηε 

κα επζηνέπμοκ πθήνδ νμή πςνίξ πενζμνζζιυ ηαζ ζοκαηυθμοεεξ πηχζεζξ πζέζεςξ. 

Ο δίζημξ εα πενζζηνέθεηαζ πάκς απυ ημ πενίβναιια ημο πεδίμο νμήξ, χζηε δ 

νμή κα είκαζ πθήνδξ ηαζ κα ιδκ ιεζχκεηαζ, υηακ μ δίζημξ εα είκαζ ακμζηηυξ. 

Ο άλμκαξ πενζζηνμθήξ ημο δίζημο εα είκαζ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ηαζ εα έπεζ 

δζαιυνθςζδ ηέημζα χζηε κα δέπεηαζ νοειζγυιεκα ακηίαανα βζα ηδκ ιείςζδ ημο 

οδναοθζημφ πθήβιαημξ. 

Ζ ααθαίδα εα είκαζ επεκδοιέκδ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ιε επμλζηή επέκδοζδ 

χζηε κα είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ δζάανςζδ απ υ ηα θφιαηα. 

Σμ ζχια ηδξ ααθαίδαξ εα θένεζ ζημ επάκς ιένμξ, θθακηγςηυ αθαζνεηυ 

ηάθοιια, χζηε κα είκαζ δοκαηυξ μ ηαεανζζιυξ ηαζ δ ζοκηήνδζή ηδξ δίπςξ ηδκ 

απμζοκανιμθυβδζή ηδξ απυ ημ οδναοθζηυ δίηηομ. 

Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πνμζεήηδξ ηνμοκμφ εηηέκςζδξ. 

Ζ ααθαίδα εα έπεζ επίζδξ δοκαηυηδηα κα θένεζ δθεηηνζηυ ηενιαηζηυ δζαηυπηδ 

χζηε κα ιεηαδίδεζ ζήιαηα υηακ δ νμή ζηαιαηά ηαζ λεηζκά. 

3 ΒΑΛΒΗΓΔ (ΑΔΡΟΔΞΑΓΧΓΟΗ) ΓΗΠΛΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ. 

Θα έπεζ ζχια απυ ποημζίδδνμ, εζςηενζηά ιεηαθθζηά ιένδ απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα, ηαζ πίεζδ θεζημονβίαξ 16 atm. 

Ζ ααθαίδα εα είκαζ επεκδοιέκδ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά ιε επμλζηή επέκδοζδ 

χζηε κα είκαζ ακεεηηζηή ζηδκ δζάανςζδ απυ ηα θφιαηα. 

Θα είκαζ δζπθήξ εκενβείαξ ηαζ εα επζηνέπεζ ηυζμ ημκ ελαενζζιυ ημο δζηηφμο, υζμ 

ηαζ ηδκ εζζαβςβή αένα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ οπμπζέζεςκ ηαηά ηδκ 

εηδήθςζδ ημο οδναοθζημφ πθήβιαημξ. 

Θα ελαζθαθίγεζ ηδκ πθήνδ απμιυκςζδ ημο οβνμφ απυ ημκ ιδπακζζιυ 

ζηεβακμπμίδζδξ (ζθνάβζζδξ) ιε ηδκ δδιζμονβία δζαηέκμο αένα ζημ άκς ιένμξ 

ηδξ ααθαίδαξ. 

Σμ δζάηεκμ ημο αένα, εα ελαζθαθίγεηαζ αηυιδ ηαζ οπυ αηναίεξ ζοκεήηεξ, ιέζς 

εκυξ ζχιαημξ ηςκζηήξ ιμνθήξ πμο εα δζαηδνεί ηδκ ιέβζζηδ απυζηαζδ ιεηαλφ 

ηςκ θοιάηςκ ηαζ ημο ιδπακζζιμφ ζηεβακμπμίδζδξ (ζθναβίζιαημξ) ηδξ 

ααθαίδαξ, επζηοβπάκμκηαξ πανάθθδθα ημ εθάπζζημ δοκαηυ ιήημξ ζχιαημξ. 

Δκηυξ ημο ζχιαημξ, (ζημ άκς ηαζ ζημ ηάης ιένμξ) εα είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ δφμ 

πθςηήνεξ. Ο άκς πθςηήναξ εα ζοκδέεηαζ ιε ημκ ιδπακζζιυ ζθνάβζζδξ-
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απμζθνάβζζδξ ηδξ ααθαίδαξ ηαζ μ ηάης πθςηήναξ εα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ 

οβνυ. Οζ πθςηήνεξ εα είκαζ ζοκδεδειέκμζ ιδπακζηά ιέζς ιεηαθθζημφ 

ακμλείδςημο ζηεθέπμοξ ηαζ θμνηζζιέκμο εθαηδνίμο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ 

ηαθακηχζεζξ ημο ηάης πθςηήνα δεκ εα πνμηαθμφκ ηδκ απμζθνάβζζδ ηδξ 

ααθαίδαξ πανά ιυκμκ υηακ έπεζ ζοζζςνεοεεί ανηεηή πμζυηδηα αένα. 

ηδκ πενίπηςζδ πανμοζίαξ οπμπίεζδξ ζημκ ζςθήκα, μ ηάης πθςηήναξ έθηεζ 

πνμξ ηα ηάης (ιέζς ημο ζηεθέπμοξ) ημκ άκς πθςηήνα, δ ααθαίδα 

απμζθναβίγεηαζ ηαζ εζζένπεηαζ αέναξ ζημ οδναοθζηυ δίηηομ. 

Ζ δοκαιζηή ζπεδίαζδ ηδξ ααθαίδαξ, εα επζηνέπεζ ορδθέξ ηαπφηδηεξ ελυδμο ημο 

αένα, πμο εα οπενααίκμοκ ηα 0.8bar  (δζαθμνζηή πίεζδ) ηαζ πανάθθδθα εα 

ειπμδίγεζ ημ πνυςνμ ηθείζζιυ ηδξ.   

Ζ ααθαίδα εα δζαεέηεζ ιδπακζζιυ αοημηαεανζζιμφ ηαζ ηνμοκυ εηηέκςζδξ ζηδκ 

αάζδ ηδξ. 

Ζ ααθαίδα πμο εα εβηαηαζηαεεί απυ ημκ Ακάδμπμ, εα ζοκμδεφεηαζ απυ ηα 

δζαβνάιιαηα πανμπήξ – πίεζδξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πενζπηχζεζξ (εζζνμή ηαζ εηνμή 

αένα) ηαζ ηα μπμία εα δμεμφκ ζηδκ Τπδνεζία. 
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4 ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΑ 

Σα εονμθνάβιαηα απμιυκςζδξ ηςκ δζαιενζζιάηςκ ημο οβνμφ εαθάιμο, εα 

είκαζ ελ’ μθμηθήνμο ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα (ζηαεενυ ηαζ 

ηζκδηυ ιένμξ) ηαζ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ DIN 19569 Part 4. 

Σα εονμθνάβιαηα εα απμηεθμφκηαζ απυ : 

 Πθαίζζμ. 

 Κζκδηυ ιένμξ. 

 Ακορμφιεκμ ζηέθεπμξ. 

 Υεζνζζηήνζμ ιε πεζνμζηνυθαθμ ηαζ ηζκδηήνα. 

Σμ πθαίζζμ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ζοβημθθδηά ηοπμπμζδιέκα πνμθίθ, 

ηαηάθθδθμ βζα ζηενέςζδ ζε ημίπμ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ, εα θένεζ δζάηνδηεξ 

πνμελμπέξ («αοηζά») ζηζξ μπμίεξ εα αζδχκμκηαζ ακμλείδςημζ ημπθίεξ ζε 

ιεηαθθζηά ακμλείδςηα αφζιαηα αβηονςιέκα ζημ δζαπςνζζηζηυ ημίπςια ημο 

δζαιενίζιαημξ.  

Σμ πθαίζζμ εα θένεζ επίζδξ μδδβμφξ μζ μπμίμζ εα δδιζμονβμφ εζμπή (αοθάηζ) 

ηαζ εα εθάπημκηαζ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ημο ηζκδημφ ιένμοξ. Οζ μδδβμί εα 

θένμοκ εζςηενζηά ακεεηηζηή επέκδοζδ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ αθ’ εκυξ ιεκ δ 

ζηεβακμπμίδζδ, αθ’ εηένμο δε κα δζεοημθφκεηαζ δ μθίζεδζδ ημο ηζκδημφ 

ιένμοξ. 

Σμ ζηέθεπμξ ημο εονμθνάβιαημξ εα ζοκδέεηαζ ιε ημ ηζκδηυ ιένμξ ιε ζηζαανυ 

ζφκδεζιμ ηαζ εα είκαζ ακορμφιεκμ. 

Σμ πεζνζζηήνζμ εα είκαζ ηεκηνζημφ ηφπμο ηαζ εα  πενζθαιαάκεζ ημκ ιδπακζζιυ 

ακφρςζδξ ημο εονμθνάβιαημξ, ημκ δθεηηνμηζκδηήνα ηδθεπεζνζζιμφ ηαζ ημκ 

πεζνμζηνυθαθμ πεζνμηίκδηδξ θεζημονβίαξ.  

Σμ αοηυιαημ άκμζβια ηαζ ηθείζζιμ ημο εονμθνάβιαημξ εα επζηοβπάκεηαζ ιέζς 

δθεηηνμηίκδημο ιδπακζζιμφ ιε ηνζθαζζηυ νεφια 380V AC, 50Hz, 

ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ ΗΡ 67. Δπίζδξ εα ιπμνεί κα βίκεζ πεζνμηίκδηδ 

θεζημονβία ιέζς πεζνμζηνμθάθμο. 

Ο ιδπακζζιυξ εα έπεζ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηζκδηήνα απυ οπενέκηαζδ ηαζ 

ηενιαηζημί νοειζγυιεκμζ δζαηυπηεξ (ON-OFF). 

Σμ ηζαχηζμ ημο ιδπακζζιμφ εα θζπακεεί εθάπαλ ηαηά ηδκ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ 

δεκ εα πνεζάγεηαζ επακαθίπακζδ. 

Ο δθεηηνζηυξ ιδπακζζιυξ ηςκ εονμθναβιάηςκ εα πνμζηαηεφεηαζ απυ 

ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή. 

5 ΤΣΖΜΑ ΑΠΟΜΖΖ. 

α.   Γεκζηά 
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Σα ζοζηήιαηα απυζιδζδξ επζηοβπάκμοκ ελμοδεηένςζδ μζιχκ ηαζ αενίςκ 

νφπςκ ιέζς λδνάξ θίθηνακζδξ. Σμ πδιζηυ ιέζμ ζημοξ απμζιδηέξ απμηεθείηαζ 

απυ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ 

ειπμηζζιέκςκ ζε ηαηάθθδθα πδιζηά ελμοδεηένςζδξ ηςκ μζιχκ ηαζ ηςκ αενζχκ 

νφπςκ. Ζ ηαηαηνάηδζδ ηςκ μζιχκ επζηοβπάκεηαζ ιε πδιεζμνυθδζδ, δ μπμία 

είκαζ ιία ιδ ακηζζηνεπηή δζενβαζία ηαζ μζ μζιέξ αδνακμπμζμφκηαζ πθήνςξ ζηα 

θίθηνα απμηθείμκηαξ ηδκ εηνυθδζδ ηαζ επακαδζμπέηεοζδ ζημ πενζαάθθμκ. 

Ο ααειυξ απυδμζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ απυζιδζδξ είκαζ ημοθάπζζημκ 99,5%. 

 

α.   φζηδια Απυζιδζδξ Τβνχκ Θαθάιςκ 

Σμ ζφζηδια απυζιδζδξ πμο εα ημπμεεηδεεί εα έπεζ δοκαηυηδηα ελμοδεηένςζδξ 

ημοθάπζζημκ ηςκ νφπςκ πμο δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 1. 

Ζ πανμπή αένα είκαζ βζα ημ θνεάηζμ 500 m³/h. Ζ δζαζηαζζμθυβδζδ ημο 

ζοζηήιαημξ απυζιδζδξ εα βίκεζ ιε ηδκ παναδμπή υηζ ημ ζφζηδια εα θεζημονβεί 

ζοκεπχξ (24 χνεξ ακά διένα / 7 διένεξ ακά εαδμιάδα) ηαζ υηζ δ δζάνηεζα γςήξ 

ηςκ πδιζηχκ θίθηνςκ εα είκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 6 ιδκχκ.  

 

 

Αένζμζ Ρφπμζ οβηεκηνχζεζξ 

Τβνμφ 

θνέαημξ (ppm) 

Τδνυεεζμ 25 

Αζεοθαιίκδ 0,5 

Γζαζεοθαιίκδ 0,5 

Μενηαπημιεεάκζμ 1 

Μενηαπημαζεάκζμ 1 

Αιιςκία 1 

Ολζηυ μλφ 0,1 

Γζιεεοθμζμοθθίδζμ 0,1 

 

β.   Πνμδζαβναθέξ Υδιζηχκ Φίθηνςκ 

 

Σα πδιζηά θίθηνα εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ημοθάπζζημκ ηζξ αηυθμοεεξ 

πνμδζαβναθέξ: 

 Να είκαζ άηαοζηα (UL Class 1 ή 2) 

 Μδ ημλζηά 

 Δφημθα απμννζπηυιεκα (Landfill disposable) 

 Να ιδκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ ιζηνμαίςκ ηαζ ααηηδνζδίςκ 

 Να ακηέπμοκ ζε ζπεηζηή οβναζία απυ 10 έςξ 95% 
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 Σα πδιζηά θίθηνα πμο δζαεέημοκ οπενιαββακζηυ ηάθζμ ή κάηνζμ εα πνέπεζ μ 
ειπμηζζιυξ ημοξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 10% . 

 Να ακηέπμοκ ζε εενιμηναζίεξ απυ -10
μ
C έςξ 60 

μ
C 

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

 Ζ ηαηαζηεοή ημοξ κα πθδνεί ηα Standards ISO 9001/2000 
 

δ.   Πενζβναθή οζηήιαημξ Απυζιδζδξ Τβνχκ Θαθάιςκ 

 

Ζ ααζζηή δζαιυνθςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ απυζιδζδξ είκαζ δ αηυθμοεδ: 

Σμ ηέθοθμξ ημο απμζιδηή είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηυ (πμθοαζεοθέκζμ 

πάπμοξ 6,4mm) ηαηάθθδθμ βζα ελςηενζηή πνήζδ, ακεεηηζηυ ζε δζαανςηζηυ 

πενζαάθθμκ. 

Δζςηενζηά ημο ηεθφθμοξ εα ημπμεεηδεμφκ ηα πδιζηά θίθηνα πμο απμηεθμφκηαζ 

απυ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ 

ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά, ζε ιμνθή πφδδκ ηυηηςκ ζε δζάθμνεξ 

ζηνχζεζξ. Ζ πνυζααζδ ζηα πδιζηά θίθηνα εα βίκεηαζ απυ ημ επάκς ηαπάηζ. Σμ 

ηαπάηζ εα ηθείκεζ ενιδηζηά ιε πενζθενεζαηά ημπμεεηδιέκα ηθείζηνα – 

εκηαηήνεξ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ακμλείδςημ πάθοαα. 

Σμ ιδπάκδια εα δζαεέηεζ ακειζζηήνα ακηζμλεζδςηζημφ ηφπμο ιε ηαηάθθδθμ 

ακμλείδςημ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ημο δθεηηνμηζκδηήνα ημο. Ο ακειζζηήναξ 

εα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ πθεονζηά ζημκ απμζιδηή. Ζ ακαννυθδζδ ημο εα 

ζοκδέεηαζ ιε ημ επάκς ηαπάηζ ιέζς ηοθζκδνζημφ αεναβςβμφ. Σμπμεεηείηαζ 

επίζδξ εθαζηζηυξ ζφκδεζιμξ βζα κα είκαζ εφημθδ δ αθαίνεζδ ημο πάκς 

ηαπαηζμφ ηαζ δ πνυζααζδ ζηα θίθηνα. 

ηδκ είζμδμ ημο ζοζηήιαημξ εα οπάνπεζ πθαζηζηυ damper βζα ηδκ αηνζαή 

νφειζζδ ηδξ πανμπήξ ημο. Δζςηενζηά ημο ηεθφθμοξ ηαζ πθδζίμκ ημο ζημιίμο 

εζζυδμο αένα εα οπάνπεζ δζάηαλδ ζοβηνάηδζδξ ηςκ ζηαβμκζδίςκ ηδξ οβναζίαξ, 

εκχ μ απμζιδηήξ εα δζαεέηεζ πθεονζηυ ζφζηδια απμζηνάββζζδξ ηςκ 

ζοιποηκςιάηςκ. 

 

 

ε.   Υδιζηά Φίθηνα 

 

Σα πδιζηά θίθηνα απμηεθμφκ ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ αθμοιίκαξ 

ειπμηζζιέκα ζε πδιζηά ελμοδεηένςζδξ. Με αάζδ ημοξ νφπμοξ πμο εηθφμκηαζ 

εδχ πνδζζιμπμζμφκηαζ ελεζδζηεοιέκμζ ηφπμζ ειπμηζζιμφ χζηε δ ελμοδεηένςζδ 

ηςκ μζιχκ κα είκαζ πθήνδξ (ημοθάπζζημκ ηαηά 99,5%) ηαζ κα ιεβζζημπμζείηαζ δ 

δζάνηεζα γςήξ ηςκ πδιζηχκ θίθηνςκ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ ανπζηά έκαξ πδιζηυξ ηφπμξ εζδζηά βζα ηδκ ελμοδεηένςζδ ημο 

οδνμεείμο, ημ μπμίμ παναηδνείηαζ ηαζ ζε ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ. Ζ 

απυδμζδ ζηδκ ελμοδεηένςζδ ζε οδνυεεζμ εα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,3g/cc πδιζημφ 

ιέζμο. 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.  

                                              13 

 

Σμ οδνυεεζμ δεκ είκαζ μ ιυκμξ νφπμξ πμο πνμηαθεί μζιέξ. Σμ οπενιαββακζηυ 

κάηνζμ ςξ ζημζπείμ ειπμηζζιμφ έπεζ ζζπονά μλεζδςηζηή δνάζδ πςνίξ κα πανάβεζ 

επζηίκδοκα παναπνμσυκηα. Σμ πδιζηυ ιέζμ ειπμηζζιέκμ ζε οπενιαββακζηυ 

κάηνζμ πανμοζζάγεζ ημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ εφνμξ ελμοδεηένςζδξ μζιχκ. 

Ακαθοηζηά μζ πδιζημί ηφπμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ: 

ηάδζμ ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ 

αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ ειπμηζζιέκμ ζε ηαοζηζηά πδιζηά. ε αοηυ ημ 

ζηάδζμ πδιζημφ θζθηνανίζιαημξ ελμοδεηενχκεηαζ πθήνςξ ημ οδνυεεζμ ζε 

πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ 99,5% ηαζ ζε πμζμζηυ ηαηαηνάηδζδξ 0,3g/cc έςξ ημκ 

ημνεζιυ ημο πδιζημφ οθζημφ. 

ηάδζμ ιε πδιζηά θίθηνα απμηεθεί ιίβια εκενβμφ άκεναηα ηαζ εκενβήξ 

αθμοιίκαξ ζε ιμνθή ηυηηςκ ειπμηζζιέκμ ζε οπενιαββακζηυ κάηνζμ 

ημοθάπζζημκ ηαηά 12%. ε αοηυ ημ ζηάδζμ πδιζημφ θζθηνανίζιαημξ 

ελμοδεηενχκεηαζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ αενίςκ νφπςκ ηαζ ηςκ μζιχκ πμο 

εηθφμκηαζ απυ θφιαηα υπςξ αιίκεξ, ηεηυκεξ, ιενηαπηάκεξ, αθδεΰδεξ, μνβακζηά 

ηαζ ακυνβακα μλέα, μλείδζα ημο εείμο ηαζ ημο αγχημο η.α. ζε πμζμζηυ 

ιεβαθφηενμ απυ 99,5%. Σμ πδιζηυ ιέζμ  εα είκαζ ζε ιμνθή ιζηνχκ ηυηηςκ ιε 

δζάιεηνμ απυ 3-6mm. Οζ μζιέξ πμο εηθφμκηαζ απυ ηoοξ πχνμοξ ή οπάνπμοκ 

ζημοξ πχνμοξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ πενζθαιαάκμοκ ημλζηά, επζηίκδοκα ηαζ 

δζαανςηζηά αένζα.  

Ακελάνηδηα απυ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ μζιχκ ηαζ ηδκ πανμπή ζηδ ηάεε 

ιμκάδα μ αέναξ πμο εα ελάβεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ απυ ηα 

ζοζηήιαηα απυζιδζδξ  εα είκαζ πθήνςξ απαθθαβιέκμξ απυ νφπμοξ ιε απυδμζδ 

πμο λεπενκάεζ ημ 99,5%. 

 

EΞΑΔΡΗΜΟ  

 

Γζα ηζξ ακάβηεξ αενζζιμφ ημο εαθάιμο δζηθείδςκ εα εβηαηαζηαεεί ζφζηδια 

ελαενζζιμφ ιε θοβμηεκηνζηυ ακειζζηήνα ηφπμο ″ιακζηανζμφ″ ζηδκ μνμθή ημο 

εαθάιμο. Ο οπμθμβζζιυξ ημο ιεβέεμοξ ημο ακειζζηήνα έβζκε ιε ηδκ παναδμπή 

ηςκ 15 εκαθθαβχκ αένα ημο πχνμο ημο εαθάιμο ακά χνα. Ο ακειζζηήναξ εα 

θεζημονβεί υηακ παναζηεί ακάβηδ βζα ακακέςζδ ημο αένα ημο πχνμο ηαζ 

απυννζρδ ηςκ μζιχκ (πνμκμδζαηυπηδξ) πμο ιπμνεί κα ιεηαθενεμφκ ιέζς ηςκ 

ζςθδκχζεςκ ηςκ ηαθςδίςκ πμο ηνμθμδμημφκ ηζξ δζηθείδεξ ημο εαθάιμο, έηζζ 

χζηε κα ακακεχκεηαζ επανηχξ μ λδνυξ εάθαιμξ ηςκ δζηθείδςκ ημο 

αακμζηαζίμο. 

Ο θοβμηεκηνζηυξ ακειζζηήναξ εα είκαζ αζμιδπακζημφ ηφπμο, ελ’ μθμηθήνμο απυ 

αθμοιίκζμ ακεεηηζηυ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ιε μπζζεμηθζκή θηενςηή απυ 

βαθαακζζιέκμ παθοαδμέθαζια ηαζ ιε πνμζηαηεοηζηυ ιεηαθθζηυ πθέβια. 

Σμ ιμηέν εα έπεζ πνμζηαζία IP55, ηθάζδ F, εα είκαζ ιμκμθαζζηυ ή ηνζθαζζηυ 

ιε ακημπή ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ 120 
μ
C ημοθάπζζημκ. 

Ζ πνμζαβςβή ημο κςπμφ αένα βζα ημκ ελαενζζιυ ημο αακμζηαζίμο εα 

ελαζθαθίγεηαζ ιε δφμ αβςβμφξ δζαιέηνμο Φ250, ζηζξ δφμ άηνεξ ημο εαθάιμο 

ηαζ ζε παιδθυ φρμξ πενίπμο 50cm απυ ημ δάπεδμ χζηε κα ζανχκεηαζ επανηχξ 
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υθμξ μ πχνμξ ημο εαθάιμο, ιε πνμζαβςβή κςπμφ αένα παιδθά ηαζ απαβςβή 

ρδθά ζηδκ μνμθή.  

ημ πχνμ ημο μζηίζημο εα ημπμεεηδεεί αλμκζηυξ ακειζζηήναξ ημίπμο 

αζμιδπακζημφ ηφπμο ημ ιέβεεμξ ημο μπμίμο πνμέηορε ιε ηδκ παναδμπή ηςκ 8 

εκαθθαβχκ αένα ημο πχνμο ημο μζηίζημο. Ο ακειζζηήναξ εα θεζημονβεί υηακ 

παναζηεί ακάβηδ βζα ακακέςζδ ημο αένα πχνμο ηαζ απυννζρδ μζιχκ πμο 

ιπμνεί κα ιεηαθενεμφκ ιέζς ηςκ ζςθδκχζεςκ ηςκ ηαθςδίςκ πμο 

ηνμθμδμημφκ ημκ ημπζηυ πίκαηα ηςκ δζηθείδςκ. Θα πνέπεζ κα πνμαθεθεεί 

ζηεβακμπμίδζδ ηςκ ζςθήκςκ υδεοζδξ ηαθςδίςκ ιε πμθομονεεάκδ ζημ πχνμ 

ηςκ θνεαηίςκ δζέθεοζδξ. 

6 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΗΥΤΡΧΝ 

ΡΔΤΜΑΣΧΝ 

6.1 Δηζαγσγή 

6.1.1 Γεληθά 

Ακηζηείιεκμ ημο ηιήιαημξ αοημφ είκαζ δ πνμδζαβναθή ηςκ πάζδξ θφζεςξ 

οθζηχκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ, ήημζ ηςκ ζονιαηχζεςκ, 

ηαθςδζχζεςκ, νεοιαημδμηχκ, δζαημπηχκ ηάεε είδμοξ, θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ, 

πζκάηςκ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ ηθπ. 

Ζ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ ηαζ ηίκδζδξ πενζθαιαάκεζ ηάεε δθεηηνμθμβζηή 

εβηαηάζηαζδ ζζπονχκ νεοιάηςκ ηάζδξ θεζημονβίαξ ιέπνζ 1000V. 

6.1.2 Καλνληζκνί 

Οθα ηα οθζηά εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημοξ παναηάης ηακμκζζιμφξ, υπςξ ζζπφμοκ 

ιεηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ ζοιπθδνχζεζξ ημοξ: 

 Κακμκζζιμί Δζςηενζηχκ Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ ΤΑ 80255/ΦΔΚ Β 

59/11-4-1955. 

 Ηζπφμκηεξ ηακμκζζιμί ηαζ υνμζ ηδξ ΓΔΖ. 

 Ηζπφμοζεξ Πονμζαεζηζηέξ Γζαηάλεζξ. 

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

 Δθθδκζηυξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ (ΔΛΟΣ). 

 VDΔ/DΗΝ Standards. 

 Ηζπφμκηεξ Κακμκζζιμί πςνχκ ΔΟΚ ηαζ ΖΠΑ βζα υνβακα ηαζ οθζηά 

πνμενπυιεκα απυ πχνεξ ημο ελςηενζημφ 

6.1.3 Τπνβνιέο γηα έγθξηζε πιηθώλ 

Καηαζηεοαζηζηά ζπέδζα (η) ή πθδνμθμνίεξ ηαηαζηεοαζηχκ απυ απμηυιιαηα 

ηαηαθυβςκ (π) ή δείβιαηα (δ) εα οπμαθδεμφκ βζα ηα παναηάης οθζηά: 

 Φςηζζηζηά ζχιαηα (π ηαζ δ). 
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 Ρεοιαημδυηεξ (π ηαζ δ). 

 Γζαηυπηεξ θςηζζιμφ (π ηαζ δ). 

 Γζαηυπηεξ ηάεε είδμοξ (π). 

 ηδνίβιαηα ζςθδκχζεςκ (δ). 

 ςθήκεξ (δ). 

 πάνεξ ηαθςδίςκ (π ηαζ δ). 

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

 Αβςβμί ηαζ ηαθχδζα (π ηαζ δ). 

 Ζθεηηνζημί Πίκαηεξ (π ηαζ η). 

 Όνβακα πζκάηςκ (π). 

 Όνβακα πνμζηαζίαξ ηαζ εθέβπμο ηζκδηήνςκ (π). 

 Γζαβνάιιαηα αοημιαηζζιχκ (η). 

Πθδνμθμνίεξ ή ηαζ δείβιαηα βζα ηάεε άθθμ οθζηυ πμο εα γδηήζεζ δ Δπίαθερδ 

πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ακ ηα οθζηά 

πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμδζαβναθχκ. 

6.2 ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΛΧΓΗΑ ΗΥΤΡΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ 

6.2.1 Αγσγνί ηππνπ "ΝΤΑ" 

Οζ αβςβμί ηφπμο "ΝΤΑ" εα έπμοκ εενιμπθαζηζηή ιυκςζδ ηαζ εα είκαζ απυθοηα 

ζφιθςκμζ ιε ημκ πίκαηα ΗΗΗ, άνενμ 135 ηαηδβμνία 1α ηςκ Δθθδκζηχκ 

ηακμκζζιχκ ηαζ ημοξ Γενιακζημφξ ηακμκζζιμφξ VDE0250, 0283 ηαζ DIN 

47102. 

6.2.2 Καιώδηα ηύπνπ "ΝΤΜ" 

Σα ηαθχδζα ηφπμο "ΝΤΜ" εα έπμοκ εενιμπθαζηζηή επέκδοζδ ηαζ εα είκαζ 

απυθοηα ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα ΗΗΗ άνενμ 135 ηαηδβμνία 3α ηςκ Δθθδκζηχκ 

ηακμκζζιχκ ηαζ ημοξ Γενιακζημφξ ηακμκζζιμφξ VDE 0250, 0233 ηαζ DIN 

47705. 

6.2.3 Καιώδηα ηύπνπ "ΝΤΤ" 

Σα ηαθχδζα ηφπμο "ΝΤΤ" εα έπμοκ ιακδφα ηαζ επέκδοζδ απυ εενιμπθαζηζηυ 

ζφιθςκα ιε ημοξ Γενιακ. Κακμκ. VDE 0271. 

6.2.4 Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο αγσγνύο 

Οθμζ μζ αβςβμί εα είκαζ πάθηζκμζ, ηαζ ιμκυηθςκμζ βζα δζαημιέξ ιέπνζ 6mm². Οζ 

αβςβμί ιε δζαημιή 10mm² ηαζ πάκς εα είκαζ πμθφηθςκμζ. 
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6.3 ΤΛΗΚΑ ΣΖΡΗΞΔΧ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 

6.3.1 ηεξίγκαηα θαισδίσλ 

 Σα ζηδνίβιαηα ηαθςδίςκ εα είκαζ δζιενή, ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ απυ ζοκεεηζηή 

νδηίκδ ή απυ ακεεηηζηυ πθαζηζηυ, ηαηάθθδθα βζα ζηενέςζδ ζε ζζδδνμηνμπζέξ 

(νάβεξ) ή ηαζ απ'εοεείαξ ζημκ ημίπμ (ιυκμ βζα ηαθχδζα ιζηνήξ δζαιέηνμο). 

Οζ ημπθίεξ ζοζθίβλεςξ ηςκ δφμ ηιδιάηςκ ηςκ ζηδνζβιάηςκ ηαζ μζ ημπθίεξ 

ζηενεχζεςξ, εα είκαζ επζκζηεθςιέκμζ ή επζηαδιζςιέκμζ ή απυ ακμλείδςημ 

πάθοαα. 

6.3.2 ηδεξνηξνρηέο (ξάγεο) 

Οζ ζζδδνμηνμπζέξ ζηδνίλεςξ εα έπμοκ δζαημιή πάπμοξ ημοθάπζζημκ 2mm ηαζ εα 

είκαζ ζζπονά βαθαακζζιέκεξ ζε εενιυ θμοηνυ ιεηά ηδκ ημπή ημοξ ή μπμζαδήπμηε 

άθθδ απαζημφιεκδ ηαηενβαζία ημοξ. 

Ζ ζηήνζλδ ηςκ ζζδδνμηνμπζχκ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ένβμο εα βίκεζ ιε 

ακμλείδςημοξ ή επζκζηεθςιέκμοξ ημπθίεξ εηημκχζεςξ. 

6.3.3 Δζράξεο θαισδίσλ 

 Οζ εζπάνεξ ηαθςδίςκ εα είκαζ ιεηαθθζηέξ απυ δζάηνδηδ βαθαακζζιέκδ 

θαιανίκα πάπμοξ 0,75  1 mm. πμο εα βαθαακζζεεί ζε εενιυ θμοηνυ. Οζ 
εζπάνεξ ηαθςδίςκ εα ζοκμδεφμκηαζ ηαζ ζε υθα ηα εζδζηά ελανηήιαηα 

ζπδιαηζζιμφ ή ζηδνίλεχξ ηςκ (ηαιπφθεξ, ζοζημθέξ, δζαηθαδχζεζξ, μνεμζηάηεξ, 

αναπίμκεξ ζηδνίλεςξ ηθπ.) επίζδξ βαθαακζζιέκα ζε εενιυ θμοηνυ. 

6.4 ΧΛΖΝΔ KOYTIA ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ ΑΓΧΓΟΗ - ΚΑΛΧΓΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ - ΚΑΝΑΛΗ ΗΥΤΡΧΝ 

ΚΑΗ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ 

6.4.1 ΣΤΠΟΗ ΧΛΖΝΧΝ 

6.4.1.1 Υαιπβδνζσιήλεο (επζείο)  

Οζ παθοαδμζςθήκεξ εα είκαζ ιε ναθή, ηαζ εα απμηεθμφκηαζ απυ παθφαδζκμ 

ζςθήκα πάπμοξ ημοθάπζζημκ 1 πζθ. πμο ζημ εζςηενζηυ ημο εα έπεζ ιμκςηζηή 

επέκδοζδ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 146 παν. 4 ημο ηακμκζζιμφ Δζςηενζηχκ 

Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ (ΦΔΚ 59/Β/55). Οζ παθοαδμζςθήκεξ εα αζδχκμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηα ελανηήιαηά ημοξ (ιμφθεξ, ηαιπφθεξ, δζαηθαδςηήνεξ ηαο, 

ζοζημθέξ, ημοηζά δζαηθάδςζδξ η.θ.π.) χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ απυθοηδ 

ζηεβακυηδηα ζημοξ αβςβμφξ πμο πενζέπμοκ. 

6.4.1.2 Δύθακπηνη ραιπβδνζσιήλεο (ζπηξάι) 

Οζ εφηαιπημζ παθοαδμζςθήκεξ εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα δζπθυ ιεηαθθζηυ 

μπθζζιυ απυ θεπηυ έθαζια πμο εα πενζαάθθεζ ηδκ ιμκςηζηή επέκδοζδ. 
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6.4.1.3 θιεξνί Μνλσηηθνί σιήλεο (επζείο) 

Οζ ζηθδνμί ιμκςηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ απυ πθαζηζηυ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 

146 ημο ηακμκζζιμφ Δζςηενζηχκ Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ (ΦΔΚ 59/Β/55). 

6.4.1.4 Δύθακπηνη Μνλσηηθνί σιήλεο (ζπηξάι) 

Οζ εφηαιπημζ ιμκςηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ επίζδξ απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ υπςξ 

ηαζ μζ παναπάκς. 

6.4.1.5 Γαιβαληζκέλνη ηδεξνζσιήλεο 

Οζ βαθαακζζιέκμζ ζζδδνμζςθήκεξ δεκ εα έπμοκ ιμκςηζηή επέκδοζδ βζ'αοηυ ηαζ 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ ηαθςδίςκ 

ηφπμο ΝΤΜ ή ΝΤΤ. Οζ δζαζηάζεζξ πμο δίδμκηαζ ζηα ζπέδζα ακαθένμκηαζ ζηδκ 

μκμιαζηζηή δζάιεηνυ ημοξ. Οζ βαθαακζζιέκμζ ζζδδνμζςθήκεξ εα είκαζ ιε ναθή 

ηαηά DIN 2439. 

6.4.1.6 Πιαζηηθνί ζσιήλεο (Τπνγείσλ Καισδίσλ) 

Οζ πθαζηζημί ζςθήκεξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ζηθδνυ πθςνζμφπμ 

πμθοαζκφθζμ (PVC) ή πμθοαζεοθέκζμ ηαηάθθδθμζ βζα πίεζδ θεζημονβίαξ 6 

Αηιμζθαζνχκ ηαζ πάπμοξ ημζπχιαημξ ζφιθςκα ιε ημκ παναηάης πίκαηα : 
 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ 

(mm) 

ΠΑΥΟ ΣΟΗΥΧΜΑΣΟ 

(mm) 

50 1,8 

75 2,2 

110 3,2 

125 3,7 

160 4,7 

 

Οζ πθαζηζημί ζςθήκεξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ οπμβείςκ 

ηαθςδίςκ. 

6.4.2 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΧΛΖΝΧΝ 

Ο ηνυπμξ εβηαηαζηάζεςξ ηαζ μζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ πνδζζιμπμζείηαζ ηάεε 

ηφπμξ ζςθήκα ακαβνάθμκηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ πνμδζαβνάθμκηαζ ζηδκ Σ..Τ. 

(Σεπκζηή οββναθή Τπμπνεχζεςκ). 

6.4.3 ΚΟΤΣΗΑ ΓΗΑΚΛΑΓΧΔΧ 

Σα ημοηζά δζαηθαδχζεςξ εα είκαζ ηοηθζηά ή μνεμβςκζηά ή ηεηνάβςκα ηαζ 

ηαηάθθδθα βζαημκ ηφπμ ημο ζςθήκα ή ηαθςδίμο πμο πνμμνίγμκηαζ. 

Ζ εθάπζζηδ δζάζηαζδ ηςκ ημοηζχκ δζαηθαδχζεςξ ηαεμνίγεηαζ ακελάνηδηα ημο 

ζπήιαηυξ ημοξ ζε 70 πζθ. 
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6.5 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΦΧΣΗΜΟΤ 

6.5.1  ηεγαλνί δηαθόπηεο 

Οζ ζηεβακμί δζαηυπηεξ εα είκαζ 10 Α/250 V, ηαηάθθδθμζ βζα μναηή ή ηαζ 

πςκεοηή ημπμεέηδζδ, δζιενείξ, πμνζεθάκδξ ιε πθήηηνμ, πνχιαημξ θεοημφ ή ηδξ 

εηθμβήξ ηδξ Δπίαθερδξ, πνμζηαζίαξ ΗΡ44 ηαηά CEI 529 βζα πςκεοημφξ 

δζαηυπηεξ ηαζ ΗΡ55 βζα μναημφξ δζαηυπηεξ. 

6.6 ΡΔΤΜΑΣΟΓΟΣΔ 

6.6.1 Ρεπκαηνδόηεο SCHUKO ζηεγαλνί 

ηεβακμί νεοιαημδυηεξ 16 Α/250 V, ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ, ηαηάθθδθμζ βζα 

μναηή ή πςκεοηή εβηαηάζηαζδ, δζιενείξ, ιε αάζδ απυ πμνζεθάκδ, δομ 

αηνμδεηηχκ ιε πθεονζηέξ βεζχζεζξ (ζμφημ ζηεβακυξ) ιε ηάθοιια πνμζηαζίαξ 

ηςκ αηνμδεηηχκ. 

6.6.2 Ρεπκαηνδόηεο βηνκεραληθνύ ηύπνπ 

6.6.2.1 Γεληθά 

Οζ νεοιαημδυηεξ αζμιδπακζημφ ηφπμο εα είκαζ απυ ζηθδνυ πθαζηζηυ, ζηεβακμί 

(Πνμζηαζίαξ ΗΡ44) ηαζ εα έπμοκ δζάηαλδ επαθχκ ζφιθςκα ιε ηδκ δζεεκή 

ηοπμπμίδζδ IEC 309-1/309-2, έηζζ χζηε βζα ηάεε ηάζδ δ δζάηαλδ ηςκ επαθχκ 

κα ιδκ ηαζνζάγεζ ζε ηακέκα άθθμ ηφπμ νεοιαημδυηδ. 

Όθμζ μζ νεοιαημδυηεξ ημο ηφπμο αοημφ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ημκ ακηίζημζπμ 

νεοιαημθήπηδ. 

6.6.2.2  Μνλνθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο 

 Οζ ιμκμθαζζημί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ ηνζπμθζημί (1Φ+ΟΤΓ+ΓΖ) μκμιαζηζηήξ 

εκηάζεςξ 16 Α ή 32 Α ηαζ ηάζεςξ 220V (50 ΖΕ). 

6.6.2.3 Σξηθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο. 

 Οζ ηνζθαζζημί νεοιαημδυηεξ εα είκαζ πεκηαπμθζημί (3Φ+ΟΤΓ+ΓΖ) 

 μκμιαζηζηήξ εκηάζεςξ 32 Α ηαζ ηάζεςξ 380 V (50 Ζz). 

6.6.3 Μνλνθαζηθνί ξεπκαηνδόηεο ρακειήο ηάζεσο (42 V). 

 Οζ ιμκμθαζζημί νεοιαημδυηεξ παιδθήξ ηάζεςξ εα είκαζ ηνζπμθζημί

 (1Φ+ΟΤΓ+ΓΖ) μκμιαζηζηήξ εκηάζεςξ 16 Α ηαζ ηάζεςξ 110 V (50 Hz). 
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6.7 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 

6.7.1 ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

6.7.1.1 Μεηαιιηθά κέξε 

΄Οθα ηα ιεηαθθζηά ιένδ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπμοκ οπμζηεί 

εζδζηή ηαηενβαζία απέκακηζ ζηδκ ζημονζά πμο εα πενζθαιαάκεζ, απμννφπακζδ, 

απμαμθή ηδξ ζημονζάξ, ηαζ επάθεζρδ ιε εζδζηυ οπυζηνςια ααθήξ. Ζ ηεθζηή 

ααθή εα είκαζ μιμζυιμνθδ πςνίξ εθαηηχιαηα ή λέκα ζχιαηα ηαζ εα έπεζ ρδεεί 

ζε θμφνκμ. 

Σμ εζςηενζηυ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα έπεζ θεοηυ πνχια ιε ζοκηεθεζηή 

ακαηθάζεςξ ημοθάπζζημκ 80%. 

 Σμ ηνάια ημο αθμοιζκίμο απυ ημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζεμφκ ηα δζάθμνα 

ηιήιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπεζ ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε 

παθηυ (ηάης απυ 0,05%) βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ ορδθή ακημπή αοημφ ζε 

δζαανχζεζξ. 

Οθα ηα οπυθμζπα ιεηαθθζηά ηιήιαηα ηαζ ελανηήιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ 

εα είκαζ ααιιέκα ιε δφμ ζηνχζεζξ οπμζηνχιαημξ ορδθήξ πνυζθοζδξ ηαζ δφμ 

ζηνχζεζξ εθαζμπνχιαημξ πμο εα ρδεεί ζε ορδθή εενιμηναζία (ααθή θμφνκμο). 

Δζδζηά δε βζα ηα ιεηαθθζηά ιένδ πμο ζοιιεηέπμοκ έιιεζα ή άιεζα ζηδκ 

ακάηθαζδ ημο θςηυξ ηςκ θαιπηήνςκ δ ααθή εα πνέπεζ κα είκαζ θεοημφ 

πνχιαημξ, ζηζθπκή ηαζ κα ιδκ αθθμζχκεηαζ (ηζηνζκίγεζ) μφηε απυ ηδκ εενιυηδηα 

ηςκ θαιπηήνςκ μφηε απυ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο ή ημο ίδζμο ημο 

θςηζζηζημφ. 

6.7.1.2 Καιύκκαηα 

Σα βοάθζκα ηαθφιιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα είκαζ ιμκμηυιιαηα (πςνίξ 

ναθέξ) ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ δζαθακέξ βοαθί ιε δζαπεναηυηδηα πάκς απυ 

90%. Σα βοάθζκα ηαθφιιαηα επίζδξ πνέπεζ κα ακηέπμοκ ζε απυημιεξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ (π.π. δζαανμπή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

θεζημονβίαξ) ηαζ ζε άθθεξ εενιζηέξ ή ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ. 

Σα πθαζηζηά ηαθφιιαηα ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εα είκαζ επίζδξ 

ιμκμηυιιαηα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ δζαθακέξ ή αδζαθακέξ βαθαηηυπνςιμ 

αηνοθζηυ ή πμθοηαναμκζηυ πθαζηζηυ ιε δζαπεναηυηδηα πάκς απυ 90% (βζα ηα 

δζαθακή ηαθφιιαηα) πςνίξ θοζαθίδεξ ή βναιιέξ ή άθθα εθαηηχιαηα. Σα 

πθαζηζηά ηαθφιιαηα δεκ πνέπεζ κα οθίζηακηαζ παναιμνθχζεζξ ή αθθμζχζεζξ 

(ηζηνίκζζια) μφηε απυ ηδκ εενιυηδηα μφηε απυ ηζξ οπενζχδεζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο 

ή ημο ίδζμο ημο θςηζζηζημφ. 

6.7.1.3 Πξνζηαζία - παξεκβύζκαηα ζηεγαλόηεηαο 

 Σα πανειαφζιαηα ζηεβακυηδηαξ εα είκαζ απυ NEOPRENE, αζεοθμπνμποθέκζμ 

ή πονζηζμφπμ πθαζηζηυ ακεεηηζηυ ζηδκ εενιυηδηα ηαζ ζηζξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ. 

 Σα θςηζζηζηά ζχιαηα πνμζηαζίαξ IP 43 (DIN 40050) ηαζ πάκς εα θένμοκ ηαζ 

ηαηάθθδθμοξ ζηοπζμεθίπηεξ βζα ηδκ ζηεβακμπμίδζδ ηδξ εζζυδμο ημο 

ηνμθμδμηζημφ ηαθςδίμο. 
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6.7.1.4 Δζσηεξηθέο θαισδηώζεηο ειεθηξηθώλ νξγάλσλ 

Σα υνβακα αθήξ πνμαθέπμκηαζ βεκζηά ιέζα ζηα θςηζζηζηά ζχιαηα ζε ζδζαίηενμ 

πχνμ πμο πνέπεζ κα είκαζ εφημθα επζζηέρζιμξ ηαζ εζδζηά ιεθεηδιέκμξ βζα ηδκ 

απαβςβή ηδξ εηθομιέκδξ εενιυηδηαξ. 

Οζ θοπκζμθααέξ εα είκαζ αανείαξ ηαηαζηεοήξ απυ πμνζεθάκδ ή ηαηάθθδθμ 

πθαζηζηυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζε εενιμηναζία ιέπνζ 100
°
C. 

Γζα ηδκ δζακμιή ημο νεφιαημξ ιέζα ζηα θςηζζηζηά εα πνέπεζ κα οπάνπεζ 

ηαηάθθδθμξ αηνμδέηηδξ απυ πμνζεθάκδ, πμθοαιίδδ ή άθθμ ηαηάθθδθμ 

πθαζηζηυ οθζηυ ακεεηηζηυ ζε εενιμηναζίεξ ιέπνζ 100°C. 

Οζ εζςηενζηέξ ζονιαηχζεζξ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ πνέπεζ κα έπμοκ ορδθή 

εενιζηή ηαζ ιδπακζηή ακημπή βζ'αοηυ πνμαθέπμκηαζ ιε πονζηζμφπμ (SILICONE) 

ιμκςηζηυ ιακδφα. Σα θςηζζηζηά ζχιαηα εα πνέπεζ επίζδξ κα έπμοκ αηνμδέηηδ 

βεζχζεςξ απυ μνείπαθημ ή ακμλείδςημ πάθοαα. 

6.7.1.5 ΄Οξγαλα αθήο ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ. 

6.7.1.5.1 Γεληθά 

 Σα θςηζζηζηά ζχιαηα ιε θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ εα έπμοκ υνβακα αθήξ πμο εα 

πθδνμφκ ηζξ παναηάης απαζηήζεζξ: 

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

 Σμ ζφζηδια αθήξ εα απμηεθείηαζ απυ ζηναββαθζζηζηυ πδκίμ (ιπάθθαζη), 

εηηζκδηή ηαζ ποηκςηή δζμνεχζεςξ ημο ζοκδιζηυκμο ιε ακηίζηαζδ 
εηθμνηίζεςξ. 

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

αοηχκ. 

6.7.1.5.2 Δθθηλεηέο (starters) 

 Οζ εηηζκδηέξ (STARTERS) εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα βοάθζκμ ζςθήκα βειάημ 

ιε αένζμ ιέζα ζημκ μπμίμκ εα ανίζημκηαζ ηα 2 δζιεηαθθζηά δθεηηνυδζα. Οζ 

εηηζκδηέξ πνέπεζ κα έπμοκ ιμκςηζηυ πενίαθδια ηαζ κα ιδκ ηαηακαθίζημοκ 

πνυζεεηδ εκένβεζα υηακ μ θαιπηήναξ είκαζ ακαιιέκμξ. Θα είκαζ ιαηνάξ 

δζάνηεζαξ γςήξ, βζα εενιμηναζία 90-100°C ηαζ εα θένμοκ εκζςιαηςιέκμ 

ακηζπαναζζηζηυ ποηκςηή. 

6.7.1.5.3  ηξαγγαιηζηηθά πελία 

 Σα ζηναββαθζζηζηά πδκία εα απμηεθμφκηαζ απυ έκα ιεηαθθζηυ πενίαθδια ιε 

αηνμδέηηδ βεζχζεςξ ιέζα ζημ μπμίμ εα ανίζηεηαζ μ πονήκαξ ημο ειπμηζζιέκμξ 

ζε πμθοεζηενζηή νδηίκδ. Σα ζηναββαθζζηζηά πδκία εα πνέπεζ κα είκαζ ηεθείςξ 

αευνοαα ηαζ κα θένμοκ ημ ζήια εβηνίζεςξ ηςκ VDE. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα 

έπμοκ εβηνζεεί ηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ηςκ θαιπηήνςκ. 

6.7.1.5.4  Ππθλσηέο δηνξζώζεσο ζπλεκηηόλνπ 

 Οζ ποηκςηέξ δζμνεχζεςξ ημο ζοκδιζηυκμο εα είκαζ αοημεεναπεουιεκμο ηφπμο 

ιε πενίαθδια απυ αθμοιίκζμ ηαζ εα είκαζ ζηεβακμί. Σμ ιέβεευξ ημοξ εα είκαζ 
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ηάεε θμνά ηαηάθθδθμ βζα ηδκ δζυνεςζδ ημο ζοκδιζηυκμο ζε 0,95 πενίπμο 

(μπςζδήπμηε υιςξ πάκς απυ 0,85) ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απαναίηδηα ηαζ απυ 

ηδκ ακάθμβδ ακηίζηαζδ εηθμνηίζεςξ. 

6.7.1.5.5 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

Ποηκςηήξ δζμνεχζεςξ ζοκδιζηυκμο εα πνμαθεθεεί αηυια ηαζ βζα ηα θςηζζηζηά 

ιε 1 θαιπηήνα θεμνζζιμφ (ζφκδεζδ ποηκςηή πανάθθδθα). 

ηζξ πενζπηχζεζξ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ιε γοβυ ανζειυ θαιπηήνςκ εα βίκεζ 

πνήζδ ηδξ δζαηάλεςξ DUO βζα ηάεε δφμ θαιπηήνεξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ 

ηφηθςια ημο εκυξ θαιπηήνα εα είκαζ επαβςβζηυ εκχ ημο άθθμο πςνδηζηυ 

(ζφκδεζδ ποηκςηή εκ ζεζνά) χζηε ηα δφμ ηοηθχιαηα ζοκδοαγυιεκα κα έπμοκ 

ζοκηεθεζηή ζζπφμξ cμsθ ~ 1. 

Ζ ζζπφξ πμο απμννμθάηαζ απυ ημ ζφζηδια αθήξ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ 

ιζηνυηενδ ηαζ μπςζδήπμηε υπζ ιεβαθφηενδ απυ ηζξ παναηάης ηζιέξ: 

 θαιπηήναξ 18W/20W - 5W. 

 θαιπηήναξ 36W/40W - 9W. 

 θαιπηήναξ 58W/65W - 10W. 

6.7.2 ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ ΣΔΓΑΝΟ ΜΔ 

ΓΗΑΦΑΝΔ ΠΟΛΤΚΑΡΒΟΝΗΚΟ ΚΑΛΤΜΜΑ. 

6.7.2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σμ θςηζζηζηυ ζχια εα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα μναηή ημπμεέηδζδ ζηδκ μνμθή, 

ηαηάθθδθμ βζα θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ, ζηεβακυ, πνμζηαζίαξ IP 55 (DIN 

40050/IEC 144), ιε δζαθακέξ αηνοθζηυ ηάθοιια. 

6.7.2.2 Βάζε - αληαπγαζηήξαο 

 Ζ αάζδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ 

εενιμακεεηηζηή νδηίκδ, θμνιανζζιέκδ ζε injection. Σα ακμίβιαηα εζζυδμο ηςκ 

ηνμθμδμηζηχκ ηαθςδίςκ εα ζηεβακμπμζδεμφκ ιε ηαηάθθδθμ ζηοπζμεθίπηδ. ηα 

πθάβζα ή πίζς απυ ημοξ θαιπηήνεξ εα δζαιμνθςεεί ηαηάθθδθδ εέζδ, βζα ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ζηναββαθζζηζηχκ πδκίςκ (ιπάθθαζη) ηαζ ηςκ ζονιαηχζεςκ, 

πμο εα ηαθοθεεί ηαηάθθδθα χζηε ημ εζςηενζηυ ημο θςηζζηζημφ κα απμηεθεί ιία 

εκζαία επζθάκεζα ακάηθαζδξ πμο εα είκαζ απδθθαβιέκδ απυ ελανηήιαηα. Ο 

ακηαοβαζηήναξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ θαιανίκα DKP πάπμοξ 

ημοθάπζζημκ 0,6 mm, ααιιέκμξ δθεηηνμζηαηζηά ζε πνχια θεοηυ. 

6.7.2.3 Κάιπκκα 

 Σμ ηάθοιια ημο θςηζζηζημφ εα είκαζ απυ δζαθακέξ αοηυζαδζημ πμθοηαναμκζηυ 

οθζηυ. Ζ ζηεβακμπμίδζδ ημο ηαθφιιαημξ ηαζ ηδξ αάζδξ ημο θςηζζηζημφ 

ζχιαημξ εα βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ πανέιαοζια απυ θάζηζπμ ή αθνχδεξ 

πθαζηζηυ. Σμ ηάθοιια δε εα παναιμνθχκεηαζ μφηε εα αθθμζχκεηαζ (ηζηνίκζζια) 

απυ ηδ εενιυηδηα ή ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηςκ θαιπηήνςκ. 
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6.7.2.4 ΄Οξγαλα αθήο 

 Σμ θςηζζηζηυ ζχια εα εθμδζαζεεί ιε υθα ηα υνβακα αθήξ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηδκ ζπεηζηή πνμδζαβναθή. 

6.7.2.5 Λνηπέο απαηηήζεηο 

 Σα δζάθμνα ιένδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα πθδνμφκ επίζδξ ηαζ ηδκ 

πνμδζαβναθή "ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ". 

6.7.3 ΦΧΣΗΣΗΚΑ ΧΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

6.7.4 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Φςηζζηζηυ ζχια αζθαθείαξ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ (1 Υ 8 W) παιδθήξ ηάζεςξ 

πμο ηνμθμδμηείηαζ απυ εκζςιαηςιέκεξ ζ'αοηυ ιπαηανίεξ Νζηεθίμο - Καδιίμο 

δζανηείαξ θεζημονβίαξ 90min. 

6.7.5 Βάζε - Κάιπκκα 

 Ζ αάζδ εα είκαζ απυ πθαζηζηή φθδ πμο δεκ εα ζοκηδνεί ηδκ θςηζά αθθά εα 

αοημζαήκεηαζ, ημ ηάθοιια εα είκαζ απυ δζαθακέξ πνζζιαηζηυ αηνοθζηυ. 

6.7.6 Γηάηαμε θνξηίζεσο - απηνκαηηζκνί 

 Ζ ακμνεςηζηή δζάηαλδ εα είκαζ εκζςιαηςιέκδ ζημ θςηζζηζηυ ηαζ ηαηάθθδθδ 

βζα δίηηομ 220V/50HZ εκχ δ δζάηαλδ αοημιαηζζιμφ εα ακάαεζ ημ θςηζζηζηυ 

υηακ δζαηυπηεηαζ δ ηάζδ ηνμθμδμηήζεςξ ηαζ εα ζαήκεζ ημ θςηζζηζηυ ιε ηδκ 

απμηαηάζηαζή ηδξ. 

6.7.7 Παξαιιαγέο ηνπ βαζηθνύ ηύπνπ 

 Γζα θςηζζιυ μδχκ δζαθοβήξ. 

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

6.7.8 Λνηπέο απαηηήζεηο 

 Σα δζάθμνα ιένδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ εα πθδνμφκ επίζδξ ηαζ ηδκ 

πνμδζαβναθή "ΓΔΝΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ". 

6.8 ΛΑΜΠΣΖΡΔ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 

6.8.1 πκβαηηθνί ιακπηήξεο θζνξηζκνύ. 

Οζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ εα έπμοκ δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ 7000 ςνχκ. 

Βαζζηά πνμαθέπμκηαζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ιε ηα παναηάης ηεπκζηά 

παναηηδνζζηζηά ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ CIE (PUBLICATION No. 13). 

 Λακπηήξεο κε νπδέηεξν θσο (INTERMEDIATE) 

 Θενιμηναζία πνχιαημξ  : 3300 έςξ 5500° K (COLOR 

TEMPERATURE). 
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 Γείηηδ πνςιαηζηήξ απμδυζεςξ : Ra 85 (COLOR RENDERING 
INDEX). 

 Φςηεζκή απυδμζδ: 

 18W - 1350 Lumens 

 36W - 3350 Lumens 

 58W - 5200 Lumens 

6.8.2 Λακπηήξεο θζνξηζκνύ λένπ ηύπνπ (compact) 

Οζ θαιπηήνεξ εα είκαζ εκδεζηηζημφ ηφπμο PL, PL-C ηδξ PHILIPS ή ζζμδφκαιμο 

ηαζ εα απμηεθμφκηαζ απυ αάζδ ιε δφμ αηίδεξ, ηαζ εκζςιαηςιέκμ STARTER, 

ηαζ δίδοιμ ή ηεηνάδοιμ ζςθήκα εηηέκςζδξ αενίμο. 

Ζ απυδμζδ ηςκ θαιπηήνςκ δεκ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηζξ παναηάης 

ηζιέξ: 

- PL 5W :  250 LUMENS 

- PL 7W :   400 LUMENS 

- PL 9W :   600 LUMENS 

- PL 11W :   900 LUMENS 

- PL 18W :  1200 LUMENS 

- PL 24W :  1800 LUMENS 

- PL 36W :  2900 LUMENS 

- PL-C 10W :  600 LUMENS 

- PL-C 13W :  900 LUMENS 

- PL-C 18W :  1200 LUMENS 

- PL-C 26W :  1800 LUMENS 

Οζ παναπάκς θαιπηήνεξ απαζημφκ βζα ηδκ θεζημονβία ημοξ ακελάνηδημ Ballast, 

εα έπμοκ δε δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ 5000 χνεξ. 

6.9 ΟΡΓΑΝΑ ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ ΚΗΝΖΖ ΔΚΣΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

6.9.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Οζ δζαηυπηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ, υπςξ δζαηυπηεξ δφμ 

ή ηνζχκ εέζεςκ, ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ, δζαηυπηεξ ΡΑCCΟ ή ιαπαζνςημί ή 

μπμζμοδήπμηε ηφπμο δζαηυπηεξ θμνηίμο ηθπ. εα είκαζ ζφιθςκμζ ιε ηα 

πνμδζαβναθυιεκα βζα ημοξ ακηίζημζπμοξ δζαηυπηεξ πζκάηςκ, ηαηάθθδθμζ υιςξ 

βζα εβηαηάζηαζδ εηηυξ πζκάηςκ, ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηάεε θμνά πνήζδ ημοξ. 

Οζ δζαηάλεζξ πνμζηαζίαξ ηαζ εηηίκδζδξ ηζκδηήνςκ πμο πενζβνάθμκηαζ 

παναηάης, ζηδκ πενίπηςζδ πμο εβηαείζηακηαζ εκηυξ πζκάηςκ εα είκαζ 

ηαηάθθδθδ βζα ημπμεέηδζδ ζε πίκαηα. 
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6.9.2 ΓΗΑΚΟΠΣΔ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ ΚΑΗ 

 ΤΚΔΤΧΝ 

Οζ δζαηυπηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμιυκςζδ ηζκδηήνςκ ηαζ 

ζοζηεοχκ εα είκαζ ηφπμο ΡΑCCΟ ή ιαπαζνςημί ή μπμζμοδήπμηε ηφπμο 

δζαηυπηδ θμνηίμο. Ζ εβηαηάζηαζδ ημοξ εα βίκεηαζ εκηυξ ζηεβακμφ πθαζηζημφ 

ηζαςηίμο πνμζηαζίαξ ΗΡ 54 ηαηά DΗΝ 40050, ηαηάθθδθμο βζα πςκεοηή ή 

επίημζπδ εβηαηάζηαζδ. 
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7 ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ - ΟΡΓΑΝΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 

7.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Πίκαηαξ εα είκαζ ηθεζζημφ ηφπμο, ιεηαθθζηυξ απυ ζηεθεηυ ζζδενμβςκζχκ ιε 

ηαθφιιαηα απυ παθοαδμεθάζιαηα πάπμοξ 2mm ιε επζηάθορδ εενιζηά 

πμθοιενζζιέκδξ επμλεζδζηήξ πμφδναξ ηαζ επζζηέρζιμξ απυ ηδκ ειπνυζεζα 

πθεονά βζα επζεεχνδζδ μνβάκςκ ηαζ ηθεζζηυξ απυ ηζξ άθθεξ πθεονέξ. Ζ 

ηαηαζηεοή ημο βεκζημφ πίκαηα παιδθήξ ηάζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε 

ημ πνυηοπμ ΔΝ 60439 (IEC 439) ιε ηα αηυθμοεα δθεηηνζηά παναηηδνζζηζηά: 

Οκμιαζηζηή Σάζδ Λεζημονβίαξ 400 V  

Ανζειυξ Φάζεςκ 3Ph +Ν +ΡΔ  

Σάζδ ιυκςζδξ ηονίςκ γοβχκ 1000 V  

οπκυηδηα Λεζημονβίαξ 50 Hz 

Λεζημονβία ζε ζφζηδια βεζχζεςξ (ΣΝ) ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ 

ΓΔΖ 

Ζ είζμδμξ / έλμδμξ ηςκ ηαθςδίςκ ηνμθμδυηδζδξ, δζακμιήξ ηαζ εθέβπμο εα 

βίκεηαζ είηε απυ ημ πάκς είηε απυ ημ ηάης ιένμξ ημο πίκαηα, εα αημθμοεεί υιςξ 

εκζαίμ ηακυκα υδεοζδξ βζα ηδκ είζμδμ ηαζ ηδκ έλμδμ ηδξ πανμπήξ νεφιαημξ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο πςνίγεηαζ ζε πενζζζυηενα ημο εκυξ πεδίμο, δ μπμία ηαζ 

ακαπανζζηάηαζ ζπδιαηζηά ζηδκ ελςηενζηή πνυζμρδ ημο πίκαηα. 

Καηάθθδθεξ δζαηάλεζξ εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ πζκάηςκ ηαηά ηδκ 

δζέθεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ, εκχ υθα ηα ηαθχδζα εα ζοκδέμκηαζ ζε ηθειιμζεζνέξ 

ιε ακαθοηζηή ανίειδζδ. Ο πίκαηαξ εα θένεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εονίδεξ 

βεζχζεςκ. 

Γζα υθα ηα λεπςνζζηά ζηαεενά ιεηαθθζηά ιένδ (δδθαδή ιεηςπζηέξ πθάηεξ, 

αάζεζξ ζηήνζλδξ ημο δζαημπηζημφ οθζημφ, πθεονζηά ιεηαθθζηά ηαθφιιαηα ηηθ) 

εα πνέπεζ κα οπάνπεζ δθεηηνζηή ζοκέπεζα ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε ημκ 

αβςβυ βείςζδξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα ελαζθαθίγμκηαξ ηδ βείςζδ υθςκ ηςκ 

ζηαεενχκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ημο. 

ε υθα ηα ηζκμφιεκα ιεηαθθζηά ιένδ (ππ πυνηεξ, ακμζβιέκεξ ιεηχπεξ) εα πνέπεζ 

κα ημπμεεηδεεί αβςβυξ πνμζηαζίαξ (ππ πθελίδα βεζχζεςξ) δζαημιήξ 6 mm2 

ζφιθςκα ιε ημ IEC 60364-5-54. 

Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ (IP) ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ 

Πνυηοπμ IEC 60529 πμο εα δδθχκεηαζ ζηα πζζημπμζδηζηά δμηζιχκ ηφπμο ηαζ δ 

ηαηαζηεοή ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ ηέημζα χζηε κα επζηοβπάκεηαζ 

ααειυξ πνμζηαζίαξ ΗΡ20 ιε πθαίζζμ / πυνηα (ή ΗΡ31 βζα ζηεβακυηδηα ηαζ 

ζηυκδ). 

Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα έκακηζ ιδπακζηχκ ηνμφζεςκ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ΗΚ07 υπςξ αοηυξ μνίγεηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΝ 50102. 

Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ μνβάκςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 

πενζμνίγεηαζ δ ακαπηοζζυιεκδ εενιμηναζία ζημκ πίκαηα παιδθήξ ηάζδξ ηαζ κα 

πνμηζιμφκηαζ ζοκδέζεζξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ απαβςβή εενιυηδηαξ χζηε κα 
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πθδνμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ακφρςζδξ εενιμηναζίαξ ζφιθςκα ιε ημ Πνυηοπμ 

ΔΝ 60439 (IEC 439) . Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ μνβάκςκ εα βίκεζ ζε ζηδνίβιαηα ζηακά 

κα ακηέπμοκ ημ αάνμξ ηςκ μνβάκςκ πςνίξ παναιυνθςζδ ηαζ κα είκαζ ακεεηηζηά 

ζηζξ ηαθακηχζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ή ηαηά ηδκ 

αθυπθζζδ ηςκ ζοζηεοχκ ζε πενίπηςζδ ζθάθιαημξ. 

Όθα ηα υνβακα εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημπμεέηδζδ ιέζα ζε πίκαηα. Γζα εηείκα 

πμο απαζημφκ πεζνζζιυ, αοηυξ εα βίκεηαζ απυ ηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ημο πίκαηα. 

Σα υνβακα πνμζηαζίαξ ημο πίκαηα πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ επζθεηηζηή 

πνμζηαζία. Κάης απυ ηάεε δζαηυπηδ εκδεζηηζηή θοπκία ή άθθμ υνβακμ εα 

οπάνπεζ πζκαηίδα ιε πενζβναθή ζηα Δθθδκζηά ηαζ ακαθμνά ζηδκ ζδιαζία ημο. 

Οζ γοβμί δζακμιήξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιπάνεξ δθεηηνμθοηζημφ 

παθημφ ηφπμο ΔΣΡ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Ζ δζαημιή ηςκ ηονζχκ γοβχκ 

δζακμιήξ εα πνέπεζ κα είκαζ επανηείξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο μκμιαζηζημφ 

νεφιαημξ ιέζα ζηα απμδεηηά υνζα ακφρςζδξ εενιμηναζίαξ υπςξ αοηά 

μνίγμκηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΝ 60439 (IEC 439). Θα οπάνπεζ επίζδξ ηαζ πάθηζκμξ 

γοβυξ μοδεηένμο. 

Ζ επζθμβή ηδξ δζαημιήξ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιπανχκ παθημφ εα βίκεζ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ημο δθεηηνζημφ πίκαηα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ μκμιαζηζηυ 

νεφια ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ ημο, ηδκ ακημπή ζε αναποηφηθςια, ηδκ επζεοιδηή 

εενιμηναζία θεζημονβίαξ ηαζ ημκ ααειυ πνμζηαζίαξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα 

παιδθήξ ηάζδξ. Ζ ηνμθμδυηδζδ ηςκ θμνηίςκ ημο πίκαηα εα βίκεηαζ ιε ηαθχδζα 

ηφπμο J1VV(παθαζυξ ηφπμξ ΝΤΤ) ηαη' εθάπζζημκ. 

Ζ ζηήνζλδ ηςκ γοβχκ δζακμιήξ εα βίκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθμο ανζειμφ 

ιμκςηήνςκ χζηε κα ελαζθαθίγμκηαζ μζ ιμκςηζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

(μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ ηαζ ακημπή ζε αναποηφηθςια πμο ακαθένεδζακ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ). Δπίζδξ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ ιμκςηήνςκ 

εα πνέπεζ κα είκαζ ακεεηηζηυ ζε θςηζά ηαζ ζε εενιυηδηα παναβυιεκδ απυ 

εζςηενζηά δθεηηνζηά θαζκυιεκα. 

Ζ υδεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ ηςκ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ ιέζα ζημκ δθεηηνζηυ 

πίκαηα εα βίκεηαζ ζε πθαζηζηυ ηακάθζ υπμο δ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ 

ζηδνίλεςκ δεκ εα λεπενκά ηα 600 mm. Ζ ηαθςδίςζδ ηςκ αμδεδηζηχκ 

ηοηθςιάηςκ πμο πνμένπεηαζ απυ υνβακα ημπμεεηδιέκα ζε ηζκμφιεκα πθαίζζα 

ημο δθεηηνζημφ πίκαηα (π.π. πυνηα, ακμζβιέκεξ ιεηυπεξ) εα βίκεηαζ ζε ιμνθή 

«πθελίδαξ» πανέπμκηαξ επανηή άκεζδ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ημοξ. Όθα ηα αμδεδηζηά 

ηοηθχιαηα εα ηαηαθήβμοκ ζε ηθέιιεξ. 

Ζ ζήιακζδ ημο πίκαηα ηαζ δ ζήιακζδ ηςκ μνβάκςκ εα βίκεζ ςξ αημθμφεςξ: 

ηδκ ειπνυξ ημο υρδ μ δθεηηνζηυξ πίκαηαξ εα θένεζ πζκαηίδα ιε ημ υκμια, ηδκ 

δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημκ ανζειυ παναβςβήξ (ή άθθμ 

παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ημο ένβμο). Κάεε ζοζηεοή εα θένεζ ηδκ μκμιαζία ηδξ 

ζφιθςκα ιε ηα ιμκμβναιιζηά ζπέδζα επζηνέπμκηαξ ζημκ πνήζηδ ημκ ζαθή 

δζαπςνζζιυ ηςκ ηοηθςιάηςκ πμο αθμνά ηάεε ζοζηεοή. Ζ ζήιακζδ πνέπεζ κα 

είκαζ ακεεηηζηή ηαζ ζςζηά ημπμεεηδιέκδ ζε ηάεε ζοζηεοή. 

ημ εζςηενζηυ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα οπάνπεζ ζήιακζδ ηςκ γοβχκ ηάεε 

θάζδξ (αθθά ηαζ ηςκ γοβχκ μοδεηένμο ηαζ βείςζδξ. Δπίζδξ εα οπάνπεζ πθήνδξ 

ζήιακζδ υθςκ ηςκ ηαθςδίςκ ηςκ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ. 
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Ο πίκαηαξ εα δμεεί πθήνςξ ζοκανιμθμβδιέκμξ ιε υθα ηα απαναίηδηα υνβακα 

ηαζ ζονιαηχζεζξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ απαναίηδημ ελάνηδια βζα ηδκ αζθαθή 

θεζημονβία ημο ακηθζμζηαζίμο, αηυιδ ηαζ ακ δεκ ακαθένεηαζ ζδζαίηενα 

παναηάης ( ππ αζθάθεζεξ πνμζηαζίαξ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ). Θα είκαζ 

ηαηαζηεοήξ ακαβκςνζζιέκμο μίημο ηαηαζηεοήξ ιε ακηίζημζπδ ειπεζνία ηαζ εα 

ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα πνμαθεπυιεκα πζζημπμζδηζηά δμηζιχκ ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ ΔΝ 60439(IEC 439) 

 

7.2 ΟΡΓΑΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ 

7.2.1 Απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο θιεηζηνύ ηύπνπ (Moulded case 

circuit breakers - MCCB) νλνκαζηηθήο έληαζεο από 100 έσο 

630Α 

7.2.1.1 Γεληθά 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο (MCCB) εα πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1 ηαζ 947-2 ή ημοξ ακηίζημζπμοξ 

ηακμκζζιμφξ ηςκ δζαθυνςκ πςνχκ-ιεθχκ (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 

947-1/2): 

 Θα πνέπεζ κα είκαζ ηαηδβμνίαξ Α ιε ζηακυηδηα δζαημπήξ ζε θεζημονβία (Ics) 

ίζδ ιε ηδκ ζηακυηδηα δζαημπήξ ιεβίζημο αναποηοηθχιαημξ (Icu)- ζε υθμ ημ 

εφνμξ ηάζδξ θεζημονβίαξ βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ 250Α, ηαζ έςξ ηα 

500V βζα ιεβαθφηενεξ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ. 

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

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

 Θα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα απυγεολδ, υπςξ μνίγεηαζ απυ ημοξ 

ηακμκζζιμφξ IEC 947-2, πανάβναθμξ 7-27. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα παναδίδμκηαζ ζε 

ακαηοηθμφιεκδ ζοζηεοαζία ζφιθςκα ιε ηζξ Δονςπασηέξ Οδδβίεξ. Ο 

ηαηαζηεοαζηήξ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ πμο δεκ 

ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ δδθαδή δεκ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ CFC’s, 

πθςνζμφπμζ οδνμβμκάκεναηεξ, ιεθάκζ βζα ηζξ εηζηέηεξ ζοζηεοαζζχκ απυ πανηυκζ 

η.θπ. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα δζαηίεεκηαζ ζε ζηαεενμφ ή 

αοζιαηςημφ ηφπμο ή ζονυιεκμζ ζε θμνείμ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε ηνζπμθζημφξ ή 

ηεηναπμθζημφξ. ημοξ αοηυιαημοξ δζαηυπηεξ ηφπμο αοζιαηςημφ ή ζονμιέκμο 

ζε θμνείμ, ιία αζθάθεζα αθυπθζζδξ εα πνέπεζ κα ειπμδίγεζ ηδκ επακαζφκδεζδ 

ηαζ ηδκ απμζφκδεζδ εκυξ αοηυιαημο δζαηυπηδ πμο ανίζηεηαζ ζηδ εέζδ 

“ηθεζζηυξ” (ΟΝ). 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ζπεδζαζηεί 
ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ μνζγυκηζα ή ηάεεηδ ζηήνζλδ ημοξ, πςνίξ 

δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ζηδκ απυδμζδ ημοξ. Θα είκαζ δοκαηυκ κα ηνμθμδμημφκηαζ, 

είηε απυ ηδκ πθεονά ηδξ άθζλδξ, είηε ηδξ ακαπχνδζδξ (ακάκηζ/ ηαηάκηζ). 
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Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα πανέπμοκ ηθάζδ 

ιυκςζδξ ΗΗ (ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 664) ιεηαλφ ηδξ πνυζμρδξ ηαζ 

ηςκ εζςηενζηχκ ηοηθςιάηςκ ζζπφμξ. 

7.2.1.2 Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία, πεξηβάιινλ 

Γζα ιέβζζηδ αζθάθεζα, μζ επαθέξ ζζπφμξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιμκςιέκεξ, ιέζα ζε 

πενίαθδια απυ εενιμακεεηηζηυ οθζηυ, απυ άθθεξ θεζημονβίεξ υπςξ μ 

ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ, ημ πενίαθδια, δ ιμκάδα εθέβπμο ηαζ αμδεδηζηά 

ελανηήιαηα. 

Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ηςκ αοημιάηςκ δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα 

πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο ηαπείαξ γεφλδξ - ηαπείαξ απυγεολδξ, ιε δοκαηυηδηα 

αθυπθζζδξ ζε ζθάθια πμο εα είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηδ πεζνμηίκδηδ θεζημονβία. 

Οθμζ μζ πυθμζ εα πνέπεζ κα θεζημονβμφκ ηαοηυπνμκα ηαηά ημ ηθείζζιμ, άκμζβια 

ηαζ αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα εκενβμπμζμφκηαζ ιε ιία 

ιπανέηηα ή ιία θααή πμο εοηνζκχξ εα δείπκεζ ηζξ ηνεζξ εέζεζξ: ON, OFF ηαζ 

TRIPPED (ηθεζζηυξ, ακμζηηυξ ηαζ αθυπθζζδ ακηίζημζπα). 

Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ ζηακυηδηα απυγεολδξ ζφιθςκα ιε IEC 947-2/7-27 : 

 μ ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζπεδζαζιέκμξ έηζζ χζηε δ 

ιπανέηηα ή δ θααή κα ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ εέζδ OFF (Ο) ιυκμκ εάκ μζ 

επαθέξ ζζπφμξ είκαζ υθεξ ακμζηηέξ 

 ζηδ εέζδ OFF (O), δ ιπανέηηα ή δ θααή εα δείπκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ 
απυγεολδξ 

Ζ απυγεολδ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζείηαζ ιε δζπθή δζαημπή ζημ ηφηθςια 

ζζπφμξ. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα ιπμνμφκ κα δέπμκηαζ έκα 

ελάνηδια ηθεζδχιαημξ βζα ηδκ εέζδ “απυγεολδξ” ιε έςξ 3 θμοηέηα. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ έκα 

ιπμοηυκ αθυπθζζδξ ”push to trip”, ζηδκ πνυζμρή ημοξ, βζα δμηζιή ηδξ 

θεζημονβίαξ ηαζ ημο ακμίβιαημξ ηςκ πυθςκ. 

Ζ μκμιαζηζηή έκηαζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ, ημ ιπμοηυκ αθυπθζζδξ, δ 

ακαβκχνζζδ ημο ηοηθχιαημξ ελυδμο ηαεχξ ηαζ δ έκδεζλδ εεηζηήξ απυγεολδξ 

πνέπεζ κα είκαζ εοηνζκχξ μναηέξ ηαζ κα πνμζεββίγμκηαζ απυ ηδκ πνυζμρδ, ιέζς 

ημο ιπνμζηζκμφ ιένμοξ ή ηδξ πυνηαξ ημο πίκαηα. 

7.2.1.3 Πεξηνξηζκόο ξεύκαηνο, επηιεθηηθόηεηα, αληνρή 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ιεβάθδ 

ζηακυηδηα πενζμνζζιμφ ημο νεφιαημξ. Γζα αναποηοηθχιαηα, δ ιέβζζηδ εενιζηή 

ηαηαπυκδζδ I²t εα πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζε : 

 106 A²s βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ νεφιαημξ έςξ 250 Α 

 5x106 A²s βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ νεφιαημξ 400 Α έςξ 630 Α 
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Αοηά ηα παναηηδνζζηζηά εα επζηνέπμοκ ορδθή απυδμζδ βζα ηδκ ηεπκζηή ηδξ 

εκζζποιέκδξ πνμζηαζίαξ (cascading) ιε ηδ πνήζδ ζηδκ ακαπχνδζδ αοημιάηςκ 

δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ή ιζηνμαοημιάηςκ δζαημπηχκ νάβαξ. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα ζοιπενζθαιαάκμοκ έκα 

ελάνηδια ζπεδζαζιέκμ κα αθμπθίγεζ ημ δζαηυπηδ ζηδκ πενίπηςζδ πμθφ ορδθχκ 

νεοιάηςκ αναποηφηθςζδξ. Σμ ελάνηδια αοηυ εα είκαζ ακελάνηδημ απυ ηδ 

εενιμ-ιαβκδηζηή ή δθεηηνμκζηή ιμκάδα εθέβπμο. 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, μζ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ ηςκ 

μπμίςκ είκαζ ίζεξ ιε ηζξ μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ ηςκ ιμκάδςκ εθέβπμο ημοξ, εα 

πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ επζθεηηζηή ζοκενβαζία βζα μπμζμδήπμηε νεφια 

ζθάθιαημξ έςξ ημοθάπζζημκ 35 kA RMS, ιε μπμζμδήπμηε αοηυιαημ δζαηυπηδ 

ζηδκ ακαπχνδζδ ιε μκμιαζηζηή έκηαζδ ιζηνυηενδ ή ίζδ ιε ημ 0.4 ηδξ 

μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ πμο ανίζηεηαζ πνμξ ηδκ άθζλδ. 

Ζ δθεηηνζηή ακημπή ηςκ αοηυιαηςκ δζαημπηχκ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, υπςξ 

μνίγεζ μ ηακμκζζιυξ IEC 947-2, εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζδ ιε 3 θμνέξ 

ηδκ εθάπζζηδ απαζημφιεκδ απυ ημοξ ηακμκζζιμφξ. 

7.2.1.4 Βνεζεηηθά εμαξηήκαηα 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα είκαζ δοκαηυκ κα 

εθμδζαζημφκ, ιε έκα ιδπακζζιυ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ βζα δθεηηνζηά εθεβπυιεκδ 

θεζημονβία. Δκαξ δζαηυπηδξ επζθμβήξ θεζημονβίαξ “πεζνμηίκδηδ/αοηυιαηδ” ζηδκ 

πνυζμρδ, υηακ ηεεεί ζηδ εέζδ “πεζνμηίκδηδξ” θεζημονβίαξ, εα απμιμκχκεζ ημκ 

δθεηηνζηυ έθεβπμ. Θα είκαζ επίζδξ δοκαηή δ έκδεζλδ ζε απυζηαζδ ηδξ 

πεζνμηίκδηδξ ή αοηυιαηδξ θεζημονβίαξ. 

Ο πνυκμξ ηθεζζίιαημξ ημο ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ εα είκαζ ιζηνυηενμξ απυ 80 ms. 

O επακμπθζζιυξ απυ απυζηαζδ εα πνέπεζ κα απαβμνεφεηαζ ιεηά ηδκ αθυπθζζδ 

ελαζηίαξ δθεηηνζηχκ ζθαθιάηςκ (οπενθυνηζζδ, αναποηφηθςια, ζθάθια πνμξ 

βδ). Χζηυζμ αοηυ εα είκαζ δοκαηυκ, εάκ ημ άκμζβια πνμηαθείηαζ απυ πδκίμ 

ενβαζίαξ ή έθθεζρδξ ηάζδξ.  

Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ημο ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ, εα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο 

απμεήηεοζδξ-εκενβείαξ. 

Ζ πνμζεήηδ ιδπακζζιμφ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ ή πενζζηνμθζημφ πεζνζζηδνίμο 

δεκ εα πνέπεζ κα επδνεάγεζ ηαευθμο ηα παναηηδνζζηζηά ημο αοηυιαημο 

δζαηυπηδ : 

 μ ιδπακζζιυξ ιμηέν εα έπεζ ηνεζξ δοκαηέξ εέζεζξ (ON, OFF ηαζ TRIPPED) 

 ζηδκ πνυζμρδ ημο ιδπακζζιμφ ιμηέν εα πανέπεηαζ δοκαηυηδηα εεηζηήξ 
έκδεζλδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ επαθχκ (ON & OFF) 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο εα πνέπεζ κα έπμοκ ζπεδζαζηεί 

έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ εβηαηάζηαζδ ηςκ αμδεδηζηχκ 

ελανηδιάηςκ υπςξ, πδκία ηάζδξ (ενβαζίαξ ηαζ έθθεζρδξ ηάζδξ) ηαζ αμδεδηζηέξ 

επαθέξ έκδεζλδξ, ςξ ελήξ : 

 εα πνέπεζ κα είκαζ απμιμκςιέκα απυ ηα ηοηθχιαηα ζζπφμξ 

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

 αμδεδηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ζήιακζδ ηςκ αηνμδεηηχκ εα πνέπεζ κα 

ειθακίγμκηαζ πάκς ζημ πθαίζζμ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ ηαζ πάκς ζημ ίδζμ 

ημ αμδεδηζηυ ελάνηδια. 

 δ πνμζεήηδ αμδεδηζηχκ ελανηδιάηςκ δεκ εα πνέπεζ κα αολάκεζ ηζξ 
δζαζηάζεζξ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ ζζπφμξ. 

Ζ πνμζεήηδ ιδπακζζιμφ ιμηέν ηδθεπεζνζζιμφ ή πενζζηνεθμιέκμο πεζνζζηδνίμο 

δεκ εα πνέπεζ κα ηνφαεζ ή κα ειπμδίγεζ ηζξ νοειίζεζξ ηδξ ζοζηεοήξ.  

Θα είκαζ δοκαηυκ κα πνμζηεεεί πνμζηαζία ζθάθιαημξ πνμξ βδ ζημοξ 

αοηυιαημοξ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο, ιε ηδκ πνμζεήηδ εκυξ ζημζπείμο 

εθέβπμο νεφιαημξ δζαννμήξ (RCD), απεοεείαξ ζημ ζχια ημο δζαηυπηδ. Ζ 

ζοζηεοή πμο πνμηφπηεζ εα πνέπεζ κα : 

 ζοιθςκεί ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-2, πανάνηδια Β 

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

 είκαζ δοκαηυ κα θεζημονβεί μιαθά ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ έςξ ηαζ –

25°C. 

 ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ πςνίξ αμδεδηζηή ηνμθμδμζία, δδθαδή εα είκαζ δοκαηή 
δ ηακμκζηή θεζημονβία ζε μπμζμδήπμηε 2-θαζζηυ ή 3-θαζζηυ δίηηομ ιε ιία 

ηάζδ ιεηαλφ 200V ηαζ 440V, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο 

δζαηυπηδ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ αφεζζδξ ηδξ ηάζδξ έςξ 80 V. 

Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηυκ μζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ηθεζζημφ ηφπμο κα 

εθμδζαζημφκ ιε ζημζπεία έκδεζλδξ ζθαθιάηςκ, πςνίξ αοηά κα πνμηαθμφκ ηδκ 

αθυπθζζδ ημο αοηυιαημο δζαηυπηδ. 

7.2.1.5 Λεηηνπξγίεο πξνζηαζίαο 

7.2.1.5.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ιε μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ 

250 Α εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ ιία απυ ηζξ δφμ ιμκάδεξ εθέβπμο (πμο ιπμνμφκ 

κα εκαθθάζζμκηαζ) : 

 εενιμ-ιαβκδηζηή (εενιζηή βζα πνμζηαζία οπενθυνηζζδξ, ιαβκδηζηή βζα 

πνμζηαζία αναποηθχζεςξ) 

 δθεηηνμκζηή 

Οζ αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ζζπφμξ ηθεζζημφ ηφπμο ιε μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ 

ιεβαθφηενεξ ηςκ 250 Α εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ δθεηηνμκζηή πνμζηαζία. 

Οζ ιμκάδεξ εθέβπμο δεκ εα πνέπεζ κα αολάκμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο αοηυιαημο 

 δζαηυπηδ. 

Οζ δθεηηνμκζηέξ ιμκάδεξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ IEC 947-2 , πανάνηδια F ( ιέηνδζδ RMS ηζιχκ νεφιαημξ, 

δθεηηνμιαβκδηζηή ζοιααηυηδηα η.θ.π.) 
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Όθα ηα δθεηηνμκζηά ελανηήιαηα εα πνέπεζ κα ακηέπμοκ ζε εενιμηναζίεξ έςξ 

125°C. 

Οζ δθεηηνμκζηέξ ηαζ εενιμιαβκδηζηέξ ιμκάδεξ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ 

νοειζγυιεκεξ ηαζ εα είκαζ δοκαηή δ πνμζανιμβή ηαθοιιάηςκ, ιε ζημπυ ηδκ 

απμθοβή ηοπαίαξ επέιααζδξ ζηζξ νοειίζεζξ. 

Οζ νοειίζεζξ πνμζηαζίαξ εα ζζπφμοκ βζα υθμοξ ημοξ πυθμοξ ημο αοηυιαημο 

δζαηυπηδ. 

7.2.1.5.2 Θεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ (έσο 250 Α) 

Υαναηηδνζζηζηά : 

 νοειζγυιεκδ εενιζηή πνμζηαζία 

 ζηαεενή ιαβκδηζηή πνμζηαζία βζα μκμιαζηζηέξ εκηάζεζξ έςξ 200 Α 

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

 Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ πνμζηαζία μοδεηένμο. Ζ ηζιή νφειζζδξ ηδξ 
αθυπθζζδξ εα είκαζ ίζδ ιε αοηή ηςκ θάζεςκ ή έκα πμζμζηυ αοηήξ ηδξ ηζιήξ 

(βεκζηά 50% ηδξ νφειζζδξ ηςκ θάζεςκ). 

7.2.1.5.3 Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ (άλσ ησλ 250Α).  

Υαξαθηεξηζηηθά : 

Πνμζηαζία ιαηνμφ πνυκμο (LT) 

 νοειζγυιεκδ ηζιή Ηr ιε αήιαηα απυ 40% έςξ 100% ηδξ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ 
ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο. 

Πνμζηαζία αναπέςξ πνυκμο (ST) 

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

 δ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ εα είκαζ πνμνοειζζιέκδ ζηα 40 ms, 

ηζβιζαία πνμζηαζία 

 δ νφειζζδ εα είκαζ ζηαεενή (ιεηαλφ 12 έςξ 19 θμνέξ ημ Ηn, ακάθμβα ηδξ 
μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ)  

Οζ ηεηναπμθζηέξ ζοζηεοέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ νοειίζεζξ 3 εέζεςκ βζα 

πνμζηαζία μοδεηένμο: ιδ πνμζηαηεουιεκμξ μοδέηενμξ - πνμζηαζία μοδεηένμο 

νοειζζιέκδ ζημ 50% αοηήξ ηςκ θάζεςκ - πνμζηαζία μοδεηένμο ιε νφειζζδ ίζδ 

ιε αοηή ηςκ θάζεςκ. 

Λεηηνπξγία επηηήξεζεο θνξηίνπ 

Οζ ελήξ θεζημονβίεξ εα πνέπεζ κα είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζηδκ δθεηηνμκζηή 

ιμκάδα εθέβπμο : 

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

ακααμζαφκεζ πάκς απυ ημ 105% ημο Ηr 
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 εα πνέπεζ κα οπάνπεζ οπμδμπή βζα ζφκδεζδ ιε ιία ελςηενζηή ζοζηεοή, ιε 
ζημπυ ημκ έθεβπμ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηαζ ημο ιδπακζζιμφ 

αθυπθζζδξ. 

7.2.2 Μηθξναπηόκαηνη δηαθόπηεο ξάγαο (Micro circuit breakers - 

MCB) νλνκαζηηθήο έληαζεο από 1 έσο 125 Α. 

7.2.2.1 Γεληθά 

Οζ ιζηνμαοηυιαημζ δζαηυπηεξ (MCB) εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ 

ηακμκζζιμφξ IEC 157-1 ή IEC 947-2. 

Οζ ιζηνμαοηυιαημζ δζαηυπηεξ (MCB) εα πνέπεζ κα ζηδνίγμκηαζ ζε νάβα 

ζοιιεηνζηή πθάημοξ 35 mm ηαζ εα είκαζ ιμκμπμθζημί, δζπμθζημί, ηνζπμθζημί, ή 

ηεηναπμθζημί. 

Οζ ζηακυηδηεξ δζαημπήξ ηςκ δζαημπηχκ MCB εα πνέπεζ κα είκαζ ίζεξ 

ημοθάπζζημκ ιε ηδκ ακαιεκυιεκδ ηζιή ζθάθιαημξ ζημ ζδιείμ ημο ζοζηήιαημξ 

δζακμιήξ υπμο εβηαείζηακηαζ, εηηυξ εάκ ιεζμθααεί άθθμξ δζαηυπηδξ πνμξ ηδκ 

άθζλδ (ηεπκζηή cascading-εκζζποιέκδξ πνμζηαζίαξ). 

Οζ δζαηυπηεξ MCB εα ιπμνμφκ κα ηνμθμδμηδεμφκ ηζ ακηίζηνμθα πςνίξ ιείςζδ 

ηδξ ζηακυηδηαξ (ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ) ημοξ. 

7.2.2.2 Καηαζθεπή 

Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ ακελάνηδημξ ιδπακζηά απυ ηδ 

θααή πεζνζζιμφ, χζηε κα απμθεφβεηαζ μζ επαθέξ κα παναιέκμοκ ηθεζζηέξ ζε 

ζοκεήηεξ αναποηφηθςζδξ ή οπενθυνηζζδξ. Θα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο 

“αοηυιαημο επακμπθζζιμφ”. 

Ο ιδπακζζιυξ θεζημονβίαξ ηάεε πυθμο ζε έκακ πμθο-πμθζηυ ιζηνμ-αοηυιαημ 

δζαηυπηδ (MCB), εα πνέπεζ κα ζοκδέεηαζ απεοεείαξ ιε ημκ εζςηενζηυ 

ιδπακζζιυ ημο δζαηυπηδ (MCB) ηαζ υπζ ιε ηδ θααή πεζνζζιμφ. 

Σμ πεζνζζηήνζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ηφπμο “βθχζζαξ” (θααήξ), ιε δοκαηυηδηα 

ηθεζδχιαημξ ηαζ πνήζδξ πενζζηνμθζημφ πεζνζζηδνίμο. 

Κάεε πυθμξ εα πνέπεζ κα έπεζ έκα δζιεηαθθζηυ εενιζηυ ζημζπείμ, βζα πνμζηαζία 

ηαηά οπενθυνηζζδξ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ ζημζπείμ, βζα πνμζηαζία ηαηά 

αναποηοηθχιαημξ. Γζα ηάεε μκμιαζηζηή έκηαζδ ιζηνμαοηυιαημο δζαηυπηδ εα 

πνέπεζ κα πανέπμκηαζ πίκαηεξ επζθεηηζηυηδηαξ νεφιαημξ. 

Οζ αηνμδέηηεξ εα είκαζ ηφπμο ζήναββμξ (ΗΡ 20) χζηε κα εθαπζζημπμζείηαζ μ 

ηίκδοκμξ άιεζδξ επαθήξ. 

Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ επζηυπμο πνμζανιμβή αμδεδηζηχκ ελανηδιάηςκ 

υπςξ: πδκίμ ενβαζίαξ, πδκίμ έθθεζρδξ ηάζδξ, επαθή ON-OFF, επαθή 

ζδιαημδυηδζδξ ακάβηδξ (alarm) ή ζοζηεοή ακίπκεοζδξ νεφιαημξ δζαννμήξ 30 ή 

300 mA ιε δοκαηυηδηα εθέβπμο απυ απυζηαζδ (αθυπθζζδ απυ απυζηαζδ). 
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7.2.2.3 Μηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "C" 

Οζ ιζηνμαοηυιαημζ ηφπμο "C" εα έπμοκ ααζζηή νφειζζδ 7ΗnΗm10Ηn ηαζ 

παναηηδνζζηζηή ηαιπφθδ θεζημονβίαξ "C", ζφιθςκα ιε ημ IEC 947-2 ηαζ δ 

δζέβενζδ ηαζ δ απυγεολδ ημοξ εα βίκεηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ βζα ηζιέξ νεφιαημξ 

7 ιέπνζ 10 θμνέξ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ έκηαζδ.. 

7.2.2.4 Μηθξναπηόκαηνη ηύπνπ "D"  

Οζ ιζηνμαοηυιαημζ ηφπμο "D" εα έπμοκ ορδθή νφειζζδ 10ΗnΗm14Ηn, εα είκαζ 

ηαηαζηεοήξ ηαηά IEC 947-2 ηαζ δ δζέβενζδ ηαζ δ απυγεολδ ημοξ εα βίκεηαζ 

πςνίξ ηαεοζηένδζδ βζα ηζιέξ νεφιαημξ 7 ιέπνζ 14 θμνέξ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ 

έκηαζδ.  

7.2.3 Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο αέξνο (ξειέ ηζρύνο ή επαθείο - 

contactors) γηα έιεγρν θηλεηήξσλ από 9 έσο 95 Α (Καηεγνξία 

AC3) θαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ δηαλνκήο από 25 έσο 125 Α 

(θαηεγνξία AC1). 

7.2.3.1 Γεληθά 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ) εα πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, 947-4, ή ζε ζζμδφκαιμοξ 

ηακμκζζιμφξ πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Πνμαζνεηζηά 

ιπμνεί κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ UL/JIS. 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ 

ιέπνζ 660V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ 25-400 Hz.  

Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 1000 V AC (50/60 Hz). 

H μκμιαζηζηή ηάζδ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ 12 έςξ 660 V AC ή DC. 

Όθμζ μζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα θεζημονβμφκ ζε 

ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ). 

7.2.3.2 Καηαζθεπή 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ απυ 9 έςξ 

95 Α (AC3) ή 25 έςξ 125 Α (AC1). 

Θα δζαηίεεκηαζ ζε 3 ή 4 πυθμοξ.  

Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,85 

έςξ 1,1 ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ. 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εθέβπμο αένμξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή 

δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ δέηα εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ. 

Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ 

55°C. 
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Oζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε, 

κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30 ζε ζπέζδ ιε ημκ ηάεεημ άλμκα 
ζηήνζλδξ. 

Θα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα δέπμκηαζ ιπθυη αμεδηζηχκ επαθχκ (ιε 

Ith=10 A) ιεηςπζηά ή πθεονζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιπθυη πνμκζηχκ επαθχκ. 

7.2.4 Σειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο αέξνο (ξειέ ηζρύνο ή επαθείο - 

contactors) γηα έιεγρν θηλεηήξσλ από 115 έσο 780 Α (Καηεγνξία 

AC3) θαη γηα έιεγρν θπθισκάησλ δηαλνκήο από 200 έσο 1600 Α 

(θαηεγνξία AC1). 

7.2.4.1 Γεληθά 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ) εα πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, 4 ηαζ 5, ή ζε ζζμδφκαιμοξ 

ηακμκζζιμφξ πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110). Πνμαζνεηζηά 

ιπμνεί κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ UL/JIS. 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ 

ιέπνζ 1000V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ ημοθάπζζημκ 25-200 Hz.  

Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 1000 V AC (50/60 Hz). 

Όθμζ μζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα θεζημονβμφκ ζε 

ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ). 

7.2.4.2 Καηαζθεπή 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ απυ 115 

έςξ 780 Α (AC3) ή 200 έςξ 1600 Α (AC1). 

Θα δζαηίεεκηαζ ζε 3 ή 4 πυθμοξ.  

Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 0,85 

έςξ 1,1 ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ. 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εθέβπμο αένμξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή 

δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ πέκηε εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ. 

Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ 

55°C. 

Oζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε 

κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηάεεημ άλμκα 

ζηήνζλδξ. 

Θα πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα δέπμκηαζ ιπθυη αμδεδηζηχκ επαθχκ (ιε 

Ith=10 A) ιεηςπζηά ή πθεονζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιπθυη πνμκζηχκ επαθχκ. 
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7.2.5 Βνεζεηηθνί ηειερεηξηδόκελνη δηαθόπηεο (AUX. RELAYS) 

7.2.5.1 Γεληθά 

Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ (αμδεδηζηά νεθέ) εα πνέπεζ κα 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, ή ζε ζζμδφκαιμοξ ηακμκζζιμφξ 

πςνχκ - ιεθχκ (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). 

Οζ ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ αένμξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ θεζημονβίαξ 

ιέπνζ 660V AC, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο νεφιαημξ πνήζδξ εα πνέπεζ κα 

είκαζ 25-400 Hz.  

Οκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ: 690 V. 

H μκμιαζηζηή ηάζδ εθέβπμο εα πνέπεζ κα είκαζ 12 έςξ 660 V AC ηαζ 12-60 V 

DC. 

Όθμζ μζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακμί κα 

θεζημονβμφκ ζε ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ). 

7.2.5.2 Καηαζθεπή 

Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ Ith=10 

A. 

Θα δζαηίεεκηαζ ζε 4 επαθέξ (ζοκδοαζιυξ Α ηαζ Κ).  

Σα υνζα ηδξ ηάζδξ εθέβπμο ζηδκ θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ 0, 5 έςξ 1,1 ηδξ 

μκμιαζηζηήξ ηάζδξ. 

Οζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιδπακζηή 

δζάνηεζα γςήξ ημοθάπζζημκ δέηα εηαημιιονίςκ πεζνζζιχκ. 

Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -5 έςξ 

55°C. 

Oζ αμδεδηζημί ηδθεπεζνζγυιεκμζ δζαηυπηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ 

ηαηαζηεοαζιέκμζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ 

ιε ημκ ηάεεημ άλμκα ζηήνζλδξ, ηαεχξ ηαζ ιε μπμζαδήπμηε ηθίζδ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ μνζγυκηζμ άλμκα ζηήνζλδξ, πςνίξ ιείςζδ ηδξ απυδμζδξ ημοξ. 

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

7.2.6.1 Γεληθά 

Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ (εενιζηά) εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζημοξ 

ηακμκζζιμφξ IEC 947-1, IEC 947-4, ή ζε ζζμδφκαιμοξ ηακμκζζιμφξ πςνχκ - 

ιεθχκ (NFC 63-650, VDE 0660). Πνμαζνεηζηά ιπμνμφκ κα ζοιθςκμφκ ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ UL. 

Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ 660 V, εκχ ηα υνζα ζοπκυηδηαξ ημο 

νεφιαημξ θεζημονβίαξ εα πνέπεζ κα είκαζ απυ 0 έςξ 400 Hz. 

Θα πνέπεζ κα έπμοκ δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ζε ζοκεπέξ ή εκαθθαζυιεκμ νεφια. 

Όθα ηα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα είκαζ πθήνςξ ζηακά κα θεζημονβμφκ ζε 

ηνμπζηά ηθίιαηα (ΣΖ). 
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Θα πνέπεζ κα είκαζ ακηζζηαειζζιέκα ζηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

δζαθμνζηά. 

7.2.6.2 Καηαζθεπή 

Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα δζαηίεεκηαζ ζε 3 πυθμοξ. 

Θα πνέπεζ κα δζαηίεεκηαζ ζε 2 ηθάζεζξ εκενβμπμίδζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ IEC 947-4 (ηθάζδ εκενβμπμίδζδξ 10, 20).  

Ζ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ βζα ηακμκζηή θεζημονβία εα πνέπεζ κα είκαζ απυ -

25 έςξ 55°C. 

Θα πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ ζηήνζλδ ημοξ ιε ηθίζδ  30μ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ηακμκζηή εέζδ ζηήνζλδξ. 

Θα πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκα χζηε κα ζηδνίγμκηαζ απεοεείαξ ηάης 

απυ ημκ ηδθεπεζνζγυιεκμ δζαηυπηδ αένμξ (νεθέ ζζπφμξ), ή ιε εζδζηυ ελάνηδια κα 

ιπμνμφκ κα ζηδνζπεμφκ ακελάνηδηα απμ ημ νεθέ ζζπφμξ. 

7.2.6.3 Λεηηνπξγίεο 

Σα νεθέ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ εα δζαεέημοκ : 

 νφειζζδ 

 εφημθδ ηαζ αηνζαή νφειζζδ 

 δοκαηυηδηα ιακδάθςζδξ ηδξ νφειζζδξ ιε δζαθακέξ πνμζηαηεοηζηυ 
ηάθοιια  

 επζθμβέα εέζδξ “πεζνμηίκδημο επακμπθζζιμφ” ηαζ εέζδ “αοηυιαημο 

επακμπθζζιμφ”. Σμ ίδζμ εενιζηυ εα πνέπεζ κα πανέπεζ ηαη’ επζθμβή, ηδκ 

δοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ζε πεζνμηίκδημ ή αοηυιαημ επακμπθζζιυ. 

 ηθείδςια ημο επζθμβέα 

 ζδιαημδυηδζδ ηδξ εκενβμπμίδζδξ 

7.2.7 Γηαθόπηεο ηξηώλ ζέζεσλ (Hand-Off-Auto) 

Οζ παναπάκς δζαηυπηεξ εθέβπμο αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ εηηζκδηχκ, 

ηζκδηήνςκ ηθπ. εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ ηαηά VDΔ βεκζηά ηαζ εα θένμοκ 

πεζνζζηήνζμ ιμπθυ ηαζ πθαηέηα βζα εβηαηάζηαζδ πάκς ζε πίκαηα. 

Θα είκαζ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ ιέπνζ 220V ηαζ μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ 6Α. 

7.2.8 Γηαθόπηεο Γπν Θέζεσλ (ΟΝ-ΟFF) 

Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ εενιμπθαζηζηή φθδ ηαηάθθδθδ βζα ημπμεέηδζδ 

πάκς ζε πίκαηα, ηάζδξ θεζημονβίαξ επαθχκ 380V, πνμζηαζίαξ ΗΡ40 ή ΗΡ65, ηαζ 

μκμιαζηζηήξ έκηαζδξ 6Α. Ο δζαηυπηδξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ 

VDΔ0114. 
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7.2.9 Μεηαγσγηθνί Γηαθόπηεο Υεηξνθίλεηνη 

Οζ δζαηυπηεξ εα πενζθαιαάκμοκ ημ πεζνζζηήνζμ, ηδκ ιεηςπζηή νμγέηα πάκς ζηδκ 

μπμία είκαζ παναβιέκμζ μζ παναηηδνζζιμί εέζεςκ (1, 0, 2-R, S, Σ ηθπ.) ηαζ εα 

είκαζ ζφιθςκμζ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43718. 

Δπίζδξ εα οπάνπεζ πθαηέηα βζα ηδκ ζηενέςζδ ημο δζαηυπηδ πάκς ζημκ πίκαηα. 

Σα δζάθμνα ελανηήιαηα θεζημονβίαξ ημο δζαηυπηδ εα είκαζ απυ ιμκςηζηυ οθζηυ 

απαθθαβιέκμο νεφιαημξ ενποζιμφ, ηαζ μζ δθεηηνζηέξ επαθέξ εα είκαζ απυ 

ζηθδνυ άνβονμ. Ζ μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε VDΔ 0110. 

Ο ανζειυξ πεζνζζιχκ εα είκαζ εθάπζζηα ακάθμβμξ ηδξ ηαηδβμνίαξ απυ 50.000 

ιέπνζ 1.000.000. 

Οζ δζαηυπηεξ εα είκαζ βεκζηά ζφιθςκμζ πνμξ ηζξ πνμδζαβναθέξ VDΔ ηαζ εζδζηά 

ιε VDΔ 0660-1. 

7.2.10 Γηαθόπηεο Υεηξηζκώλ 

7.2.10.1  Μαραηξσηνί Γηαθόπηεο 

Οζ δζαηυπηεξ ακς ηςκ 100Α εα είκαζ ιαπαζνςημί ηαηά VDΔ 0660 ηάζεςξ 500V, 

ιε ιμπθυ πεζνζζιμφ. Ακ ιεηά ημκ ιαπαζνςηυ δζαηυπηδ δεκ οπάνπεζ αοηυιαημξ 

δζαηυπηδξ, μ ιαπαζνςηυξ εα είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε εάθαιμ ζαέζδξ ηυλμο. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή πμο μ ιαπαζνςηυξ δζαηυπηδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ δζαηυπηδξ 

θμνηίμο, εα είκαζ ζφιθςκμξ ιε ηα υζα πνμδζαβνάθμκηαζ βζα δζαηυπηεξ θμνηίμο 

ζηδκ ακηίζημζπδ πανάβναθμ. Ζ ζηακυηδηα γεφλδξ ηαζ απυγεολδξ ιε ζοκθ. 0,7 εα 

ζζμφηαζ ιε ηδκ έκηαζδ ζοκεπμφξ νμήξ ιε ηάζδ 220/380V. 

Δθ'υζμκ ιεηά ημκ ιαπαζνςηυ δζαηυπηδ οπάνπεζ αοηυιαημξ δζαηυπηδξ μ 

ιαπαζνςηυξ απμηεθεί ιυκμ δζαηυπηδ απμιυκςζδξ ηαζ εα θένεζ ιακδάθςζδ πνμξ 

ημκ αοηυιαημ χζηε κα βίκεηαζ αδφκαημξ μ πεζνζζιυξ ημο ιαπαζνςημφ δζαηυπηδ 

εθ'υζμκ μ αοηυιαημξ είκαζ ηθεζζηυξ. 

7.2.10.2  Γηαθόπηεο Φνξηίνπ 

Οζ δζαηυπηεξ θμνηίμο μπμζμοδήπμηε ηφπμο εα πνδζζιεφμοκ βζα ηδκ γεφλδ ή 

απυγεολδ θμνηίςκ ζηδκ μκμιαζηζηή έκηαζδ ημο δζαηυπηδ ηαζ εα είκαζ ζφιθςκα 

ιε ημ VDE 660 ηαζ ημ IEC 947-3. Θα είκαζ ζζπονήξ ηαηαζηεοήξ ιε ζοζηήιαηα 

ειπνυζεζμο πεζνζζιμφ ηαζ εα είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ: 

 ακ δζαηυπηεξ θμνηίμο ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνία θεζημονβίαξ ΑC 21 ιέπνζ 
660V. 

 ακ δζαηυπηεξ ηζκδηήνςκ βζα ηδκ ηαηδβμνία θεζημονβίαξ ΑC23. 

Οζ δζαηυπηεξ εα ζοιθςκμφκ ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ απυγεολδξ ηδξ πνμδζαβναθήξ 

VDΔ 0660 βζα δζαηυπηεξ ηαηακαθςηχκ, γεφλδξ, δζακμιήξ, ηνμθμδμζίαξ ή 

ηφνζςκ δζαημπηχκ. Ζ μκμιαζηζηή έκηαζδ ηςκ δζαημπηχκ θμνηίμο βζα ζοκεπή 

θεζημονβία, ιέπνζ 35°C εα είκαζ ακάθμβα ημο ζημπμφ πνήζδξ απυ 32Α ιέπνζ 

2500Α. Σμ μκμιαζηζηυ ηνμοζηζηυ απυ 6,5 ΚΑ (32Α) ιέπνζ 84 ΚΑ (2500Α). Ζ 

πνμζηαζία ημο δζαηυπηδ εα είκαζ ΗΡ40, ηςκ αηνμδεηηχκ ΗΡ00. Κάεε δζαηυπηδξ 

εα έπεζ ζε δνειία ηαζ ηθεζζηέξ αμδεδηζηέξ επαθέξ. 
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Οζ εάθαιμζ γεφλδξ εα είκαζ απυ ακεεηηζηυ οθζηυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εενιυηδηα ηαζ 

νεοιάηςκ ενπζζιμφ. Οζ επαθέξ εα είκαζ απυ άνβονμ. 

7.2.10.3  Ραγνδηαθόπηεο Πηλάθσλ 

Oζ δζαηυπηεξ αοημί εα είκαζ ηαηά VDΔ 0632 ηαζ ΗΔC 947-3, ηάζδξ 500V, 

ζηακυηδηαξ γεφλδξ ηαζ απυγεολδξ ηαηά εθάπζζημ ίζδξ ιε ηδκ έκηαζδ ζοκεπμφξ 

νμήξ οπυ ηάζδ 220/380V. 

Οζ ναβμδζαηυπηεξ εα έπμοκ πθάημξ, μθζηυ φρμξ ηαζ ζφζηδια ιακδάθςζδξ υπςξ 

μζ ιζηνμαοηυιαημζ, ιε πθήηηνμ πεζνζζιμφ ιε εκδείλεζξ ηςκ εέζεςκ "εκηυξ-

εηηυξ". Γζα ηδκ δζάηνζζδ ημοξ απυ ημοξ ιζηνμαοηυιαημοξ εα θένμοκ ζηδκ 

ιεηςπζηή ημοξ πθεονά ημ ζφιαμθμ ημο απμγεφηηδ. 

7.2.11  Γηαθόπηεο πξνζηαζίαο δηαξξνήο 

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

 Θα είκαζ δζπμθζημί ή ηεηναπμθζημί βζα απυγεολδ ιμκμθαζζηχκ ή ηνζθαζζηχκ 

ηοηθςιάηςκ. Οζ δζαζηάζεζξ ημοξ εα είκαζ ηέημζεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα 

ημπμεεηδεμφκ ζε νάβεξ πζκάηςκ ιε ζφζηδια ιακδάθςζδξ. 

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

 Θα πενζθαιαάκμοκ ιεηαζπδιαηζζηή έκηαζδξ ζημκ μπμίμ δζένπμκηαζ μζ θάζεζξ 
ηαζ μ μοδέηενμξ ηςκ ηοηθςιάηςκ πμο πνμζηαηεφμοκ. Οηακ πνμηθδεεί 

επζηίκδοκδ δζαννμή, δ ηάζδ πμο δδιζμονβείηαζ ελ επαβςβήξ ζημ δεοηενεφμκ 

ηφηθςια ημο ιεηαζπδιαηζζηή, επεκενβεί ζε πδκίμ απυγεολδξ ηαζ έηζζ 

επζηοβπάκεηαζ δ αηανζαία δζαημπή ημο. 

 Ζ απαζημφιεκδ ακηίζηαζδ βείςζδξ RΔ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ζπέζδ: RΔ ± 
24V/IΓΝ, υπμο IΓΝ είκαζ δ έκηαζδ δζαννμήξ πνμξ βδ (ζθάθια). 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο ΓΠΓ πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ: 

 Γζα ηοηθχιαηα ιε πνμζηαζία ιέπνζ 63Α πνέπεζ IΓΝ  30 mA ηαζ μ πνυκμξ 

δζαημπήξ ηοηθχιαημξ t   0,04 sec βζα IΓΝ  0,25Α. 

 Γζα ηοηθχιαηα ιε πνμζηαζία ιεβαθφηενδ απυ 63Α πνέπεζ IΓΝ  300 mA ηαζ t 

 0,3 sec βζα IΓΝ  1,5Α. 

7.2.12 Eλδεηθηηθέο Λπρλίεο 

 Οζ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ εα είκαζ βζα θαιπηήνεξ αίβθδξ. Ζ αάζδ ημοξ ιε ηδκ 
θοπκζμθααή εα είκαζ ακελάνηδηδ ημο δζαθακμφξ βοάθζκμο ηαθφιιαημξ. Αοηυ 

εα ζηδνίγεηαζ ζηδ αάζδ ημο πίκαηα εκχ ημ δζαθακέξ ηάθοιια ζηδκ 

πνμζηαηεοηζηή πθάηα. ηδ αάζδ οπάνπμοκ δ θοπκζμθααή Β9 ή Δ10 υηακ 

πνυηεζηαζ βζα εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ηαθφιιαημξ 24 mm ηαζ Β15 ή Δ14 υηακ 

πνυηεζηαζ βζα θοπκίεξ ηαθφιιαημξ Φ38 mm. Σμ δζαθακέξ ηάθοιια πμο 

ιπμνεί κα είκαζ άπνμοκ, ηυηηζκμ, πνάζζκμ ή ηίηνζκμ αζδχκεηαζ ζηδκ πθάηα ιε 

επζκζηεθςιέκμ πθαίζζμ δαηηοθίμο. Ζ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ θεανιέκςκ 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΗΛΜ ΔΡΓΩΝ 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.  

                                              39 

 

θαιπηήνςκ πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή πςνίξ απμζοκανιμθυβδζδ ηδξ 

πνμθοθαηηζηήξ πθάηαξ ημο πίκαηα. 

 ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ 
ηφπμο SΣΑΒ ηδξ SIEMENS. Αοηέξ μζ θοπκίεξ εα είκαζ ηαηαζηεοήξ ηαηά 

VDΔ 0632, πθάημοξ ηαζ μθζημφ φρμοξ υπςξ ηςκ ιζηνμαοημιάηςκ, 

ηαηάθθδθεξ βζα ζοκανιμθυβδζδ ζε νάβα πίκαηα. 

 Οζ αζθάθεζεξ ηςκ εκδεζηηζηχκ θοπκζχκ εα είκαζ ηφπμο ηαιπαηζέναξ. 

7.2.13 Oξγαλα Μέηξεζεο 

7.2.13.1 Γεληθά 

Tα υνβακα ιέηνδζδξ βεκζηά εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ VDΔ 0410. 

Σα υνβακα ιέηνδζδξ βζα πίκαηα εα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ DΗΝ 

43700 ηαζ DΗΝ 43718, μζ πενζμπέξ ιέηνδζδξ ζημ DΗΝ 43701, μζ ακηζζηάζεζξ 

ιέηνδζδξ ζημ DΗΝ 43703. Ζ ηάζδ δμηζιήξ βζα ηδκ ακημπή ηςκ μνβάκςκ εα είκαζ 

2000 V (50 ΖΕ) ηαζ εα ακηζζημζπεί βζα ηα υνβακα ιέηνδζδξ ζε ηάζδ θεζημονβίαξ 

660V. 

Ζ εέζδ ημπμεέηδζδξ ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ εα είκαζ ηάεεηδ ηαζ βζα ηδκ εέζδ 

αοηή, εα ηαεμνίγεηαζ δ ηθάζδ αηνζαείαξ ηςκ μνβάκςκ ιέηνδζδξ. Ζ ηθάζδ 

αηνζαείαξ εα ακαθένεηαζ βζα ηδκ εενιμηναζία +20°C ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ VDΔ 0410. 

Σμ πενίαθδια ηςκ μνβάκςκ εα είκαζ ζηεβακυ ζε πενίπηςζδ εηηυλεοζδξ κενμφ 
ηαζ ζηυκδξ. Ζ ζηήνζλδ ηςκ μνβάκςκ πάκς ζημκ πίκαηα εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ 

DΗΝ 43835. Κάεε υνβακμ εα έπεζ δζάηαλδ δζυνεςζδξ ηδξ ιδδεκζηήξ εέζδξ χζηε 

μ δείηηδξ κα δείπκεζ αηνζαχξ ηδκ ιδδεκζηή εέζδ ζε δνειία. Ζ ααειίδα ιέηνδζδξ 

εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43802 ηαζ δ δζάηαλδ ηςκ 

αηνμδεηηχκ δθεηηνζηήξ ζφκδεζδξ ζηζξ πνμδζαβναθέξ DΗΝ 43807. 

Οθα ηα υνβακα ιέηνδζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοήξ ηάπμζμο απυ ημοξ πζμ βκςζημφξ 

ηαηαζηεοαζηζημφξ μίημοξ. 

7.2.13.2 Ακπεξόκεηξα 

Σα αιπενυιεηνα εα είκαζ ηφπμο ζηνεθυιεκμο ζζδήνμο βζα ζοπκυηδηα 15-100 

ΖΕ, ηθάζδξ αηνζαείαξ 1,5%. Θα είκαζ ιε ηαηάθθδθδ πενζμπή έκδεζλδξ, 

μνεμβςκζηήξ πθάηαξ δζαζηάζεςκ 96 Υ 96 mm. Θα θεζημονβμφκ ιε 

ιεηαζπδιαηζζηή έκηαζδξ ηςκ μπμίςκ ημ δεοηενεφμκ πδκίμ εα είκαζ μκμιαζηζηήξ 

έκηαζδξ 5Α. 

7.2.13.3 Βνιηόκεηξα 

Σα αμθηυιεηνα εα είκαζ ηφπμο ζηνεθυιεκμο ζζδήνμο βζα ζοπκυηδηα 15-100 ΖΕ, 

ηθάζεςξ αηνζαείαξ 1,5% ηαζ πενζμπήξ έκδεζλδξ 0-500V. Θα είκαζ μνεμβςκζηήξ 

πθάηαξ δζαζηάζεςκ 96 Υ 96 mm ηαζ εα ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεηαβςβζηυ 

δζαηυπηδ επηά (7) εέζεςκ. 
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8 ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟ ΕΔΤΓΟ 

8.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ο Πίκαηαξ εα είκαζ ηθεζζημφ ηφπμο, ιεηαθθζηυξ απυ ζηεθεηυ ζζδενμβςκζχκ ιε 

ηαθφιιαηα απυ παθοαδμεθάζιαηα πάπμοξ 2mm ιε επζηάθορδ εενιζηά 

πμθοιενζζιέκδξ επμλεζδζηήξ πμφδναξ ηαζ επζζηέρζιμξ απυ ηδκ ειπνυζεζα 

πθεονά βζα επζεεχνδζδ μνβάκςκ ηαζ ηθεζζηυξ απυ ηζξ άθθεξ πθεονέξ. Ζ 

ηαηαζηεοή ημο βεκζημφ πίκαηα παιδθήξ ηάζδξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ιε 

ημ πνυηοπμ ΔΝ 60439 (IEC 439) ιε ηα αηυθμοεα δθεηηνζηά παναηηδνζζηζηά: 

Οκμιαζηζηή Σάζδ Λεζημονβίαξ 400 V  

Ανζειυξ Φάζεςκ 3Ph +Ν +ΡΔ  

Σάζδ ιυκςζδξ ηονίςκ γοβχκ 1000 V  

οπκυηδηα Λεζημονβίαξ 50 Hz 

Λεζημονβία ζε ζφζηδια βεζχζεςξ (ΣΝ) ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ 

ΓΔΖ 

Ζ είζμδμξ / έλμδμξ ηςκ ηαθςδίςκ ηνμθμδυηδζδξ, δζακμιήξ ηαζ εθέβπμο εα 

βίκεηαζ είηε απυ ημ πάκς είηε απυ ημ ηάης ιένμξ ημο πίκαηα, εα αημθμοεεί υιςξ 

εκζαίμ ηακυκα υδεοζδξ βζα ηδκ είζμδμ ηαζ ηδκ έλμδμ ηδξ πανμπήξ νεφιαημξ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο πςνίγεηαζ ζε πενζζζυηενα ημο εκυξ πεδίμο, δ μπμία ηαζ 

ακαπανζζηάηαζ ζπδιαηζηά ζηδκ ελςηενζηή πνυζμρδ ημο πίκαηα. 

Καηάθθδθεξ δζαηάλεζξ εα ελαζθαθίγμοκ ηδκ ζηεβακυηδηα ηςκ πζκάηςκ ηαηά ηδκ 

δζέθεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ, εκχ υθα ηα ηαθχδζα εα ζοκδέμκηαζ ζε ηθειιμζεζνέξ 

ιε ακαθοηζηή ανίειδζδ. Ο πίκαηαξ εα θένεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εονίδεξ 

βεζχζεςκ. 

Γζα υθα ηα λεπςνζζηά ζηαεενά ιεηαθθζηά ιένδ (δδθαδή ιεηςπζηέξ πθάηεξ, 

αάζεζξ ζηήνζλδξ ημο δζαημπηζημφ οθζημφ, πθεονζηά ιεηαθθζηά ηαθφιιαηα ηηθ) 

εα πνέπεζ κα οπάνπεζ δθεηηνζηή ζοκέπεζα ηυζμ ιεηαλφ ημοξ υζμ ηαζ ιε ημκ 

αβςβυ βείςζδξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα ελαζθαθίγμκηαξ ηδ βείςζδ υθςκ ηςκ 

ζηαεενχκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ημο. 

ε υθα ηα ηζκμφιεκα ιεηαθθζηά ιένδ (ππ πυνηεξ, ακμζβιέκεξ ιεηχπεξ) εα πνέπεζ 

κα ημπμεεηδεεί αβςβυξ πνμζηαζίαξ (ππ πθελίδα βεζχζεςξ) δζαημιήξ 6 mm2 

ζφιθςκα ιε ημ IEC 60364-5-54. 

Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ (IP) ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ ζφιθςκα ιε ημ 

Πνυηοπμ IEC 60529 πμο εα δδθχκεηαζ ζηα πζζημπμζδηζηά δμηζιχκ ηφπμο ηαζ δ 

ηαηαζηεοή ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα είκαζ ηέημζα χζηε κα επζηοβπάκεηαζ 

ααειυξ πνμζηαζίαξ ΗΡ20 ιε πθαίζζμ / πυνηα (ή ΗΡ31 βζα ζηεβακυηδηα ηαζ 

ζηυκδ). 

Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα έκακηζ ιδπακζηχκ ηνμφζεςκ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ΗΚ07 υπςξ αοηυξ μνίγεηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΝ 50102. 

Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ μνβάκςκ εα πνέπεζ κα βίκεζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα 

πενζμνίγεηαζ δ ακαπηοζζυιεκδ εενιμηναζία ζημκ πίκαηα παιδθήξ ηάζδξ ηαζ κα 

πνμηζιμφκηαζ ζοκδέζεζξ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ απαβςβή εενιυηδηαξ χζηε κα 

πθδνμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ ακφρςζδξ εενιμηναζίαξ ζφιθςκα ιε ημ Πνυηοπμ 
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ΔΝ 60439 (IEC 439) . Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ μνβάκςκ εα βίκεζ ζε ζηδνίβιαηα ζηακά 

κα ακηέπμοκ ημ αάνμξ ηςκ μνβάκςκ πςνίξ παναιυνθςζδ ηαζ κα είκαζ ακεεηηζηά 

ζηζξ ηαθακηχζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ημοξ ή ηαηά ηδκ 

αθυπθζζδ ηςκ ζοζηεοχκ ζε πενίπηςζδ ζθάθιαημξ. 

Όθα ηα υνβακα εα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ημπμεέηδζδ ιέζα ζε πίκαηα. Γζα εηείκα 

πμο απαζημφκ πεζνζζιυ, αοηυξ εα βίκεηαζ απυ ηδκ ιπνμζηζκή πθεονά ημο πίκαηα. 

Σα υνβακα πνμζηαζίαξ ημο πίκαηα πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ επζθεηηζηή 

πνμζηαζία. Κάης απυ ηάεε δζαηυπηδ εκδεζηηζηή θοπκία ή άθθμ υνβακμ εα 

οπάνπεζ πζκαηίδα ιε πενζβναθή ζηα Δθθδκζηά ηαζ ακαθμνά ζηδκ ζδιαζία ημο. 

Οζ γοβμί δζακμιήξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιπάνεξ δθεηηνμθοηζημφ 

παθημφ ηφπμο ΔΣΡ μνεμβςκζηήξ δζαημιήξ. Ζ δζαημιή ηςκ ηονζχκ γοβχκ 

δζακμιήξ εα πνέπεζ κα είκαζ επανηείξ βζα ηδκ ιεηαθμνά ημο μκμιαζηζημφ 

νεφιαημξ ιέζα ζηα απμδεηηά υνζα ακφρςζδξ εενιμηναζίαξ υπςξ αοηά 

μνίγμκηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΝ 60439 (IEC 439). Θα οπάνπεζ επίζδξ ηαζ πάθηζκμξ 

γοβυξ μοδεηένμο. 

Ζ επζθμβή ηδξ δζαημιήξ ηαζ ημο ανζειμφ ηςκ ιπανχκ παθημφ εα βίκεζ απυ ημκ 

ηαηαζηεοαζηή ημο δθεηηνζημφ πίκαηα θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ μκμιαζηζηυ 

νεφια ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ ημο, ηδκ ακημπή ζε αναποηφηθςια, ηδκ επζεοιδηή 

εενιμηναζία θεζημονβίαξ ηαζ ημκ ααειυ πνμζηαζίαξ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα 

παιδθήξ ηάζδξ. Ζ ηνμθμδυηδζδ ηςκ θμνηίςκ ημο πίκαηα εα βίκεηαζ ιε ηαθχδζα 

ηφπμο J1VV(παθαζυξ ηφπμξ ΝΤΤ) ηαη' εθάπζζημκ. 

Ζ ζηήνζλδ ηςκ γοβχκ δζακμιήξ εα βίκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθμο ανζειμφ 

ιμκςηήνςκ χζηε κα ελαζθαθίγμκηαζ μζ ιμκςηζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

(μκμιαζηζηή ηάζδ ιυκςζδξ ηαζ ακημπή ζε αναποηφηθςια πμο ακαθένεδζακ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ). Δπίζδξ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ ιμκςηήνςκ 

εα πνέπεζ κα είκαζ ακεεηηζηυ ζε θςηζά ηαζ ζε εενιυηδηα παναβυιεκδ απυ 

εζςηενζηά δθεηηνζηά θαζκυιεκα. 

Ζ υδεοζδ ηςκ ηαθςδίςκ ηςκ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ ιέζα ζημκ δθεηηνζηυ 

πίκαηα εα βίκεηαζ ζε πθαζηζηυ ηακάθζ υπμο δ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ 

ζηδνίλεςκ δεκ εα λεπενκά ηα 600 mm. Ζ ηαθςδίςζδ ηςκ αμδεδηζηχκ 

ηοηθςιάηςκ πμο πνμένπεηαζ απυ υνβακα ημπμεεηδιέκα ζε ηζκμφιεκα πθαίζζα 

ημο δθεηηνζημφ πίκαηα (π.π. πυνηα, ακμζβιέκεξ ιεηυπεξ) εα βίκεηαζ ζε ιμνθή 

«πθελίδαξ» πανέπμκηαξ επανηή άκεζδ ηαηά ηδκ ηίκδζδ ημοξ. Όθα ηα αμδεδηζηά 

ηοηθχιαηα εα ηαηαθήβμοκ ζε ηθέιιεξ. 

Ζ ζήιακζδ ημο πίκαηα ηαζ δ ζήιακζδ ηςκ μνβάκςκ εα βίκεζ ςξ αημθμφεςξ: 

ηδκ ειπνυξ ημο υρδ μ δθεηηνζηυξ πίκαηαξ εα θένεζ πζκαηίδα ιε ημ υκμια, ηδκ 

δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημκ ανζειυ παναβςβήξ (ή άθθμ 

παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ημο ένβμο). Κάεε ζοζηεοή εα θένεζ ηδκ μκμιαζία ηδξ 

ζφιθςκα ιε ηα ιμκμβναιιζηά ζπέδζα επζηνέπμκηαξ ζημκ πνήζηδ ημκ ζαθή 

δζαπςνζζιυ ηςκ ηοηθςιάηςκ πμο αθμνά ηάεε ζοζηεοή. Ζ ζήιακζδ πνέπεζ κα 

είκαζ ακεεηηζηή ηαζ ζςζηά ημπμεεηδιέκδ ζε ηάεε ζοζηεοή. 

ημ εζςηενζηυ ημο δθεηηνζημφ πίκαηα εα οπάνπεζ ζήιακζδ ηςκ γοβχκ ηάεε 

θάζδξ (αθθά ηαζ ηςκ γοβχκ μοδεηένμο ηαζ βείςζδξ. Δπίζδξ εα οπάνπεζ πθήνδξ 

ζήιακζδ υθςκ ηςκ ηαθςδίςκ ηςκ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ. 

Ο πίκαηαξ εα δμεεί πθήνςξ ζοκανιμθμβδιέκμξ ιε υθα ηα απαναίηδηα υνβακα 

ηαζ ζονιαηχζεζξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ απαναίηδημ ελάνηδια βζα ηδκ αζθαθή 
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θεζημονβία ημο ακηθζμζηαζίμο, αηυιδ ηαζ ακ δεκ ακαθένεηαζ ζδζαίηενα 

παναηάης ( ππ αζθάθεζεξ πνμζηαζίαξ αμδεδηζηχκ ηοηθςιάηςκ). Θα είκαζ 

ηαηαζηεοήξ ακαβκςνζζιέκμο μίημο ηαηαζηεοήξ ιε ακηίζημζπδ ειπεζνία ηαζ εα 

ζοκμδεφεηαζ απυ υθα ηα πνμαθεπυιεκα πζζημπμζδηζηά δμηζιχκ ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ ΔΝ 60439(IEC 439) 

 

8.1.1 ΠΗΝΑΚΑ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Ζ/Ε 

8.1.1.1  Γεληθά 

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

 Σμ πεδίμ εκδείλεςκ αοημιαηζζιμφ ηαζ πεζνζζιχκ ηζκδηήνα. 

 Σμ πεδίμ ζζπφμξ. 

Ο πίκαηαξ Υεζνζζιμφ ηαζ Δθέβπμο ηάεε Ζ/Ε εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ 

ζφιθςκα ιε υζα ακαθένμκηαζ ζημ ηιήια ηςκ πνμδζαβναθχκ πμο αθμνά ημοξ 

δθεηηνζημφξ πίκαηεξ. Ο πίκαηαξ εα πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ 

ζοζηεοέξ, δζαηάλεζξ ηθπ. χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ αζθαθήξ θεζημονβία ημο ή 

ηςκ Ζ/Ε ζακ εκυξ πθήνμοξ απμδμηζημφ εθεδνζημφ ζοζηήιαημξ πανμπήξ ζζπφμξ 

(stand-by), υπςξ πενζβνάθεηαζ ζε επυιεκδ πανάβναθμ. 

Πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ ζοιααηυηδηα ηαζ μιμζμιμνθία ειθάκζζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ κα ιεζςεμφκ μζ δαπάκεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ απμεήηεοζδξ 

ακηαθθαηηζηχκ, εα πνέπεζ ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ κα είκαζ 
πνμιήεεζαξ ημο ζδίμο ηαηαζηεοαζηή ιε ηα ακηίζημζπα οθζηά πμο εα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζηδκ ηφνζα εβηαηάζηαζδ δζακμιήξ Υαιδθήξ Σάζδξ. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ πνμζθμνά εα πνέπεζ κα ααζίγεηαζ πάκς ζε έκα 

ακαβκςνζζιέκμ ζφζηδια ηαηαζηεοήξ πζκάηςκ δζακμιήξ ζοκανιμθμβδιέκςκ 

ζημ ενβμζηάζζμ εοθήιςξ βκςζηυ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο, μ μπμίμξ εα 

ακαθένεηαζ ζηα πθδνμθμνζαηά ζημζπεία πμο εα οπμαθδεμφκ βζα έβηνζζδ 

οθζηχκ. 

8.1.1.2  Λεηηνπξγία Ζ/Ε κέζσ ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ 

8.1.1.2.1 Δθθίλεζε Ζ/Ε 

Ζ εηηίκδζδ ηςκ Ζ/Ε εα είκαζ ηεθείςξ αοηυιαηδ δ πεζνμηίκδηδ ιέζς ακενχπζκδξ 

επέιααζδξ. 

Αοηυιαηδ εηηίκδζδ ηςκ  Ζ/Ε εα βίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ αηαηαθθδθυηδηαξ ημο 

δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ, υηακ δδθαδή παναηδνδεεί , απυηθζζδ ηδξ ηάζδξ ιίαξ, δφμ δ 

ηαζ ηςκ ηνζχκ θάζεςκ ημο δζηηφμο εηηυξ ηςκ πνμηαεμνζγυιεκςκ ηαζ 

νοειζγυιεκςκ μνίςκ ηδξ ηάλδξ ημο ± 10% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ βναιιήξ. 

Ζ αοηυιαηδ εηηίκδζδ εα βίκεηαζ φζηενα απυ ιία μνζζιέκδ πνμηαεμνζζιέκδ ηαζ 

νοειζγυιεκδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ βζα απμθοβή απυημιςκ ηαζ ιζηνήξ πνμκζηήξ 

δζάνηεζαξ ιεηααμθχκ ζηδκ ηφνζα πανμπή. 

Ζ αοηυιαηδ ιεηαβςβζηή δζάηαλδ πμο εβηαείζηαηαζ βζα ηδκ αοηυιαηδ ιεηαβςβή 

απυ ημ δίηηομ ηδξ ΓΔΖ ζηδκ ηνμθμδμζία απυ ημ Ζ/Ε εα θένεζ επζηδνδηή ηάζδξ 
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ιε νοειζγυιεκα πάκς ηαζ ηάης υνζα πμο εα εθέβπμοκ ηαζ ηζξ ηνεζξ θάζεζξ ημο 

δζηηφμο ηνμθμδμζίαξ ηυζμ ηδξ ΓΔΖ υζμ ηαζ ημο Ζ/Ε. 

ηδκ πενίπηςζδ αηαηαθθδθυηδηαξ δ δζαημπήξ ηδξ πανμπήξ ηδξ ΓΔΖ δίδεηαζ 

εκημθή βζα ηδκ εηηίκδζδ ημο Ζ/Ε. Μεηά ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ 

ημο δζηηφμο ηνμθμδμζίαξ απυ ημ Ζ/Ε, εα βίκεηαζ αοηυιαηδ ιεηαβςβή απυ ημ 

δίηηομ ηδξ ΓΔΖ ζημ δίηηομ ημο Ζ/Ε. 

Γεκζηά μζ απαζηήζεζξ αοηυιαηδξ εηηίκδζδξ ηαζ ζηάζδξ ηςκ δθεηηνμπαναβςβχκ 

γεοβχκ είκαζ μζ παναηάης: 

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

 Υνυκμξ ακαιμκήξ απυ ηδκ εηδήθςζδ ημο παναπάκς ζθάθιαημξ ηδξ ηάζδξ 

ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ εηηίκδζδξ 1 sec (νοειζγυιεκμξ απυ 0 ιέπνζ 

2 sec) βζα απμθοβή απυημιςκ ηαζ ιζηνήξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ιεηααμθχκ 

ζηδκ ηφνζα πανμπή. 

 Μέβζζημξ πνυκμξ πθήνμοξ εηηίκδζδξ ημο γεφβμοξ 10 sec απυ ηδκ πανμοζία 
ζθάθιαημξ ηδξ ΓΔΖ ηαζ ακάθδρδ ημο 100% ημο μκμιαζηζημφ θμνηίμο εκηυξ 

15 sec απυ ηδκ εηηίκδζδ. 

8.1.1.2.2 Απηόκαηε Λεηηνπξγία θαη ήκαλζε πλαγεξκνύ 

Γζα ηάεε έκα απυ ηα Ζ/Ε εα οπάνπεζ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ εα 

πναβιαημπμζεί ηζξ αηυθμοεεξ θεζημονβίεξ: 

 Αοηυιαηδ εηηίκδζδ ημο Ζ/Ε ιεηά ηδκ δζαημπή δ αηαηαθθδθυηδηα ημο 
δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ υπςξ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ. 

 ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ Ζ/Ε δεκ ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ιεηά απυ ηνεζξ 
"πνμζπάεεζεξ" εηηίκδζδξ δζάνηεζαξ 8 sec πενίπμο ιεηά δζαημπή 8 sec ηάεε 

θμνά, ημ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ ημο Ζ/Ε ιακδαθχκεηαζ ηαζ δίδεηαζ 

μπηζημαημοζηζηή ζήιακζδ ζοκαβενιμφ. 

 Αοηυιαηδ ηνάηδζδ ημο θεζημονβμφκημξ ηζκδηήνα, εέζδ ημο αοηυιαημο 

δζαηυπηδ ημο ηοηθχιαημξ ηδξ βεκκήηνζαξ "εηηυξ" ηαζ μπηζημαημοζηζηή 

ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ζε πενίπηςζδ ειθάκζζδξ μπμζμδήπμηε απυ ηα επυιεκα 

ζθάθιαηα: 

 Κνίζζια Τρδθή εενιμηναζία κενμφ ρφλδξ (2δ ααειίδα ζοκαβενιμφ). 

 Κνίζζια Υαιδθή πίεζδ θαδζμφ (2δ ααειίδα ζοκαβενιμφ). 

 Αφλδζδ ζηνμθχκ ηζκδηήνα εηηυξ μνίςκ. 

 Απμηθίζεζξ ηδξ ηάζδξ εηηυξ πνμηαεμνζζιέκςκ μνίςκ (±10% ηδξ 
μκμιαζηζηήξ) ιε πνυκμ ακαιμκήξ βζα ηδκ απυγεολδ ημο γεφβμοξ 1 sec. 

 Κνίζζιδ Τπενθυνηζζδ ηδξ βεκκήηνζαξ. 

 Δθθεζρδ ηαοζίιςκ. 

 Οπηζημαημοζηζηή ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ζε πενίπηςζδ εκυξ απυ ηα επυιεκα 

ζθάθιαηα: 
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 Πνμεζδμπμίδζδ Τρδθήξ εενιμηναζίαξ κενμφ ρφλδξ (1δ ααειίδα 
ζοκαβενιμφ). 

 Πνμεζδμπμίδζδ Υαιδθήξ πίεζδξ θαδζμφ (1δ ααειίδα ζοκαβενιμφ). 

 Τρδθή εενιμηναζία θαδζμφ. 

 Υαιδθή ζηάειδ ηαοζίιμο ζηδ δελαιεκή διενήζζαξ ηαηακάθςζδξ. 

 Μεηαηίκδζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ έλς απυ πνμηαεμνζζιέκα υνζα. 

 Απμηθίζεζξ ηδξ ηάζδξ έλς απυ πνμηαεμνζζιέκα υνζα (ζηεκυηενα αοηχκ 

ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο βζα ηνάηδζδ ημο Ζ/Ε). 

 Θένιακζδ ημο κενμφ ρφλδξ χζηε αοηυ κα ανίζηεηαζ ζε ιία πνμηαεμνζζιέκδ 
εενιμηναζία υηακ μ ηζκδηήναξ ημο Ζ/Ε δεκ θεζημονβεί ηαζ δζαημπή ημο 

ηοηθχιαημξ εένιακζδξ υηακ ημ Ζ/Ε είκαζ ζε θεζημονβία. 

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

 Κνάηδζδ ημο Ζ/Ε ιεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζηήνδζδ ηάζδξ ημο δζηηφμο ηαζ ιεηαβςβή ζηδκ ηφνζα 

πανμπή ακ αοηή απμηαηαζηαεεί ζημ 95% ηδξ μκμιαζηζηήξ ηάζδξ.  Ο πνυκμξ 

ακαιμκήξ απυ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ηφνζαξ πανμπήξ ιέπνζ ηδκ έκανλδ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ιεηαβςβήξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ ηνάηδζδ ημο Ζ/Ε εα είκαζ 30 

sec νοειζγυιεκμξ απυ 0 ιέπνζ 10 min. 

Ο πνυκμξ ιεηαλφ ακμίβιαημξ ηςκ επαθχκ ημο δζαηυπηδ πανμπήξ απυ ημ Ζ/Ε ηαζ 

ηθεζζίιαημξ ηςκ επαθχκ ηνμθμδυηδζδξ απυ ηδκ ηφνζα πανμπή εα είκαζ 0,5 sec. 

Γοκαηυηδηα θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα ζε ηεκυ βζα νοειζγυιεκμ πνυκμ (ιέζς 

πνυζεεημο πνμκμδζαηυπηδ) 0-5 θεπηά, ιεηά ηδκ επακαθμνά ηακμκζηχκ 

ζοκεδηχκ θεζημονβίαξ ημο δζηηφμο ηδξ ΓΔΖ βζα θυβμοξ ρφλδξ. 

8.1.1.2.3 ΄Οξγαλα έλδεημεο ζήκαλζεο ζπλαγεξκνύ 

Θα πνμαθεθεμφκ δφμ ηφπμζ μνβάκςκ μπηζημφ ηαζ δπδηζημφ ζοκαβενιμφ 1δξ ηαζ 

2δξ ααειίδαξ ζοκαβενιμφ, ζφιθςκα ιε ηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ ζοκαβενιμφ πμο 

ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, πενζθαιαακμιέκςκ υθςκ ηςκ 

απαζημφιεκςκ νεθέ ηαζ πενζθενεζαηχκ μνβάκςκ επζηήνδζδξ ηαζ έκδεζλδξ. 

Γζα υθα ηα ζθάθιαηα πμο πνμηαθμφκ ζήιακζδ ζοκαβενιμφ ηαζ ακαθένμκηαζ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ, εα πνμαθεθεμφκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ιε ηζξ 

ακηίζημζπεξ ζδιάκζεζξ υπςξ εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ παναηάης: 

 Δκδεζηηζηή θοπκία "ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ" 

 Δκδεζηηζηή θοπκία "ΥΑΜΖΛΖ ΠΗΔΖ ΛΑΓΗΟΤ" 

 Δκδεζηηζηή θοπκία "ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΠΔΣΡ/ΣΖΡΑ" 

 Δκδεζηηζηή θοπκία "ΤΠΔΡΦΟΡΣΗΖ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ" ηθπ. 

Θα πνμαθεθεμφκ επίζδξ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ιε ηζξ ελήξ ζδιάκζεζξ: 

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

ζπεδζαζιέκα χζηε: 

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

μπηζημφ. 

 ε πενίπηςζδ ακςιαθίαξ 2δξ ααειίδαξ εα ζαήκμοκ υθεξ μζ εκδεζηηζηέξ 

θοπκίεξ ακςιαθίαξ 1δξ ααειίδαξ ηαζ εα παναιέκεζ ιυκμ μπηζηή ηαζ 

αημοζηζηή έκδεζλδ ημο ηοηθχιαημξ πμο πνμηάθεζε ημ ζηαιάηδια ημο 

ηζκδηήνα, εα απεκενβμπμζείηαζ δε ημ ηφηθςια αοηυιαηδξ εηηίκδζδξ ηαζ εα 

ακμίβεζ μ αοηυιαημξ ηδξ βεκκήηνζαξ. 

8.1.1.2.4 ΄Οξγαλα Υεηξηζκνύ 

ημκ πίκαηα πεζνζζιμφ ημο Ζ/Ε εα οπάνπμοκ ηα αηυθμοεα: 

 Δπζθμβζηυξ δζαηυπηδξ ιε ηζξ αηυθμοεεξ εέζεζξ: 

 Θέζδ 0 : "ΔΚΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ" 

 Θέζδ ΑΤΣΟΜ.  : "ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ" 

 Θέζδ 1 : "ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ" 

 Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα "ΓΟΚΗΜΖ" 

 Κμιαίμ: "ΔΛΔΓΥΟ ΛΤΥΝΗΧΝ" 

 Κμιαίμ: "ΔΗΡΖΝΑ ΔΚΣΟ" 

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

 Κμιαίμ: "ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ" (πεζνμηίκδηα) 

 Κμιαίμ: "ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΣΑΖ" 

Με ημ ημιαίμ "ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΣΑΖ" ζε πενίπηςζδ ηζκδφκμο εα ηίεεηαζ 

ιε έκα ηαζ ιυκμ πεζνζζιυ ημ Ζ/Ε ηαζ μ αοημιαηζζιυξ ημο εηηυξ θεζημονβίαξ. 

8.1.1.3 Γηάηαμε Σξνθνδνζίαο πζζσξεπηώλ 

ημκ πίκαηα εθέβπμο ημο Ζ/Ε εα οπάνπεζ έκαξ ακμνεςηήξ /θμνηζζηήξ βζα ηδκ 

θυνηζζδ ημο ζοζζςνεοηή ημο Ζ/Ε ηαζ βζα πζεακή ηνμθμδμζία ηςκ ηοηθςιάηςκ 

εθέβπμο. 

Ο ακμνεςηήξ εα είκαζ νοειζγυιεκδξ ζοκεπμφξ ηάζδξ ιεηαλφ 24 ηαζ 30V ιε 

ιέβζζηδ απυηθζζδ ± 1%. Θα είκαζ ημο ηφπμο SOLID STATE θεζημονβίαξ 

πθήνμοξ ηφιαημξ απυ ημ ζφζηδια ιμκμθαζζηήξ πανμπήξ, ιε ιία είζμδμ 

ιεηαζπδιαηζζηή πμο κα απμιμκχκεζ ημ ζφζηδια εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ 

απυ ημκ ακμνεςηή. 

Ο θμνηζζηήξ εα έπεζ δοκαιζηυηδηα επανηή βζα ηδκ πθήνδ επακαθυνηζζδ ημο 

ζοζζςνεοηή ζε δζάζηδια 8 ςνχκ ηαζ κα εθέβπεζ αοηυιαηα ημκ νοειυ θυνηζζδξ. 

8.1.1.4 ΄Οξγαλα Μέηξεζεο 

Ο πίκαηαξ εθέβπμο ημο Ζ/Ε εα πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης υνβακα ιέηνδζδξ: 
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 Βμθηυιεηνμ ιε ιεηαβςβέα 7 εέζεςκ. 

 Σνία αιπενυιεηνα (ιέζς ιεηαζπδιαηζζηχκ έκηαζδξ). 

 οπκυιεηνμ. 

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

 Βμθηυιεηνμ DC ζοζζςνεοηχκ, ηθάζδξ 2.5 

 Αιπενυιεηνμ DC ζοζζςνεοηχκ ηθάζδξ 2,5 

8.1.2 ΠΗΝΑΚΗΓΔ 

Κάεε ηφνζμ ελάνηδια ημο ελμπθζζιμφ εα θένεζ πζκαηίδα μκμιαζίαξ πμο εα 

ακαθένεζ ημ υκμια ηαζ ημκ ηφπμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ηα ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο. 

ε ηαηάθθδθδ εέζδ ημο Ζ/Ε εα επζημθθδεεί πζκαηίδα ζηδκ μπμία εα είκαζ 

ηοπςιέκμ ημ δθεηηνζηυ δζάβναιια ημο Ζ/Ε ηαζ μζ μδδβίεξ πνήζδξ ζηα 

Δθθδκζηά. 

8.1.3 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

Μαγί ιε υθμ ημ ζοβηνυηδια εα πνέπεζ κα παναδμεμφκ ηαζ ιία πθήνδξ ζεζνά 

ενβαθείςκ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή ημο ελμπθζζιμφ. 

Ο ηαηαζηεοαζηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοιπενζθάαεζ ηαζ ηα απαναίηδηα 

ακηαθθαηηζηά ηαζ ακαθχζζια οθζηά βζα 2000 χνεξ θεζημονβίαξ. 

Σα ακηαθθαηηζηά εα ακαθενεμφκ ηαζ πνμδζαβναθμφκ πςνζζηά βζα ηάεε είδμξ. 

ηα πνμζθενυιεκα ακηαθθαηηζηά ηαζ ενβαθεία βζα ηάεε Ζ/Ε οπμπνεςηζηά εα 

πενζθαιαάκμκηαζ ηα αηυθμοεα: 

 Αληαιιαθηηθά 

 Γφμ (2) αηνμθφζζα (ιπέη). 

 Γφμ (2) ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ δφμ (2) ελαβςβήξ ακά ηφθζκδνμ. 

 Πέκηε (5) θίθηνα ηαοζίιμο, πέκηε (5) θίθηνα αένα ηαζ πέκηε (5) θίθηνα 
θαδζμφ. 

 Μία (1) ζεζνά ζιάκηεξ. 

 Μία (1) πθήνδ ζεζνά απυ θθάκηγεξ. 

 Μία (1) πθήνδ ζεζνά απυ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ ημο πίκαηα. 

 Μία (1) ζεζνά θοζζββίςκ αζθαθεζχκ. 

 Μία (1) ζεζνά δζυδςκ ηνζθαζζηήξ βέθοναξ. 

 Δξγαιεία 

 Μία (1) ζεζνά ημπθζμζηνμθίςκ. 

 Μία (1) ζεζνά ηθεζδζχκ 
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 Γφμ (2) πέκζεξ. 

 Οπμζμδήπμηε άθθμ ενβαθείμ απαζηείηαζ βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ημο γεφβμοξ. 

Οθα ηα παναπάκς ακηαθθαηηζηά ηαζ ενβαθεία εα παναδμεμφκ ιέζα ζε λφθζκμ 

ηζαχηζμ πμο εα θένεζ ηθεζδανζά ηαζ πζκαηίδα ζημ ελςηενζηυ ημο, ζηδκ μπμία εα 

ακαβνάθμκηαζ ηα παναπάκς. 

8.1.4 ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

Γζα ημοξ απαζημφιεκμοξ εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ αθέπε ημ ηεθάθαζμ ηςκ Σεπκζηχκ 

Πνμδζαβναθχκ Δνβαζζχκ ζηζξ πανμφζεξ Πνμδζαβναθέξ. 

8.1.5 ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Ηζπφμοκ υζα ακαθένμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ 

Δνβαζζχκ ζηζξ πανμφζεξ Πνμδζαβναθέξ. 

8.2 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ  ΕΔΤΓΟΤ 

8.2.1 ΑΝΣΛΗΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Ζ ακηθία ηαοζίιμο εα είκαζ βνακαγςηή, δθεηηνμηίκδηδ, ηαηάθθδθδ βζα εθαθνυ 

αηάεανημ πεηνέθαζμ (DIESEL OIL) εθάπζζηδξ πανμπήξ 10 lit/h βζα ηάεε Hp ημο 

πεηνεθαζμηζκδηήνα. Σα ηζκμφιεκα ιένδ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα 

απυ μνείπαθημ. Ο ηζκδηήναξ ηδξ ακηθίαξ εα είκαζ ζηεβακυξ IP 44 ηαηά 

DIN40050/IEC 144. 

Πνμαθέπεηαζ ηαζ πεζνμηίκδηδ ακηθία εθεδνζηή ηδξ πνμδβμφιεκδξ πανμπήξ 50 

lit/min βζα θοζζμθμβζηή πνμζπάεεζα άκηθδζδξ. 

8.2.2 ΓΟΥΔΗΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΔΧ 

 Σμ δμπείμ διενήζζαξ ηαηακαθχζεςξ εα ηαηαζηεοαζεεί απυ ιαφνμ 

ζζδδνμέθαζια πάπμοξ 3 mm ηαζ εα θένεζ υθα ηα ζδιεζμφιεκα ζηα ζπέδζα 

ελανηήιαηα (π.π. ακενςπμεονίδα, δείηηδ ζηάειδξ ηθπ.) Σμ δμπείμ πνζκ απυ ηδκ 

ημπμεέηδζή ημο εα ααθεί ιε δφμ ζηνχζεζξ ιίκζμο ηαζ δφμ ζηνχζεζξ ηεθζηήξ 

ααθήξ. Ζ ζηήνζλδ ημο δμπείμο εα βίκεζ ιε ηαηάθθδθδ ζζδδνμηαηαζηεοή 

(ζηνίςια). 

8.2.3 ΧΛΖΝΧΔΗ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Οζ ζςθδκχζεζξ πνμζαβςβήξ ηαοζίιμο απυ ημ δμπείμ ζηδκ ιδπακή κηήγεθ ημο 

γεφβμοξ εα είκαζ απυ ιαφνμοξ ζζδδνμζςθήκεξ ή απυ παθηυ. 

9 ΠΗΝΑΚΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΜΔΣΑΓΧΓΖ Ζ/Ε ΚΑΗ 

ΚΤΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ. 

Ο Πίκαηαξ Αοηυιαηδξ Μεηαβςβήξ μ μπμίμξ εα είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημκ 

Γεκζηυ Πίκαηα , εα έπεζ δφμ αθίλεζξ : 
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 Μία άθζλδ απυ ημοξ αηνμδέηηεξ ημο ιεηνδηή ηδξ ΓΔΖ. 

 Μία άθζλδ απυ ημοξ αηνμδέηηεξ ηδξ βεκκήηνζαξ ημο Ζ/Ε. 

ηδκ ηάεε άθζλδ εα εβηαείζηαηαζ έκαξ  ηεηναπμθζηυξ αοηυιαημξ δζαηυπηδξ 

ζζπφμξ (Moulded Case Circuit Breaker - MCCB) ιε νοειζγυιεκα ζημζπεία 

έκακηζ οπενθμνηίζεςξ ηαζ αναποηοηθχιαημξ. Καζ μζ δφμ δζαηυπηεξ εα είκαζ 

ζδίαξ ζζπφμξ ιε ιε ηδκ ζζπφ ημο Ζ/Ε. 

Οζ ηεηναπμθζημί αοηυιαημζ δζαηυπηεξ ιεηαβςβήξ εα θένμοκ υθεξ ηζξ 

απαζημφιεκεξ δθεηηνζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ ιακδαθχζεζξ βζα ηδκ απμθοβή 

παναθθδθζζιμφ ημο Ζ/Ε ιε ηδκ ΓΔΖ. 

Δπζπθέμκ μ Πίκαηαξ Μεηαβςβήξ εα πενζθαιαάκεζ : 

 Έκακ (1) ηεηναπμθζηυ πεζνμηίκδημ δζαηυπηδ θμνηίμο, βζα θεζημονβία by pass, 
ζε πενίπηςζδ αθάαδξ ημο αοημιαηζζιμφ, ιε απεοεείαξ γεφλδ ηδξ ΓΔΖ ζημ 

θμνηίμ ημο ακηθζμζηαζίμο. 

 Έκα ηνζπμθζηυ αζθαθεζμαπμγεφηηδ ζηδκ είζμδμ ηδξ ΓΔΖ. 

10 ΤΛΗΚΑ ΓΔΗΧΔΧ - ΣΡΗΓΧΝΟ ΓΔΗΧΔΧ 

10.1 Ζιεθηξόδηα γεηώζεσο. 

 Σα δθεηηνυδζα βεζχζεςξ εα είκαζ απυ νάαδμοξ ηφπμο "COPPERWELD" ιε 

δζάιεηνμ 3/4" (17mm) ηαζ ιήημξ 3m. Οζ νάαδμζ εα απμηεθμφκηαζ απυ 

παθφαδζκμ πονήκα ιεβάθδξ ιδπακζηήξ ακημπήξ πμο εα πενζαάθθεηαζ απυ ιακδφα 

απυ παθηυ. Ζ ζφκδεζδ ημο παθημφ ιε ημ πάθοαα εα πνέπεζ κα έπεζ βίκεζ ή ιε 

εζδζηή πφηεοζδ ή ιε δθεηηνμθοηζηή ιέεμδμ. Πεναζηυξ πζηχκαξ απυ παθηυ δεκ 

εα βίκεζ δεηηυξ. Σμ πάπμξ ημο παθημφ εα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ίζμ ιε ημ 

1/10 ηδξ δζαιέηνμο ηδξ νάαδμο. 

Οζ νάαδμζ εα ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ιεηαλφ ημοξ βζα ζπδιαηζζιυ δθεηηνμδίςκ 

βεζχζεςξ ιε δζπθάζζμ ή ηνζπθάζζμ ιήημξ. 

10.2  Αγσγνί γεηώζεσο (γπκλνί) 

 Οζ βοικμί αβςβμί βεζχζεςξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ παθηυ βεζχζεςκ ιε 

αβςβζιυηδηα 98% ζε ζπέζδ ιε ημκ ηαεανυ παθηυ ηαζ εα είκαζ πμθφηθςκμζ. Οζ 

ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ αβςβχκ εα είκαζ ηφπμο αζθαθείαξ ηαζ εα βίκμκηαζ ή ιε 

εενιή ζοβηυθθδζδ ή ιε εζδζημφξ πάθηζκμοξ ζοκδεηήνεξ. 

10.3 πλδεηήξεο. 

 Οζ ζοκδεηήνεξ ηςκ αβςβχκ βεζχζεςξ ιε ηζξ νάαδμοξ βεζχζεςξ εα είκαζ 

μνεζπάθηζκμζ ηφπμο αζθαθείαξ ηαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ημ ίδζμ ενβμζηάζζμ 

πμο ηαηαζηεφαζε ηαζ ηζξ νάαδμοξ βεζχζεςξ. 
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11 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 

11.1 Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο 

Oζ πονμζαεζηήνεξ εα είκαζ εβηεηνζιέκμζ, ααιιέκμζ πνχιαημξ ηυηηζκμο, 

πςνδηζηυηδηαξ υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηεεζδ ηαζ εα 

θένμοκ πζκαηίδα ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ θεζημονβίαξ. Θα 

ζοκμδεφμκηαζ απυ εζδζηή ακεεηηζηή οπμδμπή ελάνηδζδξ βζα επίημζπδ 

εβηαηάζηαζδ. 

Ζ θζάθδ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ παθοαδμέθαζια. 

Ζ θζάθδ εα δμηζιαζεεί ζε πίεζδ πμο κα ακηζζημζπεί ζηα 5/3 ηδξ πζέζεςξ 

θεζημονβίαξ.  Δπζπθέμκ πνέπεζ κα οπάνπεζ αζθαθζζηζηυ ιε εθαηήνζμ πμο κα ιδκ 

επζηνέπεζ κα αολδεεί δ πίεζδ ιέζα ζημ ζχια πάκς απυ ημ 0,90 ηδξ πίεζδξ 

δμηζιήξ. 

Ζ ζηυκδ εα θένεηαζ ζε αηιυζθαζνα CO2 χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ πίεζδ 

θεζημονβίαξ ημοθάπζζημκ 12 bar. 

Θα θένμοκ ιυκμ έκα άκμζβια επί ημο μπμίμο εα είκαζ ημπθζςιέκδ δ ααθαίδα 

εηηυλεοζδξ, δ πεζνμθααή ηαζ ιακυιεηνμ εθέβπμο ηδξ εζςηενζηήξ πίεζδξ ιε 

έκημκα ηαζ εοηνζκή ζφιαμθα βζα ημκ άιεζμ έθεβπμ ηδξ πίεζδξ. Θα θένμοκ 

ζηυκδ ηφπμο είηε B.C.E. (150 KV) είηε A.B.C.E. (1000 V) ιε ακηίζημζπδ 

έκδεζλδ. 

11.2 Φνξεηνί Ππξνζβεζηήξεο CO2 

Oζ πονμζαεζηήνεξ εα είκαζ εβηεηνζιέκμζ, ααιιέκμζ πνχιαημξ ηυηηζκμο, 

πςνδηζηυηδηαξ υπςξ ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή Δηεεζδ ηαζ εα 

θένμοκ πζκαηίδα ιε υθα ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ηζξ μδδβίεξ θεζημονβίαξ. Θα 

ζοκμδεφμκηαζ απυ εζδζηή ακεεηηζηή οπμδμπή ελάνηδζδξ βζα επίημζπδ 

εβηαηάζηαζδ. 

Θα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιαββακζμφπμ παθοαδμέθαζια ηαζ δμηζιαζιέκμζ 

ζε πίεζδ 250 bar. Θα θένμοκ μνεζπάθηζκδ ααθαίδα ιε εκζςιαηςιέκδ δζάηαλδ 

αζθαθείαξ οπενπζέζεςξ νοειζζιέκδ ζηα 190 bar ηαζ εθαζηζηή πμάκδ ιε ορδθή 

δζδθεηηνζηή ακημπή. 

11.3 Απηόκαηνο ππξνζβεζηήξαο θόλεσο νξνθήο 

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

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

ζε δζάανςζδ. 

 ακ ιέζμ ηαηάζαεζδξ πνδζζιμπμζείηαζ πδιζηή ζηυκδ. Ο πονμζαεζηήναξ εα 
πενζθαιαάκεζ ηδκ θζάθδ ιε ημ οθζηυ ηαζ θζαθίδζμ ιε ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα. Δλςηενζηά εα πνμζηαηεφεηαζ ιε ακηζμλεζδςηζηυ ηαζ επμλεζδζηή 

ααθή ηυηηζκμο πνχιαημξ. 

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

ρεηαζιυξ ημο πχνμο. 

 O πονμζαεζηήναξ εα είκαζ πθήνδξ ιε ηα ζηδνίβιαηά ημο, έημζιμξ πνμξ 
πνήζδ, ηαηάθθδθμξ βζά πονηασέξ ηφπμο B, C & Δ ηαηά ημοξ Δθθδκζημφξ 

Κακμκζζιμφξ, εβηεηνζιέκμξ απυ ηδκ Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία ηαζ εα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηα απαναίηδηα πζζημπμζδηζηά ηαθήξ ηαηαζηάζεςξ εκχ εα 

θένεζ ιακυιεηνμ ηαζ ακαημοθζζηζηή ααθαίδα. 

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

11.4 Πίλαθαο Ππξαλίρλεπζεο. 

 Θα είκαζ ζοιααηζημφ ηφπμο 9ιή δζεοεοκζζμδμηδιέκμξ). 

 Θα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ιέζα ζε ενιάνζμ απυ παθοαδμεθάζιαηα πμο εα έπεζ 

ιπνμζηά πανάεονμ ιε ηγάιζ πμο εα αζθαθίγεηαζ ιε ηθεζδανζά. 

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

ζεζνήκεξ ή ημοδμφκζα. 

 Ζ ηάζδ θεζημονβίαξ ημο πίκαηα εα είκαζ 220 V AC ζοπκυηδηαξ 50 ΖΕ. 

 Ο πίκαηαξ πενζέπεζ ζε αοζιαηζηέξ ιμκάδεξ ζφιθςκα ιε ημ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α! 

ηδξ 3/81 Π.Γ.ηα ελήξ :  

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

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

 φζηδια αοηυιαηδξ επακάηαλδξ. 

 φζηδια επζηήνδζδξ βναιιχκ ιεηά επζθμβζημφ δζαηυπημο εκημπζζιμφ 

αθάαδξ. 

 φζηδια αθεζαέζεςξ θςηεζκχκ επακαθδπηχκ. 

 Ζπδηζηά υνβακα ζοκαβενιμφ (ζεζνήκεξ, αμιαδηέξ). 

 Έκδεζλδ εκενβμπμζήζεςξ ημο πεζνμηζκήημο ζοζηήιαημξ ζοκαβενιμφ.  

 Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ ζοζηεοχκ βίκεηαζ ιε ηαθχδζα ΝΤΜ 2Υ1,5 mm
2
 ή ΝΤΜ 

3Υ1,5 mm
2
.. 

11.5 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο - κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο 

 Θα έπεζ εζδζηυ πθαζηζηυ πενίαθδια, ιέζα ζημ μπμίμ εα οπάνπεζ ημ 

δθεηηνμκζηυ αζζεδηήνζμ, πμο εα αοζιαηχκεηαζ πάκς ζε εζδζηή αάζδ ιε 

εκδεζηηζηή θοπκία εκενβμπμίδζδξ (ηυηηζκδ LED) ηαζ δοκαηυηδηα βζα 

ζφκδεζδ πανάθθδθμο θςηεζκμφ επακαθήπηδ. 

 Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζία εα είκαζ 57°C ± 3°C. 

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

11.6 Αληρλεπηήο ηνληζκνύ 

 Θα έπεζ εζδζηυ πθαζηζηυ πενίαθδια, ιέζα ζημ μπμίμ εα ανίζημκηαζ μζ δφμ 
εάθαιμζ (ζφβηνζζδξ - ιέηνδζδξ), πμο εα αοζιαηχκεηαζ πάκς ζε εζδζηή αάζδ 

ιε εκδεζηηζηή θοπκία εκενβμπμίδζδξ (ηυηηζκδ LED) ηαζ δοκαηυηδηα βζα 

ζφκδεζδ πανάθθδθμο θςηεζκμφ επακαθήπηδ. 

 Ζ ναδζεκένβεζά ημο δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 0,8 ιCi (ΑΜ 241). Ο 
ηνυπμξ πνμζηαζίαξ ημο ακζπκεοηή εα είκαζ ΗΡ 23 ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ 

DIN 40050. 

 Δπζηνεπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ - 10°C έςξ ηαζ + 55°C. 

 Ζ εοαζζεδζία εα νοειίγεηαζ, εα είκαζ υιςξ πνμννοειζζιέκδ απυ ημ 
ενβμζηάζζμ ζε ζοζηυηζζδ 1%. 

11.7 Αθεζβελόκελν πεξηνδηθά θσηεηλό ζήκα 

 Θα απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηή ή πθαζηζηή αάζδ πάκς ζηδκ μπμία εα 

ζηενεχκεηαζ έκα βοάθζκμ ή πθαζηζηυ δζαθακέξ ηυηηζκμ ηάθοιια πμο εα έπεζ 

απυ ηάης ηδκ θοπκία. 

 Θα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ ζε εζςηενζηυ ή ελςηενζηυ πχνμ έπμκηαξ 
πνμζηαζία ΗΡ 54 ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ DIN 40050. 

 Θα έπεζ εκζςιαηςιέκμ δθεηηνμκζηυ ηφηθςια χζηε δ θοπκία ημο κα 
ακααμζαφκεζ ιε ζοπκυηδηα 1 ΖΕ. 

 Δπζηνεπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ -20°C έςξ ηαζ +50°C. 

11.8 Ζιεθηξνληθή θόξλα 

 Θα απμηεθείηαζ απυ ηδκ ιεηαθθζηή ή πθαζηζηή αάζδ ιέζα ζηδκ μπμία εα 
οπάνπεζ ημ δθεηηνμκζηυ ηφηθςια παναβςβήξ ηςκ δφμ ηυκςκ ηαζ απυ ημ 

ιπνμζηζκυ ηάθοιια ιε ημ ιεβάθςκμ. 

 Θα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ημπμεέηδζδ ζε εζςηενζηυ ή ελςηενζηυ πχνμ έπμκηαξ 

πνμζηαζία ΗΡ 54 ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ DIN 40050. 

 Ζ ζηάειδ εμνφαμο ζε απυζηαζδ 1 m εα είκαζ 110 dB(A). 

 Δπζηνεπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ -10°C έςξ ηαζ +55°C.  

11.9 Φσηεηλόο επαλαιήπηεο 

 Θα έπεζ εζδζηή πθαζηζηή αάζδ πάκς ζηδκ μπμία εα οπάνπεζ ιζα θοπκζμθααή 
πμο εα ηαθφπηεηαζ ιε δζαθακέξ πθαζηζηυ. 

 Δπζηνεπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ -30°C έςξ ηαζ +60°C. 

 Σνυπμξ πνμζηαζίαξ ΗΡ 30 ζφιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ DIN 40050. 
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12 ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ. 

12.1 Μνλάδα Διέγρνπ ηύπνπ Πξνγξακκαηηδόκελνπ Λνγηθνύ Διεγθηή 

(PLC). 

Ζ ιμκάδα εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηαη’ εθάπζζημ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

 Θα πξέπεη λα είλαη ησλ ηδίσλ ιεηηνπξγηώλ θαη δπλαηνηήησλ κε απηά πνπ 

ππάξρνπλ ζε όια ηα αληιηνζηάζηα απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ (ελδεηθηηθόο 

ηύπνο ΖΡΑ 68Κ ηεο ΑΜΠΔΡ) θαη λα επηθνηλσλεί κε ην ζύζηεκα SCADA 

θαη κε ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ηειειέγρνπ – 

ηειερεηξηζκνύ ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο ηεο ΔΤΓΑΠ. 

 Θα είκαζ επεηηάζζιδ ηαζ εα ζηακμπμζεί ηα πνυηοπα βζά πνμζηαζία ηαηά ηςκ 

δθεηηνμιαβκδηζηχκ πανειαμθχκ. 

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

 ηδκ πνυζμρδ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εκδεζηηζηά LEDs βζά ηδκ ηαηάζηαζδ 
ηςκ ακηθζχκ ζηδκ δελαιεκή, ζδιακηζημφξ ζοκαβενιμφξ ηαζ ηδκ θεζημονβζηή 

ηαηάζηαζδ ηδξ ζοζηεοήξ. 

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

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ιζηνμεπελενβαζηή 32 bits ζηα 25 MHz ή 

ηαθφηενμ. Σα ζδιακηζηά θεζημονβζηά δεδμιέκα εα ιπμνμφκ κα 

απμεδηεοημφκ ζε δεοηενεφμοζα ικήιδ 1ΜΒ ηφπμο flash – disc.δ ηφνζα 

ικήιδ εα είκαζ ηδξ ηάλδξ ηςκ 2ΜΒ – DRAM. Ζ ικήιδ εα οπμζηδνίγεηαζ απυ 

ιπαηανία NiMH 3,6V, εκχ εα οπάνπεζ ηαζ ζφζηδια αοημεθέβπμο watchdog. 

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

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πεξηζζόηεξεο από 16 ςεθηαθέο εηζόδνπο 
ησλ 24 V, ιε αημιζηή βαθαακζηή απμιυκςζδ (μπηζηυ γεφβμξ θςημδζυδμο – 

θςημηνακγίζημν). Δπίζδξ δ ζοζηεοή εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε ελυδμοξ βζά 

εφημθδ ηνμθμδμζία ρδθζαηχκ αζζεδηήνςκ. 

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δηαζέηεη πεξηζζόηεξεο από 8 ςεθηαθέο εμόδνπο ιε 

βαθαακζηή απμιυκςζδ. Οζ 6 εα είκαζ έλμδμζ νεθέ. 

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ πεξηζζόηεξεο από 4 αλαινγηθέο  εηζόδνπο 
γηά 4…20mA (δζζφνιαηδ ζφκδεζδ), ιε αημιζηή βαθαακζηή απμιυκςζδ 

(μπηζηυ γεφβμξ θςημδζυδμο – θςημηνακγίζημν). Ζ ακάθοζδ εα είκαζ 12 bits ή 

ιεβαθφηενδ. Σμ ηοπζηυ ζθάθια εα είκαζ 0,1% βζά ηδκ πθήνδ ηθίιαηα. 

Δπίζδξ δ ζοζηεοή εα είκαζ ελμπθζζιέκδ ιε ελυδμοξ βζά εφημθδ ηνμθμδμζία 

ακαθμβζηχκ αζζεδηήνςκ. 

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα δεπεεί ηάνηα modem 
ηφπμο PCM CIA βζά επζημζκςκία ιε ζοζηήιαηα SCADA ή ηαζ ιε ηενιαηζηέξ 

ζοζηεοέξ (pagers, GSM/SMS). Δπζπνυζεεηα, δ ζοζηεοή εα είκαζ 

ελμπθζζιέκδ ιε δφμ (2) εφνεξ ζεζνζαηήξ επζημζκςκίαξ RS232 βζά ηδκ 

επζημζκςκία ιε Ζ/Τ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 
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 Ζ επεηηαζζιυηδηα ηδξ ιμκάδαξ εα επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ζφκδεζδ ελςηενζηχκ 
ιμκάδςκ εζζυδςκ / ελυδςκ, ιέπνζ ηαζ 150 είζμδμοξ/ελυδμοξ. Ζ επζημζκςκία 

ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηαζ ηςκ πενζθενεζαηχκ ιμκάδςκ εζζυδςκ/ελυδςκ εα 

βίκεηαζ ιέζς πεδζαημφ bus. Ο μδδβυξ βζά ηδκ θεζημονβία ημο δζαφθμο (bus) 

εα είκαζ δοιαηυκ κα ημπμεεηδεεί ζηδκ ζοζηεοή ηαηυπζκ επζεοιίαξ ημο 

πνήζηδ. 

 Ζ ηνμθμδμζία ηδξ ζοζηεοήξ εα βίκεηαζ ιε 24 V AC/DC. Ζ εενιμηναζία 

θεζημονβίαξ εα είκαζ απυ 0°C έςξ +50°C. Ζ εενιμηναζία απμεήηεοζδξ εα 

είκαζ απυ -10°C έςξ +65°C. Ζ ζοζηεοή εα θεζημονβεί απνυζημπηα ζε 

ζπεηζηή οβναζία έςξ 90% ιή ζοιποηκμοιέκδ ηαζ μ ααειυξ πνμζηαζίαξ ηδξ 

ζοζηεοήξ εα είκαζ ΗΡ 65.  

12.2 Μνλάδα επέθηαζεο 

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

 Θα πενζθαιαάκεζ ρδθζαηέξ/ακαθμβζηέξ εζζυδμοξ/ελυδμοξ. 

 Ζ επζημζκςκία εα βίκεηαζ ιέζς ημο δζαφθμο (bus) δζζφνιαηα, ιε ηαπφηδηα 

ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ ηα 19200 bps. Μεηαλφ ηςκ εζζυδςκ / ελυδςκ ηαζ ημο 

δζαφθμο εα οπάνπεζ απμιυκςζδ μπηζημφ γεφβμοξ. 

 Ζ ηνμθμδμζία ηδξ ζοζηεοήξ εα βίκεηαζ ιε 24 V DC (12-35V). Ζ ιέβζζηδ 
ηαηακάθςζδ πςνίξ θμνηίμ είκαζ 100mA ηαζ δ εζςηενζηή αζθάθεζα είκαζ ηδξ 

ηάλδξ ηςκ 3,15Α (ηαπείαξ ακηίδναζδξ). 

 Ζ εενιμηναζία θεζημονβίαξ εα είκαζ απυ 0°C έςξ +55°C. Ζ εενιμηναζία 
απμεήηεοζδξ εα είκαζ απυ -40°C έςξ +85°C. Ζ ζοζηεοή εα θεζημονβεί 

απνυζημπηα ζε ζπεηζηή οβναζία έςξ 90% ιή ζοιποηκμοιέκδ ηαζ μ ααειυξ 

πνμζηαζίαξ ηδξ ζοζηεοήξ εα είκαζ ΗΡ 20. 

 Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα ζηακμπμεί ηα πνυηοπα ηαηά ΔΝ 500081-1, βζά 
δθεηηνμιαβκδηζηέξ εηπμιπέξ ζε πχνμοξ μζηζχκ, εθαθνμφ αζμιδπακζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ειπμνζημφξ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα ζηακμπμεί ηα πνυηοπα 

ηαηά ΔΝ 500081-2, βζά ακημπή ζε δθεηηνμιαβκδηζηέξ πανειαμθέξ ζε 

αζμιδπακζηυ πενζαάθθμκ. 

 Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ εκδεζηηζηέξ θοπκίεξ βζά ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ εζζυδςκ, 

ηςκ ελυδςκ, βζά ημκ δίαοθμ επζημζκςκίαξ ηαζ βζά ηδκ ακηαπυηνζζδ ηδξ 

ζοζηεοήξ. Ζ ζοζηεοή εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθδ ηαζ βζά επίημζπδ 

ημπμεέηδζδ. 

12.3 Γηάηαμε κέηξεζεο ζηάζκεο. 

Πνυηεζηαζ βζα ζφζηδια ιέηνδζδξ ζηάειδξ θοιάηςκ δελαιεκήξ πμο απμηεθείηαζ 

απυ : 

 αζζεδηήνζμ ζηάειδξ ηαζ 

 πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ 

Ακαθοηζηά : 

 Όζνλ αθνξά ζην αηζζεηήξην ζηάζκεο : 
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 Θα είκαζ ααζζζιέκμ ζηδκ οδνμζηαηζηή πίεζδ ιε ηαθχδζμ ιήημοξ 12 ι., 
ειααπηζζιέκμ εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGA D77. ε 

ηάεε δελαιεκή ακηζζημζπεί ηαζ έκα αζζεδηήνζμ ζηάειδξ, ημ μπμίμ εα 

ζοκδέεηαζ ιε ημκ πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ. 

 Θα είκαζ ααειμφ ζηεβακυηδηαξ ημοθάπζζημκ IP68, ακηζεηνδηηζημφ ηφπμο 

ηαηάθθδθμ βζα θφιαηα. Γζα ηαθφηενδ ιδπακζηή πνμζηαζία αζζεδηδνίμο 

εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ αοηυ εα ημπμεεηδεεί εκηυξ ακμλείδςημο ζςθήκα 

ιεβαθφηενδξ δζαιέηνμο, ιε ζηοπζμεθίπηδ. 

 Θα οπάνπεζ πνυαθερδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ θνεαηίμο ζε ηάεε 
δελαιεκή, βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο αζζεδηδνίμο. 

 Γεκζηά, δ υθδ εβηαηάζηαζδ εα βίκεζ ηαε’ οπυδεζλδ ηδξ Δπίαθερδξ. 

 Πνέπεζ κα θδθεεί οπ’ υρδ υηζ δ μπμζαδήπμηε επέιααζδ ζημ αζζεδηήνζμ 
βζα θυβμοξ ζοκηδνήζεςξ ή επζζηεοήξ ημο πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή πςνίξ 

επέιααζδ ημο πνμζςπζημφ εκηυξ ηδξ δελαιεκήξ. 

 Ο πίλαθαο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ζηάζκεο απνηειείηαη από ηα εμήο : 

 Ακηζεηνδηηζηυ βναιιήξ. 

 Κάνηα εκζζπφζεςξ ζήιαημξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGAMET 507. 

 Ζθεηηνμκζημφξ δζαηυπηεξ μνίςκ ζηάειδξ, εκδεζηηζημφ ηφπμο VEGASEL 

541. 

 Φδθζαηυ υνβακμ έκδεζλδξ ζηάειδξ. 

 Θα πενζθαιαάκεζ υθα ηα υνβακα πθήνςξ ηαθςδζςιέκα ηαζ εα ανίζηεηαζ 
ζημκ μζηίζημ. Ο πίκαηαξ εα είκαζ ηαηάθθδθςκ δζαζηάζεςκ ηαζ εα έπεζ 

ελςηενζηή πυνηα ιε δζαθακέξ ηάθοιια δ δε ηαηαζηεοή ημο εα είκαζ 

ηέημζα χζηε κα είκαζ δοκαηή δ επζζηεοή ηςκ ηοηθςιάηςκ. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ θάξηα εληζρύζεσο : 

 Δίκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζημκ πίκαηα ζοζηήιαημξ ιέηνδζδξ ζηάειδξ ηαζ 
ακηζζημζπεί ιία ηάνηα ζε ηάεε αζζεδηήνζμ. 

 Θα οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα ζοκεπμφξ νφειζζδξ ημο αζζεδηδνίμο 0% -100%. 

 Θα οπάνπεζ δ έκδεζλδ ηδξ νφειζζδξ ζηάειδξ ηαζ εα δζαεέηεζ ακαθμβζηέξ 
ελυδμοξ ηέζζενα έςξ είημζζ ιζθζαιπέν (4-20 mA), ιδδέκ έςξ δέηα 

αμθη(0-10V). Θα δζαεέηεζ επίζδξ έκδεζλδ αθάαδξ αζζεδηδνίμο, ηαεχξ ηαζ 

έλμδμ – επαθή ALARM πμο αθμνά ζηδκ ίδζα αθάαδ (π.π. αναποηφηθςια 

ή δζαημπή ζημκ αβςβυ ζοκδέζεςξ αζζεδηδνίμο ηαζ εκζζποηή). 

 Όζμκ αθμνά ζημοξ δθεηηνμκζημφξ δζαηυπηεξ μνίςκ ζηάειδξ, 

απμηεθμφκηαζ απυ επαθέξ νεθέ, ζοκεπμφξ νφειζζδξ 0% - 100%, ιε ζημπυ 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζηαειχκ έκανλδξ / παφζδξ θεζημονβίαξ ηδξ ηάεε 

ακηθίαξ, ηαεχξ ηαζ επαθή ηαηχηαηδξ ηαζ ακχηαηδξ ζηάειδξ δελαιεκήξ. 

Κάεε ακηθία απαζηεί 2 επαθέξ έκανλδξ / παφζδξ θεζημονβίαξ, εκχ 

απαζημφκηαζ ιία επαθή βζα έκδεζλδ ηαηχηαηδξ ηαζ ιία βζα έκδεζλδ 

ακχηαηδξ ζηάειδξ ζε ηάεε δελαιεκή. 
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 Όζνλ αθνξά ζην ελδεηθηηθό όξγαλν είλαη ςεθηαθό 4 ςεθίσλ, 

ηξνθνδνζίαο 24 VDC: 

Σα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ: 

 Λεζημονβία ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ  –20
μ
C έςξ + 50

 μ
C 

 Λεζημονβία ζε εενιμηναζία οβνχκ           +5
μ
C έςξ + 40

 μ
C 

 Πεδίμ ιέηνδζδξ έςξ 10ι (max 10 bar) 

 H ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 24 VDC. 

 Σα πην πάλσ όξγαλα θαη ζπζθεπέο ζα ζπλνδεύνληαη από ηερληθά 

εγρεηξίδηα ζηελ ειιεληθή γιώζζα. 

12.4 Λνγηζκηθό Μνλάδαο Διέγρνπ ηύπνπ Πξνγξακκαηηδόκελνπ 

Λνγηθνύ Διεγθηή (PLC).. 

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

δοκαηυηδηεξ : 

 Ακάβκςζδ, δζυνεςζδ ή/ηαζ ηαεμνζζιυξ παναιέηνςκ θεζημονβίαξ ηδξ 
ζοζηεοήξ ηαζ ηδξ επζηδνμφιεκδξ εβηαηάζηαζδξ. 

 Καεμνζζιυξ παναιέηνςκ ηδθεεζδμπμίδζδξ (pagers, GSM/SMS) θ.π. ηςκ 
ηαθμοιέκςκ ανζειχκ ηδθεθχκμο. 

 Δπαλενβαζία ζοκαβενιχκ ιε αάζδ ηδκ πνμηεναζυηδηά ημοξ ηαζ ηαηαβναθή 

ημοξ. 

 Καεμνζζιυξ ηςκ παναιέηνςκ πμο αθμνμφκ ζηδκ ζηάειδ ημο θνεαηίμο ημο 
ακηθζμζηαζίμο. Αοηυ ακαθένεηαζ ζημκ ηαεμνζζιυ μνίςκ ακχηενδξ ηαζ 

ηαηχηενδξ ζηάειδξ, αθθά ηαζ ζημ ηαθζιπνάνζζια ημο πεδίμο ιέηνδζδξ ημο 

αζεδηδνίμο ζηάειδξ οδνμζηαηζημφ ηφπμο. 

 Γοκαηυηδηα νφειζζδξ ημο επζπέδμο ζηάειδξ εηηίκδζδξ ηςκ ακηθδηζηχκ 
ζοβηνμηδιάηςκ χζηε κα ιδκ είκαζ αοηυ ζηαεενυ πάκηα, αθθά δ εηηίκδζδ 

ηςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ κα βίκηαζ ιε αάζδ έκα ηοπαίμ επίπεδμ 

ζηάειδξ (εκηυξ μνζζιέκμο εφνμοξ ημ μπμίμ εα είκαζ νοειζγυιεκμ), έηζζ χζηε 

κα ειπμδίγμκηαζ μζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο επζζηνςιαηχζεζξ οθζημφ ζηα 

ημζπχιαηα ημο θνεαηίμο ημο ακηθζμζηαζίμο. 

 Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ ηαεμνζζιμφ ακχηενςκ ή 

ηαζ ηαηχηενςκ μνίςκ ηςκ νεοιάηςκ ηςκ ακηθζχκ. 

 Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηδξ εκένβεζαξ. (KWh). 

 Γοκαηυηδηα ιέηνδζδξ, επζηήνδζδξ, ηαηαβναθήξ ηαζ ηαεμνζζιμφ ακχηενμο 
μνίμο ημο φρμοξ ηςκ ανμπμπηχζεςκ. 

 Σδθεέθεβπμξ ηςκ ακηθζχκ ηαζ ηδθεπεζνζζιυξ αοηχκ. 

 Κοηθζηή εκαθθαβή ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ. 

 Τπμθμβζζιυξ ηδξ εζζενπυιεκδξ νμήξ ηαζ ηδξ ακηθμφιεκδξ πμζυηδηαξ. 

 Δπζηήνδζδ ηαζ ηαηαβναθή ηςκ ζοκεδηχκ οπεπείθζζδξ. 
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 Θέζδ επζπέδςκ αζθαθείαξ ιε αάζδ ηςδζηυ πνυζααζδξ (password), χζηε κα 
πνμζηαηεφεηαζ δ πνμζπέθαζδ ζηζξ παναιέηνμοξ ημο θμβζζιζημφ ηαζ δ ηοπυκ 

αθθμίςζδ αοηχκ. 

 Γοκαηυηδηοα κα δέπεηαζ εκημθέξ απυ Κεκηνζηυ ηαειυ ζοζηήιαημξ SCADA, 

μοζζαζηζηά δοκαηυηδηα ηδθεπνμβναιιαηζζιμφ ηδξ Μακάδαξ Δθέβπμο.  
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13 ΤΣΖΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 24VDC ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ. 

13.1 Γεληθά. 

Σμ ζφζηδια εα πενζθαιαάκεζ : 

 Σνμθμδμηζηυ. 

 φζηδια ιπαηανζχκ λδνμφ ηφπμο ιε αοηυιαημ θμνηζζηή. 

Σμ ηνμθμδμηζηυ 380VAC/24VDC εα είκαζ ηεπκμθμβίαξ switching, εα είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα ημπμεέηδζδ ζε νάβα πίκαηα ηαηά DIN ηαζ εα ηνμθμδμηήζεζ ηζξ 

παναηάης ηαηακαθχζεζξ : 

 Σμ ζφζηδια ιέηνδζδξ ζηάειδξ. 

 Σμ PLC. 

 Σμκ πίκαηα αοημιαηζζιμφ. 

 Σμ δεοηενεφμκ (αμδεδηζηυ) ηφηθςια θεζημονβίαξ ηςκ δθεηηνμαακχκ ηαζ 
εονμθναβιάηςκ. 

13.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηξνθνδνηηθνύ 380VAC/24VDC. 

 Οκμιαζηζηή ηάζδ εζζυδμο  : 3x380 / 415 VAC. 

 Οκμιαζηζηή ζοπκυηδηα εζζυδμο  : 47 – 63Ζz . 

 Οκμιαζηζηυ νεφια εζζυδμο  : 3x1,50A. 

 Ρεφια εκαφζεςξ ζηδκ είζμδμ : <15Α. 

 οκηεθεζηήξ απυδμζδξ (απχθεζεξ) : >90% (48W). 

 Οκμιαζηζηή ηάζδ ελυδμο  : 24-28VDC. 

 Ακμπή ηάζδξ ελυδμο  : <2% ζοκμθζηά. 

 Κοιάηςζδ (ripple)    : <20mVpp. 

 Οκμιαζηζηυ νεφια ελυδμο  : 20Α. 

 Ρεφια ιέβζζηδξ ζζπφμξ ελυδμο : 25Α. 
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14 ΚΑΛΧΓΗΑ ΑΘΔΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ. 

14.1 Καιώδην ηύπνπ LiYCY 2x1.5mm². 

14.1.1 Γεληθά 

Θα είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ ιεηάδμζδ ρδθζαημφ ζήιαημξ ηαζ δεδμιέκςκ ζε 

εθανιμβέξ υπμο απαζηείηαζ εςνάηζζδ ημο ιεηαθενυιεκμο ζήιαημξ. 

14.1.2 Καηαζθεπή 

 Αγσγνί : Μμκυηθςκα ζονιαηίδζα δθεηηνμθοηζηά ηαεανμφ παθημφ (VDE 

0295 Class 5). 

 Μόλσζε αγσγώλ : PVC. 

 Κσδηθνπνίεζε : Υνςιαηζζημί αβςβμί ηαηά DIN 47100 πςνίξ επακάθδρδ 
πνςιάηςκ. 

 Δζςηενζηή επέκδοζδ απυ δζαθακέξ πθαζηζηυ θφθθμ. 

 Θσξάθηζε : Πθέβια επζηαζζζηενςιέκμο παθημφ ιε ηάθορδ >90%. 

 Δμσηεξηθόο καλδύαο : Δζδζηυ PVC πνχιαημξ βηνζ, αναδφηαοζημ ηαηά IEC 
332.1. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο : 250V (Κμνοθή 500V) (δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

εθανιμβέξ ζζπφμξ). 

 Πενζμπή εενιμηναζζχκ : -30 έςξ 80μC. 

 Πνμδζαβναθέξ : VDE 0812 

14.1.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Αοηεπαβςβή 

(Inductance) 

φκεεηδ ακηίζηαζδ 

(Impedance) 

Αιμζααία πςνδηζηυηδηα 

(Mutual Capacitance) 

0,67mH/m 80Χ 
Αβςβυξ/Αβςβυξ 

120nF/km 

Αβςβυξ/Θςνάηζζδ 

155nF/km 
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15 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ. 

15.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

15.1.1 Γεληθά 

Οζ πανμφζεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ενβαζζχκ ακαθένμκηαζ ζηζξ ενβαζίεξ ηαζ 

ημκ εκδεδεζβιέκμ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ, ζημ ενβμηάλζμ, ζημοξ εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ, ζημκ ηνυπμ επζιέηνδζδξ ηαζ ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ δζαθυνςκ 

εζδχκ ενβαζζχκ ημο ένβμο. 

Σοπυκ ενβαζίεξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ πανμφζεξ πνμδζαβναθέξ ηαζ δεκ 

ακαθένμκηαζ νδηά ή δεκ πνμαθέπμκηαζ ζημ Σζιμθυβζμ, δ Τπδνεζία δζηαζμφηαζ 

κα ηζξ απαζηήζεζ απυ ημκ Ακάδμπμ πςνίξ επζπθέμκ απμγδιίςζδ. 

Οζ "ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ" πμο ακαθένμκηαζ ζημ ηιήια αοηυ ζζπφμοκ βζα υθεξ ηζξ 

δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

15.1.2 πκπιεξσκαηηθνί Οξνη 

Δηηυξ ηςκ υνςκ ηςκ δζαηάλεςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηζξ πανμφζεξ 

πνμδζαβναθέξ  ζζπφμοκ ηαζ μζ ζοιααηζημί υνμζ ημο ΑΣΟΔ ηαζ ΑΣΖΔ, εθ'υζμκ 

δεκ είκαζ ακηίεεημζ ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζδξ ηαζ βζα υζεξ πενζπηχζεζξ ηδ 

ζοιπθδνχκμοκ. 

ηδκ πενίπηςζδ υπμο πνμαθέπεηαζ δ εηηέθεζδ ηάπμζςκ ενβαζζχκ μζ μπμίεξ δεκ 

ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ πανμφζεξ πνμδζαβναθέξ μφηε απυ ημοξ υνμοξ ημο ΑΣΟΔ, 

ΑΣHΔ, αοηέξ εα εηηεθεζημφκ ζφιθςκα ιε ημοξ παναδεηημφξ ηακυκεξ ηδξ 

ηέπκδξ ηαεχξ ηαζ ηζξ έββναθεξ μδδβίεξ ηαζ εκημθέξ ημο Δπζαθέπμκηα 

Μδπακζημφ. 

15.1.3 Καλνληζκνί 

Γεκζηά υθεξ μζ δθεηηνζηέξ ηαζ ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ εα εηηεθεζημφκ 

ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ακηίζημζπμοξ Κακμκζζιμφξ ημο Δθθδκζημφ 

Γδιμζίμο (ηαζ εηείκμοξ ηδξ ΓΔΖ, ΟΣΔ ηαζ Πονμζαεζηζηήξ Τπδνεζίαξ), 

ζοιπθδνςιέκμοξ ιε ημοξ Γενιακζημφξ (VDΔ/DΗΝ ηαζ άθθμοξ Κακμκζζιμφξ 

δζεεκμφξ ηφνμοξ). Γζα ηάεε είδμξ εβηαηάζηαζδξ ζζπφμοκ μζ ηακμκζζιμί πμο 

ακαθένμκηαζ ζηα ακηίζημζπα ηιήιαηα ηαζ παναβνάθμοξ ημο ηεθαθαίμο ηδξ 

Σεπκζηήξ Πενζβναθήξ. 

15.1.4 πληνληζκόο Δξγαζηώλ 

Πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ μ Ακάδμπμξ αθμφ εκδιενςεεί βζα ηδκ 

έηηαζδ ηαζ ηδ θφζδ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ 

μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ηαζ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμβναιιαηίζεζ ιαγί ιε ημοξ 

επζαθέπμκηεξ ιδπακζημφξ ηςκ μζημδμιζηχκ ηαζ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δζαθυνςκ ενβαζζχκ (ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία 

ημο πνμκζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηδξ ηαηαζηεοήξ). 
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Γζα ημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ απνυζημπηδ πνυμδμ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ ηςκ 

ζοκενβείςκ, μ Ακάδμπμξ εα επζζηεθεεί ημ πχνμ ημο ένβμο βζα κα εκημπίζεζ 

ηοπυκ ακςιαθίεξ πμο εα δοζηυθεοακ ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ. 'αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ μθείθεζ κα εκδιενχζεζ ηδκ Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία πνζκ ηδκ έκανλδ 

ηςκ ενβαζζχκ. 

15.1.5 Δπίβιεςε ηνπ Αλαδόρνπ 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζθάαεζ Γζπθςιαημφπμ Μδπακμθυβμ 

Ζθεηηνμθυβμ Μδπακζηυ ιε απμδεζηκουιεκδ πεκηαεηή ενβμηαλζαηή πείνα ζε 

πανυιμζα ένβα, μ μπμίμξ εα είκαζ ιυκζια επί ηυπμο ημο Δνβμο ηαζ ηαε'υθδ ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

15.1.6 Πξνζόληα πλεξγείσλ 

Σα ζοκενβεία πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ηάεε είδμξ εβηαηάζηαζδξ πνέπεζ κα 

είκαζ ελεζδζηεοιέκα ιε απμδεζηκουιεκδ ειπεζνία ζε πανυιμζεξ εβηαηαζηάζεζξ. 

15.1.7 Σξνπνπνηήζεηο - Πξνζαξκνγέο ρεδίσλ Ζ / Μ  Μειεηώλ - 

Απνηύπσζε 

O Aκάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηνμπμπμζεί ή πνμζανιυγεζ ζπέδζα ή ιεθέηεξ, 

εθ'υζμκ μζ ηνμπμπμζήζεζξ ή πνμζανιμβέξ επζαάθθμκηαζ βζα θυβμοξ εζδζηχκ 

απαζηήζεςκ ηςκ ιδπακδιάηςκ ή ζοζηεοχκ πμο εα πνμζημιίζεζ ηαζ 

εβηαηαζηήζεζ ή βζα θυβμοξ ειπμδίςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

ηαηαζηεοήξ απυ ηοπυκ ιζηνμαθθαβέξ ζε μζημδμιζηά ή αθθά ζημζπεία (π.π. δμημί, 

άθθεξ ζςθδκχζεζξ, ηθπ.) ή βεκζηυηενα ηαηά ηδκ βκχιδ ημο Ακαδυπμο εα 

ζοκηεθμφζακ ζηδκ ανηζυηενδ εηηέθεζδ ημο ένβμο. 

Σα ηνμπμπμζδιέκα ζπέδζα, εα ζοκηάζζμκηαζ ηαηά ηζξ οπμδείλεζξ (ζηανζθήιαηα, 

μδδβίεξ, ηθπ.) ηδξ Δπίαθερδξ ηαζ ε'απμηεθμφκ ζοιπθδνςιαηζηά ζπέδζα ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ. Ο Ακάδμπμξ εα ηα οπμαάθεζ οπμπνεςηζηά ζε 4πθμφκ ζηδκ 

Δπζαθέπμοζα Τπδνεζία βζα έβηνζζδ. 

Μζα ζεζνά απ'αοηά εα επζζηνέθεηαζ ζημκ Ακάδμπμ εβηεηνζιέκδ ηαζ ιυκμ ηυηε 

εα ιπμνεί αοηυξ κα πνμαεί ζηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ. Ζ έβηνζζδ ηςκ ζπεδίςκ δεκ εα ηαεοζηενεί πένακ ηςκ δέηα (10) 

διενχκ απυ ηδκ διένα οπμαμθήξ ημοξ. 

Μεηά ημ πέναξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πνζκ ηδκ πνμζςνζκή παναθααή ημοξ, μ 

Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ζπέδζα απμηφπςζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

πμο ηαηαζηεοάζεδηακ. Σα ζπέδζα αοηά πνέπεζ κα είκαζ θεπημιενέζηαηα, κα 

δίκμοκ ηδκ πθήνδ ηαζ αηνζαή εζηυκα ηδξ εέζδξ ηαζ ηδξ έηηαζδξ ηάεε 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ κα πανέπμοκ ηάεε δοκαηή πθδνμθμνία πενί αοηήξ (ηαηυρεζξ, 

ζπδιαηζηά δζαβνάιιαηα ηθπ.) υπςξ αηνζαχξ ηαηαζηεοάζεδηε. 

Οθα ηα ζπέδζα ηνμπμπμζήζεςκ ηαζ απμηφπςζδξ εα παναδμεμφκ ζπεδζαζιέκα ιε 

ζζκζηή ιεθάκδ ή ιε ζπεδζμβνάθμ (PLOTTER) ζε ηακμκζηέξ δζαζηάζεζξ, ζε ημζκυ 

δζαθακέξ πανηί ιε εκζζποιέκμ πενίβναιια (νέθζ) ή ζε αδζάζηαθημ δζαθακέξ 

πανηί. 

Γζα υθα ηα παναπάκς μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ ηαιία επζπθέμκ απμγδιίςζδ. 
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15.1.8 Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο 

Οθεξ βεκζηά μζ πνμζςνζκέξ εβηαηαζηάζεζξ πμο εα ελοπδνεηήζμοκ ημ ενβμηάλζμ 

εα ηαηαζηεοαζεμφκ ιε εοεφκδ ηαζ δαπάκεξ ημο Ακαδυπμο. 

15.1.9 Υνξήγεζε Αδεηώλ - Παξνρέο 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ιενζικήζεζ ιε δαπάκδ ημο βζα ηδκ έβηαζνδ έηδμζδ 

απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ (Γδιυζζα Δπζπείνδζδ Ζθεηηνζζιμφ, Τπμονβείμ 

Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ, ηθπ.) ηάεε αδείαξ πμο εα απαζηδεεί ζφιθςκα ιε 

ηδκ κμιμεεζία πμο ζζπφεζ βζα ηδκ έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ, ηδκ εηηέθεζδ ημοξ ηαζ 

ηδκ πανάδμζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εημίιςκ βζα θεζημονβία. 

Κάεε δαπάκδ ζπεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ ηςκ αδεζχκ αοηχκ υπςξ ζφκηαλδ ιεθεηχκ, 

έηδμζδ πζζημπμζδηζηχκ, οπμαμθή αζηήζεςκ ηαζ δδθχζεςκ, παναθααή ηαζ 

πανάδμζδ θαηέθςκ ηθπ.  αανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ. Γεκ απμηεθμφκ οπμπνέςζδ 

ημο Ακαδυπμο μζ δαπάκεξ πμο ηαηά νδηή δζάηαλδ κυιμο ή άθθδξ δζμζηδηζηήξ 

απυθαζδξ απμηεθμφκ οπμπνέςζδ ημο ηονίμο ημο ένβμο. 

15.1.10 Δξγαζίεο ραξάμεσλ θαη Δπηκεηξήζεσλ 

Οθεξ μζ ενβαζίεξ πανάλεςκ ηαζ επζιεηνήζεςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ημο 

Ένβμο, εα βίκμκηαζ ιε θνμκηίδα ηαζ έλμδα ημο Ακαδυπμο, μ μπμίμξ εα δζαεέηεζ 

βζ'αοηυ υθα ηα εκδεδεζβιέκα υνβακα ηαζ ιέζα, ηαεχξ ηαζ ημ ακαβηαίμ 

εζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ, οπυ ηδκ επμπηεία ηαζ ημκ έθεβπμ ημο Δπζαθέπμκηα 

Μδπακζημφ ή αοηχκ πμο εκενβμφκ ιε εκημθή ή ελμοζζμδυηδζδ ημο. 

15.1.11 Πνηόηεηα Τιηθώλ 

 Όθα ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ εα είκαζ ζφιθςκα 

ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ, ημοξ πίκαηεξ παναηηδνζζηζηχκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ημ 

ηζιμθυβζμ. 

15.1.12 Βαθέο Μεραλεκάησλ 

Ζ ααθή ιδπακδιάηςκ, είηε βίκεζ ζημ ενβμζηάζζμ, είηε ζημκ ηυπμ ημο ένβμο, εα 

αημθμοεεί ηζξ παναηάης μδδβίεξ πμο ζζπφμοκ βζα ηάεε ηιήια ηςκ 

πνμδζαβναθχκ πμο αημθμοεμφκ. 

15.1.13 Βαθή ζην Δξγνζηάζην 

Δίκαζ δοκαηυκ δ ααθή κα βίκεζ ελ μθμηθήνμο ζημ ενβμζηάζζμ, οπυ ηδκ 

πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζφζηδια ααθήξ πμο εα αημθμοεδεεί εα ακηαπμηνίκεηαζ 

πθήνςξ πνμξ ημ ζφζηδια ααθήξ πμο μνίγεηαζ βζα ηδκ ααθή ζημ ενβμηάλζμ.  

15.1.14 Βαθή ζην Δξγνηάμην 

Οζ πνμξ ααθή ιεηαθθζηέξ επζθάκεζεξ εα ηαεανίγμκηαζ ηαθά ιέπνζ πθήνμοξ 

απμιάηνοκζδξ ζηυκδξ, αηαεανζζχκ, ζημονζάξ, θζπχκ, βθίηζαξ, ηθπ. ιε ηδκ 

αμήεεζα ζονιαηυαμονηζαξ ηαζ πδιζηχκ δζαθοηζηχκ. ηδ ζοκέπεζα, δ επζθάκεζα 

εα πνμεημζιάγεηαζ ιε ζηνχζεζξ ακηζζηςνζαημφ ηαζ αζηανχιαημξ πνζκ απυ ηδκ 

ηεθζηή ααθή. Οθεξ μζ επζθάκεζεξ πνζκ απυ ηάεε ενβαζία ααθήξ εα είκαζ ζηεβκέξ 

ηαζ ηαεανέξ. ε πενίπηςζδ πμο ιζα ζοβηεηνζιέκδ ιεηαθθζηή επζθάκεζα εα 
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οπυηεζηαζ ζε εενιμηναζία ενβαζίαξ άκς ηςκ 50°C, μ ηαεανζζιυξ ηδξ πνζκ ηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ααθήξ εα βίκεηαζ ζε αάεμξ ιέπνζ ειθάκζζδ ζηζθπκμφ ιεηάθθμο. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο πνμδζαβνάθεηαζ πάκς απυ ιζα επίζηνςζδ ααθήξ, εα 

πνέπεζ δ επζθάκεζα κα έπεζ ζηεβκχζεζ ηαθά πνζκ αημθμοεήζεζ άθθδ ζηνχζδ. Ζ 

επζδζυνεςζδ ζδιείςκ ααθήξ εα βίκεηαζ ιεηά ημ εθαθνυ βοαθμπάνηζζια ηδξ 

επζθάκεζαξ. 

15.1.15 Πξνζηαζία Τιηθώλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ 

Ο  Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζηαηεφεζ ιε απυθοηδ εοεφκδ ημο ζε ηάεε θάζδ 

ηαζ ιέπνζ ηέθμξ ημο ένβμο ηζξ έημζιεξ ή ηζξ οπυ ηαηαζηεοή εβηαηαζηάζεζξ ιε 

ηάεε ηνυπμ (ηζζιεκηάνζζια, ηάθοιια, ααθέξ ιεηαθθζηχκ ηαηαζηεοχκ, ηθπ). 

απυ ηδκ μπμζαδήπμηε θεμνά. 

Οθα ηα οθζηά ηαζ ζοζηεοέξ ηαζ ελανηήιαηα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, εα εθεβπεμφκ ηαηά ηδκ άθζλή ημοξ ζημ ενβμζηάζζμ ηαζ υζα 

έπμοκ οπμζηεί θεμνά ή γδιζά ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Δπίαθερδξ εα 

απμιαηνοκεμφκ. Σα οθζηά πμο εα παναηηδνζζεμφκ ηαηάθθδθα εα 

απμεδηεοεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο Καηαζηεοαζηή ηςκ ή υηακ δεκ 

οπάνπμοκ ζφιθςκα ιε μδδβίεξ ηδξ Δπίαθερδξ. 

Σα οθζηά ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ εα πνμζηαηεφμκηαζ υπςξ ηαηά πενίπηςζδ 

ακαθένεηαζ ζε ηάεε ηεθάθαζμ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ πμο αημθμοεμφκ ηαζ 

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ ηδξ Δπίαθερδξ. 

15.1.16 Δγγπήζεηο 

Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα παναδχζεζ εββφδζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ 

υθςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ δζανηείαξ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ Δζδζηή οββναθή 

Τπμπνεχζεςκ. Καηά ημ δζάζηδια αοηυ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα 

απμηαεζζηά αιέζςξ υθεξ ηζξ αθάαεξ πμο ηοπυκ εα πανμοζζαζεμφκ πςνίξ 

απμγδιίςζδ ηαζ πμο δεκ μθείθμκηαζ ζε ηαηή πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ 

ζοζηεοχκ. Πνμεβηνίζεζξ ηδξ οπδνεζίαξ βζα ηδκ παναθααή ηδξ εβηαηάζηαζδξ 

δεκ απαθθάζζμοκ ημκ Ακάδμπμ απυ ηζξ εοεφκεξ εββφδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. 

Οζ ηαηαζηεοαζηζημί μίημζ οπμπνεμφκηαζ ιε εββφδζδ ημοξ κα πνμιδεεφμοκ ζηδκ 

οπδνεζία βζα ημοθάπζζημκ 20 πνυκζα ηα ηάεε είδμοξ ακηαθθαηηζηά ηαζ 

ελανηήιαηα ζε μπμζαδήπμηε πμζυηδηα εα είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ζοκηήνδζδ ηαζ 

βεκζηυηενα ηδκ μιαθή ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία ηςκ εβηαηαζηάζεςκ. 

15.1.17 Γσξεάλ πληήξεζε 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο εββφδζδξ ηαθήξ θεζημονβίαξ, ιεηά ηδκ μνζζηζηή 

παναθααή, ηςκ εβηαηαζηάζεςκ, μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πανέπεζ 

δςνεάκ ζοκηήνδζδ υθςκ ηςκ ζοζηεοχκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ελανηδιάηςκ πμο 

απμηεθμφκ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ κα ακηζηαεζζηά δςνεάκ ηάεε ζοζηεοή, 

ιδπάκδια ηαζ ελάνηδια πμο εα πανμοζζάζεζ αθάαδ ηαζ πμο δεκ μθείθεηαζ ζε 

ηαηή πνήζδ. 
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15.1.18 Οδεγίεο πληήξεζεο θαη Λεηηνπξγία 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ: 

 Να ζοκηάλεζ αηνζαέξ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ βεκζηά πμο κα ααζίγεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ζοκηήνδζδξ ηςκ 

εβηαηαζηάζεςκ. 

 Γζα ηάεε ιδπάκδια ή ζοζηεοή πμο ζφιθςκα ιε ημ ακηίζημζπμ ηιήια ηςκ 
πνμθζαβναθχκ ενβαζζχκ, απαζηείηαζ δ οπμαμθή εβπεζνζδίμο θεζημονβίαξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ, εα οπμαάθθμκηαζ ηνία ακηίηοπα βζα ηαεέκα απ'αοηά. Σμ έκα 

ακηίηοπμ εα ηαηαηεεεί πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ δμηζιχκ ζημ ένβμ ηαζ ηα άθθα 

δφμ πνζκ ημ ηέθμξ ηςκ ζοιααηζηχκ ενβαζζχκ. Σα εβπεζνίδζα εα είκαζ δειέκα 

ζε ιμνθή αζαθίμο ηαζ εα πενζέπμοκ ηζξ αηυθμοεεξ πθδνμθμνίεξ:  

1. ημ ελχθοθθμ εα ακαβνάθεηαζ δ έκδεζλδ "ΟΓΖΓΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ", ημ υκμια ηαζ δ ημπμεεζία ημο ιδπακήιαημξ, ημ 

υκμια ημο εβηαηαζηάηδ ενβμθάαμο, ηαζ ημκ ανζειυ ηδξ ζφιααζδξ. 

2. Δπίζδξ, εα πενζθαιαάκμοκ ηα μκυιαηα, ηζξ δζεοεφκζεζξ ηαζ ηα ηδθέθςκα 

υθςκ ηςκ ηοπυκ οπενβμθάαςκ πμο έθααακ ιένμξ ζηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ 

ζοβηεηνζιέκςκ ιδπακδιάηςκ. Σα εβπεζνίδζα εα δζαεέημοκ πίκαηα 

πενζεπμιέκςκ ηαζ ηάεε ηιήια ημοξ εα ακαθένεηαζ ιε ημκ ακηίζημζπμ 

ανζειυ ζεθίδαξ. Οζ μδδβίεξ εα είκαζ εοακάβκςζηεξ ηαζ εοημθμκυδηεξ ιε 

ηοπυκ έκεεηα δζαβνάιιαηα ηαηάθθδθα δζπθςιέκα εκηυξ. Δπίζδξ, εα 

πενζέπεζ δζαβνάιιαηα ηοηθςιάηςκ ηαζ αοημιαηζζιχκ, ηαεχξ ηαζ 

δζαδζηαζία εηηίκδζδξ, θεζημονβίαξ ηαζ παφζδξ. Θα πενζέπεζ θεπημιενείξ 

μδδβίεξ ζοκηήνδζδξ, θίπακζδξ, ηφπμ θζπακηζημφ, εενιμηναζίεξ ηαθήξ 

θεζημονβίαξ, ζηνμθέξ, μδδβίεξ αζθάθεζαξ, εκδεζηηζηά δζαβνάιιαηα 

θεζημονβίαξ, δζαδζηαζίεξ δμηζιχκ, πθδνμθμνίεξ απμδυζεςκ ηαζ 

ηαηάθμβμ ελανηδιάηςκ. Ο ηαηάθμβμξ ελανηδιάηςκ εα πενζέπεζ υθα ηα 

πνμηεζκυιεκα ελανηήιαηα ηαζ ηδκ πδβή πνμιήεεζαξ ηςκ, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ημ ηαηαθθδθυηενμ βναθείμ ζοκηήνδζδξ ηδξ πενζμπήξ. Γεκζηά, ημ 

εβπεζνίδζμ εα πενζέπεζ υθεξ εηείκεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο εα 

ελαζθαθίγμοκ ηδκ ηαθή ηαζ απνυζημπηδ θεζημονβία ημοξ ηαζ ηοπυκ 

πνυζεεηα πανεπυιεκα ελανηήιαηα. 

 Να εηιάεεζ ζημ πνμζςπζηυ ζοκηήνδζδξ πμο εα μνζζεεί απυ ημκ Δνβμδυηδ 
ημκ ηνυπμ ζοκηήνδζδξ, ημκ πεζνζζιυ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ 

απαναίηδηεξ ενβαζίεξ νφειζζδξ ηαζ εθέβπμο αοηχκ. 

Γζα υθα ηα παναπάκς μ Ακάδμπμξ δεκ δζηαζμφηαζ ηαιία επζπθέμκ απμγδιίςζδ. 

15.1.19 Μέηξα αληηκεηώπηζεο ζνξύβσλ 

15.1.19.1 Γεληθά 

Θα πνέπεζ κα ηαηααθδεεί ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

ακηζιεηχπζζδ ημο εμνφαμο ηαζ ηςκ δμκήζεςκ, πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ ημο Ζ/Μ ελμπθζζιμφ ζημ ένβμ. 

Πνμξ ημφημ εα πνέπεζ αθ' εκυξ ιεκ κα επζθέβεηαζ δ εβηαηάζηαζδ ιδπακδιάηςκ, 

ηα μπμία ηαηά ηδ θεζημονβία ημοξ πανάβμοκ ηαηά ημ δοκαηυ ημκ εθάπζζημ 
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ευνοαμ ηαζ αθ' εηένμο κα ηαηααάθθεηαζ ηάεε δοκαηή ηαηαζηεοαζηζηά 

πνμζπάεεζα χζηε μ ευνοαμξ κα πενζμνίγεηαζ ζηδκ πδβή ημο, δδθαδή κα 

απμθεφβεηαζ δ δζαζπμνά ημο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ κα απμθεφβεηαζ δ ιεηάδμζδ ηςκ 

δμκήζεςκ ζημ ηηίνζμ. 

Γζ' αοηυ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εα πνμαθέπμκηαζ υθε μζ απαζημφιεκεξ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ ελανηήιαηα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζάδμζδξ εμνφαςκ ζημ 

ηηίνζμ, βζα ηδ δζαημπή ηδξ μπμζαζδήπμηε ζοκέπεζαξ ηςκ πδβχκ εμνφαμο ιε ηδ 

θένμοζα ηαηαζηεοή ηαζ εα πενζμνίγμκηαζ μζ υπμζεξ ηαθακηχζεζξ πνμηαθμφκηαζ 

απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ. 

15.1.19.2 Έιεγρνο δνλήζεσλ 

15.1.19.2.1 Γεληθά 

Όθα ηα ιδπακήιαηα πμο εα εβηαηαζηαεμφκ ζημ ένβμ εα επζθεβμφκ έηζζ χζηε μζ 

πνμηαθμφιεκεξ απυ αοηά δμκήζεςξ κα είκαζ μζ εθάπζζηεξ δοκαηέξ. 

Γεκζηά ηα ιεβάθα ιδπακήιαηα εα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζε αάζεζξ απυ 

ημθοιαδηά δάπεδα ιέζς εθαζηζηήξ έδναζδξ, υπςξ θεθθυξ, θάζηζπμ η.θπ., 

οπμθμβζζιέκα κα ιεηαδίδμοκ ηδκ εθάπζζηδ εκένβεζα ζηδ αάζδ πςνίξ κα 

επζηνέπμοκ ηδκ οπεναμθζηή δυκδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ. 

Θα πνδζζιμπμζδεμφκ δζαηάλεζξ απυζαεζδξ ηςκ δμκήζεςκ βζα ηδκ απμιυκςζδ 

ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ ζοζηεοχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηα δίηηοα ζςθδκχζεςκ ηαζ 

αεναβςβχκ ζε ηάεε πενίπηςζδ. 

Όθα ηα ηζκμφιεκα ιένδ ηςκ ιδπακδιάηςκ εα είκαζ γοβμζηαειζζιέκα ιε ηζξ 

επζηνεπυιεκεξ ακμπέξ ζημ εθάπζζημ. 

15.1.19.2.2 Δύθακπηνη ζύλδεζκνη 

ε υθα ηα δίηηοα ζηα μπμία είκαζ ημπμεεηδιέκα ιδπακήιαηα ή ζοζηεοέξ ιε 

ηζκμφιεκα ιένδ (ακειζζηήνεξ η.θπ.) εα πανειαάθθμκηαζ εφηαιπημζ ζφκδεζιμζ 

ηαηάθθδθμο ηάεε θμνά ηφπμο, έηζζ χζηε μζ παναβυιεκεξ ηαθακηχζεζξ κα ιδκ 

ιεηαδίδμκηαζ ζημ θένμκηα μνβακζζιυ ημο ηηζνίμο. 

15.1.19.2.3 ηήξημε δηθηύσλ 

ηα ζδιεία ζηήνζλδξ ηςκ ζςθδκχζεςκ, υπμο είκαζ δοκαηυκ κα ειθακζζεμφκ 

οπεναμθζημί ηναδαζιμί απυ ορδθέξ πζέζεζξ, οπεναμθζηέξ δζαζημθέξ, έκημκδ 

νμή, αάκεξ πμο ηθείκμοκ βνήβμνα η.θπ. εα ημπμεεημφκηαζ άβηζζηνα ιε εθαηήνζα 

ηαηάθθδθα βζα ηδκ πθήνδ απμννυθδζδ ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ δμκήζεςκ ηαζ 

εμνφαςκ 

15.1.19.3 Καηαζθεπαζηηθέο Απαηηήζεηο 

15.1.19.3.1 Αλεκηζηήξεο 

Θα ζοκδέμκηαζ ιε ηα δίηηοα αεναβςβχκ ιέζς εφηαιπηςκ ζοκδέζιςκ 

ηοπμπμζδιέκδξ ηαηαζηεοήξ, πμο εα πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ακειζζηήνςκ ηαζ 

αεναβςβχκ ηαζ εα εοεοβναιιίγμκηαζ ζςζηά. 
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Σα ζοβηνμηήιαηα θοβμηεκηνζηχκ ακειζζηήνςκ - ηζκδηήνςκ εα θένμκηαζ ζε 

ημζκή άηαιπηδ ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή, δ μπμία εα ζηδνίγεηαζ πάκς ζηδκ 

ακηίζημζπδ αάζδ, ιέζς εθαζηζηχκ ακηζδμκδηζηχκ ζηδνζβιάηςκ (rubber in 

shear), ηαηάθθδθςκ βζα ηδκ πθήνδ απμννυθδζδ ηςκ δδιζμονβμφιεκςκ 

ηναδαζιχκ. 

Όθμζ μζ ημπθίεξ έδναζδξ εα ημπμεεημφκηαζ ιε πανειαμθή ζημζπεζχκ 

απμννυθδζδξ δμκήζεςκ απυ εθαζηζηυ, έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ βεθφνςζδ 

ηδξ ακηζδμκδηζηήξ ιυκςζδξ. 

15.1.19.3.2 Αληιίεο 

Κάεε ζοβηνυηδια ακηθίαξ - ηζκδηήνα εα ημπμεεηείηαζ πάκς ζε αάζδ απυ 

άηαιπημ πάθοαα ηαζ ζηονυδεια, αάνμοξ ηαηά 50% ημοθάπζζημκ ιεβαθφηενμο 

απυ ημ αάνμξ ημο ζοβηνμηήιαημξ ηαζ εα ζοκδέεηαζ ιε ηα δίηηοα ζςθδκχζεςκ 

ιέζς ακηζδμκδηζηχκ ζοκδέζιςκ ηοπμπμζδιέκδξ ηαηαζηεοήξ. 

15.1.20 Βάζεηο κεραλεκάησλ 

Όθα ηα ιδπακήιαηα πμο εδνάγμκηαζ ζε δάπεδμ εα έπμοκ ακηζηναδαζιζηή αάζδ 

απυ ημθοιπδηυ ιπεηυκ, πάπμοξ 15-20 εη. ιε πανειαμθή θεθθμφ πζέζεςξ πάπμοξ 

5 cm ή ζφιθςκα ιε ηζξ ζοζηάζεζξ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηςκ δζαθυνςκ 

ιδπακδιάηςκ. ε υζα ιδπακήιαηα δεκ είκαζ δοκαηή ηέημζα έδναζδ (π.π. 

ειααπηζγυιεκεξ ακηθίεξ) εα ημπμεεημφκηαζ ζηζξ εέζεζξ ζηενεχζεςξ ηαηάθθδθα 

εθαζηζηά πέθιαηα ηαζ δαηηφθζμζ έηζζ χζηε κα ιδκ ιεηαθένμκηαζ μζ ηναδαζιμί 

ζημκ μζημδμιζηυ ζηεθεηυ. 

ε πενίπηςζδ ακάνηδζδξ ιδπακδιάηςκ, εθ' υζμκ ηνίκεηαζ ζηυπζιμ απυ ηδκ 

Δπίαθερδ εα ηαηαζηεοάγεηαζ αάζδ ιε ζηεθεηυ απυ ιμνθμζίδδνμ. Καζ ζ' αοηή 

ηδκ πενίπηςζδ δ ζηήνζλδ ηςκ ζοζηεοχκ πάκς ζηδ αάζδ εα βίκεηαζ ιε 

πανειαμθή ακηζδμκδηζηχκ πανειαοζιάηςκ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ ηαζ βζα ηάεε ιμκάδα ημο ελμπθζζιμφ εα οπμαθδεμφκ βζα 

έβηνζζδ ζπέδζα ηαηαζηεοήξ ηςκ ηάεε είδμοξ αάζεςκ. Ο Ακάδμπμξ μθείθεζ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ κα θάαεζ ηάεε απαζημφιεκμ ιέηνμ ηαζ κα πνμαεί ζε υθεξ ηζξ 

ακαβηαίεξ ηαηαζηεοέξ ηαζ δζαιμνθχζεζξ χζηε κα πθδνμφκηαζ μζ εζδζηέξ 

απαζηήζεζξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ιεηάδμζδξ εμνφαμο απυ ηα ιδπακήιαηα ζημκ 

θένμκηα μνβακζζιυ ηαζ ζημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο. 

15.1.21 Διεγρνη θαη Γνθηκέο  

Ο Δνβμθάαμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ ιεηά ηδκ ηιδιαηζηή ή μθζηή απμπενάηςζδ 

ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ πνζκ απυ ηδκ εηηέθεζδ μζημδμιζηχκ ή άθθςκ ενβαζζχκ 

πμο ηαηαζημφκ αθακή ηα ηιήιαηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνζκ απυ ηδκ 

παναθααή ηςκ ένβςκ, κα πναβιαημπμζήζεζ ιε δζηά ημο ιέζα, υνβακα ηαζ 

δαπάκεξ (εηηυξ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ) ηάεε θφζδξ 

εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζε ηάεε ηιήια ηςκ πνμδζαβναθχκ βζα 

ηάεε είδμξ εβηαηάζηαζδξ ή εα γδηδεμφκ απυ ημκ Δπζαθέπμκηα Μδπακζηυ. 

Οζ δμηζιέξ βίκμκηαζ πάκηα ιε ηδκ πανμοζία ημο Δπζαθέπμκηα Μδπακζημφ ηαζ 

Γζπθ. Μδπακμθυβμο Ζθεηηνμθυβμο ημο Ακαδυπμο. 
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Ο Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνμζημιίζεζ ηα ακαβηαία ηαηά ηδκ ηνίζδ 

ημο ή ηδκ ηνίζδ ημο Δπζαθέπμκηα Μδπακζημφ υνβακα εθέβπμο, οθζηά, 

ιζηνμτθζηά ηαεχξ ηαζ ηζξ εβηεηνζιέκεξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ απμδυζεζξ ηαζ 

ηαιπφθεξ απυδμζδξ ηαζ κα εηηεθέζεζ ιε δζηυ ημο πνμζςπζηυ ηζξ δμηζιέξ. 

Σα υνβακα εθέβπμο πμο εα θένεζ μ Δνβμθάαμξ πνέπεζ κα είκαζ ζε άνζζηδ 

ηαηάζηαζδ έηζζ πμο κα πείεμοκ υηζ δίκμοκ αηνζαείξ ιεηνήζεζξ. 

Ζ δαπάκδ βζα ηδκ πνμιήεεζα, πνμζηυιζζδ, δζάεεζδ ηςκ μνβάκςκ εθέβπμο, ηςκ 

οθζηχκ ηαζ ιζηνμτθζηά πμο απαζημφκηαζ ηαεχξ ηαζ βζα ηάεε απαζημφιεκδ 

ενβαζία αανφκεζ ημκ Δνβμθάαμ ημο ένβμο. Δζδζηά δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ 

παναπάκς δαπάκδ δ πανμπή ηαζ ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, υπςξ ηαζ δ 

πανμπή ηαζ ηαηακάθςζδ κενμφ πμο αανφκμοκ ημκ ενβμδυηδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ 

πνμιήεεζα ηαζ ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο. 

Ακ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ δμηζιχκ δεκ δζαπζζηςεεί ακςιαθία εα ζοκηαπεεί 

πνςηυημθθμ δμηζιχκ πμο εα οπμβναθεί απυ ημκ Δπζαθέπμκηα ηαζ ημκ Ακάδμπμ 

ιε ηζξ ηοπυκ παναηδνήζεζξ ημο Δπζαθέπμκηα πμο εα απμηεθέζεζ ζημζπείμ βζα ηδκ 

πνμζςνζκή παναθααή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ. 

15.1.22 Αληηθείκελν Πιεξσκήο  

Ο Ακάδμπμξ πνέπεζ κα έπεζ οπ'υρδ ημο υηζ ημ ακηζηείιεκμ πθδνςιήξ 

πενζθαιαάκεζ ηάεε ενβαζία ή δαπάκδ πμο ακαθένεηαζ ή υπζ ζηδκ έκηεπκδ 

ηαηαζηεοή ημο ακηζηεζιέκμο πμο πενζβνάθεηαζ ζ'αοηέξ, απαναίηδηδ υιςξ βζα 

ηδκ πθήνδ ηαζ έκηεπκδ ηαηαζηεοή ημο, εηηυξ απυ αοηέξ πμο νδηά ελαζνμφκηαζ. 

Δπίζδξ πενζθαιαάκεζ υθα ηα έλμδα ιεηαθμνάξ ηαζ θμνημεηθυνηςζδξ ηςκ 

οθζηχκ, ζοζηεοχκ ηαζ ιδπακδιάηςκ ζημ ηυπμ ημο ένβμο. 

15.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

15.2.1 Σνπνζέηεζε θαη δνθηκέο αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Ανπζηά, ζημκ ποειέκα ημο οβνμφ εαθάιμο ηαζ πνζκ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ 

ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ, εα ηαηαζηεοαζεεί δ αάζδ ζηήνζλδξ ημο πέθιαημξ 

επζηάεζζδξ. Πνμξ ημφημ εα αθεεμφκ ακαιμκέξ ιε ιπμοθυκζα ηαηάθθδθδξ 

δζαιέηνμο ηαζ ζε ηαηάθθδθεξ απμζηάζεζξ, ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ημο 

ηαηαζηεοαζηή ηςκ ακηθζχκ , ηα μπμία εα εκζςιαηςεμφκ ζημ ζηονυδεια ημο 

ποειέκα ημο οβνμφ εαθάιμο. 

Δκ ζοκεπεία ζηα ιπμοθυκζα εα ζηενεςεεί ημ πέθια επζηάεζζδξ ημο ακηθδηζημφ 

ζοβηνμηήιαημξ ημ μπμίμ εα πενζθαιαάκεζ ηδκ θθακηγςηή ηαιπφθδ ζφκδεζδξ 

ημο ζοβηνμηήιαημξ ιε ημκ ελςηενζηυ ηαηαεθζπηζηυ αβςβυ ηαζ θθακηγςηή 

καιμκή ζφκδεζδξ ιε ηδκ έλμδμ ηδξ ακηθίαξ. 

Μεηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ακηθδηζηχκ ζοβηνμηδιάηςκ πνμξ ημ 

οδναοθζηυ, ημ δθεηηνζηυ δίηηομ ηαζ ημοξ μδδβμφξ ακέθηοζδξ ηςκ 

ζοβηνμηδιάηςκ, εα βίκεζ έθεβπμξ ηδξ θμνάξ πενζζηνμθήξ ηδξ πηενςηήξ ηαζ 

αιπενμιέηνδζδ ημο ηζκδηήνα ζε ηακμκζηή θεζημονβία.  
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15.2.2 Δγθαηάζηαζε Ππξόζβεζεο 

15.2.2.1 Δξγαζίεο θαη Σξόπνο Καηαζθεπήο  

15.2.2.1.1 Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο 

Οζ θμνδημί πονμζαεζηήνεξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ιε εζδζηή ακεεηηζηή 

οπμδμπή ελάνηδζδξ, ζηζξ εέζεζξ πμο δείπκμκηαζ ζηα ζπέδζα. 

15.2.2.1.2 Ππξνθξαγκνί 

Πονμθναβιμί βεκζηά απαζημφκηαζ ζηα ζδιεία δζέθεοζδξ ηςκ ζςθήκςκ ή 

ηαθςδίςκ απυ ημ ηέθοθμξ πονμδζαιενίζιαημξ ή πονμπνμζηαηεουιεκμο 

θνέαημξ. 

Γεκ απαζημφκηαζ ιυκμ ζηζξ παναηάης πενζπηχζεζξ : 

 Οηακ δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ημο ζςθήκα ή ηαθςδίμο δεκ οπενααίκεζ ηα 40 
mm. 

 Οηακ δ εζςηενζηή δζάιεηνμξ ηςκ ζςθήκςκ δεκ οπενααίκεζ ηα 160 mm ηαζ μζ 

ζςθήκεξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ άηαοζημ οθζηυ, ιε ζδιείμ ηήλδξ πάκς 

απυ 800°C. 

ε υθεξ ηζξ άθθεξ πενζπηχζεζξ επζηνέπεηαζ δ δζέθεοζδ ζςθήκςκ ή ηαθςδίςκ εθ' 

υζμκ ζε ιήημξ ημοθάπζζημκ εκυξ ιέηνμο ηαζ απυ ηζξ δομ πθεονέξ, πενζαάθθμκηαζ 

απυ άηαοζημ πενίαθδια. Σμ δζάηεκμ πμο δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ζςθήκςκ ή 

ηαθςδίςκ ηαζ δμιζημφ ζημζπείμο πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ ιζηνυηενμ ηαζ 

κα θνάγεηαζ ιε ηαηάθθδθμ πονμθναβιυ. 

Οζ πονμθναβιμζ πνμαθέπμκηαζ απυ πεηνμαάιααηα ηαζ ιε ανιμθυβδια ηαζ 

επίπνζζια απυ εζδζηά ζοκεεηζηά οθζηά ηφπμο Flammastic, πμο δζμβηχκμκηαζ ζε 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ. 

ηα ζδιεία δζέθεοζδξ ηςκ αεναβςβχκ ημπμεεημφκηαζ δζαθνάβιαηα πονηαζάξ 

(Fire Dampers). 

15.2.2.1.3 Φνξεηά Μέζα Ππξόζβεζεο 

15.2.2.1.3.1 Φνξεηνί Ππξνζβεζηήξεο 

ημοξ θμνδημφξ πονμζαεζηήνεξ εα βίκμοκ μζ παναηάης έθεβπμζ: 

 Θέζδ εβηαηάζηαζδξ ηςκ πονμζαεζηήνςκ. 

 Σφπμξ ηαζ ιέβεεμξ ηάεε πονμζαεζηήνα. 

 Τπανλδ μδδβζχκ θεζημονβίαξ πάκς ζε ηάεε πονμζαεζηήνα 

 Ακημπή ηδξ οπμδμπήξ ελάνηδζδξ ημοξ 
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15.2.3 Γνθηκέο Δγθαηαζηάζεσλ Αεξηζκνύ. 

15.2.3.1 Γνθηκέο δηθηύσλ αεξαγσγώλ ρακειήο πίεζεο 

15.2.3.1.1 Γνθηκή ζηεγαλόηεηαο αεξαγσγώλ. 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ αενμζηεβακυηδηαξ ηςκ δζηηφςκ αεναβςβχκ  εα εηηεθεζεεί δ 

παναηάης δμηζιή: εα ηθεζζημφκ ηεθείςξ υθα ηα κηάιπεν ηςκ ζημιίςκ  ηαζ ηα 

ζηυιζα εα θναπεμφκ ελςηενζηά ιε πνμζεηηζηή επζηυθθδζδ θφθθμο ακεεηηζημφ 

πανηζμφ.  

ηδ ζοκέπεζα εα ιπεζ ζε θεζημονβία μ ακειζζηήναξ. Ζ εβηαηάζηαζδ εα 

θεζημονβήζεζ ηάης απ' αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ. Οζ ηοπυκ δζαννμέξ ηςκ αεναβςβχκ  

εα ακζπκεοεμφκ απυ ηδκ ειθάκζζδ νεφιαημξ αένα ζημ ζηυιζμ απμννίρεςξ ημο 

ακειζζηήνα. Σμ νεφια αοηυ, πμο εα ιεηνδεεί ιε ηαηάθθδθμ υνβακμ, δεκ πνέπεζ 

κα οπενααίκεζ ημ 10% ηδξ μκμιαζηζηήξ πανμπήξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηθάδςκ ηςκ 

αεναβςβχκ. 

15.2.3.1.2 Γνθηκή δηαλνκήο ηνπ αέξα 

Μεηά ηδ νφειζζδ ηδξ δζακμιήξ ημο αένα ιε επίδναζδ πάκς ζηα κηάιπεν εα 

βίκεζ έθεβπμξ ηδξ πανμπήξ ημο αένα ζε ηάεε ζηυιζμ (επζζηνμθήξ - απυννζρδξ). 

Θα βίκεζ ιέηνδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα ζε ηάεε ζηυιζμ ηαζ εα ανεεεί δ 

ακηίζημζπδ πανμπή αένα ηαηά ηζξ μδδβίεξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο ζημιίμο. Οζ 

ιεηνμφιεκεξ πανμπέξ δεκ πνέπεζ κα δζαθένμοκ πάκς απυ ±10% απυ εηείκεξ πμο 

ηαεμνίγμκηαζ ζηα ζπέδζα. 

15.2.3.2 Θέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αεξηζκνύ. 

15.2.3.2.1 Καζαξηζκόο δηθηύσλ αεξαγσγώλ 

Μεηά ηδκ πθήνδ απμπενάηςζδ ηςκ δζηηφςκ αεναβςβχκ ηαζ πνζκ απυ ηζξ 

δμηζιέξ ζηεβακυηδηαξ ηαζ ηζξ νοειίζεζξ, εα βίκεζ πθήνδξ ηαεανζζιυξ ημο ηαζ 

απμιάηνοκζδ υθςκ ηςκ ιέζα ζ' αοηά ζηενεχκ οθχκ, ηοπυκ αηαεανζζχκ η.θπ. 

Μεηά απυ αοηυ εα δζααζααζεεί δζαιέζμο ηςκ αεναβςβχκ αέναξ ιε ιεβάθδ 

ηαπφηδηα, βζα κα παναζονεεί ηαζ απμιαηνοκεεί δ ζηυκδ πμο ηοπυκ ηθείζηδηε 

ιέζα. Γζ' αοηυ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ ακειζζηήνεξ ή μζ ελαενζζηήνεξ, 

αθθά εα ηαεανίγεηαζ ηάεε θμνά έκα ιένμξ ημο ακηίζημζπμο δζηηφμο εθανιμβχκ, 

ιέπνζ ημ πμθφ ημ ιζζυ. 

Δθ' υζμκ ζε ιενζηέξ εέζεζξ έπμοκ εβηαηαζηαεεί ζημζπεία ή υνβακα πμο είκαζ 

δοκαηυ εα ιείκμοκ κα θεζημονβμφκ επί 8 χνεξ ή ηαζ πενζζζυηενμ, εθ' υζμκ 

δζαπζζηςεεί υηζ μζ ακηίζημζπμζ αεναβςβμί δεκ έπμοκ ηεθείςξ απαθθαβεί απυ 

ζηυκδ. 

Μεηά ημ πθήνδ ηαεανζζιυ υθμζ μζ ακειζζηήνεξ πνμζαβςβήξ ηαζ απαβςβήξ αένα 

εα ιείκμοκ κα θεζημονβμφκ επί 8 χνεξ ή πενζζζυηενμ, εθ' υζμκ δζαπζζηςεεί υηζ 

μζ ακηίζημζπμζ αεναβςβμί δεκ έπμοκ απαθθαβεί ηεθείςξ απυ ζηυκδ. 

15.2.3.2.2 Ρύζκηζε παξνρήο αέξα δηθηύσλ αεξαγσγώλ θαη ζηνκίσλ 
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Μεηά ημκ πθήνδ ηαεανζζιυ ηςκ αεναβςβχκ ηαζ ηδκ επζηοπή εηηέθεζδ ηςκ 

δμηζιχκ ζηεβακυηδηαξ αοηχκ, υπςξ ηαεμνίζηδηε παναπάκς, εα βίκμοκ μζ 

νοειίζεζξ ηςκ πανμπχκ αένα. 

Οζ νοειίζεζξ αοηέξ εα βίκμοκ ιεηά απυ ημ ηεθείςια ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηεθζηχκ θίθηνςκ ηαζ ηςκ μνβάκςκ αοημιαηζζιμφ. 

Ζ νφειζζδ ηςκ πανμπχκ εα βίκεζ ηαηά ηνυπμ χζηε κα επζηεοπεμφκ μζ πανμπέξ 

αένα ηάεε ζημιίμο πνμζαβςβήξ, υπςξ δίκμκηαζ ζηα ζπέδζα. Ζ ενβαζία εα 

πενζθαιαάκεζ επίζδξ υθεξ ηζξ ιεηνήζεζξ ηαπφηδηαξ, πίεζδξ, ζηνμθχκ, νεφιαημξ 

θεζημονβίαξ εενιμηναζίαξ η.θπ, χζηε κα ελαζθαθζζεεί υηζ μζ ιμκάδεξ 

θεζημονβμφκ ηαηά ηζξ πνμδζαβναθέξ. 

ηδκ ενβαζία αοηή εκκμείηαζ υηζ πενζθαιαάκεηαζ ηάεε ενβαζία νοειίζεςξ ηαζ 

ιεηαηνμπχκ ζημ ζφζηδια χζηε κα ζηακμπμζεί ηζξ πνμδζαβναθέξ, ηαεχξ ηαζ 

ηοπυκ αθθαβή ηνμπαθζχκ, δζαθναβιάηςκ, πενζίδςκ η.θπ., πςνίξ πνυζεεηδ 

επζαάνοκζδ ημο Δνβμδυηδ. 

Οζ ενβαζίεξ νοειίζεςξ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηα παναηάης πςνίξ ηαη' 

ακάβηδ κα πενζμνίγμκηαζ ζ' αοηά : 

 Ρφειζζδ ηςκ ακειζζηήνςκ χζηε κα πεηοπαίκμοκ, ιε πνμζέββζζδ 5%, ηζξ 
πνμδζαβναθυιεκεξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. 

 Καηαβναθή ηδξ απμννμθχιεκδξ εκηάζεςξ ηςκ ηζκδηήνςκ. 

 Ρφειζζδ ηδξ πανμπήξ υθςκ ηςκ αεναβςβχκ ζηζξ πνμδζαβναθυιεκεξ ηζιέξ. 

 Ρφειζζδ υθςκ ηςκ ζημιίςκ αένα χζηε κα πεηοπαίκμοκ, ιε πνμζέββζζδ ημ 
πμθφ 10%, ηζξ πνμδζαβναθυιεκεξ πανμπέξ. 

Οζ πίκαηεξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηςκ ιεηνήζεςκ πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ ηζξ 

πνμδζαβναθυιεκεξ ηαζ ηζξ πανμπέξ πμο ιεηνήεδηακ. Δπίζδξ εα πενζθαιαάκμοκ 

ηα ζημζπεία ηαζ έκηοπα ημο ηαηαζηεοαζηή πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ 

εφνεζδ ηςκ πανμπχκ απυ ηα ζημζπεία πμο ιεηνήεδηακ ηαζ πμο εα πνέπεζ κα 

ακαβνάθμκηαζ (ζζμδφκαιδ επζθάκεζα ζημιίμο, ηαπφηδηα η.θπ.). 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ εα παναδμεμφκ ζε ηέζζενα (4) πθήνδ 

ακηίβναθα, δαηηοθμβναθδιέκα. 

15.2.4 Δγθαηάζηαζε Φσηηζκνύ θαη Κίλεζεο 

15.2.4.1 Δξγαζίεο θαη Σξόπνο Καηαζθεπήο 

15.2.4.1.1 Δγθαηάζηαζε ειεθηξηθώλ γξακκώλ 

15.2.4.1.1.1 Γεληθά 

Οθεξ  μζ  βναιιέξ (πςκεοηέξ ή μναηέξ ιε ζςθήκεξ ή πςνίξ ζςθήκεξ) εα 

ημπμεεηδεμφκ πανάθθδθα ή ηάεεηα ιε ηζξ πθεονέξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ηςκ μνμθχκ. 

Λμλέξ δζαδνμιέξ βναιιχκ βεκζηά απαβμνεφμκηαζ. Οπμο βζα θυβμοξ ακάβηδξ εα 

πνέπεζ κα ημπμεεηδεμφκ ηιήιαηα βναιιχκ ζε απίεακεξ εέζεζξ ή θμλά αοηυ εα 

βίκεηαζ ιυκμ ιεηά ηδκ έβηνζζδ ημο επζαθέπμκηα ιδπακζημφ. ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή μζ βναιιέξ εα ημπμεεημφκηαζ απαναίηδηα ιέζα ζε παθοαδμζςθήκεξ. 
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Οθα  ηα ηαηαηυνοθα ηιήιαηα ηςκ βναιιχκ πμο δζαπενκμφκ ηα δάπεδα, εα 

πνμζηαηεφμκηαζ ιέπνζ έκα φρμξ 1,60 ι. ιε παθοαδμζςθήκεξ αανέςξ ηφπμο. 

Δπίζδξ ιε παθοαδμζςθήκεξ εα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ υθα ηα μνζγυκηζα ηιήιαηα 

ηςκ βναιιχκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζε παιδθυηενμ φρμξ απυ ημ ζοκδεζζιέκμ. 

15.2.4.1.2 Δγθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ 

15.2.4.1.2.1 Γεληθά 

Σμ ζφζηδια ηςκ ζςθδκχζεςκ ηδξ δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ εα ηαηαζηεοαζηεί 

έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ ιεηέπεζηα ημπμεέηδζδ ή ηαζ αθαίνεζδ ηςκ 

ηαθςδζχζεςκ ηαζ ζονιαηχζεςκ εφημθα ηαζ πςνίξ ηναοιαηζζιμφξ ηδξ ιυκςζδξ 

ημοξ. 

Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ζςθήκςκ εα είκαζ υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ εα ηδνδεμφκ 

μζ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ηςκ ηακμκζζιχκ. Οπμο μζ ηακμκζζιμί δεκ πνμαθέπμοκ 

δζάιεηνμ ζςθήκα, εα επζθέβεηαζ ηαηάθθδθδ δζάιεηνμξ βζα ηδκ εφημθδ έθλδ ηςκ 

αβςβχκ ή ηαθςδίςκ. 

Οζ αηνζαείξ εέζεζξ ηαζ ηα φρδ απυ ημ δάπεδμ ηςκ ημοηζχκ ζφκδεζδξ ηςκ 

δζαθυνςκ μνβάκςκ, ζοζηεοχκ ηθπ.  οπμδεζηκφμκηαζ απυ ηδκ Δπίαθερδ, ηδκ 

μπμία μ Ακάδμπμξ πνέπεζ κα ζοιαμοθεφεηαζ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ενβαζζχκ. 

Οζ ζςθδκχζεζξ εα ημπμεεημφκηαζ ιε εθαθνά ηθίζδ πνμξ ηα ημοηζά 

δζαηθάδςζδξ, εα είκαζ απαθθαβιέκεξ απυ ζζθυκζα, πνμξ απμθοβή εκδεπυιεκδξ 

ζοβηέκηνςζδξ κενμφ ιέζα ζ'αοηέξ ηαζ εα ζοκακημφκ ηα ημοηζά δζαηθάδςζδξ 

ηάεεηα. 

Οζ επζηνεπυιεκεξ ηαιποθχζεζξ πςνίξ ιεζμθάαδζδ ημοηζμφ δζαηθάδςζδξ εα 

είκαζ ηαη'ακχηαημ υνζμ ηνεζξ. Οζ ζςθδκχζεζξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ πενζζζυηενεξ 

απυ δφμ εκχζεζξ ηάεε ηνία ιέηνα, μφηε εα έπμοκ έκςζδ υηακ δ απυζηαζδ ηςκ 

εηαηένςεεκ ημοηζχκ δεκ οπενααίκεζ ημ έκα ιέηνμ. Δκχζεζξ ιέζα ζημ πάπμξ ηςκ 

ημίπςκ ή ηςκ δαπέδςκ απαβμνεφμκηαζ. 

Οζ ηαιπφθεξ ηςκ ζςθδκχζεςκ υπμο δε πνδζζιμπμζμφκηαζ εζδζηά ζημζπεία έθλδξ 

εα έπμοκ αηηίκα ηαη'εθάπζζημ ίζδ ιε μηηχ θμνέξ ηδ δζάιεηνμ ημο ζςθήκα. 

Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ πθαζηζηχκ ζςθήκςκ ιε ηα ημοηζά εα είκαζ πεναζηέξ εκχ ηςκ 

οπυθμζπςκ ζςθήκςκ εα είκαζ ημπθζςηέξ. 

Σα άηνα ηςκ ζςθήκςκ εα έπμοκ πνμζηυιζα βζα πνμζηαζία ηςκ αβςβχκ ηαζ ηςκ 

ηαθςδίςκ. Οζ ηεκμί ζςθήκεξ εα πςιαηίγμκηαζ ηαζ ιέζα ζ'αοημφξ εα 

ημπμεεημφκηαζ μδδβμί. 

15.2.4.1.2.2 Υσλεπηέο σιελώζεηο 

Ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ηςκ πχνςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ: 

 ηθδνμί πθαζηζημί ζςθήκεξ (εοεείξ ή ζπζνάθ) εθαθνμφ ηφπμο ζε υθμοξ ημοξ 
λδνμφξ πχνμοξ. 

 Δφηαιπημζ παθοαδμζςθήκεξ (ζπζνάθ) ή παθοαδμζςθήκεξ εοεείξ ζε υθμοξ 
ημοξ λδνμφξ πχνμοξ βζα ηα ηιήιαηα ηςκ βναιιχκ πμο απαζημφκ ιία 

αολδιέκδ ιδπακζηή ακημπή. 
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 Πθαζηζημί ζςθήκεξ εοεείξ ή εφηαιπημζ αανέςξ ηφπμο ζε υθμοξ ημοξ οβνμφξ 
πχνμοξ ηαζ ζηζξ πςκεοηέξ ζςθδκχζεζξ ζε ζηονυδεια ιε ηα ηαηάθθδθα 

ημοηζά. ηζξ πςκεοηέξ ζςθδκχζεζξ ζε ζηονυδεια δ πνδζζιμπμίδζδ 

εφηαιπηςκ παθοαδμζςθήκςκ επζηνέπεηαζ ιυκμ ιεηά απυ έβηνζζδ ημο 

επζαθέπμκηα ιδπακζημφ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ ηίκδοκμξ 

κα οπμζημφκ μζ ζςθήκεξ αοημί ηαηχζεζξ ή παναιμνθχζεζξ απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ιπεηυκ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ πμο οπάνπμοκ πχνμζ ιε εζδζηέξ απαζηήζεζξ, μζ πςκεοηέξ 

βναιιέξ εα ηαηαζηεοαζημφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ πμο ακαβνάθμκηαζ ζηα 

ζπέδζα (βεκζηά ή θεπημιενεζχκ). Ζ ηαηαζηεοή πςκεοηχκ βναιιχκ ιε ηαθχδζα 

πμο εα ημπμεεηδεμφκ απ' εοεείαξ ιέζα ζημ επίπνζζια δεκ εα βίκεζ δεηηή. 

Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ δφμ παναθθήθςκ ζςθήκςκ εα είκαζ ηαηά εθάπζζημ ίζδ ιε 

ηδκ ιέβζζηδ ηςκ δζαιέηνςκ ηςκ ζςθήκςκ. 

Ζ εθάπζζηδ απυζηαζδ απυ ζςθήκεξ εενιμφ κενμφ (π.π.  εένιακζδξ) εα είκαζ 30 

cm ηαζ απυ ζςθήκεξ ηνφμο κενμφ 15 cm. 

Οζ πςκεοημί ζςθήκεξ ηαζ ηα ημοηζά δζαηθάδςζδξ, μνβάκςκ δζαημπήξ, 

νεοιαημδμηχκ ηθπ., εα ημπμεεημφκηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηδξ δεφηενδξ ζηνχζδξ 

ημο επζπνίζιαημξ ηαζ ζε ηέημζμ αάεμξ χζηε ιεηά ηδκ ηεθζηή ζηνχζδ, μζ ζςθήκεξ 

κα ανίζημκηαζ ημοθάπζζημκ 12mm ηάης απυ ηδκ ηεθζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο 

εκχ ηα πείθδ ηςκ ημοηζχκ κα είκαζ ζημ ίδζμ επίπεδμ ιε αοηυκ. 

Σα αοθάηζα βζα ημκ εκημζπζζιυ ηςκ ζςθήκςκ εα ακμίβμκηαζ ιε ηάεε επζιέθεζα 

χζηε κα πενζμνίγμκηαζ ζημ εθάπζζημ μζ θεμνέξ ηςκ ημκζαιάηςκ ηαζ ηςκ ημίπςκ.  

Ζ θάλεοζδ ηαηαζηεοχκ απυ ζηονυδεια (ημζπεία, οπμζηδθχιαηα, δμημί ηθπ.) 

πςνίξ ηδκ άδεζα ημο επζαθέπμκηα ιδπακζημφ απαβμνεφεηαζ. 

Ζ ζηενέςζδ ηςκ ζςθήκςκ ηαζ ημοηζχκ ζημοξ ημίπμοξ εα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά 

ιε ηζζιεκημημκία ηαπείαξ πήλδξ.  Απαβμνεφεηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ βφρμο. 

Οθεξ μζ εβηαηαζηάζεζξ ζςθδκχζεςκ εκηυξ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ πνέπεζ κα 

βίκμκηαζ ηαηά ηνυπμ πμο δεκ εα επδνεάγεζ ηδκ ζηαηζηή ακημπή ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

Θα ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα χζηε μζ ζςθδκχζεζξ κα μδεφμοκ ζημ ιέζμ 

πενίπμο ηςκ πθαηχκ ηαζ δ ελςηενζηή ημοξ δζάιεηνμξ δεκ εα πνέπεζ κα 

οπενααίκεζ ημ 1/3 ημο πάπμοξ ηδξ πθάηαξ. ε πενζπηχζεζξ μδεφζεςκ δφμ ή 

πενζζζυηενςκ πανάθθδθςκ ζςθδκχζεςκ εα οπάνπεζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ίζδ 

ιε ημ ηνζπθάζζμ ηδξ δζαιέηνμο ηςκ βζα ηδκ εζζπχνδζδ εκδζάιεζα ημο 

ζηονμδέιαημξ. ςθδκχζεζξ ιεβέεμοξ πάκς απυ 23 mm εα μδεφμοκ πανάθθδθα 

ή ηάεεηα πνμξ ημκ ηφνζμ μπθζζιυ ηδξ πθάηαξ.  Γζα εζδζηέξ πενζπηχζεζξ ηαζ 

ζδζαίηενα οπενιεβέεεζξ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ δ ημπμεέηδζή ημοξ κα εβηνζεεί απυ 

ηδκ Δπίαθερδ. 

15.2.4.1.2.3 Οξαηέο σιελώζεηο 

Οζ μναηέξ ζςθδκχζεζξ εα απμηεθμφκηαζ βεκζηά απυ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ 

αανέςξ ηφπμο ηαζ υπμο απαζηείηαζ ιδπακζηή πνμζηαζία απυ βαθαακζζιέκμοξ 

παθοαδμζςθήκεξ (π.π. ηαηαηυνοθμζ ζςθήκεξ πνμξ νεοιαημδυηεξ, δζεθεφζεζξ 

πθαηχκ μνυθςκ ηηθ.). 

ηζξ ζοκδέζεζξ ιδπακδιάηςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ εφηαιπημζ βαθαακζζιέκμζ 

παθοαδμζςθήκεξ. 
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Σα απαζημφιεκα ελανηήιαηα βζα ηδκ ζηενέςζδ ηςκ παθφαδζκςκ ζςθδκχζεςκ 

ζηζξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο (ζηδνίβιαηα ημίπμο, ακανηήνεξ μνμθήξ, εθάζιαηα 

ακάνηδζδξ ηθπ.) εα είκαζ απυ βαθαακζζιέκμ ζίδδνμ ιε δζπθή ζηνχζδ 

ακηζζηςνζαηήξ ααθήξ.  Γζα ημοξ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ εα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ. 

Σα ελανηήιαηα αοηά εα ζηενεςεμφκ ιε εβηάνζζα ζηεθέπδ απυζηαζδξ. ε 

μπημπθζκεμδμιή ιε ημπθίεξ ηαζ πάηηςζδ ζημ επίπνζζια, ζε ημζπμπμζία απυ 

ζηονυδεια ιε ημπθίεξ ιεηάθθμο ηαζ ζε λφθζκεξ επζθάκεζεξ ιε ημπθίεξ λφθμο, 

πνήζδ βφρμο βζα ηδκ ζηενέςζδ ελανηδιάηςκ απαβμνεφεηαζ, πνήζδ ηζζιέκημο 

είκαζ απμδεηηή. 

ηήνζλδ μναηήξ ζςθήκςζδξ πνμαθέπεηαζ ηάεε 1,20m ή θζβυηενμ ηαζ ηαηά 

ηνυπμ ηέημζμ χζηε μζ ζςθήκεξ κα απέπμοκ απυ ημοξ ημίπμοξ ηαη'εθάπζζημ 20 

mm. ε πενίπηςζδ μιαδζηήξ ζηήνζλδξ ζςθήκςκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ιεηαθθμηαηαζηεοέξ απυ ιμνθμζίδδνμ (βςκίεξ ηαζ πζ) πθεονάξ 50 mm 

ηαη'εθάπζζημ. Σμ ζφζηδια ηςκ μναηχκ ζςθδκχζεςκ εα είκαζ οδαημζηεβακυ. 

Οζ ζςθδκχζεζξ εα ημπμεεηδεμφκ πανάθθδθα πνμξ ηζξ πθεονέξ ηςκ ημίπςκ ηαζ 

έηζζ χζηε δ ιεηαλφ δομ ζοκδνμιζηχκ ζςθήκςκ απυζηαζδ κα είκαζ πενίπμο ίζδ 

πνμξ ηδκ ιέβζζηδ ηςκ δζαιέηνςκ ηςκ ζςθήκςκ δ δε απυζηαζδ ζςθήκα 

δθεηηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ απυ ζςθήκα εενιμφ κενμφ (π.π. εένιακζδξ εα είκαζ 

ηαη'εθάπζζημ 30 cm ηαζ απυ ζςθήκεξ ηνφμο κενμφ 15 cm. 

15.2.4.2 Δθαηάζηαζε Αγσγώλ θαη Καισδίσλ 

15.2.4.2.1 Γεληθά 

Ο αβςβυξ βείςζδξ ηαζ μ μοδέηενμξ ηάεε ηοηθχιαημξ εα είκαζ ηδξ ίδζαξ 

ιυκςζδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ αβςβμφξ ημο ηοηθχιαημξ ηαζ εα ημπμεεηδεμφκ 

ιέζα ζημκ ίδζμ ζςθήκα ιε ημοξ οπμθμίπμοξ αβςβμφξ εηηυξ ακ δείπκεηαζ 

δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα. 

Ζ απυζηαζδ ηςκ αβςβχκ ηάεε ηοηθχιαημξ εα είκαζ ίδζα ζε υθμ ημ ιήημξ ημο. 

Απαβμνεφεηαζ δ ιεηααμθή ηδξ δζαημιήξ ημοξ πςνίξ πανειαμθή ζημζπείςκ 

αζθάθεζαξ.  Δθάπζζηδ δζαημιή αβςβχκ ζηα ηοηθχιαηα θςηζζιμφ εα είκαζ 1,5 

mm² ηαζ ζηα ηοηθχιαηα ηίκδζδξ 2,5 mm². 

Οζ αβςβμί εα εκχκμκηαζ ηαζ δζαηθαδίγμκηαζ ιέζα ζε ημοηζά ιε δζαηθαδςηήνεξ 

πμνζεθάκδξ ή ζφζθζβλδξ. Καηά ηδκ απμβφικςζδ ηςκ άηνςκ ηςκ αβςβχκ απυ 

ημ ιμκςηζηυ ημοξ πενίαθδια, εα δίκεηαζ ιεβάθδ πνμζμπή χζηε κα ιδκ 

δδιζμονβμφκηαζ εβημπέξ ζημκ αβςβυ ηαζ κα ιδκ πνμηαθείηαζ γδιζά ζηδκ 

οπυθμζπδ ιυκςζδ. 

Μεηάπηςζδ βναιιήξ απυ ζονιάηςζδ ιε αβςβμφξ ηφπμο ΝΤΑ ζε ηαθςδίςζδ 

ιε ηαθχδζμ ηφπμο ΝΤΜ εα επζηεθείηαζ ιέζα ζημ ημοηί δζαηθάδςζδξ ιε 

δζαηθαδςηήνα πμνζεθάκδξ. 

Καθχδζα απ’ εοεείαξ πςκεοηά ζε ημίπμοξ ή μνμθέξ δεκ εα βίκμκηαζ δεηηά. 

15.2.4.2.2 Οξαηέο γξακκέο θαισδίσλ 
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Οναηέξ  βναιιέξ ηαθςδίςκ πςνίξ ζςθήκεξ εα ζηδνίγμκηαζ ζηα μζημδμιζηά 

ζημζπεία ηάεε 300 mm ιε δζιενή πθαζηζηά ζηδνίβιαηα απυζηαζδξ ή ιε 

ζθζβηηήνεξ απυ βαθαακζζιέκμ πάθοαα εενιήξ ειαάπηζζδξ. 

Γναιιέξ δφμ ή πενζζζμηένςκ ζοκδνμιζηχκ μδεουκηςκ ηαθςδίςκ εα 

ζηδνίγμκηαζ ιε ζηδνίβιαηα ανζζηυιεκα ζηδκ ίδζα εοεεία ηαζ ζηενεμφιεκα ζε 

ιεηαθθζηή ηαηαζηεοή (ζζδδνυδνμιμ). 

Πενζζζυηενα ηαθχδζα ιπμνεί κα θένμκηαζ ηαζ ζε ηακάθζα απυ βαθαακζζιέκδ 

θαιανίκα πάπμοξ 0,8 mm. ιε κεονχζεζξ πμο εα ζηδνίγμκηαζ ηάεε 1,2 m ή 

θζβυηενμ ή ζε εζδζηέξ ζπάνεξ. 

Σα ηαθχδζα ζζπφμξ δεκ εα ημπμεεηδεμφκ πάκς ζε ζπάνεξ ζηήνζλδξ ηαθςδίςκ 

πμο πνμαθέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηαθχδζα ηδθεπζημζκςκζχκ, 

δθεηηνμκζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ βεκζηά αζεεκχκ νεοιάηςκ. 

Σα ηαθχδζα εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ πνμζεηηζηά ζηδ εέζδ ημοξ ζηζξ ζπάνεξ 

ή ζηάθεξ ζηήνζλδξ ηαθςδίςκ πςνίξ κα ηεεμφκ οπυ έθλδ. Θα ημπμεεημφκηαζ ίζζα 

ηαε'υθμ ημ ιήημξ ηδξ ζπάναξ ηαθςδίςκ ηαζ εα ζηενεχκμκηαζ ακά δζαζηήιαηα 3-

4 εβηάνζζςκ ααειίδςκ. 

ηα ζδιεία πμο έκα ηαθχδζμ εβηαηαθείπεζ ιία ζπάνα ή υηακ πενκάεζ απυ ιία 

ζπάνα ζε άθθδ ζπάνα ηαθςδίςκ ημ ηαθχδζμ εα πενζηοθίβεηαζ ιε ζοκδεηήνεξ 

ηαζκίεξ απυ ηαθοιιέκμ ιε πθαζηζηυ, ιαθαηυ παθφαδζκμ ζφνια ή ζθζβηηήνεξ 

απυ πάθοαα εενιήξ ειαάπηζζδξ. 

Πανάθθδθεξ ζπάνεξ υδεοζδξ ηαθςδίςκ, ζζπονχκ ηαζ αζεεκχκ νεοιάηςκ εα 

ημπμεεημφκηαζ έηζζ χζηε ηα ηαθχδζα ζζπονχκ ηαζ ζεεκχκ νεοιάηςκ κα απέπμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ημοθάπζζημκ 30 cm. 

Οζ ηαθςδζχζεζξ βεκζηά εα πνέπεζ κα εηηεθεζημφκ ηαηά ηεπκζηά άνηζμ ηνυπμ κα 

πνμζηαηεοεμφκ απυ θοζζηέξ γδιζέξ ηαζ κα δνμιμθμβδεμφκ έηζζ χζηε κα ιδκ 

οπυηεζκηαζ ζε εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ εηείκςκ βζα ηζξ μπμίεξ έπμοκ εβηνζεεί. 

Οζ οπμδείλεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή υζμκ αθμνά ηδκ εθάπζζηδ αηηίκα ηάιρδξ 

πνέπεζ κα ηδνδεμφκ. 

15.2.4.2.3 ήκαλζε θαισδίσλ 

Γζα ηδκ επζζήιακζδ ημο ανζειμφ ηοηθχιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάεε ηαθχδζμ 

εα ημπμεεηδεμφκ εζδζηά αοημηυθθδηα ημθθάνα απυ πθαζηζηή φθδ ηίηνζκμο 

πνχιαημξ ιε ιαφνα βνάιιαηα ηαζ ανζειμφξ βζα ημκ παναηηδνζζιυ ημο 

ηοηθχιαημξ ζφιθςκα ιε ηα ζπέδζα. 

Πνμηεζιέκμο βζα εοεείεξ δζαδνμιέξ μναηχκ ηαθςδζχζεςκ, δ επζζήιακζδ εα 

ημπμεεηείηαζ ηάεε ηνία ιέηνα ή θζβυηενμ. ε ηάεε άθθδ αθθαβή δζεφεοκζδξ 

ηαθςδίςζδξ εα ημπμεεηείηαζ κέα επζζήιακζδ. ε πενίπηςζδ ιδ μναηχκ 

δζαδνμιχκ δ επζζήιακζδ εα ημπμεεηείηαζ πάκς ζηα ηαθχδζα ιέζα ζηα ημοηζά 

έθλδξ ή δζαηθάδςζδξ. 

15.2.4.2.4 Δγθαηάζηαζε Φσηηζηηθώλ σκάησλ 

Σα θςηζζηζηά ζχιαηα εα ημπμεεηδεμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο 

ηαηαζηεοαζηή ηαζ ζηδκ δζάηαλδ ηαζ εέζδ πμο ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα. Σα 

αηνζαή ζδιεία ημπμεέηδζδξ ηςκ θςηζζηζηχκ εα εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ επίαθερδ, 

επί ηυπμο ημο ένβμο, ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. ε πενζπηχζεζξ 
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πςκεοηχκ θςηζζηζηχκ εκηυξ ρεοδμνμθήξ δ αβηίζηνςζδ ημοξ εα βίκεηαζ επί ημο 

θένμκημξ μζημδμιζημφ ζηεθεημφ ηαζ υπζ επί ηδξ οπάνπμοζαξ ρεοδμνμθήξ.  

Σμοθάπζζημκ δφμ ζηδνίβιαηα ακά θςηζζηζηυ πνέπεζ κα πνμαθέπμκηαζ. 

ηζξ πενζπηχζεζξ υπμο ηα ηαεμνζγυιεκα θςηζζηζηά ζχιαηα είκαζ ιζηνυηενα ημο 

ηακκάαμο ηδξ ρεοδμνμθήξ, εα ζηδνίγμκηαζ ηαζ πάθζ ακελάνηδηα επί ημο 

μζημδμιζημφ ζηεθεημφ. Σα επίημζπα ηαζ πςκεοηά θςηζζηζηά ζχιαηα πνέπεζ κα 

έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα αθθαβήξ ηςκ θαιπηήνςκ απυ ημ ειπνυζεζμ ηιήια ημοξ. 

15.2.4.3 Δγθαηάζηαζε Γηαθνπηώλ θαη Ρεπκαηνδνηώλ 

15.2.4.3.1 Δγθαηάζηαζε δηαθνπηώλ θσηηζκνύ 

Οζ δζαηυπηεξ θςηζζιμφ εα ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 1,20 m πάκς απυ ηδκ ηεθζηή 

ζηάειδ ημο δαπέδμο, εηηυξ ακ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα. 

15.2.4.3.2 Δγθαηάζηαζε ξεπκαηνδνηώλ 

Οζ νεοιαημδυηεξ εα ημπμεεηδεμφκ ζε φρμξ 0,40 m απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο 

δαπέδμο, εηηυξ ακ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηα ζπέδζα. 

15.2.4.4 Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ 

Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πζκάηςκ ζηδ εέζδ ημοξ ηαζ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ημοξ ηαζ ιε ηα 

εζζενπυιεκα ηαζ απενπυιεκα ηαθχδζα εα βίκεζ απυ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ 

ημο Ακαδυπμο ηάης απυ ηδκ επίαθερδ Γζπθςιαημφπμο Μδπακζημφ. 

Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ εζζενπυιεκςκ ηαζ ελενπυιεκςκ βναιιχκ ηςκ πζκάηςκ εα 

βίκμοκ υπςξ ακαθένεηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ. 

Οζ πίκαηεξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ή πςκεοημί υπςξ δείπκεηαζ ζηα ζπέδζα 

ηαζ ηαηά ηνυπμ ηέημζμ χζηε ημ πάκς ιένμξ ημοξ κα ανίζηεηαζ ημ πμθφ 1,90 m 

απυ ηδκ ζηάειδ ημο δαπέδμο. 

15.2.4.5 Γεηώζεηο 

Θα βίκμοκ υθεξ μζ απαζημφιεκεξ βεζχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ηεπκζηή έηεεζδ 

ηαζ δείπκμκηαζ ζηα ζπέδζα. 

Ο  ηνυπμξ βείςζδξ ηςκ ιδπακδιάηςκ, ζοζηεοχκ, θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ηθπ. εα 

βίκεηαζ ηαηά ηνυπμ αζθαθή ηαζ εα ελαζθαθίγεηαζ ιυκζιδ ηαζ ζοκεπή έκςζδ 

ιεηαλφ ημο ιδπακήιαημξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ βείςζδξ. 

Ο αβςβυξ βείςζδξ εα θαίκεηαζ ζε υθμ ημο ημ ιήημξ απυ ημ ηίηνζκμ πνχια ηδξ 

ιυκςζδξ ημο. 

Όθεξ μζ ζοκδέζεζξ ζημοξ αβςβμφξ βείςζδξ εα βίκμκηαζ βζα ιεκ ηα απνυζζηα 

ζδιεία ιε έκα εβηεηνζιέκμ ηνυπμ ζοβηυθθδζδξ πμο εα ηφπεζ ηδξ έβηνζζδξ ηδξ 

Δπίαθερδξ,βζα δε ηα επζζηέρζια ζδιεία ιε ζθζβηηήνεξ πίεζδξ δ ζοβηυθθδζδ. 

Οθα ηα ζδιεία ζφκδεζδξ ηςκ ιεηαθθζηχκ ιενχκ ηαζ ηαηαζηεοχκ πμο 

ζοκδέμκηαζ ιε ημ ζφζηδια βείςζδξ εα αμονηζίγμκηαζ ηαζ απμνζκίγμκηαζ χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ ηαθή επαθή. 
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15.2.4.5.1 Γείσζε 

Οζ ζοκδέζεζξ ηςκ πάθηζκςκ αβςβχκ βείςζδξ ιεηαλφ ημοξ εα είκαζ ηφπμο  

αζθαθείαξ, δδθαδή εα επζηοβπάκμκηαζ ιε ζφζθζβλδ πςνίξ θφζδ ηδξ ζοκέπεζαξ 

ημο εκζαίμο αβςβμφ βείςζδξ.  Σμ ζδιείμ ζφζθζβλδξ εα ααπηίγεηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

ζε θμοηνυ ηαζζζηενμηυθθδζδξ. 

Οζ βοικμί αβςβμί βείςζδξ εα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ παθηυ βείςζδξ ιε 

αβςβζιυηδηα ίζδ ιε ημ 98% ημο ηαεανμφ παθημφ ηαζ εα είκαζ πμθφηθςκμζ. 

ε πενίπηςζδ πμο απαζηείηαζ ιδπακζηή πνμζηαζία ημο αβςβμφ βείςζδξ, εα 

πνδζζιμπμζδεεί πθαζηζηυξ ζςθήκαξ PVC, πίεζδξ 6 atm. 

Δάκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηνζεεί επζαεαθδιέκδ δ πνήζδ ζζδδνμζςθήκςκ βζα ηδκ 

πνμζηαζία ημο αβςβμφ βείςζδξ, ηυηε μ ζςθήκαξ εα ηαηαζηεί δθεηηνζηά 

ζοκεπήξ ηαζ μ αβςβυξ βείςζδξ εα ζοκδεεεί ζηα δφμ άηνα ημο ζςθήκα, χζηε κα 

ελμοδεηενςεεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ αοηεπαβςβήξ. 

Ο αβςβυξ βείςζδξ εα ζοκδεεεί ιε ημ ζφζηδια βείςζδξ ημο ηηζνίμο. 

15.2.4.5.2 Δγθαηάζηαζε Ζιεθηξνδίσλ 

Ζ έιπδλδ ηςκ δθεηηνμδίςκ ζημ έδαθμξ πνμαθέπεηαζ πςνίξ εηζηαθή, δδθαδή ιε 

πνήζδ πεζνμηίκδηδξ ή ιδπακμηίκδηδξ ζθφναξ. 

Ζ ημνοθή ηςκ δθεηηνμδίςκ εα είκαζ επζζηέρζιδ ιε θνεάηζμ ηηζζηυ ή απυ 

ζηονυδεια ιε ποημζζδενέκζμ ηάθοιια. 

15.2.5 ΄Διεγρνη θαη Γνθηκέο 

15.2.5.1 Γεληθά 

Μεηά ηδκ απμπενάηςζδ ηςκ ενβαζζχκ, μ Ακάδμπμξ εα πνμαεί ζημοξ πζμ ηάης 

εθέβπμοξ ηαζ δμηζιέξ ιε πανμοζία ηδξ Δπίαθερδξ. 

Οζ  έθεβπμζ  ηαζ  μζ δμηζιέξ εα βίκμοκ ιε υνβακα ημο Ακαδυπμο ηαζ εα 

επακαθαιαάκμκηαζ ιέπνζ κα επζηεοπεμφκ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα. 

Ακ ηαηά ηζξ δμηζιέξ δζαπζζηςεμφκ αθάαεξ, ακεπάνηεζα, ιεζμκεηηήιαηα, 

εθαηηχιαηα ηαζ βεκζηά ηαηή πμζυηδηα ηςκ οθζηχκ, ιδπακδιάηςκ, δζαηάλεςκ ή 

ζοζηδιάηςκ ή αηυια ηαζ μθμηθήνςκ ηιδιάηςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, μ Ακάδμπμξ 

μθείθεζ κα ηάκεζ αιέζςξ ηζξ απαζημφιεκεξ επζζηεοέξ, ζοιπθδνχζεζξ, 

ακηζηαηαζηάζεζξ, δζμνεχζεζξ ηαζ νοειίζεζξ ηαζ κα επακαθάαεζ ηζξ δμηζιέξ ιέπνζ 

ηα απμηεθέζιαηα κα ηνζεμφκ ζηακμπμζδηζηά. 

Ακ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ δμηζιχκ πνμηθδεμφκ γδιζέξ, αθάαεξ, θεμνέξ ή 

δοζηοπήιαηα ζημ πνμζςπζηυ, ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζηα οθζηά μ Ακάδμπμξ 

οπμπνεμφηαζ κα επακμνεχζεζ ηζξ γδιζέξ αοηέξ ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ. 

Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα επακαθάαεζ ακ ηαζ υηακ απαζηδεεί ηζξ δμηζιέξ ηαζ 

ημοξ εθέβπμοξ ιε ηδκ πανμοζία ηςκ εηπνμζχπςκ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ημο 

Τπμονβείμο Βζμιδπακίαξ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ζζπφμοκ. 

Δηημξ απυ ημοξ εθέβπμοξ ηαζ ηζξ δμηζιέξ πμο ακαθένμκηαζ πζμ ηάης, μ 

Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα εηηεθέζεζ ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ δμηζιή ή 
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έθεβπμ πμο ηνίκεηαζ απυ ηδκ Δπίαθερδ ακαβηαία βζα ηδκ παναθααή ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ. 

15.2.5.2 Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο πξνο γε 

Ζ δμηζιή ηδξ ακηίζηαζδξ ιυκςζδξ πνμξ ηδκ βδ εα βίκεζ ιεηνχκηαξ ηδκ 

ακηίζηαζδ ιυκςζδξ έκακηζ ηδξ βδξ ηάεε ηιήιαημξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ημ μπμίμ 

πενζθαιαάκεηαζ ιεηαλφ δομ δζαδμπζηχκ αζθαθεζχκ ή ανίζηεηαζ ιεηά ηδκ 

ηεθεοηαία ακηίζηαζδ. 

Ζ ακηίζηαζδ αοηή δεκ πνέπεζ κα είκαζ ηαηχηενδ ηςκ 250000 ΧΜ βζα ζοκεπή 

ηάζδ ιέπνζ 250V ή 500000 ΧΜ βζα ζοκεπή ηάζδ πάκς απυ 250 V ηαζ βζα 

αβςβμφξ ιε δζαημιή ιέπνζ 10 mm². Γζα αβςβμφξ ιε δζαημιή ιεβαθφηενδ ηςκ 10 

mm² βίκεηαζ δεηηυ υηζ δ ιυκςζδ ιεηααάθθεηαζ ακηίζηνμθα ακάθμβα ιε ηδκ 

δζάιεηνμ ηςκ αβςβχκ. Οζ ιεηνήζεζξ αοηέξ εα βίκμκηαζ ιε ζοκεπέξ νεφια ηάζδξ 

δμηζιήξ 220 V - 500 V βζα πνμκζηυ δζάζηδια υπζ ιεβαθφηενμ απυ έκα θεπηυ ηαζ 

μ ανκδηζηυξ πυθμξ εα ζοκδέεηαζ ζηδκ εθεβπυιεκδ βναιιή. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ μζ αζθάθεζεξ, μζ δζαηυπηεξ ηαζ μζ θαιπηήνεξ εα 

ανίζημκηαζ ζε θεζημονβία εκχ μζ ιυκζιεξ ζοζηεοέξ ηαηακάθςζδξ εα είκαζ 

απμζοκδεδειέκεξ. 

15.2.5.3 Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο κεηαμύ αγσγώλ 

Οζ ιεηνμφιεκεξ ηζιέξ ακηίζηαζδξ ιυκςζδξ ιεηαλφ αβςβχκ πνέπεζ κα είκαζ 

ημοθάπζζημκ ίζεξ ιε ηζξ μνζγυιεκεξ ζηδκ παναπάκς δμηζιή ακηζζηάζεςκ 

ιυκςζδξ πνμξ ηδκ βδ. 

Καηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ μζ αζθάθεζεξ ηαζ μζ δζαηυπηεξ εα ανίζημκηαζ ζε 

θεζημονβία εκχ μζ θαιπηήνεξ ηαζ υθεξ μζ θμζπέξ ζοζηεοέξ ηαηακάθςζδξ εα είκαζ 

απμζοκδεδειέκεξ. 

Γμηζιέξ ακηίζηαζδξ ιυκςζδξ πνμξ ηδκ βδ αθθά ηαζ ιεηαλφ αβςβχκ εα βίκμοκ 

ηαζ βζα ηζξ ιυκζιεξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

15.2.5.4 Μεηξήζεηο Αληηζηάζεσλ Γεηώζεσλ 

Οζ ιεηνήζεζξ ηςκ ακηζζηάζεςκ βεζχζεςκ εα βίκμοκ ζφιθςκα ιε ημ πανάνηδια 

V ημο ΦΔΚ 31-12-1973 πενί ηνμπμπμίδζδξ ηαζ ζοιπθήνςζδξ ημο Κακμκζζιμφ 

Δζςηενζηχκ Ζθεηηνζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ. 

Οζ ιεηνήζεζξ εα βίκμκηαζ ηαη’ εθάπζζημ 48 χνεξ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία 

ανμπυπηςζδ. 

15.2.5.5 Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

Καηά ηδκ δμηζιή αοηή εθέβπεηαζ δ ζςζηή ζφκδεζδ ηςκ δζαημπηχκ (υπζ 

δζαηυπηεξ ζημκ μοδέηενμ), δ ζοκέπεζα ηςκ βεζχζεςκ ηαζ δ ζοκέπεζα ηςκ αβςβχκ 

ζε ηνυπμ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ αζθαθή ηαζ ηακμκζηή θεζημονβία ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ.    
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15.2.5.6 ΄Διεγρνη θαη Γνθηκέο Πηλάθσλ 

Καηά ηδκ πθήνδ απμπενάηςζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνζκ μζ πίκαηεξ ηεεμφκ 

οπυ ηάζδ, εα εθεβπεεί δ ζςζηή ζοκδεζιμθμβία ηςκ πζκάηςκ, δ δθεηηνζηή 

ζοκέπεζα ημοξ ηαζ δ φπανλδ βείςζδξ. 

ηδκ ζοκέπεζα μζ πίκαηεξ ηίεεκηαζ οπυ ηάζδ, εθέβπεηαζ δ ηακμκζηή ημοξ 

θεζημονβία ηαζ δζεκενβμφκηαζ μζ έθεβπμζ ηαζ δμηζιέξ πμο ακαθένμκηαζ 

παναπάκς. 

15.2.5.7 Γνθηκέο Ζιεθηξνπαξαγσγνύ Εεύγνπο 

Ο πμζμηζηυξ ηαζ ηεπκζηυξ έθεβπμξ ημο δθεηηνμπαναβςβμφ γεφβμοξ εα βίκεζ ζημ 

ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ. 

Ο πνυκμξ ηαζ δ δζάνηεζα ημο εθέβπμο πνέπεζ κα βκςζημπμζδεμφκ ζηδκ επίαθερδ 

ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδεξ κςνίηενα. 

Ακελάνηδηα απυ ηδκ πανμοζία ή υπζ ηδξ επίαθερδξ, εα ζοκηαπεεί πνςηυημθθμ 

πμζμηζημφ ηαζ ηεπκζημφ εθέβπμο απυ ημ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ. 

Οζ έθεβπμζ ηαζ μζ δμηζιέξ πμο εα βίκμοκ είκαζ μζ παναηάης : 

15.2.5.7.1 Γελλήηξηα 

ημ ενβμζηάζζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηδξ βεκκήηνζαξ εα βίκμοκ ηαζ εα 

ηαηαβναθμφκ ζημ πνςηυημθθμ δμηζιχκ μζ παναηάης έθεβπμζ : 

 Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ "εκ ηεκχ" 

 Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ζε αναποηφηθςια 

 Λήρδ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ηαιπφθδξ θεζημονβίαξ ζε θμνηίμ 

 Έθεβπμξ ηςκ ακηζζηάζεςκ ημο ηοθίβιαημξ ημο εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ, 
ημο δνμιέα, ημο δνμιέα ηδξ δζεβένηνζαξ, ημο πεδίμο δζεβένζεςξ ηαζ ημο 

αμδεδηζημφ ηοθίβιαημξ δζεβένζεςξ. 

 Έθεβπμξ οπενθμνηίζεςξ 

 Έθεβπμξ ζηνμθχκ 

 Έθεβπμξ ορδθήξ ηάζεςξ ημο ζηάηδ 

 Έθεβπμξ ορδθήξ ηάζεςξ ημο ηοθίβιαημξ δζεβένζεςξ 

 Έθεβπμξ εμνφαμο 

 Έθεβπμξ ηναδαζιχκ 

 Έθεβπμξ ιυκςζδξ 

 Έθεβπμξ γοβμζηαειίζεςξ 

15.2.5.7.2 Πεηξειαηνθηλεηήξαο 

ημ ενβμζηάζζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο πεηνεθαζμηζκδηήνα εα βίκμοκ έθεβπμζ ιε 

δζάθμνα θμνηία ηαζ ζοκεήηεξ, βζα ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο 

πεηνεθαζμηζκδηήνα ηαζ εζδζηά ηα παναηάης : 
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 Έθεβπμξ ζζπφμξ 

 Έθεβπμξ ζηνμθχκ (ζηαεενυηδηαξ η.θπ.) 

 Έθεβπμξ ηαηακαθχζεςξ ηαοζίιμο ζε δζάθμνα θμνηία 

 Έθεβπμξ ηαηακαθχζεςξ θαδζμφ 

 Έθεβπμξ εενιμηναζίαξ θαδζμφ θζπάκζεςξ, ηαοζαενίςκ ηαζ ηοθίκδνςκ 

 Έθεβπμξ πζέζεςξ θαδζμφ 

 Έθεβπμξ νοειίζεςκ ααθαίδςκ ηαζ ακηθζχκ ηαοζίιμο 

 Έθεβπμξ ακμπχκ εδνάκςκ ζηνμθαθμθυνμο 

 Έθεβπμξ πζέζεςξ, ακαθθέλεςξ η.θπ. 

Γεκζηά ημ δθεηηνμπαναβςβυ γεφβμξ εα ζηακμπμζεί ηζξ πνμδζαβναθέξ VDMA 

6280, EStEA 1968 ηαζ VDE 0530/11.72 αάζεζ ηςκ μπμίςκ είκαζ δοκαηυκ κα 

γδηδεεί μπμζαδήπμηε δμηζιή. 

15.2.5.7.3 ην έξγν κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε δεύγνπο 

Υςνίξ θμνηίμ (εκ ηεκχ) 

 Τπενηάποκζδ ηδξ ιδπακήξ 

 Τπενεένιακζδ ηδξ ιδπακήξ 

 Αζημπία εηηίκδζδξ ηδξ ιδπακήξ (ιεηά απυ 3 πνμζπάεεζεξ) 

 Υαιδθή πίεζδ θαδζμφ 

 Ακηίζηνμθδ ζζπφ ζημκ εκαθθαηηήνα  

 Τπένηαζδ ζημ εκαθθαηηήνα 

 Αζημπία πανάθθδθδξ θεζημονβίαξ εκαθθαηηήνα 

 Τπενθυνηζζδ ημο εκαθθαηηήνα 

 Φυνηζζδ ζοζζςνεοηχκ  

Με δθεηηνζηυ θμνηίμ : 

 Γμηζιή πνυκμο ακάθδρδξ θμνηίμο. 

 Έθεβπμξ ηαεοζηένδζδξ ζηαιαηήιαημξ ημο ΔΖΕ ιε επάκμδμ ηδξ ΓΔΖ. 

 Έθεβπμξ αοηυιαηδξ νφειζζδξ ηάζεςξ ηαζ ζοπκυηδηαξ ιε ηδκ ιεηααμθή ημο 
θμνηίμο απυ 0 έςξ 100% (ζηαεενυ ηαζ ιεηαααηζηυ ζηάδζμ) ιε ηαηαβναθζηυ 

υνβακμ. 

 Έθεβπμξ εενιμηναζζχκ ιδπακήξ (κενμφ - θαδζμφ) ηαζ βεκκήηνζαξ. 

 Έθεβπμξ ζοζηδιάηςκ αζθάθεζαξ. 

 Έθεβπμξ ζοζηήιαημξ πνμεένιακζδξ 

 Έθεβπμξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ηαζ θζπακηζημφ 

Σμ Ζ/Ε εα ηεεεί ζε μηηάςνδ θεζημονβία ιε ηακμκζηυ θμνηίμ ηαζ βζα ιζα επί 

πθέμκ χνα ιε οπενθυνηζζδ 10%. 
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15.2.6 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ. 

15.2.6.1  Γεληθά 

Μεηαλφ ημο ηδθεπζημζκςκζαημφ δζηηφμο ηαζ μπμζμοδήπμηε αθθμο δθεηηνζημφ 

δζηηφμο πνέπεζ κα οπάνπεζ πθήνδξ δζαπςνζζιυξ. οβηεηνζιέκα δ απυζηαζδ ηςκ 

ζςθήκςκ ή ηαθςδίςκ ημο ηδθεθςκζημφ δζηηφμο απμ βναιιέξ ζζπονχκ 

νεοιάηςκ πνεπεζ κα εζκαζ ιεβαθφηενδ ηςκ 10 cm. 

Ζ ηδθεθςκζηή εβηαηάζηαζδ εα εηηεθεζεεί ςζηε κα εζκαζ ζε απυθοηδ ζοιθςκία 

ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ΟΣΔ πμο ζζπφμοκ. 

15.2.6.2 Καισδηώζεηο, σιελώζεηο θαη ράξεο Καισδίσλ 

 Οζ ηαθςδζχζεζξ ημο δζηηφμο ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηδθεθχκςκ εα είκαζ υπςξ 

ακαθένεηαζ ζηα ζπέδζα ηαζ ηδκ Σεπκζηή ΄Δηεεζδ. 

 Σα ηαθχδζα εα εζκαζ ζοκεπή ηαζ μζ εκχζεζξ αβςβχκ εα βίκμκηαζ ιυκμ ζημοξ 

ηαηακειδηέξ ηαζ ζηα ημοηζά μνβάκςκ δζαημιήξ ηςκ πνζγχκ ηδθεθχκμο. 

 Απαβμνεφεηαζ δ υδεοζδ ηαθςδίςκ ζε ημζκή ζπάνα ιε ηαθχδζα ζζπονχκ 

νεοιάηςκ. Σα ηδθεθςκζηά ηαθχδζα μπμο απαζηείηαζ εα μδεφμοκ ζε ημζκή ζπάνα 

ιε ηα ηαθχδζα ηςκ οπμθμίπςκ εβηαηαζηάζεςκ αζεεκχκ νεοιάηςκ. 

 Καηα ηα θμζπά (ζςθδκχζεζξ, ημοηζά, ηηθ.) ζζπφμοκ μθα μζα ακαθένμκηαζ ζηζξ 

ακηίζημζπεξ παναβνάθμοξ ημο πανυκημξ ηιήιαημξ ηςκ Σεπκζηχκ Πνμδζαβναθχκ 

Δνβαζζχκ. 

15.2.6.3 Δγθαηάζηαζε Πξηδώλ Σειεθώλνπ 

Οζ πνίγεξ ηδθεθχκμο εα εβηαηαζηαεμφκ πςκεοηέξ ή επίημζπεξ, ζε φρμξ 0,40m 

απυ ηυ ηεθεζςιέκμ δάπεδμ, εηηυξ άκ δείπκεηαζ δζαθμνεηζηά ζηά ζπέδζα. 

15.2.6.4 Δγθαηάζηαζε Σειεθσληθώλ Καηαλεκεηώλ 

 Οζ ηδθεθςκζημί ηαηακειδηέξ εα εβηαηαζηαεμφκ επίημζπμζ ή πςκεοημί ζημκ ημίπμ 

ηαζ δ επάκς ημοξ πθεονά εα ανίζηεηαζ ζε φρμξ 2 m απυ ηδκ ηεθζηή ζηάειδ ημο 

δαπέδμο. 

Ζ ζφκδεζδ ηςκ εζζενπμιέκςκ ηαθςδίςκ ηαζ δ ιζηημκυιδζδ ηςκ ακαπςνμοζχκ 

βναιιχκ εα βίκεζ ζε μνζμθςνίδεξ ηεπκμθμβίαξ εκζθήκςζδξ (IDC) 

απαβμνεομιέκςκ ηςκ ζοβημθθήζεςκ. 

Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα παναδυζεζ πθήνδ ηαζ ακαθφηζηά ζπέδζα ηςκ 

ηαηακειδηχκ ηαεχξ ηαζ επελδβδιαηζηά έββναθα ημο ζοζηήιαημξ ανίειδζδξ 

ηςκ θήρεςκ πμο εα εθανιυζεζ. 

15.2.6.5 ΄Διεγρνη θαη Γνθηκέο 

15.2.6.5.1 Γνθηκή ζπλερείαο 

Καηά ηδκ δμηζιή αοηή εα εθεβπεμφκ ηαζ ςιμιεηνδεμφκ ηα ηαθχδζα απμ ημκ 

ηαηακειδηή ιεπνζ ηζξ δζάθμνεξ θήρεζξ. 
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15.2.6.5.2 Γνθηκή αληίζηαζεο κόλσζεο 

Ζ ακηίζηαζδ ιυκςζδξ ηςκ αβςβχκ δεκ εα εζκαζ ιζηνυηενδ ηςκ 250 ΚΧ, βζα 

ζοκεπή ηάζδ ιέπνζ 250 V ηαζ υπζ ιζηνυηενδ ηςκ 500 ΚΧ βζα ζοκεπή ηάζδ 

ιεβαθφηενδ απυ 250 V. 

15.2.6.6 Γνθηκέο εγθαηάζηαζεο 

Οζ δμηζιέξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ έπμοκ ζημπυ ημκ έθεβπμ ηδξ ζςζηήξ εηηέθεζδξ 

ηαζ ηδξ ηακμκζηήξ θεζημονβίαξ μθδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

απαζηήζεζξ ηδξ ιεθέηδξ. 

Θα εθεβπεεί υθμξ μ εβηαηεζηδιέκμξ ελμπθζζιυξ βζα κα δζαπζζηςεεί μηζ οπάνπεζ 

ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ, ημοξ ηεπκζημφξ ηαηαθυβμοξ ηςκ 

ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ ηα οθζηά πμο εα έπμοκ εβηνζεεί. 
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