
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΑΣΛΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΩΝ Ρ/Μ 

1.ΓΕΝΛΚΑ 

1.Αντικείμενο του τεφχουσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν 

τεχνικϊν όρων ςφμωωνα με τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τα εγκεκριμζνα από τον 

Κφριο του Ζργου τεφχθ και ςχζδια τθσ μελζτθσ, κα εκτελεςτεί το υπόψθ ζργο. 

2.Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν αποτελείται από δφο επιμζρουσ τμιματα. Στθν 

παράγραωο 2 του παρόντοσ παρατίκεται πίνακασ των εγκεκριμζνων Ελλθνικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν (ΕΤΕΡ) οι οποίεσ βρίςκουν εωαρμογι ςτον παρόν ζργο. Οι αναλυτικζσ 

περιγραωζσ των ΕΤΕΡ ζχουν υπάρχουν αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθν ΓΓΔΕ 

(www.ggde.gr). Στθν παράγραωο 3 του παρόντοσ υπό τον τίτλο Συμπλθρωματικζσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραωζσ παρατίκενται ςυμπλθρωματικοί όροι των ΕΤΕΡ και τεχνικζσ προδιαγραωζσ 

για τα αντικείμενα που δεν καλφπτονται από τισ ΕΤΕΡ. 

Σε περίπτωςθ που όςα ςθμεία το κείμενο των Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν (ΕΤΕΡ) 

είναι διαωορετικό του κειμζνου των Συμπλθρωματικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν (ΣΤΡ), 

υπεριςχφει το κείμενο των Συμπλθρωματικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν. 

3.Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με τουσ γενικϊσ παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ 

και τθσ Τεχνικισ και βάςει με όςα ειδικότερα αναωζρονται ςτο τεφχοσ των Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραωϊν. 

4.Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν εωαρμογι, ακόμα και εάν δεν γίνεται μνεία ςτισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ, όλοι οι επίςθμοι Ελλθνικοί κανονιςμοί (π.χ. Κανονιςμόσ ζργων 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, Αντιςειςμικόσ κανονιςμόσ, Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ 

Σκυροδζματοσ, Υπουργείου Βιομθχανίασ, .Ε.Θ., Διατάξεισ περί αςωαλείασ ςε εργοτάξια, 

κλπ) και οι ςυναωείσ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ. Λςχφουν επίςθσ 

και τα "Ευρωπαϊκά πρότυπα", όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παραγρ. 2 του άρκρου 11 του 

Ρ. .23/94. 

5.Σαν "αποδεκτά" πρότυπα χαρακτθρίηονται πλθν των ελλθνικϊν προτφπων (και ςχεδίων 

προτφπων) του ΕΛΟΤ και των "Ευρωπαϊκϊν προτφπων", τα διεκνι ΛSO, τα γερμανικά DΛΝ 

και τα βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικανικά ASTM και AWWA. Εωόςον δεν 

αναωζρεται χρονολογία ζκδοςθσ των προτφπων, νοείται θ πλζον πρόςωατθ ζκδοςθ αυτϊν, 

που ιςχφει ι ζχει ιςχφςει. 

6.Πςεσ ωορζσ αναωζρεται ότι κάποια εργαςία ι υλικό κα καταςκευαςκεί ςφμωωνα με 

οριςμζνο πρότυπο, ΡΤΡ ι άλλθ προδιαγραωι, εξυπακοφεται (εωόςον δεν κακορίηεται 

διαωορετικά ςτισ παροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ) ότι είναι υποχρεωτικι και θ εκτζλεςθ 

όλων των αντίςτοιχων δοκιμϊν που προδιαγράωονται, ζςτω και αν αναωζρονται ωσ 

προαιρετικζσ ςτο πρότυπο αυτό ι τισ προδιαγραωζσ αυτζσ, των ςχετικϊν δαπανϊν 

περιλαμβανομζνων ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ του Τιμολογίου. 



7.Οι εργαςίεσ γενικϊν κα εκτελεςκοφν με βάςθ τα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι όποιεσ 

τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςθσ γίνουν ι εγκρικοφν από τθν Υπθρεςία. 

8.Οι εργαςίεσ γενικά κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ αςωαλείασ και τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ (περιλαμβανομζνων των αςτυνομικϊν διατάξεων) που ιςχφουν για τθν εκτζλεςι 

τουσ. 

2. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘΣΘΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΡ 

Α/Α Τιμολογίου ΝΕΤ ΕΤΕΡ Συμπλθρωματικζσ 

      Τ.Ρ. 

1 Ν ΟΔΟ Α2 02-02-01-00 1 

    02-05-00-00   

    08-10-01-00   

    08-10-02-00   

2 Ν ΥΔ 3.10.02.1 08-01-03-01 2 

    05-04-06-00   

    15-02-01-00   

    08-10-01-00   

    08-10-02-00   

    05-02-01-00   

3 Ν ΥΔ 7.06 09-01-03-02 3 

    11-02-02-00   

4 4.09 05-03-03-00 4 

    05-03-11-01   

    05-03-11-04   

5 4.10 08-06-08-03 5 

6 5.04 08-01-03-02 6 

7 5.05.02 08-01-03-02 6 

8 5.07 08-01-03-02 6 

9 5.10 08-03-02-02 7 



10 9.01 01-03-00-00/01-04-00-00 8 

11 38.02 01-04-00-00 8 

12 9.02 01-03-00-00/01-04-00-00 8 

13 9.10 01-01-01-00 9 

    01-01-02-00   

    01-01-03-00   

    01-01-04-00   

    01-01-05-00   

    01-01-07-00   

14 9.26 01-02-01-00 10 

15 9.23 - 11 

16 ΟΔΟ Β-34 08-05-01-04 12 

17 ΥΔ 10.25 - 13 

18 ΟΔΟ Β-36 - - 

19 11.01 08-07-01-04 14 

19 11.03 08-07-01-05 14 

20 11.04 08-07-01-05 14 

21 11.05 - 14 

22 11.06 08-07-02-01 15 

23 11.08 08-07-02-01 15 

24 11.08 08-07-02-01 16 

25 Ν ΥΔ 9.42 (08-06-08-08) 16 

26 9.10.03 - - 

27 Β 66.7 - 17 

28 ΟΔΟ 64.1 08-03-03-00 - 

29 3.19.02 08-01-04-02 - 

30 Ν ΟΛΚ 72.03 - 18 



31 Ν ΥΔ 9.32 - 19 

32 Ν ΥΔ 12.30 - 20 

33 12.33 - 20 

34 9.10 - 21 

35 9.30 - 22 

36 9.31 - 23 

37 12.14 - 24 

38 12.15 - 25 

39 12.17 - 26 

40 12.17 - 27 

41 12.18 - 28 

42 12.20 - 28 

43 Ν ΥΔ 13.09 08-06-07-07 29 

44 Ν ΥΔ 13.04 08-06-07-03 30 

45 13.15 08-06-07-05 - 

46 12.17 - - 

47 Ν ΥΔ 9.10 - 31 

3. ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΩΝ Ρ-Μ 

    ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 1 - ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 2 - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΥΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ι ΕΚΤΟΣ 

    ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 3 - ΑΝΤΛΣΤΘΛΞΕΛΣ ΜΕ ΟΡΟΛΟΔΘΡΟΤΕ ΤΟΡΟ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 4 - ΑΡΟΣΥΝΚΕΣΘ ΚΑΛ ΕΡΑΝΑΦΟΑ 

    ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 5 - ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΗΟΔΟΜΛΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 6 - ΕΡΛΧΩΣΕΛΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 



ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 7 - ΣΤΑΓΓΛΣΤΘΛΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 8 - ΞΥΛΟΤΥΡΟΛ - ΛΚΛΩΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 9 - ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 10 - ΣΛΔΘΟΥΣ ΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 11 - ΡΟΣΚΕΤΑ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 12 - ΕΡΛΧΛΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟΚΟΝΛΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 13 - ΕΡΑΛΕΛΨΘ ΜΕ ΕΡΟΞΕΛΔΛΚΑ ΥΛΛΚΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 14 - ΧΥΤΟΣΛΔΘΑ ΕΛΔΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 15 - ΑΝΤΛΣΚΩΛΑΚΘ ΕΡΑΛΕΛΨΘ ΚΑΛ ΕΡΟΞΕΛΔΛΚΘ 

    ΒΑΦΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 16 - ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΑΤΛΑ 

    ΡΟΛΟΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 17 - ΦΕΑΤΛΟ ΑΡΟΣΤΑΓΓΛΣΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 18 - ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΕΣ 

    ΕΓΑΣΛΕΣ ΟΛΚΛΣΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ Α/Σ Λ1 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 19 - ΥΡΕΓΕΛΟΣ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ 

    ΟΛΚΛΣΚΟΣ Α/Σ Λ4, Λ και Ρ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 20 - ΑΓΩΓΟΛ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΚΑΚΑΤΩΝ ΑΡΟ 

    ΣΩΛΘΝΕΣ ΔΟΜΘΜΕΝΟΥ ΤΟΛΧΩΜΑΤΟΣ 

    ΥΨΘΛΘΣ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ 

    (ΘDΕ)   

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 21 - ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΩΣΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 22 - ΦΕΑΤΛΑ ΑΕΑΕΞΑΓΩΓΟΥ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 23 - ΦΕΑΤΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 24 - ΣΩΛΘΝΩΝ ΡΛΕΣΘΣ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ 

    ΥΨΘΛΘΣ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ (HDPE) ΚΑΛ 

    ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ Ε 



ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 25 - ΣΩΛΘΝΕΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΛΔΘΟ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 26 - EΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΛΔΘΟ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 27 - ΧΥΤΟΣΛΔΘΑ EΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 28 - ΧΑΛΥΒΔΛΝΑ EΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 29 - ΑΕΑΕΞΑΓΩΓΟΛ ΑΚΑΚΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 30 - ΔΛΚΛΕΛΔΕΣ ΤΥΡΟΥ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 31 - ΔΛΑΚΛΑΔΩΣΕΛΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 1 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ 

1Αντικείμενο 

Θ εκτζλεςθ εκςκαωϊν τεχνικϊν ζργων (των αντλιοςταςίων κλπ) με εωαρμογι ςε ορφγματα 

πλάτουσ μεγαλφτερα των 5,0 Μ. 

2Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

 Για τισ γενικζσ εκςκαωζσ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-02-01-00  Για τθ μεταωορά των 

προϊόντων εκςκαωισ (διαχείριςθ προϊόντων 

εκςκαωισ) ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00  Για τισ αντλιςεισ ζχουν εωαρμογι οι 

ΕΤΕΡ 08-10-01-00 και 08-10- 

02-00 

3.Ρλθρωμι 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον ανϊτερο επιμετρθμζνο αρικμό κυβικϊν εκςκαωϊν επί 

τθν τιμι μονάδασ «Γενικζσ εκςκαωζσ ςε ζδαωοσ γαιϊδεσ – θμιβραχϊδεσ». 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 2 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΟΥΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Ι ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΛΚΘΜΕΝΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ 

1. Αντικείμενο 

Aυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αωορά εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν εκςκαωι των 

ςκαμμάτων αποχζτευςθσ και των τεχνικϊν ζργων. 

2.Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Για τισ εκςκαωζσ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-01 

Για τισ πινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-04-06-00 



Για τθ διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαωισ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00 

Για τισ κακαιρζςεισ ςκυρόδεματοσ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 15-02-01-01 

Για τισ αντλιςεισ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-10-01-00 

Για τθν ανακαταςκευι πεηοδρομίου ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-08-03 

Για τθν ανακαταςκευι κραςπζδων ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-02-01-00 

Για τθν ανακαταςκευι λικόςτρωτων ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 03-07-03-00 

Για τα ςκυροδζματα ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 01-01-01-00 ζωσ 01-01-07-00 

Για τισ μεταωορζσ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 02-05-00-00 

3 Κονδφλια του τιμολογίου που προδιαγράωονται ςε αυτό το άρκρο 

Στθν ωσ άνω τιμι του Τιμολογίου περιλαμβάνεται ανθγμζνα οι παρακάτω εργαςίεσ: 

1.Εκςκαωζσ ςε οποιαςδιποτε ωφςθσ ζδαωοσ 

2.Ρινακίδεσ εργοταξιακισ ςιμανςθσ 

3.Αναλάμποντεσ ωανοί επιςιμανςθσ κινδφνου 

4.Ρροςωρινζσ γεωυρϊςεισ ορυγμάτων για τθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοωορίασ των πεηϊν 

5.Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαωϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ 

πρόςκετων δυςχερειϊν από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ 

6.Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαωϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαωοσ πάςθσ ωφςεωσ 

για εκτζλεςθ υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου 

7.Φορτοεκωόρτωςθ ςταλία και μεταωορά των προϊόντων εκςκαωισ 

8.Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαωισ 

9.Κακαιρζςεισ μεμονωμζνων ςτοιχείων ι τμθμάτων καταςκευϊν από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα με χριςθ αεροςυμπιεςτϊν και αποξιλωςθ τςιμεντζνιου οδοςτρϊματοσ 

10.Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων και κραςπζδων, λικόςτρωτων, κυβολίκων, 

ςταμπωτϊν δαπζδων. 

11.Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων ιςχφοσ 10,0 ζωσ 20,0 Θ 

(πετρελαίου, βενηίνθσ ι θλεκτρικοφ ρεφματοσ) 

12.Αντιςτιριξθ ςτφλου 

13.Κοπι με αςωαλτοκόπτθ και αποξιλωςθ του υωιςτάμενου οδοςτρϊματοσ από άςωαλτο 

ι ςκυρόδεμα 



14.Σφνδεςθ υωιςτάμενου αγωγοφ οποιουδιποτε υλικοφ με νζο αγωγό οποιουδιποτε 

υλικοφ και διαμζτρου χωρίσ τθ χριςθ ταυ (ςε ςυνζχεια του άξονα του υωιςτάμενου 

αγωγοφ) με απομόνωςθ του δικτφου φδρευςθσ για διάμετρο υωιςτάμενου αγωγοφ Φ 80 ι 

Φ 100 

15.Ρρομικεια και τοποκζτθςθ ςωλινα πίεςθσ 10 ΑΤΜ όπου απαιτείται με παράλλθλθ 

μετατόπιςθ του υωιςτάμενου ι τοποκζτθςθ καινοφργιου ςωλινα για αντικατάςταςθ του 

παλαιοφ λόγω προξενθκείςασ βλάβθσ. 

16.Αποκατάςταςθ αγωγϊν ομβρίων ι αγωγϊν ςφνδεςθσ του ωρεατίου υδροςυλλογισ με 

τον αγωγό ομβρίων 

17.Αποξιλωςθ κεμελίων ι ανοδομϊν από αργολικοδομζσ ι πλιρουσ λικοδομισ ι 

θμίξεςτου ι ξεςτισ λικοδομισ ι πλινκοδομισ. 

18.Αποξιλωςθ και αποκατάςταςθ τςιμεντζνιων υδραυλάκων. 

4.Ρλθρωμι 

Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που προδιαγράωονται 

ςτο παρόν άρκρο και ειδικότερα ςτθν παραγ. 3 

Στο τιμολόγιο προβλζπεται ενιαία τιμι εκςκαωϊν για ζδαωοσ οποιαςδιποτε ωφςθσ 

(γαιϊδεσ, θμιβραχϊδεσ ι βραχϊδεσ) και με οποιοδιποτε τρόπο με μθχάνθμα με τα χζρια ι 

εξόρυξθ με χριςθ αεροςυμπιεςτι. 

Οι εκςκαωζσ τάωρων κα εκτελεςκοφν με οποιοδιποτε τρόπο, και πλθρϊνονται με τθν 

αντίςτοιχθ ενιαία τιμι του Τιμολογίου "Εκςκαωζσ ορυγμάτων και κεμελίων ςε ζδαωοσ 

οποιαςδιποτε ωφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι ". 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 3 

ΑΝΤΛΣΤΘΛΞΕΛΣ ΜΕ ΟΡΟΛΟΔΘΡΟΤΕ ΤΟΡΟ 

1. Γενικά περί αντιςτθρίξεων 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτισ εργαςίεσ αντιςτθρίξεων των παρειϊν του 

ςκάμματοσ όταν αυτζσ επιβάλλονται από τουσ κανόνεσ αςωαλείασ. Τον τρόπο και τθν 

πυκνότθτα των αντιςτθρίξεων κα προτείνει ο ανάδοχοσ και κα εγκρίνεται από τθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

Για τθν αντιςτιριξθ των παρειϊν ςκάμματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: 

α. Αντιςτιριξθ με ξυλοηεφγματα 

Θ επαωι με τισ παρειζσ γίνεται με ξυλεία και ςτιριξθ με διαμικθσ δοκοφσ 10x10 cm και με 

εγκάρςιεσ ξφλινεσ αντιρριδεσ ι με μεταλλικζσ κοχλιωτζσ αντιρριδεσ. 

β. Αντιςτιριξθ με παςςαλοςανίδεσ 



Θ αντιςτιριξθ των παρειϊν γίνεται με εμπθγμζνεσ παςςαλοςανίδεσ ςτο ζδαωοσ. 

Ρεριςςότερα ςτοιχεία δίνονται ςτθν παρακάτω παράγραωο. 

γ. Αντιςτιριξθ με προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία 

Θαντιςτιριξθ των παρειϊν κα γίνει με προκαταςκευαςμζνεσ επίπεδεσ μεταλλικζσ πλάκεσ 

που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με διπλι μεταλλικι γλίςτρα. Θ εγκάρςια αντιςτιριξθ γίνεται 

με κοχλιωτζσ αντιρριδεσ. 

Θεπιλογι του τρόπου αντιςτιριξθσ κα γίνει από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τον 

επιβλζποντα και ςε ςυνάρτθςθ με τθν ωφςθ του εδάωουσ και των τοπικϊν ςυνκθκϊν. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-01 που περιγράωει τισ αντιςτθρίξεισ για εκςκαωζσ 

ορυγμάτων υπόγειων δικτφων και θ ΕΤΕΡ 11-02-02-00 για τθν αντιςτιριξθ 

παςςαλοςανίδων. 

3. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θ επιμζτρθςθ τθσ αντιςτιριξθσ με ξυλοηεφγματα ι με παςςαλοςανίδεσ ι με 

προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία επιμετράται ςε τετραγωνικά μζτρα 

αντιςτθριηόμενθσ επιωάνειασ τθσ μίασ μόνο παρειάσ του ςκάμματοσ. Αντιςτθριηόμενθ 

επιωάνεια κεωρείται θ επιωάνεια μετϊπου αντιςτιριξθσ 

μεγαλφτερου από 2,0 m ενϊ μικρότερθ επιωάνεια κεωρείται ςποραδικι και θ αποηθμίωςθ 

τουσ κακορίηεται ςαν ποςοςτό τθσ κεωρθτικισ αντιςτθριηόμενθσ επιωάνειασ. 

Θπλθρωμι κα γίνει με βάςθ τθν επιμζτρθςθ και με τθν τιμι του τιμολογίου “Αντιςτθρίξεισ 

με οποιοδιποτε τρόπο” και περιλαμβάνει τθν πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν αντιςτιριξθ των 

πρανϊν των ορυγμάτων με οποιοδιποτε τρόπο δθλαδι με ξυλοηεφγματα με 

παςςαλοςανίδεσ ι με προκαταςκευαςμζνα μεταλλικά ςτοιχεία (τφπου KRINGS ALLROND 

κ.λ.π.) 

Θτιμι αυτι είναι πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθν χριςθ ενοικίαςθ, απομείωςθ και ωκορά των 

υλικϊν αντιςτθρίξεωσ αντθρίδων, ςυνδζςμων, τισ ωορτοεκωορτϊςεισ και μεταωορζσ των 

υλικϊν που χρειάηονται, τθν εργαςία πλιρουσ καταςκευισ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και 

θ καταςκευι κιβωτίων εάν χρειαςτεί, τθν αποςφνδεςθ, απομάκρυςνθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν εργαςία κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι χειρωνακτικι που κα 

χρειαςτεί, τθν αποηθμίωςθ για χριςθ παςςαλοςανίδων ι άλλων αντιςτθρίξεων. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 4 

ΑΡΟΣΥΝΚΕΣΘ ΚΑΛ ΕΡΑΝΑΦΟΑ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι περιγράωει τον τρόπο τομισ, κοπισ κακαίρεςθσ και 

επαναωοράσ των οδοςτρωμάτων ςτουσ αςωαλτοςτρωμζνουσ ι και λικόςτρωτουσ δρόμουσ 

που γίνεται εκςκαωι ορυγμάτων για εγκατάςταςθ αγωγϊν του δικτφου αποχζτευςθσ. 



2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Για τθν υπόβαςθ και βάςθ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-03-03-00. Για τθν αςωαλτικι 

προεπάλειψθ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-03-11-01 Για τθν αςωαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ και 

ιςοπεδωτικι ςτρϊςθ ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 05-03-11-04. 

3. Αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ 

Ρριν απο τθν ζναρξθ των εκςκαωϊν ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτιςει άδεια τομισ του 

οδοςτρϊματοσ απο τθν αρμόδια υπθρεςία. Θ δαπάνθ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ βαρφνει 

τον Ανάδοχο γιατί περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ του τιμολογίου. Θ κακυςτζρθςθ για τθν 

χοριγθςθ άδειασ που οωείλεται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ζγκριςθ τθσ 

παράταςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου. Αδειεσ τομισ κα ηθτοφνται ακόμθ και 

προκειμζνου περί τομισ χωματίνων ι αδιαμόρωωτων οδοςτρωμάτων. 

Ρριν απο τθν διενζργεια τθσ τομισ κα χαράςςονται επι του οδοςτρϊματοσ με κρουςτικό 

πιςτολζτο τα όρια τθσ εκςκαωισ. 

Θ αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ κα εκτελεςκεί απο τον Ανάδοχο ι με τα χζρια ι με 

μθχανικά μζςα. Θ αποςφνκεςθ του οδοςτρϊματοσ κα περιορίηεται ςτισ προβλεπόμενεσ 

απο τα ςχζδια διαςτάςεισ. Καμιά αποηθμίωςθ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο για 

εκςκαωι πζρα απο τισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ. 

Στθν εργαςία αποςφνκεςθσ περιλαμβάνεται θ απόκεςθ των αχριςτων ι 

επαναχρθςιμοποιθμζνων υλικϊν, ςτισ κζςεισ κοντά ςτο ςκάμμα και ςε απόςταςθ τζτοια 

ϊςτε να μθν οχλείται θ κυκλοωορία των οχθμάτων ι πεηϊν για να είναι δυνατι θ 

επαναχρθςιμοποίθςι τουσ ι θ ωόρτωςι τουσ για μεταωορά. 

4. Επαναωορά του οδοςτρϊματοσ 

Ρριν απο τθν επανακαταςκευι του αςωαλτικοφ οδοςτρϊματοσ χρειάηεται να ζχει γίνει 

επιμελθμζνθ διάςτρωςθ και ςυμπίεςθ (τφπανςθ) ϊςτε να αποωευχκοφν πικανζσ 

κακιηιςεισ. 

Ο Ανάδοχοσ ωζρει τθν ςχετικι ευκφνθ για τισ κακιηιςεισ και πρζπει να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα με δικζσ του δαπάνεσ μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Στθν 

περίπτωςθ που εμωανιςκοφν κακιηιςεισ του οδοςτρϊματοσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ 

δαπάνθ για αωαίρεςθ και ανακαταςκευι του αντίςτοιχου τμιματοσ. 

Θ ςυμπίεςθ κα γίνει με κρουςτικι αερόςωυρα ςτο άκρο τθσ οποίασ κα ζχει τοποκετθκεί 

δίςκοσ διαμζτρου 10 ζωσ 20 εκ. Αυτό ιςχφει για φψθ πάνω απο 70 εκ. υπεράνω τθσ άνω 

γενζτειρασ του εντόσ του ςκάμματοσ τοποκετθμζνου ςωλινα. Θ τφπανςθ για μεγαλφτερα 

βάκθ κα γίνεται με τα χζρια ϊςτε να μθν υωίςτανται κίνδυνοσ ηθμίασ των ςωλινων. Σχετικά 

ιςχφει θ προδιαγραωι τθσ εκςκαωισ ορυγμάτων για τθν ευκφνθ του αναδόχου τθσ 

προςταςίασ των αγωγϊν. Εάν θ Υ.Ε. κεωριςει απαραίτθτο μπορεί να διατάξει τθν 

υπερεπίχωςθ του οδοςτρωτιρα με ςφγχρονθ διαβροχι των υλικϊν επιχϊςεων. 



Οταν επιτευχκεί ικανοποιθτικι ςυμπφκνωςθ μετά απο ςυνεχείσ διαβάςεισ του 

οδοςτρωτιρα γίνεται θ αωαίρεςθ των πλεοναηόντων υλικϊν επιχϊςεωσ ϊςτε να είναι 

δυνατι θ καταςκευι του οδοςτρϊματοσ ςτο απαιτοφμενο πάχοσ. 

Θ ανακαταςκευι των τεμνομζνων οδοςτρωμάτων κα γίνεται ϊςτε να μθν υπάρχει διαωορά 

μεταξφ του εναπομείναντοσ παλαιοφ και αποκαταςτακζντοσ οδοςτρϊματοσ και ςε τμιματα 

τελείωσ ορκογωνιςμζνα. 

Τα επανακαταςκευαηόμενα αςωαλτικά οδοςτρϊματα κα πρζπει να ζχουν πάχοσ 40 εκ. και 

να καταςκευάηονται από τισ παρακάτω εργαςίεσ : 

1.Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m, με τθ μεταωορά του αργοφ υλικοφ ςτον τόπο των ζργων, 

ςφμωωνα με τθν ΡΤΡ Ο-150. 

2.Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, ςυμπυκνωμζνου 

πάχουσ 0,10 m, με τθ μεταωορά του αργοφ υλικοφ ςτον τόπο των ζργων, ςφμωωνα με τθν 

ΡΤΡ Ο-155. 

3.Στρϊςθ από ςκυρόδεμα C 12/15 πάχουσ 0,10 m οπλιςμζνο με δομικό πλζγμα Τ131. 

4.Αςωαλτικι προεπάλειψθ με αςωαλτικό διάλυμα τφπου ΜΕ-Ο κατά τα λοιπά όπωσ ςτισ 

Ρ.Τ.Ρ. ΑΣ-11 και Α-201 ορίηεται. 

5.Αςωαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςωαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ, ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm τφπου ΑΣ 31,5 ι ΑΣ 

40. 

6.Αςωαλτικι ςτρϊςθ κυκλοωορίασ με αςωαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαηόμενο ςε μόνιμθ 

εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm τφπου ΑΣ 12,5 ι ΑΣ 

20. 

Στθν εργαςία επανακαταςκευισ 1 μ2 αςωαλτικοφ οδοςτρϊματοσ περιλαμβάνονται οι 

εργαςίεσ ςυμπίεςθσ και κακαριςμοφ του oδοςτρϊματοσ, θ ανάμιξθ του αςωαλτομίγματοσ, 

θ μεταωορά ςτον τόπο του ζργου, θ διάςτρωςθ και θ ςυμπφκνωςθ του οδοςτρϊματοσ. 

Επίςθσ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ καταςκευισ πάςθσ ωφςεωσ βάςεων και υποβάςεων 

περιλαμβάνονται ςτισ εργαςίεσ για τθν επίχωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό, κα 

γίνουν δε ςφμωωνα με τθν Ρ.Τ.Ρ. 0150 και Ρ.Τ.Ρ. 0155 ςε δφο ςτρϊςεισ ςυνολικοφ πάχουσ 

20 εκατοςτϊν. Στθν παροφςα τιμι περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ για τθν 

επανεκςκαωι των ςτρϊςεων των αδρανϊν υλικϊν για τθν τελικι διαμόρωωςθ του 

οδοςτρϊματοσ. 

5. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 



Θτιμι τθσ κοπισ με αςωαλτοκόπτθ και αποςφνκεςθσ των αςωαλτικϊν οδοςτρωμάτων δεν 

επιμετράται και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα επειδι θ τιμι των εργαςιϊν περιλαμβάνεται 

ανθγμζνα ςτθν τιμι του τιμολογίου «Εκςκαωι 

ορυγμάτων ςε ζδαωοσ οποιαςδιποτε ωφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι». 

Θτιμι τθσ αποςφνκεςθσ των τςιμεντζνιων οδοςτρωμάτων δεν επιμετράται και δεν 

πλθρϊνεται ιδιαίτερα επειδι θ τιμι των εργαςιϊν περιλαμβάνεται ανθγμζνα ςτθν τιμι του 

τιμολογίου «Εκςκαωι ορυγμάτων ςε ζδαωοσ οποιαςδιποτε ωφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ 

περιοχι». 

Θεπανακαταςκευι των αςωαλτικϊν οδοςτρωμάτων πλθρϊνεται ανά τετραγωνικό μζτρο 

πραγματικισ εκτελεςκείςασ εργαςίασ. Στθν επιωάνεια αυτι δεν αωαιροφνται το εμβαδό 

παρεμβαλλομζνων εμποδίων (καλφμματα ωρεατίων κλπ) εάν το εμβαδόν τθσ επιωάνειάσ 

τουσ είναι μικρότερο του ενόσ τετραγωνικοφ μζτρου. 

Εάν το πλάτοσ του τμθκζντοσ και επανακαταςκευαηομζνου οδοςτρϊματοσ είναι 

μεγαλφτερο των 20 εκατ. απο αυτό που ορίηεται απο τα ςχζδια δεν πλθρϊνεται ςτον 

Ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ όμωσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του δαπάνθ να επαναωζρει όλο το 

τμθκζν οδόςτρωμα επί πλζον του ςυμβατικά οριηομζνου τμιματοσ του οδοςτρϊματοσ. 

Εάν δεν είναι δυνατι για διαωόρουσ λόγουσ θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν 

αρχικι κατάςταςθ είναι δυνατό ο Ε.Ε. κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Ε.Υ. να διατάξει τον Ανάδοχο 

ςτθν αποςφνκεςθ μεγαλφτερου πλάτουσ αςωαλτικοφ οδοςτρϊματοσ. 

Θπλθρωμι των ςφμωωνα με τον παραπάνω τρόπο επιμετρουμζνων εργαςιϊν κα γίνεται με 

ςυμβατικι τιμι μονάδασ, που αναωζρεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου, και θ 

οποία αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτουμζνων για τθν 

ςφμωωνα με τα παραπάνω, πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων εγκαταςτάςεων, 

μεταωορικϊν μζςων, εωοδίων και υλικϊν και εργαςίασ. 

Θκαταςκευι βάςθσ ι υπόβαςθσ οδοςτρϊματοσ δεν επιμετράται επειδι θ πλθρωμι κα 

γίνεται με τθν ςυμβατικι τιμι μονάδασ «Αποκατάςταςθ 

αςωαλτικϊν οδοςτρωμάτων». 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 5 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΗΟΔΟΜΛΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Θ αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων νθςίδασ, πλατείασ, οδοφ που ζχει αποξθλωκεί για τθν 

καταςκευι υπόγειου δικτφου ςτθν πρότερθ κατάςταςθ με χριςθ τςιμεντόπλακων, 

κυβολίκων, λικοςτρωμάτων, μαρμαρόπλακων. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 



Για τθν ανακαταςκευι των πεηοδρομίων ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-08-03. Για τθν 

ανακαταςκευι λικόςτρωτων με χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ ι ορκογωνιςμζνεσ ζχει 

εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 03-07-03-00. 

3. Ρλθρωμι 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον ανϊτερο επιμετροφμενο αρικμό τετραγωνικϊν επί τθ 

μονάδα με τθν τιμι του τιμολογίου «Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ 

πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων». 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 6 

ΕΡΛΧΩΣΘ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα προδιαγραωι αωορά τθν επανεπίχωςθ των ςκαμμάτων υπόγειων δικτφων 

α) με κοκκϊδθ υλικά (εγκιβωτιςμόσ με άμμο) 

β) με επιχϊματα πάνω από τθ ηϊνθ του αγωγοφ 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-01-03-02 

3. Ρλθρωμι 

α) Θ πλθρωμι για τθν καταςκευι τθσ επίχωςθσ κα γίνεται με τθν αντίςτοιχθ τιμι του 

τιμολογίου “Επίχωςθ με κραυςτό υλικό λατομείου τθσ ΡΤΡ 0150” ανά κυβικό μζτρο 

ςυμπυκνωμζνου όγκου, ι επίχωςθ με προϊόντα εκςκαωϊν με ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ 

ςυμπυκνϊςεων όταν δεν χρθςιμοποιείται ΡΤΡ 0150. 

β) Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον κατά τα ανωτζρω επιμετροφμενο αρικμό κυβικϊν 

μζτρων άμμου επί τθν τιμι μονάδασ "Διάςτρωςθ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων από άμμο 

λατομείου" του Τιμολογίου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 7 

ΣΤΑΓΓΛΣΤΘΛΑ 

1. Γενικά 

H παροφςα προδιαγραωι αωορά τον τρόπο καταςκευισ των ςτραγγιςτθρίων των τεχνικϊν 

ζργων που χρθςιμοποιοφνται είτε για τθν εξουδετζρωςθ τθσ άνωςθσ είτε για ςτράγγιςθ 

υπόγειων υδάτων. 

Αυτά κα καταςκευάηονται όπωσ προβλζπεται ςτθν μελζτθ ι με ειδικι εντολι τθσ 

επίβλεψθσ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ πιςτεφει ότι είναι απαραίτθτθ θ καταςκευι 

ςτραγγιςτθρίων, πρζπει να το ειςθγθκεί ςτθν Υπθρεςία ζγκαιρα, διαωορετικά υπζχει 

ακζραια τθν ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που κα επζλκουν από τθν απϊλεια αυτι. 



Κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, οι ςτραγγιςτιρεσ κα οδθγοφν τα νερά είτε ςε ωρεάτια 

που βρίςκονται ζξω από το όρυγμα του ζργου για να αντλθκοφν, είτε εω' όςον υπάρχει 

δυνατότθτα ςε κοντινοφσ αποδζκτεσ για να αποχετευκοφν με ωυςικι ροι. 

Οι εργαςίεσ προσ εκτζλεςθ περιλαμβάνουν τθν εκςκαωι του ορφγματοσ, ςφμωωνα προσ τισ 

διαςτάςεισ κάκε ωορά των ςχεδίων, τθν πλιρωςθ με κοκκομετρικά διαβακμιςμζνα αδρανι 

και τθν τοποκζτθςθ των διάτρθτων αγωγϊν αποςτράγγιςθσ. 

2.Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Για το ωίλτρο του ςτραγγιςτθρίου ζχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-03-02-02 

Για τισ ςωλθνϊςεισ αποςτράγγιςθσ ζχει εωαρμογι θ Τ.Ρ. 22 

3.Σωλινεσ ςτραγγιςτθρίων 

Οι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων είναι από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ διπλοφ 

δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι επιωάνεια με οπζσ κατά 220ο ι 260οδιαμζτρου 

200 mm. 

4. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

α.Οι εκςκαωζσ των ςτραγγιςτθρίων επιμετρϊνται ςε μ3, ςφμωωνα με τθν αντίςτοιχθ 

Τεχνικι Ρροδιαγραωι και πλθρϊνονται με το άρκρο «Εκςκαωι ορυγμάτων ςε ζδαωοσ 

οποιαςδιποτε ωφςθσ μζςα ςε κατοικθμζνθ περιοχι». 

Χαρακτθρίηονται εκςκαωζσ ορυγμάτων, και πλθρϊνονται με τθν αντίςτοιχθ τιμι του 

τιμολογίου. 

β.Το ωίλτρο των ςτραγγιςτθρίων επιμετράται ςε μ3 πλθρωκζντοσ ορφγματοσ και 

περιλαμβάνεται ςτθν τιμι και πλθρωμι: 

θ λιψθ και ωορτοεκωόρτωςθ 

θ μεταωορά 

θ κοκκομετρικι διαβάκμιςθ, προςζγγιςθ και τοποκζτθςθ ςτο ζργο. 

Και θ πλθρωμι κα γίνει με τθν τιμι του τιμολογίου «Φίλτρο ςτραγγιςτθρίων 

από διαβακμιςμζνα αδρανι» 

γ.Οι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων επιμετροφνται ςε μζτρα μικουσ και θ πλθρωμι κα γίνει με 

τθν τιμι του τιμολογίου «Σωλθνϊςεισ αποςτράγγιςθσ με 

ςωλινεσ ςε κουλοφρεσ από πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) διπλοφ δομθμζνου 

τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι επιωάνεια, διάτρθτουσ κατά 220ο ι 360». 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τισ επιμετρθμζνεσ ποςότθτεσ με τισ ςυμβατικζσ τιμζσ 

μονάδασ, οι οποίεσ αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων 



για τθν ςφμωωνα με τα παραπάνω πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων, μθχανθμάτων, 

μεταωορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εωοδίων, υλικϊν και εργαςίασ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 8 

ΞΥΛΟΤΥΡΟΛ 

1.Αντικείμενο 

Μελζτθ και καταςκευι ικριωμάτων και ξυλοτφπων ι ςιδθροτφπων 

α) επίπεδων επιωανειϊν β) καμπφλων επιωανειϊν γ) Μικροκαταςκευϊν 

2 Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχουν εωαρμογι οι ΕΤΕΡ 01-03-00-00 και 01-04-00-00 

3. Εργαςίεσ του τιμολογίου που προδιαγράωονται ςε αυτό το άρκρο 

Θ εργαςία περιλαμβάνει: 

α) Τθ μελζτθ ικριωμάτων και ξυλοτφπων, τουσ ςχετικοφσ ςτατικοφσ 

  υπολογιςμοφσ και τα ςχζδια λεπτομερειϊν. 

β) Τθν προμικεια όλων των αναγκαίων υλικϊν και εξαρτθμάτων. 

γ) Τθ χριςθ μθχανθμάτων και ςυςκευϊν. 

δ) Τισ οποιεςδιποτε μεταωορζσ και προςεγγίςεισ ακόμα και ςε δυςπρόςιτα 

  ςθμεία, τθν αποξιλωςθ, τον κακαριςμό, τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία, τθν 

  επάλειψθ με διευκολυντικό υλικό, τθν αποκομιδι από το εργοτάξιο κλπ. 

ε) Τθν επικεϊρθςθ των ξυλοτφπων. 

4. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ γίνεται ςε τετραγωνικά μζτρα ανεπτυγμζνθσ επιωάνειασ ξυλοτφπων θ οποία 

βρίςκεται ςε επαωι με το ςκυρόδεμα και για κάκε κατθγορία επιπζδων (απλϊν) ι 

καμπφλων επιωανειϊν ι μικροκαταςκευϊν. 

Θπλθρωμι κα γίνεται για τον πραγματικό αρικμό των τετραγωνικϊν μζτρων του ξυλοτφπου 

κάκε κατθγορίασ όπωσ προβλζπεται παραπάνω από τθν επιμζτρθςθ με τθν αντίςτοιχθ 

ςυμβατικι τιμι μονάδασ του τιμολογίου. 

Θπλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων 

εργατοτεχνικϊν και πάςθσ ωφςθσ θμερομιςκίων, μθχανθμάτων, μεταωορικϊν μζςων, 

εγκαταςτάςεων, εωοδίων, ξυλοτφπων (ςανιδϊματοσ) και πάςθσ ωφςεωσ ικριωμάτων 

λοιπϊν υλικϊν και εργαςίασ μθ κατανομαηομζνθσ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 9 



ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ 

1.Αντικείμενο 

Θ καταςκευι υπαίκριων ι υπόγειων τμθμάτων του ζργου από άοπλο ι οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα διαωόρων κατθγοριϊν. 

2 Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχουν εωαρμογι οι ΕΤΕΡ 01-01-10-0001-01-02-0001-01-03-0001-01-04-0001-01-05-0001-

01-07-00 

3. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Επιμζτρθςθ 

α.Θ επιμζτρθςθ των ςκυροδεμάτων κα γίνεται για κάκε είδοσ εργαςιϊν ςκυροδεμάτων και 

για κάκε κατθγορία αυτϊν ςε μ3 πραγματικοφ όγκου, όπωσ αυτόσ κα προκφψει από τισ 

διαςτάςεισ των διαωόρων τμθμάτων του ζργου, ςφμωωνα με τα ςυμβατικά ςχζδια, τουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ τισ ΡΤΡ των ειδικϊν εργαςιϊν ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται τα κάκε 

είδουσ ςκυροδζματα κλπ, αωαιρουμζνων των οποιονδιποτε κενϊν. 

Διευκρινίηεται ότι όπου ςτισ καταςκευζσ ςκυροδζματοσ αναωζρεται το φψοσ από το ζδαωοσ 

θ ςτάκμθ αυτοφ νοείται όπωσ διαμορωϊκθκε με εντολι τθσ Υπθρεςίασ πριν από τθν 

καταςκευι των ςκυροδεμάτων. 

β.Θ επιμζτρθςθ του όγκου ςκυροδζματοσ που διαςτρϊνεται χωρίσ τθν χρθςιμοποίθςθ 

ξυλοτφπων, κα γίνει με βάςθ τισ διαςτάςεισ των ςχεδίων χωρίσ να επιμετράται ο επιπλζον 

όγκοσ του ςκυροδζματοσ του τυχόν διαςτρϊκθκε λόγω τθσ ζλλειψθσ των ξυλότυπων. 

γ.Από τον όγκο του ςκυροδζματοσ κα αωαιρείται ο όγκοσ των περικλειομζνων κενϊν, που 

διαμορωϊνονται με ςωλινεσ ι με ζνκετα ςϊματα, με ςκοπό τθ μείωςθ του όγκου του 

ςκυροδζματοσ ςφμωωνα με τθ μελζτθ. 

δ.Δεν κα αωαιρείται ο όγκοσ των λοξοτμθμζνων ι ςτρογγυλευμζνων γωνιϊν οφτε ο όγκοσ 

των μεταλλικϊν εξαρτθμάτων που ενςωματϊνονται ςτο ςκυρόδεμα. Επίςθσ δεν κα 

αωαιρείται ο όγκοσ που καταλαμβάνουν ςωλινεσ 

που τοποκετοφνται ςτο ςϊμα του βάκρου ι των τοίχων αντιςτιριξθσ για τθν αποςτράγγιςθ 

και προςταςία αυτϊν. 

4. Εργαςίεσ του τιμολογίου που περιλαμβάνονται ςε αυτό το άρκρο 

1.Οι κατθγορίεσ των ςκυροδεμάτων που προδιαγράωονται ςτο παρόν άρκρο καλφπτουν 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τισ παρακάτω εργαςίεσ 

1.1Άοπλο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 (κοιτοςτρϊςεισ, εξομαλυντικζσ ςτρϊςεισ) 

α.Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι μθ οπλιςμζνων ςτοιχείων καταςκευϊν 

κοιτοςτρϊςεων, εξομαλυντικϊν ςτρϊςεων κεμελίων κλπ 



β.πλακϊν προςβάςεων, κραςπζδων, ρείκρων, ςτερεϊν εγκιβωτιςμοφ, επενδεδυμζνων 

τάωρων, διαμόρωωςθσ πυκμζνα ωρεατίων για τθν εξαςωάλιςθ ομαλισ ροισ, διαμόρωωςθσ 

ςτρϊςθσ ωκοράσ μζςα ςε οχετοφσ, κοιτοςτρϊςεων επζνδυςθσ κοίτθσ ρεμμάτων 

ςκυροδζματοσ μόρωωςθσ κλίςεων και προςταςίασ ςτεγάνωςθσ γεωυρϊν 

γ.τάωρων, κραςπζδων, ρείκρων, κραςπεδόρεικρων κλπ που καταςκευάηονται με χριςθ 

ειδικϊν μθχανθμάτων καταςκευισ (πχ κυλιόμενου μεταλλότυπου ι αναλόγου). 

γ.τοίχων (κεμελίων και ανωδομισ) που δεν ανικουν ςτθν κατθγορία των «λεπτότοιχων» 

διατομϊν. 

1.2 Άοπλο ι και οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 

Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι: 

α.των καλυμμάτων, του πυκμζνα και των τοιχωμάτων ωρεατίων κάκε είδουσ αγωγϊν 

ορκογωνικϊν τάωρων και λοιπϊν μικροκαταςκευϊν 

β. λεπτότοιχων οπλιςμζνων τοίχων (κεμζλια και ανωδομι) οποιουδιποτε φψουσ. 

γ.επζνδυςθσ τθσ όψθσ παςςαλοςτοιχιϊν. 

1.3 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25 

Χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι κωρακίων, προςκεωαλαίων, κεωαλοδζςμων. 

2. Πλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνουν: 

α.Τθν προμικεια των κάκε ωφςθσ απαιτοφμενων υλικϊν και τα μεταωορά τουσ ςε 

οποιαδιποτε απόςταςθ (αδρανι οποιαςδιποτε διαβάκμιςθσ και μεγίςτου κόκκου, νερό, 

τςιμζντο οποιουδιποτε τφπου και αντοχισ και ςε οποιαδιποτε απαιτοφμενθ ποςότθτα, 

τυχόν απαιτοφμενα πρόςκετα ρευςτοποιθτικά θ υπερρευςτοποιθτικά και ςτακεροποιθτικά, 

κατάλλθλα πρόςκετα ςτθν περίπτωςθ χριςθσ ζτοιμου ςκυροδζματοσ ϊςτε το ςκυρόδεμα 

να παραμζνει ςε εργάςιμθ κατάςταςθ όπωσ και οποιαδιποτε άλλα πρόςκετα μάηθσ 

ςκυροδζματοσ) 

β.Τθν εκτζλεςθ όλων των απαιτοφμενων εργαςιϊν καταςκευισ (ξυλότυποι, ικριϊματα, 

προςτατευτικά κιγκλιδϊματα, ολιςκαίνοντα ωορεία ανωδομϊν, ολιςκαίνοντεσ ι 

αναρριχόμενοι ξυλότυποι βάκρων, ωορεία και λοιπζσ ςυςκευζσ για δόμθςθ εν προβόλω, 

προκαταςκευζσ, μεταωορά και τοποκζτθςθ των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ςτο ζργο) 

γ.Τθν ανάμιξθ του ςκυροδζματοσ, τθν μεταωορά ςτο εργοτάξιο, τθν διάςτρωςθ, 

ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςι του. 

δ.Τθν ςφνταξθ μελζτθσ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ και παραςκευισ δοκιμαςτικϊν μιγμάτων 

πριν από τθν ζναρξθ παραςκευισ ςκυροδεμάτων. 

ε.Τισ δειγματολθψίεσ και ελζγχουσ ςφμωωνα με τα προδιαγραωόμενα ςτο παρόν άρκρο. 

ςτ. Τα επιωανειακά τελειϊματα τφπου Α για επιωάνειεσ ςε επαωι με ξυλότυπο. 



η.Τθν επιδιόρκωςθ των τυχϊν ατελειϊν 

θ.Τθν μόρωωςθ τελειωμάτων πλαςτικοφ ςκυροδζματοσ τφπου ΡΑ (με λείανςθ) για τισ 

επιωάνειεσ που δεν βρίςκονται ςε επαωι με ξυλότυπο 

κ.Τθν καταςκευι νζασ προςπζλαςθσ εξυπθρζτθςθσ του ζργου ι διαμόρωωςθ τυχόν 

υπάρχουςασ προςπζλαςθσ (τόςο για τισ εργαςίεσ απλϊν ςκυροδετιςεων όςο και για τισ 

υπόλοιπεσ εργαςίεσ) 

ι.Τθν μεταωορά και τοποκζτθςθ με μθχανιματα των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων του 

ζργου ι τθν καταςκευι τουσ απϋ ευκείασ ςτθν τελικι τουσ κζςθ 

ια Τθν προςκόμιςθ και αποκόμιςθ του απαιτοφμενου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 

ζντεχνθ και ζγκαιρθ αποπεράτωςθ των εργαςιϊν 

ιβ. Τθν εργαςία και τα υλικά των κυλινδρικϊν ι άλλου ςχιματοσ ενκζτων για τθν 

καταςκευι ειδικϊν διατομϊν (πχ πλάκεσ με διάκενα) διαμζτρου ι διατομισ ςφμωωνα με 

τθν μελζτθ, από κατάλλθλο υλικό που να μθν επθρεάηει δυςμενϊσ το ςκυρόδεμα τθσ 

ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ και με κατάλλθλθ αντοχι και ποιότθτα γενικότερα, ϊςτε να μθν 

υωίςταται καμία παραμόρωωςθ από τθν υγραςία, τισ κάκε είδουσ ςτατικζσ και δυναμικζσ 

επιβαρφνςεισ κλπ μζχρι πλιρουσ πιξθσ του ςκυροδζματοσ, με τθν τυχόν αναγκαία ενίςχυςθ 

των ςωμάτων με διαωράγματα, με τοποκζτθςθ των ςωμάτων τοφτων ςφμωωνα με τθν 

μελζτθ και με τθν ολικι απϊλεια που κα κεωρθκεί ότι παραμζνουν ενςωματωμζνα 

μονίμωσ ςτο ςκυρόδεμα ι απομακρφνονται ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ και τουσ 

λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

ιγ. Τθν εργαςία και υλικά τοποκζτθςθσ μθ οπλιςμζνων ςωλινων αποςτράγγιςθσ βάκρων 

και τοίχων αντιςτιριξθσ όπωσ κακορίηεται ςτθ μελζτθ κάκε ζργου. 

ιδ Τθν εργαςία και υλικά τθσ διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ ι άλλου υλικοφ που τυχόν κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν μόρωωςθ αρμϊν. 

5. Ρλθρωμι 

α.Θ πλθρωμι κα προςδιοριςκεί με βάςθ τα μ3 που κα προκφψουν από τθν επιμζτρθςθ, 

όπωσ ορίηεται παραπάνω επί τθν αντίςτοιχθ τιμι για κάκε είδουσ εργαςίεσ ςκυροδεμάτων 

β.Στθν τιμι μονάδοσ για κάκε είδοσ εργαςίεσ ςκυροδεμάτων περιλαμβάνονται όλεσ οι 

δαπάνεσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

γ.Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται επίςθσ: 

Λ.Θ ανθγμζνθ δαπάνθ ςυγκροτθμάτων παραγωγισ αδρανϊν υλικϊν παραγωγισ 

ςκυροδζματοσ, ςυςτθμάτων προςταςίασ των υλικϊν από τθν βροχι, τον παγετό κλπ, 

ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ι και άλλων μεκόδων για τθν ςκυροδζτθςθ με ηεςτό ι κρφο καιρό 

και παγετό (όπωσ και θ ανθγμζνθ δαπάνθ ςφνταξθσ των ςχετικϊν μελετϊν προςταςίασ του 

ςκυροδζματοσ για ςκυροδζτθςθ με ηεςτό ι κρφο καιρό και παγετό). 



ΛΛ. Οι ηθμιζσ από οποιοδιποτε λόγο και ςε οποιοδιποτε τμιμα του ζργου ι μθχανιματοσ 

κλπ από αιτίεσ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ περί ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ άλλεσ 

δαπάνεσ που απαιτοφνται από τθν τεχνικι μελζτθ του ζργου λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ 

μόρωωςθσ των ςτοιχείων ςτισ ακριβείσ διαςτάςεισ που παρουςιάηονται ςτα ςχζδια 

ΛΛΛΟι δαπάνεσ προμικειασ, τοποκζτθςθσ και απομάκρυνςθσ των αναγκαίων ικριωμάτων και 

ξυλοτφπων. 

IV Οι δαπάνεσ όλων των μθχανικϊν μζςων, εργαλείων, υλικϊν , οργάνων, ελζγχων και 

δοκιμϊν κάκε είδουσ όπωσ επίςθσ και του επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ 

που κα απαιτθκεί γα τθν πλιρθ εργαςία και ακόμθ κάκε άλλθ δαπάνθ ζςτω και αν δεν 

περιγράωεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

δ.Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν πλθροφνται τα 

κριτιρια ςυμμόρωωςθσ του ςκυροδζματοσ ι και άλλα κριτιρια που κα ζχουν τεκεί ςτουσ 

όρουσ δθμοπράτθςθσ, τότε οι επακολουκοφντεσ 

ζλεγχοι, δειγματολθψίεσ, δοκιμζσ, μελζτεσ, δοκιμαςτικζσ ωορτίςεισ κλπ βαρφνουν τον 

Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρωωςθσ ςτα κριτιρια των προδιαγραωϊν, μετά και τουσ 

πρόςκετουσ ελζγχουσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανακαταςκευάςει το τμιμα ι τθν 

καταςκευι ςφμωωνα με τθν ςφμβαςθ, ενϊ εκ παραλλιλου θ Υπθρεςία κατά τθν απόλυτθ 

κρίςθ τθσ κα μπορεί να ηθτιςει και τισ επαπειλοφμενεσ από τθν ςφμβαςθ ποινικζσ ριτρεσ ι 

και τθν ζκπτωςθ του Αναδόχου από τθν τυχόν κακυςτζρθςθ που κα ικελε προκφψει 

(ςχετικι θ παράγραωοσ 13.7 του Κ.Τ.Σ. ϋ97). 

ε.Ρλθρωμζσ για ζργα από ςκυρόδεμα διενεργοφνται κανονικά μετά τθ διενζργεια των 

ελζγχων ςε κλίψθ δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν και εωόςον βρεκεί ότι πλθροφνται τα 

κριτιρια ςυμμόρωωςθσ του ςκυροδζματοσ. Για τθν περίπτωςθ που ζχουν τεκεί και άλλα 

κριτιρια ςυμμόρωωςθσ ςκυροδζματοσ κα πρζπει να ζχουν γίνει και οι ζλεγχοι 

ςυμμόρωωςθσ με τα πρόςκετα κριτιρια και εωόςον ζχει βρεκεί ότι εκπλθροφνται και τα 

κριτιρια αυτά, μόνο τότε κα διενεργοφνται οι ςχετικζσ πλθρωμζσ. 

Αν δεν πλθροφνται όλα τα κριτιρια ςυμμόρωωςθσ, τότε οι ςχετικζσ πλθρωμζσ παραμζνουν 

ςε εκκρεμότθτα μζχρι τθν ζκδοςθ των αποωάςεων αποδοχισ τθσ καταςκευισ. 

Εωόςον ηθτθκεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγματοποιθκοφν και πλθρωμζσ για 

ζργα ςκυροδζματοσ πριν από τισ 28 θμζρεσ, εωόςον παρκοφν και δοκίμία ελζγχου τθσ 

ποιότθτασ του ςκυροδζματοσ ςε μικρότερθ θλικία, Τα δοκίμια αυτά κα ςυντθροφνται 

κανονικά όπωσ και τα δοκίμια των 28 θμερϊν, κα καταςκευάηονται ςε ίςο αρικμό και από 

το ίδιο μίγμα με τα ςυμβατικά δοκίμια ποιοτικοφ ελζγχου των 28 θμερϊν και κα 

δοκιμάηονται ςε κλίψθ όχι νωρίτερα από 7 μζρεσ. Για να χρθςιμοποιθκοφν τα δοκίμια των 7 

θμερϊν κα πρζπει να ζχει αποκαταςτακεί από τθ μελζτθ ςφνκεςθσ ςχζςθ ανάπτυξθσ τθσ 

αντοχισ του ςκυροδζματοσ με ελζγχουσ αντοχισ τουλάχιςτον ςτισ 7 θμζρεσ και 28 θμζρεσ. 

Ρροσ τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ςχζςθσ ανάπτυξθσ τθσ αντοχισ τθσ μελζτθσ ςφνκεςθσ κα 

ςυγκρίνονται τα αποτελζςματα των δοκιμϊν κλίψθσ ςτισ 7 και πλζον θμζρεσ για να 

κακοριςτεί αν εκπλθρϊνεται κατϋ αρχιν το κριτιριο ςυμμόρωωςθσ κλιπτικισ αντοχισ και 

να πραγματοποιοφνται ενωρίτερεσ πλθρωμζσ. Εν πάςθ περιπτϊςει όμωσ το κριτιριο 



ςυμμόρωωςθσ κλιπτικισ αντοχισ κα παραμζνει πάντοτε ο ζλεγχοσ κλιπτικισ αντοχισ των 

ςυμβατικϊν δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν κανονικά ςυντθροφμενων. 

ςτ. Στθν τιμι δεν περιλαμβάνονται (εκτόσ αν προδιαγράωεται διαωορετικά) θ δαπάνθ 

διαμόρωωςθσ επιωανειακϊν τελειωμάτων επιωανειϊν ςκυροδζματοσ ςε επαωι με 

ξυλότυπουσ υψθλισ ποιότθτασ (τφπων Β,Γ,Δ,Ε και άλλων ειδικϊν τφπων) που κα 

επιμετρθκοφν και κα πλθρωκοφν με ειδικζσ τιμζσ του τιμολογίου. 

η.Ρρόςκετθ αποηθμίωςθ για τθ μεταωορά και διάςτρωςθ ςε δυςπρόςιτα τμιματα δθλαδι 

ςτα τμιματα εκείνα ςτα οποία δεν είναι εωικτι θ προςζγγιςθ τετράτροχων μθχανοκίνθτων 

μεταωορικϊν μζςων. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 10 

ΣΛΔΘΟΣ ΟΡΛΛΣΜΟΣ 

1.Αντικείμενο 

Θ προμικεια, κοπι και τοποκζτθςθ ςε ςκυροδζματα ςιδθροφ οπλιςμοφ διαωόρων 

διαμζτρων και κατθγορίασ χάλυβα 

2 Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 01-02-01-00 

3. Εργαςίεσ του τιμολογίου που περιλαμβάνονται ςε αυτό το άρκρο 

Πλεσ οι παραπάνω εργαςίεσ περιλαμβάνουν: 

α.Τθν προμικεια του ςιδθροφ οπλιςμοφ επί τόπου των ζργων ακόμα και ςε δυςπρόςιτα 

ςθμεία. 

β.Τθν κοπι, κατεργαςία και επιμελι και ζντεχνθ τοποκζτθςθ του ςε οποιαδιποτε κζςθ των 

ζργων (ανωδομι, κεμζλια, πάςςαλοι οποιουδιποτε τφπου) με/ι χωρίσ παρουςία νεροφ. 

γ.Τθν ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό ςε όλεσ τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ 

με ςφρμα Νο 5, ι μεγαλυτζρου πάχουσ ανάλογα με τθ διάμετρο και κζςθ του οπλιςμοφ, ι 

με θλεκτροςυγκόλλθςθ για τθν περίπτωςθ εγχφτων παςςάλων. 

δ.Τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ςφρματοσ πρόςδεςθσ όπωσ επίςθσ και αρμοκλειδϊν και 

άλλου είδουσ εγκεκριμζνων ενϊςεων. 

ε.Τθν προμικεια και τοποκζτθςθ των αναγκαίων υποςτθριγμάτων αποςτατϊν (καβίλιεσ) 

που τυχόν ικελαν απαιτθκεί. 

ςτ. Τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν και 

καταςκευαςτικϊν ςχεδίων οπλιςμοφ, όπωσ επίςθσ και όλων των απαιτουμζνων πινάκων 

οπλιςμοφ. 

4.Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 



Θεπιμζτρθςθ κα γίνει ςε χλγρ. βάςθ των αναλυτικϊν πινάκων οπλιςμϊν που κα 

περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι μελζτθ, ι, εάν δεν υπάρχουν, από τουσ πίνακεσ που ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζλεγχο και 

κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ. Οι πίνακεσ κα ζχουν ςυνταχκεί βάςει των 

ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα 

περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ διαςτάςεισ, τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ και μικθ κάλυψθσ, 

τα βάρθ ανά μ.μ. και ανά διάμετρο - ςφμωωνα με τουσ επίςθμουσ πίνακεσ βαρϊν των 

γερμανικϊν κανονιςμϊν - τα μικθ των ςιδθρϊν ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρθ των 

προβλεπόμενων οπλιςμϊν κ.λ.π. Κα ελεγχκεί θ τοποκζτθςθ οπλιςμϊν ςτο ζργο και κα γίνει 

θ παραλαβι τουσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ διάςτρωςθσ. Οι ςυνταχκζντεσ πίνακεσ, μετά τθν 

παραλαβι των οπλιςμϊν, κα υπογραωοφν από τον ανάδοχο και τθν Υπθρεςία. 

Οι παραπάνω κεωρθμζνοι πίνακεσ των τοποκετθμζνων οπλιςμϊν με τα βάρθ τουσ, 

αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των ςχετικϊν εργαςιϊν που 

προδιαγράωονται ςτο παρόν και ειδικότερα ςτθν παράγραωο 3 αυτοφ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 11 

ΡΟΣΜΛΚΤΑ (ΡΟΣΚΕΤΑ) ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1. Αντικείμενο 

Θπαροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτθν χριςθ πρόςκετων ςτισ καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα. 

Θχριςθ των πρόςκετων προβλζπεται ςτα οπλιςμζνα ςκυροδζματα που βρίςκονται κάτω 

από τθν επιωάνεια του εδάωουσ ι ςτθν τελικι ςτάκμθ επίχωςθσ ςτα ωρεάτια, 

αντλιοςτάςια ι όπου αλλοφ διαταχκεί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

2. Τφποσ υλικοφ 

Ο τφποσ του υλικοφ και ο τρόποσ και θ αναλογία ανάμιξθσ του υλικοφ με το ςκυρόδεμα κα 

κακοριςκοφν από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Το υλικό κα είναι παραγωγισ 

αναγνωριςμζνου εργοςταςίου και αποδεδειγμζνα κα τυγχάνει ευρείασ εωαρμογισ. Οι 

οδθγίεσ του προμθκευτι ωσ προσ τον τρόπο και τθν αναλογία πρόςμιξθσ κα ακολουκοφνται 

ςτισ περιπτϊςεισ ςυμβατικϊν ζργων, ενϊ ςε ςοβαρά ζργα κα ςυντάςςεται ειδικι μελζτθ 

από ειδικό εργαςτιριο. Σε κάκε περίπτωςθ κα διερευνάται θ επίδραςθ του πρόςκετου ςτισ 

ιδιότθτεσ του ςκυροδζματοσ και αποκλείονται υλικά που ζχουν δυςμενι επίδραςθ ςτον 

ερπυςμό και ςτθ ςυςτολι πιξθσ. Το υλικό δεν πρζπει να περιζχει άςωαλτο ι πίςςα, κειϊκά 

άλατα ι άλλεσ ουςίεσ που πικανόν να προκαλοφν διάβρωςθ του οπλιςμοφ και να μειϊνουν 

τθν αντοχι του ςκυροδζματοσ. 

Κα χρθςιμοποιιςουμε: 

α.Επιταχυντζσ ςκλιρυνςθσ ςκυροδζματοσ, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 



β.Στεγανοποιθτικά μάηασ ςκυροδζματοσ (πρόςμικτα μείωςθσ υδατοπερατότθτασ) κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

3. Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ του υλικοφ κα γίνεται ανά χιλιόγραμμο εγκεκριμζνου και χρθςιμοποιθκζντοσ 

υλικοφ. 

Θπλθρωμι κα γίνεται με τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδασ θ οποία περιλαμβάνει τισ δαπάνεσ 

για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, ωορτοεκωόρτωςθ, μεταωορά, τθν εργαςία ανάμιξθσ και 

τισ τυχόν επιβαρφνςεισ για δοκιμζσ, ελζγχουσ και πιςτοποιθτικοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

δαπάνθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 12 

ΕΡΛΧΛΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΛΜΕΝΤΟΚΟΝΛΑ 

1. Aντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτθν επίχριςθ επιωανειϊν από ςκυρόδεμα, 

με ιςχυρι πατθτι τςιμεντοκονία πάχουσ τουλάχιςτον 20 χιλιοςτϊν για επάλειψθ ςτισ 

εςωτερικζσ επιωάνειεσ τεχνικϊν ζργων αποχζτευςθσ. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-05-01-04 

3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με τον πραγματικό αρικμό τετραγωνικϊν μζτρων "ορατισ 

επιωάνειασ" επίχριςθσ με τςιμεντοκονία εκτελεςκείςθσ ςφμωωνα με τα ςχζδια. Θ πλθρωμι 

κα γίνεται με τθν τιμι τιμολογίου «Επίχριςμα πατθτό πάχουσ 2,0 εκ εςωτερικϊν 

επιωανειϊν υπονόμων και ωρεατίων», οι οποίεσ τιμζσ και πλθρωμζσ αποτελοφν, ςυν τοισ 

άλλοισ, και πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων για τθν πλιρθ και 

ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων, εγκαταςτάςεων, μεταωορικϊν μζςων, εωοδίων και υλικϊν 

εργαςίασ. 

Για τθν προςκικθ ςτεγανωτικϊν ι ςκλθρυντικϊν, ο Ανάδοχοσ δικαιοφται μόνο τθ δαπάνθ 

προμικειασ αυτϊν επί τόπου των ζργων. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 13 

ΕΡΑΛΕΛΨΘ ΜΕ ΕΡΟΞΕΛΔΛΚΑ ΥΛΛΚΑ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτθν επάλειψθ επιωανειϊν από ςκυρόδεμα με 

ςτεγανωτικό υλικό με βάςθ τισ εποξειδικζσ ρθτίνεσ. 

2. Τρόποσ επάλειψθσ 



Το ςτεγανωτικό υλικό με βάςθ τισ εποξειδικζσ ρθτίνεσ και με αναλογία μίξεωσ μεταξφ 

εποξειδικϊν ρθτινϊν και ςκλθρυντικοφ υλικοφ κακοριηομζνθ απο τθν ειδικι προδιαγραωι 

του ςυγκεκριμζνου υλικοφ μετά από εργαςία πλφςεωσ και κακαριςμοφ επαλείωεται ςε δφο 

ςτρϊςεισ με ελάχιςτθ αναλογία 500 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μζτρο επαλειωόμενθσ 

επιωάνειασ μζχρι να επιτευχκεί κατ' ελάχιςτο πάχοσ ξθροφ υμζνα 300 μ.μ. 

3. Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ κα γίνεται με βάςθ τον πραγματικό αρικμό τετραγωνικϊν μζτρων επάλειψθσ 

με ςτεγανωτικό υλικό με βάςθ τισ εποξειδικζσ ρθτίνεσ, θ οποία εκτελζςτθκε ςφμωωνα με τα 

ςχζδια ι ανάλογα με τισ οδθγίεσ τθσ Επιβλζπουςασ το ζργο Υπθρεςίασ. 

Θπλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό των τετραγωνικϊν μζτρων που ζχουν 

επιμετρθκεί ςφμωωνα με τα παραπάνω και με τθν ςυμβατικι τιμι μονάδασ και τθν τιμι 

του τιμολογίου «Eπάλειψθ με εποξειδικά υλικά». Θ τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ 

αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ 

των ζργων, εγκαταςτάςεων, μεταωορικϊν μζςων, εωοδίων, υλικϊν και εργαςιϊν 

περιλαμβανομζνων και των πλφςεων-κακαριςμοφτων επιωανειϊν. 

 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 14 

ΧΥΤΟΣΛΔΘΩΝ ΕΛΔΩΝ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραωι αωορά τθν προμικεια εςχαρϊν ωρεατίων υδροςυλλογισ 

μετά των πλαιςίων τουσ και καλυμμάτων ωρεατίων μετά των πλαιςίων τουσ για 

τοποκζτθςθ ςε δίκτυα αποχζτευςθσ και χυτοςιδθρϊν βακμίδων για τθν τοποκζτθςθ ςτα 

ωρεάτια αποχζτευςθσ από : 

-ωαιό χυτοςίδθρο είτε 

-χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ (DUCTILE IRON) 

2. Λςχφουςεσ Ρροδιαγραωζσ 

Λςχφει α) για το ωαιό χυτοςίδθρο θ παράγραωοσ 4 τθσ ΕΤΕΡ 08-07-01-01 

β) για τον ελατό χυτοςίδθρο θ παράγραωοσ 4 τθσ ΕΤΕΡ 08-07-01-04γ) για τισ βακμίδεσ από 

χυτοςίδθρο θ ΕΤΕΡ 08-07-01-05 

Τα χυτοςιδθρά είδθ τθσ παραπάνω παραγράωου κα καταςκευάηονται είτε από ωαιό 

χυτοςίδθρο είτε από χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ (DUCTILE IRON) αναλόγωσ των 

προβλεπόμενων ςτα ςυμβατικά τεφχθ και κα είναι απολφτωσ ςφμωωνα με τισ 

Ρροδιαγραωζσ ΕΝ 124 ςε όλα ανεξαίρετωσ τα ςθμεία και τισ απαιτιςεισ του προτφπου 

αυτοφ. 



Επιςθμαίνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ πλζον πρόςωατθ ζκδοςθ του ΕΝ 

124 ανεξαρτιτωσ εάν αυτι ζχει μεταωραςκεί ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 

Αλλεσ ιςχφουςεσ ςχετικζσ Ρροδιαγραωζσ : 

ISO/R 185 Classification of grey cast iron   Xυτοςιδθροσ με γραωιτθ ςε λεπια 

ISO 1083 Spheroidal graphite or nodular grap Χυτοςιδθροσ με γραωιτθ ςε ςωαιρο 

  cast iron   μορωθ 

3. Ροιότθτα χυτοςιδθρϊν εςχαρϊν 

3.1. Φαιόσ χυτοςίδθροσ 

3.1.1. Γενικά 

Ο χυτοςίδθροσ κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ τθσ κατθγορίασ 200. 

Θ αντοχι του ςε εωελκυςμό κα ανταποκρίνεται ςτα οριηόμενα ςτον Ρίνακα 1 τθσ 

Ρροδιαγραωισ ISO 185 ςε δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ τφπουσ αλλά από το ίδιο 

μζταλλο χφτευςθσ που χυτεφονται τα εξαρτιματα και ςυγκεκριμζνα: 

Ελαχιςτθ αντοχι ςε εωελκυςμό 200N/mm2 

Σκλθρότθσ Εωσ 210 BRINNEL 

Θ τομι κραφςεωσ κα είναι ωαιά, λεπτοκοκκοσ, πυκνι και ομοιόμορωοσ. O xυτοςίδθροσ κα 

είναι αριςτθσ ποιοτθτοσ, επιμελωσ χυτευμζνοσ και δεν κα παρουςιάηει ρωγμζσ 

ςπθλαιϊςεισ, ωυςαλιδεσ, ψυχρζσ ςταγόνεσ ι ζτερα ελαττϊματα. Κα πρζπει να είναι 

ταυτόχρονωσ μαλακόσ και ανκεκτικόσ να είναι ευχερωσ κατεργάςιμοσ δια τθσ ρινισ ι του 

κόπτου και εφκολου διατριςεωσ. 

Το υλικο κατά τθν χφτευςθ πρζπει να γεμίηει πλιρωσ τα καλοφπια ϊςτε θ επιωάνεια του να 

είναι απαλλαγμζνθ ελατωμμάτων. Απαγορεφεται θ οποιαδιποτε εκ των υςτερων πλιρωςθ 

κοιλοτιτων που τυχόν κα εμωανιςτοφν με ξζνθ φλθ. 

3.1.2. Δοκιμζσ 

3.1.2.1. Αρικμόσ δοκιμιων 

Για κάκε είδοσ δοκιμισ λαμβάνεται ο αρικμόσ δοκιμιων που προβλζπεται από τον 

παρακάτω πίνακα: 

  

ΡΑTΛΔΑ 

    

Α.ΔΟΚΛΜΛΩΝ 

  

        

1-100   3   

101-200   4   



201-400   5   

401-800   7   

801-1500 10   

3.1.2.2. Δοκιμι εωελκυςμοφ 

Τα αποτελεςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι του πινακα 1 του ΛSO 185 για τθν αντιςτοιχθ κατθγορια θτοι από τθν 

ελαχιςτθ τιμθ των 200 N/mm2. Οι διαςτάςεισ των δοκιμιων ωαινονται ςτθν ιδια 

Ρροδιαγραωι ( Ρινακασ 4, ςχιματα 4 και 5) 

3.1.2.3. Επαναλθπτικι δοκιμι 

Εαν ζνα δοκίμιο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δυο 

αλλα δοκίμια. Αν το ζνα από τα δυο δοκίμια αςτοχιςει θ παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελζςματα των δοκιμίων μποροφν να αγνοθκοφν ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν 

αποτελεςμάτων που δεν οωείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλα 

οωείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

Εςωαλμζνθ τοποκετθςθ του δοκιμίου θ ελλατωματικι λειτουργία τθσ μθχανισ δοκιμισ 

Εςωαλμενθ προετοιμαςία των δοκιμίων 

Ελλατϊματα χφτευςθσ ςτα δοκίμια 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ τα δοκίμια μποροφν να ετοιμαςκοφν για δοκιμι φςτερα από κόψιμο 

ι τορνίριςμα. 

Τα αποτελζςματα τθσ επαναλθπτικισ δοκιμισ κα αντικαταςτθςουν εκείνα τθσ αρχικισ. 

3.1.2.4. Δοκιμθ τυπου 

Θ δοκιμθ αυτθ κα πραγματοποιειται οπωςδθποτε ςυμωωνα με τθν ςχετικθ απαιτθςθ του 

προτυπου ΕΝ 124. 

3.2. Χυτοςίδθροσ ςωαιροειδοφσ γραωίτου (DUCTILE IRON) 

3.2.1. Γενικά 

Ο χυτοςίδθροσ ςωαιροειδοφσ γραωίτου κα είναι τθσ κατθγορίασ 400-15 και οι μθχανικζσ 

του ιδιότθτεσ κα ανταποκρίνονται προσ εκείνεσ του Ρίνακα 1 τθσ Ρροδιαγραωισ ISO 1083 

ςε δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ τφπουσ αλλά από το ίδιο μεταλλο χφτευςθσ που 

χυτεφονται τα εξαρτιματα και ςυγκεκριμζνα: 

Ελάχιςτθ αντοχι ςε εωελκυςμό 400 N/mm2 

Ελάχιςτθ επιμικυνςθ (%) 15 



Σκλθρότθσ 130-180 BRINNEL 

3.2.2. Δοκιμεσ 

3.2.2.1. Αρικμοσ δοκιμιων 

Για κάκε ειδοσ δοκιμισ λαμβάνεται ο αρικμόσ δοκιμιϊν που προβλζπεται από τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΡΑΤΛΔΑ Α.ΔΟΚΛΜΛΩΝ 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

3.2.2.2. Δοκιμι εωελκυςμου 

Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι των 400 Ν/mm2. 

Διαςτάςεισ δοκιμίων ςφμωωνα με τθν Ρροδιαγραωι ISO 1083, ςχιμα 5. 

3.2.2.3. Ελάχιςτθ επιμικυνςθ 

Για τθν κατθγορία 400-15 τα αποτελζςματα των μετριςεων δεν πρζπει να είναι κατϊτερα 

από 15%. 

Θ μζτρθςθ γίνεται επί του δοκιμίου εωελκυςμου πριν και μετά τθν δοκιμι. 

3.2.2.4. Επαναλθπτικι δοκιμι 

Εαν ζνα δοκίμο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δυο 

αλλα δοκίμια. Αν το ζνα από τα δυο δοκίμια αςτοχιςει θ παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελζςματατων δοκιμϊν μποροφν να αγνοθκοφν ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν 

αποτελεςμάτων που δεν οωείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλά 

οωείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

Εςωαλμενθ τοποκζτθςθ του δοκιμίου ι ελλατωματικι λειτουργια τθσ μθχανισ δοκιμισ 

Ελλατωματικι χφτευςθ ι ελλατωματικό τορνίριςμα του δοκιμιου 

Κραφςθ του δοκιμίου εωελκυςμοφ περαν του ςθμείου μετρθςθσ 

Ελλατϊματα χφτευςθσ ςτο δοκίμιο, εμωανι μετά τθν κραφςθ 



Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ λαμβάνεται νεο δοκίμιο και τα αποτελζςματα αντικακιςτοφν εκείνα 

του ελαττωματικοφ δοκιμίου. 

3.2.2.5. Δοκιμθ τυπου 

Θ δοκιμθ αυτθ κα πραγματοποιειται οπωςδθποτε ςυμωωνα με τθν ςχετικθ απαιτθςθ του 

προτυπου ΕΝ 124. 

4. Κατθγορίεσ εςχαρϊν ωρεατίων υδροςυλλογθσ 

  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 

    

ΑΝΤΟΧΘ 

    

ΡΕΛΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ 

    

              

Κατθγορια C250   25,00 Τοννων   Για περιοχζσ δίπλα ςτο ρείκρο των πεηοδρομίων και   

                μθκοσ του δρομου   

Κατθγορια D400   40.00 «     Για περιοχεσ εγκαρςια προσ το δρόμο   

5. Κατθγορίεσ καλυμματων ωρεατιων 

          

  ΚΑΤΘΓΟΛΑ     ΑΝΤΟΧΘ     ΡΕΛΟΧΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ 

Κατθγορια Α15   1,50 Τοννων   Για περιοχζσ κυκλοωοριασ πεηων θ/και ποδθλατων μονον 

Κατθγορια Β125 12,50 "     Για πεηοδρομουσ, περιοχεσ κυκλοωοριασ πεηων, χω 

                ςτακμευςθσ οχθματων 

Κατθγορια C250 25,00 "     Για περιοχζσ δίπλα ςτο ρείκρο των πεηοδρομίων που 

                εκτεινονται περιςςοτερο από 0,50 μ. μεςα ςτο οδοςατρω 

                περιςςοτερο από 0,20 μ μεςα ςτο πεηοδρομιο. 

Κατθγορια D400 40,00 "     Για καταςτρωματα οδων (ςυμπεριλαμβανομενων 

                πεηοδρομιων) και χωρουσ ςτακμευςθσ ολων των τυ 

                οχθματων. 

Κατθγορια Ε600 60,00 "     Για περιοχζσ οπου εξαςκουνται μεγαλα ωορτια ανα τροχο 

                λιμανια, αεροδρομια κλπ) 

Κατθγορια Φ900 90,00 "     Για περιοχζσ οπου εξαςκουνται ιδιαιτερα μεγαλα ωορτια 

                τροχο (π.χ. αεροδρομια κλπ) 



6. Σιμανςθ                 

Κάκε τεμάχιο κα ωζρει αναγεγραμμζνα επί τθσ εμωανοφσ και μθ εντοιχιηόμενθσ οψθσ με 

ανάγλυωα ςτοιχεία θ εγλυωθ ςθμανςθ τα κατωκι: 

Τθν ζνδειξθ ΕΝ 124 (ωσ ζνδειξθ ςυμωωνίασ με το Ευρωπαικό πρότυπο) 

Τθν ζνδειξθ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ (π.χ. D400) ι τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ των 

πλαιςίων που χρθςιμοποιοφνται για πολλζσ κατθγορίεσ (π.χ. D400-E600) 

Το όνομα και/θ το ςιμα ταυτότθτασ του εργοςταςίου καταςκευισ 

Το ςιμα ενόσ Οργανιςμοφ Ριςτοποιθςθσ (CERTIFICATION BODY) 

.Επιςθμαινεται οτι κα πρεπει να αποδεικνυεται ςαωωσ οτι το ςθμα αυτο χρθςιμοποιειται 

απο ανεγνωριςμενο Οργανιςμο Ριςτοποιθςθσ. 

Τα ςτοιχεια ςθμανςθσ που απαιτει επι πλεον των προαναωερομων θ Επιβλζπουςα Αρχι 

οπωσ αυτα κακοριηονται ςτθν Τεχνικθ Εκκεςθ 

Θ επιωανεια τθσ περιοχθσ εισ τθν οποιαν υπαρχει θ ςυμανςθ πρεπει να ειναι αντιολιςκθρθ. 

7. Διαςτάςεισ καλυμμάτων 

Ραρακάτω δίνονται τα χαρακτθριςτικά των καλυμμάτων, που κα τοποκετθκοφν ςτα 

πλαίςια του παρόντοσ ζργου. 

Στα επιςκζψιμα ωρεάτια κα τοποκετθκοφν υποχρεωτικά καλφμματα από ελατό χυτοςίδθρο 

κατθγορίασ D 400 (ι ανϊτερθσ ), και οι διαςτάςεισ τουσ κα είναι ςφμωωνα με αυτά, που 

προβλζπονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Στο μεγαλφτερο 

από τα δφο ανοίγματα αυτϊν των ωρεατίων, (ενδεικτικοφ ελάχιςτου κακαροφ ανοίγματοσ 

70x70) κα τοποκετθκεί κάλυμμα αποτελοφμενο από περιςςότερα του ενόσ τεμαχίου 

(ςχιματοσ τριγωνικοφ), για τον ευκολότερο χειριςμό του καλφμματοσ. Στο μικρότερο 

άνοιγμα, (ενδεικτικοφ ελάχιςτου κακαροφ ανοίγματοσ 60x60 ι Φ600), μπορεί να 

τοποκετθκεί μονοκόμματο κάλυμμα. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα καλφμματα πρζπει να ικανοποιοφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 

Να είναι αρκρωτά ςε μονοκόμματο πλαίςιο. 

Να ανοίγουν ςε γωνία μεγαλφτερθ των 90ο. 

Να αςωαλίηουν κατά το άνοιγμα, ϊςτε να παρζχεται αςωάλεια. 

Να μπορεί να αωαιρεκοφν τελείωσ εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Να ανοίγουν με ειδικά κλειδιά, που κα προμθκεφςει ο καταςκευαςτισ. 

8. Ραρακολοφκθςθ τθσ καταςκευισ 



Θ Υπθρεςια δικαιοφται όπωσ παρακολουκεί με αντιπρόςωπό τθσ τθν καταςκευι των 

παραπάνω ειδϊν και ελζγχει τα χρθςιμοποιοφμενα για τθν καταςκευι αυτϊν υλικά, ο δε 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ αυτι και να παρζχει κάκε 

διευκόλυνςθ για τθν πλθρθ πραγματοποίθςθ τθσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγραωωσ τθν Υπθρεςία (2) δυο θμζρεσ 

τουλάχιςτον πριν από κάκε τμθματικι χφτευςθ για να μπορζςει να 

παρακολουκιςει τθν καταςκευι και να προβεί ςτθν λθψθ των απαιτουμζνων δοκιμίων. 

Το δικαίωμα αυτό τθσ Υπθρεςίασ αςκοφμενο ι όχι ουδόλωσ μειϊνει τισ ευκφνεσ του 

αναδόχου για τθν ποιότθτα των υλικϊν τθν ποιότθτα τθσ καταςκευισ και κάκε άλλθ 

υποχρεϊςθ του. 

9. Εδραςθ καλυμματων και εςχαρϊν 

Οι επιωάνειεσ εδράςεωσ των καλυμματων και εςχαρϊν επί των πλαιςίων αυτϊν κα είναι 

απολφτωσ επίπεδοι, ςε τρόπο ϊςτε να εξαςωαλίηεται ζδραςθ ςε ολόκλθρθ τθν επιωάνεια 

αυτισ και να μθν ταλαντεφεται το κάλυμμα και θ εςχάρα . 

Ομοίωσ κα πρζπει να μθν ςωθνϊνουν ςτα πλαίςια οι εςχαρεσ και τα καλυμματα για να 

είναι ευχερισ ι ανφψωςθ τουσ. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται για κάκε τεμάχιο. Κάκε τεμάχιο 

ελαττωματικό ωσ προσ τθν ζδραςθ κα απορρίπτεται ςε βάροσ του αναδόχου. 

10. Διαςταςεισ κιγκλιδων - διακενων 

Οι διαςταςεισ κιγκλιδων και διακενων κα είναι απολυτωσ ςυμωωνεσ με τα οριηομενα ςτθν 

προδιαγραωθ ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Λδιαιτερα επιςθμαινεται οτι ςυμωωνα με το ΕΝ 124 πρεπει θ επιωανεια απορροωθςθσ 

εςχαρασ να μθν υπολειπεται του 30% τθσ κακαρθσ επιωανειασ τθσ εςχαρασ και πρεπει να 

δθλωνεται ςτα τεχνικα εγχειριδια του καταςκευαςτθ. Θ διαταξθ αυτθ αν και δεν υπαρχει 

ςτθν ελλθνικθ εκδοςθ ΕΛΟΤ ΕΝ124 του προτυπου διατθρει ακεραια τθν ιςχυ τθσ. 

11. Επιμζτρθςθ, πλθρωμι 

Τα χυτοςιδθρά τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χγρ.) κα ελζγχονται οι διαςτάςεισ να 

μθν είναι μεγαλφτερεσ απο τισ εγκεκριμμζνεσ και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο ηυγίςεωσ. 

Εάν οι διαςτάςεισ των χυτοςιδθρϊν τεμαχίων είναι μεγαλφτερεσ απο αυτζσ που ωαίνονται 

ςτα ςχζδια ι που ζχουν οριςκεί απο τθν επίβλεψθ, γίνονται δεκτζσ εάν δεν παραβλάπτεται 

θ λειτουργία του ζργου, ομωσ για τθν πλθρωμι υπολογίηεται το βάροσ που αντιςτοιχεί ςτισ 

κανονικζσ και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των τεμαχίων. 

Θ πλθρωμι βάςει του βάρουσ των τοποκετθμζνων χυτοςιδθρϊν τεμαχίων αποτελεί πλιρθ 

αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των χυτοςιδθρϊν τεμαχίων, 

περιλαμβανομζνθσ και τθσ αξίασ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εω'όςον είχε δοκεί τζτοια 

εντολι του εργοδότθ, των μικροχλικϊν ςφνδεςθσ και τοποκζτθςθσ των χυτοςιδθρϊν 

αντικειμζνων, των μθχανθμάτων, μεταωορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εωοδίων, λοιπϊν 

υλικϊν και εργαςίασ. 



H πλθρωμι για τα χυτοςιδθρά καλφμματα από ωαιό χυτοςίδθρο κα πλθρϊνονται με τθν 

τιμι του τιμολογίου «Χυτοςιδθρά καλφμματα ωρεατίων» ενϊ τα χυτοςιδθρά είδθ από 

ελατό χυτοςίδθρο (D.I.) κα πλθρϊνονται με τθν τιμι 

«Χυτοςιδθρά καλφμματα ωρεατίων από ελατό χυτοςίδθρο (D.I.)». 

TEXNIΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 15 

ΑΝΤΛΣΚΩΛΑΚΘ ΕΡΑΛΕΛΨΘ ΚΑΛ ΕΡΟΞΕΛΔΛΚΘ ΒΑΦΘ ΜΕΤΑΛΛΛΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

1. Aντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτθν βαωι των μεταλλικϊν τεμαχίων 

(κυρίδων, κιγκλιδωμάτων, κουωωμάτων, ελαςμάτων, εωεδράνων κλιμάκων κλπ) με μίνιο 

και ελαιόχρωμα. Δεν κα βάωονται τα λιπαινόμενα μεταλλικά ςτοιχεία, τα μζρθ που 

πρόκειται να ενςωματωκοφν εντόσ του ςκυροδζματοσ, οι επιωάνειεσ που πρόκειται να 

ζλκουν ςε άμεςθ επαωι με ςιμεντοκονία, οι άξονεσ μετά ελικϊςεωσ, ι μθ, οι ράβδοι 

αναρτιςεωσ, οι οδοντωτοί τροχοί και τα ορειχάλκινα τεμάχια των μθχανιςμϊν ανυψϊςεωσ 

κακϊσ και κάκε άλλο μεταλλικό τεμάχιο του οποίου τθν βαωι δεν επικυμεί θ Υπθρεςία. 

Δεν κα ελαιοχρωματιςκοφν επίςθσ οι μεταλλικζσ ςυςκευζσ των οποίων θ βαωι 

προβλζπεται να γίνει ςφμωωνα με ειδικζσ προδιαγραωζσ του Εργοςταςίου Καταςκευισ. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-07-02-01 για τθν αμμοβολι εωαρμογισ διπλισ αντιςτκωριακισ 

επάλειψθσ (rust primer), εωαρμογι κερμοφ γαλβανίςματοσ (hot dip galvanizing) και για τθν 

βαωι χαλφβδινων κιαταςκευϊν. 

3. Αμοιβι Αναδόχου 

Για τισ παραπάνω εργαςίεσ αντιςκωριακισ προςταςίασ και επάλειψθ με εποξειδικι βαωι θ 

επιμζτρθςθ κα γίνεται ςε βάροσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν που κα ςυμωωνεί με το βάροσ 

επιμζτρθςθσ τθσ τεχνικισ προδιαγραωισ «Καταςκευζσ 

από χαλφβδινα προωίλ και λαμαρίνεσ, χωρίσ τθν αντιςκωριακι προςταςία και τθν βαωι, 

επί τόπου του ζργου» και κα πλθρϊνεται για μεν τθν εργαςία αντιςκωριακισ προςταςίασ 

με τθν τιμι του τιμολογίου «Αντιςκωριακι προςταςία χαλφβδινων καταςκευϊν με διπλι 

αντιςκωριακι επάλειψθ» για δε τθν εργαςία τθσ επάλειψθσ με εποξειδικι βαωι με τθν 

τιμι του τιμολογίου 

«Αντιςκωριακι προςταςία χαλφβδινων καταςκευϊν με βαωι από εποξειδικά χρϊματα». 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 16 

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΕΑΤΛΑ ΑΚΑΚΑΤΩΝ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ 

1. Αντικείμενο εργαςιϊν 

Θ παροφςα προδιαγραωι ζχει ωσ αντικείμενο τισ απαιτιςεισ για τθν προμικεια, τθν 

εγκατάςταςθ και τον ζλεγχο προκαταςκευαςμζνων ωρεατίων υπογείων δικτφων ομβρίων 



και ακακάρτων από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλζνιο 

() ι πολυαικυλζνιο (Ε). 

Τα προκαταςκευαςμζνα ωρεάτια από ςυνκετικά υλικά διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

o θχά προκαταςκευαςμζνα ωρεάτια υδροςυλλογισ, ζλξθσ καλωδίων, επίςκεψθσ, πτϊςθσ 

ι διακλάδωςθσ δικτφων ομβρίων και ακακάρτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 κατάλλθλα για 

τοποκζτθςθ εκτόσ του καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ, ςε βάκοσ μζχρι 1,25 m. 

oΡροκαταςκευαςμζνα ωρεάτια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 κατάλλθλα για τοποκζτθςθ υπό το 

κατάςτρωμα οδϊν, ςε βάκοσ μζχρι 6,00 m. 

2.Τυποποιθτικζσ παραπομπζσ 

Θ παροφςα Ρροδιαγραωι ενςωματϊνει, μζςω παραπομπϊν, απαιτιςεισ άλλων 

κανονιςτικϊν κειμζνων, χρονολογθμζνων ι μθ. Οι παραπομπζσ αυτζσ αναωζρονται 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 εωαρμογι ςτθν παροφςα 

όταν κα ενςωματωκοφν ςε αυτιν, με τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςθ τθσ. Πςον αωορά τισ 

παραπομπζσ ςε μθ χρονολογθμζνα κείμενα, ιςχφει θ τελευταία ζκδοςθ τουσ. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 124 Καλφμματα ωρεατίων αποχζτευςθσ και ωρεατίων 

  επίςκεψθσ ςε περιοχζσ κυκλοωορίασ οχθμάτων και πεηϊν. 

  - Απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ, δοκιμι τφπου, ςιμανςθ, ζλεγχοσ 

  ποιότθτασ - Gully tops and manhole tops for vehicular and 

  pedestrian areas - Design requirements, type testing, 

  marking.         

ΕΛΟΤ EN 1610 Καταςκευι και δοκιμι των αποχετεφςεων και των 

  αποςτραγγίςεων. -Construction and testing of drains and 

  sewers.         

ΕΛΟΤ EN 13598-1 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων 

  αποχετεφςεων και αποςτραγγίςεων χωρίσ πίεςθ - Μθ 

  πλαςτικοποιθμζνο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), 

  πολυπροπυλζνιο () και πολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 1: 

  Ρροδιαγραωζσ   για βοθκθτικά εξαρτιματα 



  ςυμπεριλαμβανομζνων ρθχϊν ωρεατίων επίςκεψθσ. - 

  Plastics piping systems for non-pressure underground 

  drainage and sewerage -Unplasticized poly(vilyl chloride) 

  (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 

  1: Specifications for ancillary fittings including shallow 

  inspection chambers.     

ΕΛΟΤ EN 13598-2 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων 

  αποχετεφςεων και αποςτραγγίςεων χωρίσ πίεςθ - Μθ 

  πλαςτικοποιθμζνο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), 

  πολυπροπυλζνιο () και πολυαικυλζνιο (Ε) - Μζροσ 2: 

  Ρροδιαγραωζσ για ανκρωποκυρίδεσ και καλάμουσ 

  επικεϊρθςθσ ςε περιοχζσ κυκλοωορίασ τροχοωόρων 

  οχθμάτων και ςε υπόγειεσ εγκαταςτάςεισ μεγάλου βάκουσ. 

  - Plastics piping systems for non-pressure underground 

  drainage and sewerage - Unplasticized poly(vilyl chloride) 

  (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -Part 

  2: Specifications for manholes and inspection chambers in 

  traffic areas and deep underground installations. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14802 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Κερμοπλαςτικά 

  ωρεάτια ι μονάδεσ επζκταςθσ ωρεατίων για καλάμουσ 

  επικεϊρθςθσ και ανκρωποκυρίδεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ 

  αντοχισ ςε επιωανειακι ωόρτιςθ και οδικι κυκλοωορία - 

  Plastics piping systems - Thermoplastics shafts or risers for 

  inspection chambers and manholes - Determination of 

  resistance against surface and traffic loading   

ΕΛΟΤ EN 14830 Βάςεισ ωρεατίων επικεϊρθςθσ και ανκρωποκυρίδων από 



  κερμοπλαςτικό υλικό - Μζκοδοι δοκιμισ για αντοχι ςε 

  ριξθ από ςυμπίεςθ. - Thermoplastics inspection chamber 

  and manhole bases -Test methods for buckling resistance. 

ΕΛΟΤ EN 681-1 Ελαςτομερι ςτεγανωτικά - Απαιτιςεισ για τα υλικά 

  ςτεγάνωςθσ ςυνδζςμων ςωλινων ςε εωαρμογζσ 

  φδρευςθσ και αποχζτευςθσ - Μζροσ 1: Βουλκανιςμζνο 

  ελαςτικό. Elastomeric seals - Materials requirements for 

  pipe joint seals used in water and drainage applications - 

  Part 1; Vulcanized rubber     

ΕΛΟΤ EN 681-2 Ελαςτομερι ςτεγανωτικά - Απαιτιςεισ για τα υλικά 

  ςτεγάνωςθσ ςυνδζςμων ςωλινων που χρθςιμοποιοφνται 

  ςε εωαρμογζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ - Μζροσ 2: 

  Κερμοπλαςτικά ελαςτομερι - Elastomeric seals - Materials 

  require-ents for pipe joint seals used in water and drainage 

  applications - Part 2: Thermoplastic elastomers 

ΕΛΟΤ EN 1401-1 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων υπογείων 

  αποχετεφςεων και αποςτραγγίςεων χωρίσ πίεςθ - Μθ 

 

  πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μζροσ 

  1: Ρροδιαγραωζσ για ςωλινεσ, εξαρτιματα και το ςφςτθμα. 

  - Plastics piping systems for non-pressure underground 

  drainage and sewerage - Unplasticized polyvinyl chloride) 

  (PVC-u) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the 

  system 

ΕΛΟΤ EN 14982 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και αεραγωγϊν - 

  Σϊμα ι κωνικι επζκταςθ ωρεάτων και ανκρωποκυρίδων 



  από κερμοπλαςτικό υλικό -Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ 

  δακτυλίου. - Plastics piping and ducting systems - 

  Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers 

  and manholes - Determination of ring stiffness. 

ΕΛΟΤ EN 13101 Βακμίδεσ ωρεατίων επίςκεψθσ - Απαιτιςεισ, ςιμανςθ, 

  δοκιμζσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρωωςθσ -- Steps for 

  underground man entry chambers - Requirements, 

  marking, testing and evaluation of conformity 

ΕΛΟΤ EN 14396 Στακερζσ κλίμακεσ ανκρωποκυρίδων - Fixed ladders for 

  manholes 

EN 14758-1 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγεια 

  αποςτράγγιςθ και υπονόμουσ - Ρολυπροπυλζνιο με 

  τροποποιθτζσ (PP-MD) - Μζροσ 1: Ρροδιαγραωζσ για 

  ςωλινεσ, εξαρτιματα και ςφςτθμα — Plastics piping 

  systems for non-pressure underground drainage and 

  sewerage -Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - 

  Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system 

ΕΛΟΤ EN 12061 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Κερμοπλαςτικά 

  εξαρτιματα -Μζκοδοσ δοκιμισ για αντοχι ςε κροφςθ - 

  Plastics piping systems -Thermoplastics fittings - Test 

  method for impact resistance 

ΕΛΟΤ EN ISO 3126 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων — Ρλαςτικά 

  εξαρτιματα -Ρροςδιοριςμόσ διαςτάςεων - Plastics piping 

  systems - Plastics components - Determination of 

  dimensions 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Συςτιματα 



  κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγειεσ εωαρμογζσ 

  χωρίσ πίεςθ - Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ ελαςτομερϊν 

  ςυνδζςμων τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου -Plastics piping 

  systems - Thermoplastics piping systems for buried non- 

  pressure applications - Test methods for leak tightness of 

  elastomeric sealing ring type joints 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Συςτιματα διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ - Απαιτιςεισ. Quality 

  management systems – Requirements 

ΕΤΕΡ 08-07-01-05 Βακμίδεσ Φρεατίων. - Manhole steps.   

ΕΤΕΡ 08-01-03-02 Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων. - 

  Underground utilities trench backfilling.   

3. Οροι και οριςμοί 

Στθν παροφςα προδιαγραωι χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι όροι/οριςμοί: 

Φρεάτιο επικεϊρθςθσ (inspection chamber) 

Στοιχείο των δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων για τθν ςφνδεςθ των 

ςωλθνϊςεων ι τθν αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ τουσ, το οποίο καταλιγει ςτθν επιωάνεια του 

εδάωουσ με ςωλθνωτό ςτζλεχοσ ελαχίςτθσ διαμζτρου 200 mm. Θ εςωτερικι διάμετροσ του 

καλάμου των ωρεατίων ςε περιοχζσ υπό κυκλοωορία είναι κατ' ελάχιςτον 800 mm. Το 

τερματικό ςτοιχείο ςτθν επιωάνεια του εδάωουσ επιτρζπει τθν ειςχϊρθςθ εξοπλιςμοφ και 

μζςων για τον κακαριςμό, τθν επικεϊρθςθ, τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν και τθν αωαίρεςθ ιλφοσ 

και ιηθμάτων, όχι όμωσ τθν είςοδο προςωπικοφ ςτο εςωτερικό του ωρεατίου. 

Φρεάτιο επίςκεψθσ (manhole) 

Στοιχείο των δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων για τθν ςφνδεςθ των 

ςωλθνϊςεων ι τθν αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ τουσ. Θ εςωτερικι διάμετροσ του καλάμου 

των ωρεατίων ςε περιοχζσ υπό κυκλοωορία είναι κατ' ελάχιςτον 800 mm. Το τερματικό 

ςτοιχείο ςτθν επιωάνεια του εδάωουσ επιτρζπει τθν ειςχϊρθςθ εξοπλιςμοφ και μζςων για 

τον κακαριςμό, τθν επικεϊρθςθ, τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν και τθν αωαίρεςθ ιλφοσ και 

ιηθμάτων, αλλά και τθν είςοδο προςωπικοφ ςτο εςωτερικό του ωρεατίου. 

θχό ωρεάτιο επίςκεψθσ / επικεϊρθςθσ (inspection chamber - shallow) 

Στοιχείο των δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων για τθν ςφνδεςθ των 

ςωλθνϊςεων ι τθν αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ τουσ, με εςωτερικό φψοσ από τθν ςτάκμθ 

ροισ των ςωλινων μζχρι τθν ςτζψθ του καλάμου 1,25 m. Θ εςωτερικι διάμετροσ του 



καλάμου των ωρεατίων αυτϊν είναι ζωσ 800 mm. Το τερματικό ςτοιχείο ςτθν επιωάνεια 

του εδάωουσ, ελάχιςτθσ διαμζτρου 200 mm επιτρζπει τθν ειςχϊρθςθ εξοπλιςμοφ και 

μζςων για τον κακαριςμό, τθν επικεϊρθςθ, τθν εκτζλεςθ δοκιμϊν και τθν αωαίρεςθ ιλφοσ 

και ιηθμάτων, όχι όμωσ και τθν είςοδο προςωπικοφ ςτο εςωτερικό του ωρεατίου. 

Βάςθ ωρεατίου (base component) 

Μονολικικισ καταςκευισ ςτοιχείο, ςτο οποίο ςυνδζονται οι ςυμβάλλουςεσ ςωλθνϊςεισ 

ςτο ωρεάτιο (άωιξθσ και αναχϊρθςθσ). Ρεριλαμβάνει ενςωματωμζνεσ κατά τθν χφτευςθ 

διαμορωϊςεισ ρφςεων για τθν κακοδιγθςθ τθσ ροισ (ςκάωεσ, κανάλια) με τισ 

απαιτοφμενεσ κατά περίπτωςθ διακλαδϊςεισ. 

Κάλαμοσ ωρεατίου (riser shaft) 

Κυλινδρικό ςτοιχείο που ξεκινά από τθν βάςθ του ωρεατίου και καταλιγει λίγο κάτω από 

τθν επιωάνεια του εδάωουσ. Ο κάλαμοσ είναι δυνατόν να παραδίδεται 

από τον καταςκευαςτι ωσ ενιαίο τεμάχιο μαηί με τθν βάςθ, ι ωσ ιδιαίτερο τεμάχιο 

ςυναρμολογοφμενο ςτο εργοτάξιο. 

Τθλεςκοπικι προζκταςθ (telescopic part) 

υκμιηόμενο ςτοιχείο τοποκετοφμενο ςτθν ςτζψθ του καλάμου, ςε βάκοσ ζωσ 2,0 m από 

τθν επιωάνεια του εδάωουσ, το οποίο επιτρζπει τθν ρφκμιςθ του φψουσ του καλάμου αλλά 

και τθν εκ των υςτζρων αντιςτάκμιςθ ενδεχομζνθσ κακίηθςθσ. 

Κϊνοσ (cone) 

Στοιχείο ςφνδεςθσ τθσ βάςθσ ι του καλάμου του ωρεατίου με τθν ανωδομι του ωρεατίου 

(λαιμόσ ι απ' ευκείασ κάλυμα). Οι κϊνοι εγκακίςτανται ςε βάκοσ ζωσ 2,00 m από τθν 

επιωάνεια του εδάωουσ. 

Μονάδα ωρεατίου (chamber assembly) 

Νοείται το ςφνολο των ςτοιχείων και εξαρτθμάτων που αποτελοφν το ωρεάτιο. 

4. Απαιτιςεισ 

4.1. Γενικζσ απαιτιςεισ 

Τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτθν παραγωγι προκαταςκευαςμζνων πλαςτικϊν ωρεατίων 

κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται προσ τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων που 

αωοροφν ζναςτο υλικό: 

Υλικό καταςκευισ Αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό Ρρότυπο 

Μθ πλαςτικοποιθμζνο ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U)   



Ρολυπροπυλζνιο () ΕΛΟΤ ΕΝ 1852-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3 

Ρολυαικυλζνιο (Ε) ΕΛΟΤ ΕΝ 1266-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, -3 

Ρολυπροπυλζνιο με μεταλλικοφσ ΕΛΟΤ ΕΝ 14758-1 

τροποποιθτζσ (PP-MD)   

Επιπροςκζτωσ κα πρζπει να υωίςτανται επιτυχϊσ τθν δοκιμι αντοχισ των 1000 ωρϊν, 

όπωσ προςδιορίηεται ςτο Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2. 

Υλικά που δεν εντάςςονται ςε κάποιο από τα παραπάνω πρότυπα (λοιπά πολυμερι υλικά), 

κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ ου κακορίηονται ςτα Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, -

2 και να υωίςτανται επιτυχϊσ δοκιμι αντοχισ 3000 ωρϊν. 

Τα ωρεάτια που προορίηονται για εγκατάςταςθ υπό το κατάςτρωμα τισ οδοφ, κα πρζπει 

απαραιτιτωσ να ςυμμορωϊνονται με όλεσ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται από το Ευρωπαϊκό 

Ρρότυπο ΕΝ 13598-2. 

Διευκρινίηεται ότι τα ωρεάτια που παράγονται με βάςθ το ΕΝ 13598-1προορίηονται για 

χριςθ εκτόσ καταςτρϊματοσ οδϊν και για βάκθ ζωσ 1,25 m 

Σε επικεϊρθςθ με γυμνό μάτι, οι εςωτερικζσ και εξωτερικζσ επιωανείσ των ωρεατίων 

πρζπει να είναι λείεσ, κακαρζσ και χωρίσ ελαττϊματα χφτευςθσ. 

Οι βάςεισ των ωρεατίων κα ωζρουν εςωτερικά κανάλια ροισ μεταξφ των ειςόδων και τθσ 

εξόδου, με ομαλζσ καμπφλεσ ςυναρμογζσ διαμορωωμζνα κατά τθν χφτευςθ ςτο εργοςτάςιο 

παραγωγισ. 

Θ ςιμανςθ των βάςεων κα γίνεται ακριβϊσ όπωσ περιγράωεται ςτα Ρρότυπα ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2. 

Ο καταςκευαςτισ των ωρεατίων κα πρζπει εωαρμόηει ςφςτθμα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ 

πιςτοποιθμζνο ςφμωωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 

4.2 Γεωμετρικά Χαρακτθριςτικά 

Οι διαςτάςεισ των επιμζρουσ ςτοιχείων των ωρεατίων μετρϊνται ςφμωωνα με το Ρρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3126. Το ονομαςτικό μζγεκοσ των ωρεατίων κακορίηεται από τθν εςωτερικι 

διάμετρο του καλάμου. 

Τα ακροωφςια τθσ βάςεωσ για τθ ςφνδεςθ των αγωγϊν κα πρζπει να είναι 

διαςταςιολογθμζνα ςφμωωνα με το ςφςτθμα διαςταςιολόγθςθσ των ςωλινων που 

πρόκειται να ςυνδεκοφν (τυποποίθςθ κατά τθν εξωτερικι διάμετρο των ςωλινων DN/OD, ι 

τυποποίθςθ κατά τθν εςωτερικι διάμετρο των ςωλινων 

DN/ID). 



Τα καλφμματα των ωρεατίων μπορεί να είναι μεταλλικά ι απο ςυνκετικό υλικό και πρζπει 

να είναι πιςτοποιθμζνα κατά το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, ανάλογα με τα επιβαλλόμενα 

κινθτά ωορτία. 

Οι βακμίδεσ των ωρεατίων κα ςυμμορωϊνονται είτε με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1301 ι με το 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 (βλπ. ΕΤΕΡ 08-07-01-05). 

4.3 Μθχανικά χαρακτθριςτικά 

Τα μθχανικά χαρακτθριςτικά των πλαςτικϊν ωρεατίων κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 

Ρροτφπων ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, τα οποία παραπζμπουν ςε μια ςειρά 

προτφπων ελζγχου των επιμζρουσ τμθμάτων των ωρεατίων. 

Συγκεκριμζνα θ δομικι ακεραιότθτα τθσ βάςθσ ελζγχεται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14830 

και θ αντοχι τθσ ςτθν κροφςθ κατά το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12061. 

Θ βάςθ των ωρεατίων που τοποκετοφνται υπό κυκλοωορία (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2) πρζπει 

να δζχεται, πζραν των μονίμων και κινθτϊν ωορτίων, τθν πρόςκετθ ωόρτιςθ που 

δθμιουργείται από τθν ανφψωςθ του υδροωόρου κατά τουλάχιςτον 2,0 m πάνω από τθν 

ςτζψθ τθσ. 

Θδακτυλιοειδισ ακαμψία του καλάμου του ωρεατίου (του ςωλθνωτοφ ςτοιχείου που 

τοποκετείται πάνω από τθν βάςθ), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14982, απαιτείτο να είναι τουλάχιςτον 2 

kN/m2. 

Θαντοχι των κϊνων ςτζψθσ του καλάμου ςτα κινθτά ωορτία ελζγχεται ςφμωωνα με το 

Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14802. 

Θπαραμόρωωςθ των βακμίδων ςτο εςωτερικό του καλάμου ελζγχεται ςφμωωνα με τα 

Ρρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13101 ι ΕΛΟΤ ΕΝ 14396 και δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 10 mm 

υπό κατακόρυωθ ωόρτιςθ 2 κΝ (» 200 kg). 

Θςτεγανότθτα των ςυνδζςεων μεταξφ των τμθμάτων που απαρτίηουν το ωρεάτιο (ελζγχεται 

κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1277) κα πρζπει να είναι εξαςωαλιςμζνθ ζπειτα από δοκιμι 

1000 ωρϊν ςε πίεςθ/υποπίεςθ +/- 0,5 bar. 

Τα ελαςτικά παρεμβφςματα κα ςυμμορωϊνονται με τισ απαιτιςεισ των Ρροτφπων ΕΛΟΤ 

ΕΝ 681-1 και 2. 

5. Εγκατάςταςθ 

Θ εγκατάςταςθ των ωρεατίων όπωσ και όλων των υλικϊν του δικτφου πρζπει να γίνεται με 

βάςθ τισ οδθγίεσ του Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1610. 

Κατά τθ μεταωορά, ωόρτωςθ και αποκικευςθ, τα πλαςτικά ωρεάτια πρζπει να 

τοποκετοφνται ςε ομαλζσ επιωάνειεσ, ενϊ κατά τθν εγκατάςταςθ τουσ δε κα πρζπει να 

ςφρονται ι ρίπτονται πάνω ςε αιχμθρζσ επιωάνειεσ. Τα τμιματα από τα οποία 

αποτελοφνται τα πλαςτικά ωρεάτια μποροφν να αποκθκεφονται ςτθν φπαικρο ενϊ οι 

δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ μόνον ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. 



Κατά τθν εγκατάςταςθ των πλαςτικϊν ωρεατίων κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι 

ςτθν ζδραςθ, τθν επίχωςθ και τθ ςωςτι ςυμπίεςθ του υλικοφ επανεπίχωςθσ του 

ορφγματοσ. 

Σε περιοχζσ χωρίσ υδροωόρο ορίηοντα τα ωρεάτια κα εδράηονται ςε ςτρϊςθ κοκκϊδουσ 

υλικοφ (ςυνιςτάται κραυςτό), μεγζκουσ κόκκου ζωσ 25 mm, πάχουσ τουλάχιςτον 10 cm και 

επαρκϊσ ςυμπυκνωμζνθσ με χριςθ δονθτικισ πλάκασ (βατραχάκι). Οταν ο υδροωόροσ 

ορίηοντασ ευρίςκεται υψθλότερα από τον πυκμζνα του Ορφγματοσ το πάχοσ του 

ςυπλυκνωμζνου κοκκϊδουσ υποςτρϊματοσ κα αυξζνεται ςε 20 cm, ενϊ ςυνιςτάται και θ 

τοποκζτθςθ γεωυωάςματοσ διαχωριςμοφ υπό τθν ςτρϊςθ ζδραςθσ. 

Οταν ο υδροωόροσ ορίηοντασ είναι μόνιμοσ και υψθλόσ, το ωρεάτιο, μετά τθν τοποκζτθςθ 

και ςφνδεςθ του κα εγκιβωτίηεται με ςκυρόδεμα ι αυτοςυμπυκνοφμενο υλικό πλθρϊςεωσ 

(flowable fill, CLSC: ςκυρόδεμα ελεγχόμενθσ χαμθλισ αντοχισ) μζχρι να καλυωκοφν πλιρωσ 

οι ςυμβάλλοντεσ ςωλινεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των δυνάμεων άνωςθσ. 

Θ επανεπίχωςθ του ορφγματοσ κα γίνεται τμθματικά ςε ςτρϊςεισ όχι μεγαλφτερεσ των 50 

cm, οι οποίεσ κα ςυμπυκνϊνονται ςε βακμό τουλάχιςτον 

90% τθσ εργαςτθριακισ πυκνότθτασ Proctor, με χριςθ ελαωρϊν δονθτϊν ςτενοφ πζλματοσ. 

Εναλλακτικά μπορεί να εωαρμοςκεί αυτοςυμπυκνοφμενο υλικό πλθρϊςεωσ. 

Στθν ςτάκμθ του εδάωουσ τοποκετείται προκαταςκευαςμζνοσ ι καταςκευάηεται χυτόσ επί 

τόπου δακτφλιοσ από ςκυρόδεμα ςτον οποίο ςτερεϊνεται ι πακτϊνεται το προβλεπόμενο 

κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο δακτφλιοσ αποςκοπεί ςτθν κατανομι των κινθτϊν ωρεατίων 

ςτο υλικό επίχωςθσ του ωρεατίου και δεν πρζπει να ςυνδζεται μονολικικά με τον ςωλινα 

επζκταςθσ (riser) ι τον κϊνο ςτζψθσ του καλάμου του ωρεατίου, για τθν αποωυγι 

επιβολισ ςυγκεντρωμζνων κατακόρυωων ωορτίων ςτα τοιχϊματα, Μεταξφ του δακτυλίου 

από ςκυρόδεμα και τθσ άνω απόλθξθσ του ωρεατίου κα εωαρμόηεται ελαςτικόσ δακτφλιοσ 

ςτεγάνωςθσ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ των ωρεατίων, με τον 

οποίο εξαςωαλίηεται θ ωσ άνω προχπόκεςθ. 

Θ προςαρμογι τθσ ςτζψθσ του ωρεατίου με τθν ςτάκμθ του εδάωουσ γίνεται με τθν 

προςκικθ ειδικό τεμάχιο τθλεςκοπικισ επζκταςθσ (riser) που προςαρμόηεται ςτον κϊνο 

ςτζψθσ και ςτεγανοποιείται με ελαςτικό δακτφλιο. Τα ειδικά αυτά τεμάχια διατίκενται από 

τουσ καταςκευαςτζσ των ωρεατίων και αποτελοφν ςτοιχεία του πιςτοποιθμζνου 

ςυςτιματοσ του ωρεατίου. 

Τόςο το φψοσ του καλάμου, όςο και το φψοσ τθσ επεκτάςεωσ αποτελοφν ςτοιχεία τθσ 

παραγγελίασ του ωρεατίου (πζραν τθσ ονομαςτικισ διαμζτρου και τθσ διάταξθσ των 

ςυμβαλλόντων ςωλινων). 

Θ ςφνδεςθ των ςυμβαλλόντων ςωλινων με το ωρεάτιο κα γίνεται υποχρεωτικά με χριςθ 

των ειδικϊν τεμαχίων που παρζχονται από τον καταςκευαςτι, ανάλογα με τον 

προβλεπόμενο τφπο των ςωλινων του δικτφου. Τα ειδικά αυτά τεμάχια προςαρμόηονται 

ςτο ωρεάτιο μζςω δακτυλίων ςτεγάνωςθσ ςε κζςεισ προχαραγμζνεσ ςτο εργοςτάςιο 

(εξαςωαλίηεται με τον τρόπο αυτό ι ακριβισ αποκοπι των τοιχωμάτων ςτο εργοτάξιο για 

τθν διάνοιξθ των οπϊν ςφνδεςθσ). 



Οι εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ του ωρεατίου και ςφνδεςθσ των ςυμβαλλόντων ςωλινων κα 

γίνεται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου καταςκευισ, υπό τθν επίβλεψθ 

ειδικευμζνου τεχνίτθ. 

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ χριςθ τςιμεντοκονίασ για τθ διαμόρωωςθ του πυκμζνα 

των ωρεατίων κακϊσ και θ χριςθ οποιουδιποτε μονωτικοφ κονιάματοσ ςτο εςωτερικό του 

ωρεατίου. 

6.Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι 

Κα διεξάγονται κατ' ελάχιςτον οι ακόλουκοι ζλεγχοι: 

•Ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν του ωρεατίου και των εξαρτθμάτων του, ςφμωωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτθν παροφςα προδιαγραωι. 

•Ζλεγχοσ οριηοντιογραωικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςφμωωνα με τθ μελζτθ του 

ζργου. Ζλεγχοσ των ςυνδζςεων με τουσ ςωλινεσ του δικτφου. 

Ελεγχοσ διαςτάςεων ωρεατίου ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ Εςωτερικόσ ζλεγχοσ 

ωρεατίου. 

7.Οροι και απαιτιςεισ υγιεινισ - αςωάλειασ & προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. 

7.1 Ρικανοί κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

Εκτζλεςθ εργαςιϊν υπό ςυνκικεσ ςτενότθτοσ χϊρου εντόσ ορφγματοσ. Ρικανότθτα 

κατάπτωςθσ παρειϊν ορφγματοσ. Χριςθ ανυψωτικϊν μζςων. 

7.2 Αντιμετϊπιςθ εργαςιακϊν κινδφνων 

Τονίηεται θ υποχρζωςθ ςυμμόρωωςθσ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ "Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ 

Υγιεινισ και Αςωαλείασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων" και τθν Ελλθνικι Νομοκεςία 

επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςωάλειασ (Ρ. . 17/96, Ρ. . 159/99 κ.λ.π.). 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ΡΕΤΕΡ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ 

υδραυλικζσ/ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ. 

Οι απαςχολοφμενοι με το χειριςμό και τθν εγκατάςταςθ των ωρεατίων κα είναι 

υποχρεωτικά εωοδιαςμζνοι με τα ακόλουκα μζςα ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ): 

Ρροςταςία χεριϊν και ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks- 

βραχιόνων Γάντια προςταςίασ ζναντι μθχανικϊν κινδφνων. 

Ρροςταςία κεωαλιοφ ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment 

  A1:2000)-Κράνθ προςταςίασ. 

Ρροςταςία ποδιϊν ΕΝ ISO 20345:2004: Safety footwear for professional use 



  — Υποδιματα αςωαλείασ για επαγγελματικι χριςθ. 

8. Επιμζτρθςθ 

Θ επιμζτρθςθ γίνεται ςε τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνων ωρεατίων, ανάλογα με τθν 

εςωτερικι διάμετρο (ID) και τον αρικμό και διάμετρο των ειςόδων/εξόδων. Επιπρόςκετα τα 

ωρεάτια διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

(α)Ρροκαταςκευαςμζνα ωρεάτια από ςυνκετικά υλικά, κατά το Ρρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1 προσ τοποκζτθςθ εκτόσ καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ 

(β)Ρροκαταςκευαςμζνα ωρεάτια από ςυνκετικά υλικά, κατά το Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-

2 προσ τοποκζτθςθ υπό το κατάςτρωμα τθσ οδοφ. 

Στισ τιμζσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

Θ προμικεια των επιμζρουσ ςτοιχείων του ωρεατίου των προβλεπομζνων από τθν μελζτθ 

διαςτάςεων με τισ αναλογοφςεσ βακμίδεσ επίςκεψθσ, τουσ δακτυλίουσ ςτεγάνωςθσ μεταξφ 

των ςτοιχείων και των πάςθσ ωφςεωσ 

εξαρτιματα ςφνδεςθσ με τουσ αγωγοφσ ειςόδου εξόδου (από PVC, Ε,  

ι τςιμεντοςωλινεσ, ςφμωωνα με τθν μελζτθ). 

Θ εκςκαωι του ορφγματοσ ςε κάκε είδουσ ζδαωοσ, ςτισ προβλεπόμενεσ διαςτάςεισ με 

μθχανικά μζςα (με ι χωρίσ χειρωνακτικι υποβοικθςθ), οι τυχόν απαιτοφμενεσ 

αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ, θ ωορτοεκωόρτωςθ των πλεοναηόντων 

προϊόντων εκςκαωϊν και θ μεταωορά τουσ ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, οι τυχόν 

απαιτοφμενεσ ερευνθτικζσ τομζσ για τον εντοπιςμό αγωγϊν και δικτφων, οι απαιτοφμενεσ 

κακαιρζςεισ - αποξθλϊςεισ και οι τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ. 

Θ ςυναρμολόγθςθ των ςτοιχείων του ωρεατίου και θ ςφνδεςθ με τουσ ειςερχόμενουσ και 

εξερχόμενουσ αγωγοφσ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι του ωρεατίου. 

Θ ςταδιακι επανεπίχωςθ του ορφγματοσ με κατάλλθλα προϊόντα εκςκαωϊν με μζγιςτο 

μζγεκοσ κόκκου 25 mm (ςυμπεριλαμβάνεται το κοςκίνιςμα των προϊόντων, εάν απαιτείται 

για τθν παρακράτθςθ κόκκων μεγαλυτζρου μεγζκουσ), κατά ςυμπυκνωμζνεσ ςτρϊςεισ 

πάχουσ ζωσ 50 cm. Αρχικά κα επανεπιχϊνεται το ςτοιχείο τθσ βάςθσ (αωοφ ολοκλθρωκοφν 

οι ςυνδζςεισ), ςτθν ςυνζχεια ο κάλαμοσ και τελικά θ κωνικι απόλθξθ, με χριςθ δονθτικισ 

πλάκασ ι αναλόγου εξοπλιςμοφ. 

Δεν περιλαμβάνονται και επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ανάλογα με το υλικό καταςκευισ τουσ 

το καλφμματα των ωρεατίων, τθσ προβλεπόμεθσ ωζρουςασ ικανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

9.Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Τα ωρεάτια επιμετρϊνται ςε τεμάχια ανά τφπο ωρεατίου άρα και πλθρϊνονται κατά 

τεμάχιο. Θ πλθρωμι κα γίνει με τθν τιμι του τιμολογίου «Ρροκαταςκευαςμζνα ωρεάτια 

από ςυνκετικά υλικά ,κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 



ΕΝ 13598-2 προσ τοποκζτθςθ υπό το κατάςτρωμα τθσ οδοφ ελάχιςτθσ εςωτερικισ 

διαμζτρου D…….mm και αγωγοφ εξόδου ζωσ D……» . 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των 

απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμωωνα με το αντίςτοιχο άρκρο τιμολογίου, 

τθν περιγραωι, τα ςχζδια τθσ μελζτθσ τθν επικάλυψθ του ωρεατίου με ςκυρόδεμα κακϊσ 

και ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προδιαγραωισ, δθλαδι χριςθ μθχανθμάτων, 

μεταωορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εωοδίων κακϊσ και αξία υλικϊν και εργαςίασ. 

Θεργαςία προμικειασ και τοποκζτθςθσ των χυτοςιδθρϊν βακμίδων δεν πλθρϊνονται 

ιδιαίτερα αλλά ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τιμι του τιμολογίου. Αντικζτωσ τα χυτοςιδθρά 

καλφμματα δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι του τιμολογίου και πλθρϊνονται ιδιαίτερα 

με τθν τιμι «Χυτοςιδθρά καλφμματα ωρεατίων». 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 17 

ΦΕΑΤΛΑ ΑΡΟΣΤΑΓΓΛΣΘΣ 

1. Γενικά 

Θ παροφςα προδιαγραωι αναωζρεται ςτα ωρεάτια αποςτράγγιςθσ. Τα ωρεάτια αυτά 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν διάρκεια καταςκευισ των ζργων κυρίωσ των Κεντρικϊν 

Συλλεκτιριων Αποχετευτικϊν Αγωγϊν για τθν αποςτράγγιςθ των ςκαμμάτων μζςω των 

ςτραγγιςτθρίων. 

2. Τρόποσ καταςκευισ των ωρεατίων 

Τα ωρεάτια αποςτράγγιςθσ καταςκευάηονται από άοπλουσ πρεςςαριςτοφσ 

τςιμεντοςωλινεσ διαμζτρου 1,00 μ και ζχουν τα ίδια χαρακτθριςτικά με τα 

προκαταςκευαςμζνα ωρεάτια δικτφου ακακάρτων. 

Οι τςιμεντοςωλινεσ μπορεί να προζρχονται από το εμπόριο ι να καταςκευάηονται από τον 

ανάδοχο ςτο εργοτάξιο. Οι τςιμεντοςωλινεσ προβλζπονται ςε τεμάχια μικουσ 1 μ. Θ 

ςκυροδζτθςθ των ςωλινων μπορεί να γίνει με ωυγοκζντρθςθ ι με δόνθςθ ϊςτε να 

επιτυγχάνεται το ανϊτατο όριο πυκνότθτασ του ςκυροδζματοσ. Θ προςταςία κατά τθν πιξθ 

του ςκυροδζματοσ (ςυντιρθςθ ςκυροδζματοσ) μπορεί να γίνει είτε με ατμό είτε με νερό ι 

με ςυνδυαςμό των μεκόδων αυτϊν μζχρι τθν επίτευξθ τθσ απαιτοφμενθσ αντοχισ ςε κλίψθ 

του ςκυροδζματοσ. 

3. Λςχφουςεσ Ρροδιαγραωζσ 

Για τθν καταςκευι του ωρεατίου αποςτράγγιςθσ από άοπλουσ πρεςςαριςτοφσ 

τςιμεντοςωλινεσ διαμζτρου 1,0 μ ζχουν εωαρμογι θ ΡΤΡ Τ110 και ςυμπλθρωματικά θ 

Αμερικανικι Ρροδιαγραωι ASTM014Μ-82. Επίςθσ ζχει εωαρμογι και θ Τεχνικι 

Ρροδιαγραωι «Ρροκαταςκευαςμζνα ωρεάτια δικτφου ακακάρτων». 

4. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 



Τα ωρεάτια αποςτράγγιςθσ επιμετρϊνται και πλθρϊνονται ανά τεμάχιο ςφμωωνα με το 

ςχετικό άρκρο τιμολογίου «Φρεάτιο επίςκεψθσ ςτραγγιςτθρίου (ΡΚΕ)». 

Θ παραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των 

απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

προδιαγραωισ, δθλαδι χριςθ μθχανθμάτων, μεταωορικϊν μζςων εγκαταςτάςεων, 

εωοδίων, κακϊσ και αξία υλικϊν (τςιμεντοςωλινων, υλικϊν αρμολογιςεων κλπ) και 

εργαςίασ (εκςκαωζσ κλπ). 

Σθμειϊνεται ότι οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ υποδειχκοφν ςτον ανάδοχο από τθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία όςον αωορά τθν καταςκευι των ωρεατίων αποςτράγγιςθσ, ο 

Ανάδοχοσ εκτελεί αυτζσ χωρίσ να δθμιουργείται οικονομικι αξίωςθ από τον ανάδοχο. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 18 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΕΣ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ ΟΛΚΛΣΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ Α/Σ Λ1 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ εκτζλεςθ, θ 

επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι των ςυμπλθρωματικϊν οικοδομικϊν εργαςίων οικίςκου 

εξοπλιςμοφ του Α/Σ Λ1, ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

2.Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ που ιςχφουν 

Οι επί μζρουσ εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ που 

ακολουκοφν ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου, είναι οι παρακάτω: 

Οπτοπλινκοδομι μπατικι - 

Επιχρίςματα 03-03-01-00 

Υαλοςτάςια ςιδθρά 03-08-02-00 

Σιδθρζσ κφρεσ 03-08-02-00 

Υαλοπίνακασ πάχουσ 3 χλς 03-08-07-01 

Ρλαςτικά χρϊματα 03-10-02-00 

Τςιμεντόχρωμα 03-10-01-00 

Ακρυλικά χρϊματα 03-10-02-00 

Επικεράμωςθ 03-05-01-00 

Σιδθρζσ κφρεσ εξαεριςμοφ 03-08-02-00 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν κακορίηονται ςτα ςχετικά 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελοφνται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ. 



3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ των εργαςιϊν αναδόμθςθσ του Α/Σ Λ1 κα γίνει ςε τεμάχια που ζχουν 

καταςκευαςτεί ικανοποιθτικά. Θ πλθρωμι κα γίνεται για κάκε οικίςκο με τθν αντίςτοιχθ 

τιμι του Τιμολογίου. 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 

καταςκευι ενόσ πλιρουσ οικίςκου και περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ και υλικά που 

αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2 τθσ παροφςασ Ρροδιαγραωισ, θ μεταωορά των υλικϊν 

ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που δεν αναωζρεται ρθτά 

αλλά είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ του ζργου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 19 

ΥΡΕΓΕΛΟΣ ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΛΚΛΣΚΟΣ Α/Σ Λ4, Λ και Ρ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ εκτζλεςθ, θ 

επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι του υπζργειου προκαταςκευαςμζνου οικίςκου των Α/Σ Λ4, Λ 

και Ρ, ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

2.Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ που ιςχφουν 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ που ακολουκοφν 

ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου, είναι οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ: 

1. Εκςκαωζσ ορυγμάτων ΤΡ 2 

2. Επιχϊςεισ ορυγμάτων ΤΡ 6 

3. Σκυρόδεμα ΤΡ 9 

4. Σιδθρόσ οπλιςμόσ ΤΡ 10 

5.α Κουωϊματα ςιδθρά 03-08-02-00 

5.β Κουωϊματα αλουμινίου 03-08-03-00 

6.α Οικίςκοσ πλιρωςθσ και επιςτζγαςθσ   

  με πάνελ sandwich 03-05-02-01 

6.β Καταςκευι από κοιλοδοκοφσ χάλυβα 08-07-02-01 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν κακορίηονται ςτα ςχετικά 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελοφνται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ. 

Θ επιλογι όλων των υλικϊν κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Για τον λόγο αυτό, πριν 

από τθν ενςωμάτωςθ τουσ ςτο ζργο, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει για ζγκριςθ 

ςτθν Υπθρεςία δείγματα των υλικϊν ι prospectus (ι και τα δφο όπου είναι εωικτό) ςτα 



οποία κα γίνεται αναλυτικι περιγραωι τουσ, κα ωαίνεται θ µορωι τουσ και κα 

αναγράωονται οι διαςτάςεισ, ο τφποσ τουσ, οι προδιαγραωζσ και το εργοςτάςιο 

καταςκευισ τουσ. 

Τα δείγματα ι τα prospectus που κα υποβλθκοφν για ζγκριςθ κα είναι ςε ικανό αρικµό 

(τουλάχιςτον τρία) διαωόρων εταιριϊν ϊςτε, να είναι δυνατι θ επιλογι από τθν Υπθρεςία 

των καταλλθλότερων για κάκε περίπτωςθ. 

Τα ζξοδα δειγμάτων, δειγματολθψίασ και ελζγχου βαρφνουν τον Ανάδοχο, ςφµωωνα µε το 

άρκρο 46 του Ρ. . 609/85, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε µε τα Ρ. . 286/94 και Ρ. 

. 368/94. 

3. Ρροδιαγραωζσ του οικίςκου 

3.1 Γενικά 

Οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του οικίςκου κα είναι 2,50 m πλάτοσ και 6,0 m ςυνολικοφ 

εμβαδοφ περίπου 15,00 m2. Οι επιτρεπόμενεσ καταςκευαςτικζσ αποκλίςεισ κα είναι ςε 

πλάτοσ ±5%. Το κακαρό εςωτερικό φψοσ κα είναι 2,80 m περίπου. Θ διαμόρωωςθ και ο 

εξοπλιςμόσ του οικίςκου κα γίνει ςφμωωνα µε τθν παροφςα Τ.Ρ. και τα ςχζδια που 

ςυνοδεφουν τθ μελζτθ. 

Οι καλωδιϊςεισ των εςωτερικϊν θλεκτρολογικϊν και Τ-Θ δικτφων κα οδεφουν εντόσ 

επίτοιχων μεταλλικϊν καναλίων και παράλλθλα ςτθν ψευδοροωι, ςε φψοσ 20cm κάτω από 

αυτι. Τα εν λόγω δίκτυα κα ςυνεχίηουν κατακόρυωα επίτοιχα εντόσ πλαςτικϊν καναλίων 

μζχρι τισ κζςεισ εργαςίασ, όπου κα τοποκετθκοφν οι κατάλλθλοι ρευματοδότεσ. 

3.2 Τεχνικά χαρακτθριςτικά 

3.2.1 Καταςκευι – ςκελετόσ 

Ο ωζρων οργανιςμόσ (υποςτυλϊματα, δοκοί, τεγίδεσ) κα είναι καταςκευαςμζνοσ από 

κατάλλθλεσ διατομζσ κοιλοδοκϊν βαρζωσ τφπου ι ςτατικϊν δοκϊν γαλβανιςμζνου χάλυβα 

βαρζωσ τφπου και μεγάλου ςτατικοφ φψουσ. Συγκεκριμζνα, κα αποτελείται από 

περιμετρικοφσ ςτατικοφσ δοκοφσ βαρζωσ τφπου και μεγάλου ςτατικοφ φψουσ. Οι γωνιακζσ 

κολϊνεσ κα καταςκευαςτοφν από μονοφσ κοιλοδοκοφσ βαρζωσ τφπου και παράλλθλα ο 

ςκελετόσ κα ενιςχυκεί µε ςυμπλθρωματικοφσ δφο ζωσ τζςςερισ ορκοςτάτεσ από 

κοιλοδοκό. Δεν κα υπάρχει κανζνα ςτραντηαριςτό ςτοιχείο. 

Ειδικότερα, το δάπεδο κα ενιςχυκεί είτε µε κοίλουσ δοκοφσ βαρζωσ τφπου είτε µε ανοικτζσ 

διατομζσ από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα ψυχρισ ζλαςθσ μορωισ C, Η, Μ ι άλλων 

διατομϊν, κατάλλθλου ςτατικοφ φψουσ και πάχουσ μεγαλφτερου των 2mm. Θ δε οροωι κα 

είναι ενιςχυμζνθ µε ιςχυρζσ τεγίδεσ από κοίλουσ δοκοφσ ι ανοικτζσ διατομζσ ωσ ανωτζρω, 

όπου ςτερεϊνεται θ ςτζγθ. 

Επίςθσ, ςτθ βάςθ των οικίςκων κα είναι προςαρμοςμζνοι μεταλλικοί δοκοί, ϊςτε να 

μποροφν να εδραςτοφν ςε επίπεδθ επιωάνεια. 



Οι υδρορροζσ, κακϊσ και όλα τα ςυμπλθρωματικά μεταλλικά μζρθ (ειδικά τεμάχια κλπ), κα 

είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνο χαλυβδοζλαςμα, για προςταςία από τθ 

διάβρωςθ. 

Πλεσ οι ενϊςεισ κα γίνουν µε ςυγκόλλθςθ τόξου, πζραν οριςμζνων που για 

καταςκευαςτικοφσ λόγουσ μποροφν να γίνουν βιδωτζσ. Επίςθσ, όλεσ οι ςιδθρζσ διατομζσ κα 

ζχουν αντιςκωρικι προςταςία, αποτελοφμενθ από ςτρϊςεισ αντιςκωρικοφ (primer) και δφο 

επιςτρϊςεισ τελικισ εποξειδικισ βαωισ µε εξαίρετθ σ ποιότθτασ ελαιόχρωμα (ριπολίνθ). 

Θ καταςκευι κα μελετθκεί ςφμωωνα µε τον Ευρωκϊδικα 3 (Καταςκευζσ από χάλυβα). Ο 

ςκελετόσ ωσ ςφνολο, κα πρζπει να αποτελεί ζνα χωρικό πλαίςιο ϊςτε πζραν των 

προβλεπομζνων ωορτίςεων κα μπορεί να αναλαμβάνει µε αςωάλεια τισ δυνάμεισ που 

προκαλοφνται κατά τθν 

ανφψωςθ, μετακίνθςθ και τοποκζτθςι του, χωρίσ να προκαλοφνται ωκορζσ, 

παραμορωϊςεισ ι χαλάρωςθ των ςυνδζςεων. 

3.2.2 Οροωι 

α. Επιςτζγαςθ 

Θ οροωι κα είναι ενιςχυμζνθ µε ιςχυρζσ τεγίδεσ από κοίλουσ δοκοφσ, όπου ςτερεϊνεται θ 

επικάλυψθ. 

Τα όμβρια φδατα κα ςυγκεντρϊνονται ςε οριηόντιεσ υδρορροζσ κατά μικοσ των πλευρϊν 

και ςτθ ςυνζχεια µζςω κατακόρυωων υδρορροϊν ςτισ 4 γωνίεσ κα απορρζουν εκτόσ του 

ςυγκροτιματοσ. 

Θ επικάλυψθ ςτζγθσ κα είναι από κεκλιμζνα ωφλλα γαλβανιςμζνου χαλυβδοελάςματοσ, 

προβαμμζνου µε πολυεςτερικι βαωι, χρϊματοσ. Συγκεκριμζνα κα γίνει κατά ςειρά 

επιψευδαργφρωςθ µε εν κερµϊ γαλβάνιςμα, χθμικι επεξεργαςία επιωάνειασ, επίςτρωςθ 

primer και πολυεςτερικι βαωι. Τα εν κερμϊ γαλβανιςµζνα χαλυβδοελάςµατα κα είναι 

κατά ΕΝ 10142 και ΕΝ 10147 (αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ του ΕΝ 10142 είναι οι DΛΝ 17262, 

BS 2889, ASTM Α 527 και AFNOR 32.321/36.322). 

Το προωίλ των ελαςμάτων κα είναι τραπεηοειδοφσ διαμόρωωςθσ και ςυγκεκριμζνα κα 

ωζρουν πζντε (5) τραπεηοειδείσ εξάρςεισ φψουσ 40-42mm ανά 250mm, µε ελαωρζσ 

ενδιάμεςεσ νευρϊςεισ. Τα ωφλλα κα είναι πάχουσ 0,50mm, ωωζλιμου πλάτουσ 1000 mm, 

βάρουσ 4,75-4,90 kg/m2 περίπου και κα ςτερεωκοφν ςτισ εγκάρςιεσ τεγίδεσ. Ειδικότερα ωσ 

προσ τισ διαςτάςεισ, οι ανοχζσ ζχουν ωσ εξισ: πάχοσ (κατά ΕΝ 10143), πλάτοσ (± 2,5mm), 

μικοσ (± 10mm) και ορκογωνικότθτα (max 5mm). 

Οι δφο πλευρικζσ εξάρςεισ κα ωζρουν ειδικι διαμόρωωςθ (καμπφλα τμιματα) ςτο ςθμείο 

ςυναρμογισ τουσ, ϊςτε να εωαρμόηουν απόλυτα και ςτεγανά ςτισ ςυνδζςεισ των ωφλλων 

(παρεμπόδιςθ ειςροισ υδάτων ακόμθ και ςε ακραία καιρικά ωαινόμενα - αποτροπι 

εμωάνιςθσ του τριχοειδοφσ ωαινομζνου). Επίςθσ, ςτθ ςφνδεςθ των ωφλλων, θ ςτιριξθ κα 

γίνει µε αυτοδιάτρθτθ βίδα και ειδικι μεταλλικι καλφπτρα, ενϊ θ καλφτερθ ςτεγάνωςθ του 



ςθμείου ςτιριξθσ κα επιτευχκεί µε τθ χριςθ ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ (ροδζλασ). Τζλοσ, 

για ακόμθ καλφτερθ ςτιριξθ όπου απαιτείται, προτείνεται θ χρθςιμοποίθςθ πριτςινιοφ. 

Τα χαλυβδοελάςµατα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να ικανοποιοφν τισ Διεκνείσ 

Ρροδιαγραωζσ Ροιότθτασ και να είναι πιςτοποιθμζνα από το Διεκνζσ Ριςτοποιθτικό 

Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001. 

Κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμωαςθ ςτθν εξαςωάλιςθ πλιρουσ ςτεγανοποίθςθ σ τθσ ςτζγθσ και 

ιδιαίτερα ςτα ςθμεία των ενϊςεων, ζτςι ϊςτε να µθν ειςζρχονται εςωτερικά του 

ςυγκροτιματοσ βρόχινα φδατα. Ειδικότερα: 

Στισ ενϊςεισ των τραπεηοειδϊν ωφλλων κα τοποκετθκεί ςτεγανωτικό υλικό, ϊςτε να 

εξαςωαλιςτεί θ ςτεγανότθτα ακόμθ και ςτθ περίπτωςθ υπερχείλιςθσ. 

Στισ δφο κατά μικοσ πλευρζσ κα τοποκετθκεί ειδικι αςωαλτοταινία και ςτθ 

ςυνζχεια θ ζνωςθ κα καλυωκεί µε ειδικό τεμάχιο τραπεηοειδοφσ διατομισ από 

γαλβανιςμζνο ζλαςμα. 

Στθν απόλθξθ των τραπεηοειδϊν ωφλλων ςτισ υδρορροζσ κα τοποκετθκεί ςτεγανωτικό 

υλικό, ϊςτε να αποκλειςτεί θ περίπτωςθ ειςόδου του νεροφ ςτο εςωτερικό. 

Τόςο ςτισ εςωτερικζσ πλευρζσ όςο και ςτισ εξωτερικζσ κα τοποκετθκοφν όπου απαιτείται 

ειδικά τεμάχια για τθν κάλυψθ τυχόν κενϊν προςαρμογισ. 

β.Ειδικά τεμάχια ανφψωςθσ 

Στθν οροωι του κάκε οικίςκου ςε κατάλλθλεσ κζςεισ κα υπάρχουν τζςςερα ςθμεία 

αναρτιςεωσ µε τθν απαραίτθτθ αντοχι ςε περίπτωςθ ανάρτθςθσ µε ςκοπό τθν μεταωορά. 

γ. Ψευδοροωι 

Εςωτερικά, κάτω από τα τραπεηοειδι ωφλλα, κα τοποκετθκεί οριηόντια ψευδοροωι από 

πάνελ πολυουρεκάνθσ, µε αμωίπλευρθ επικάλυψθ από ωφλλα γαλβανιςμζνου 

χαλυβδοελάςµατοσ, προβαµµζνων µε πολυεςτερικι βαωι χρϊματοσ RAL απόχρωςθσ που 

κα αποωαςιςκεί από τθν Υπθρεςία. 

Συγκεκριμζνα, ςτα ελάςματα κα πραγματοποιθκεί επιψευδαργφρωςθ µε εν κερμϊ 

γαλβάνιςμα, χθμικι επεξεργαςία επιωάνειασ, επίςτρωςθ primer και πολυεςτερικι βαωι. 

Τα εν κερμϊ γαλβανιςμζνα χαλυβδοελάςματα κα είναι κατά ΕΝ 10142 και ΕΝ 10147 

(αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ του ΕΝ 10142 είναι οι DΛΝ 17262, ΒS 2889, ΑSΤΜ Α 527 και 

AFNOR 32.321/36.322). 

Το προωίλ των ελαςμάτων κα είναι διαμόρωωςθσ μικρονερβατοφρασ (ελαωρζσ ενδιάμεςεσ 

νευρϊςεισ), πάχουσ 0,50mm µε ανοχζσ διαςτάςεων κατά ΕΝ 10143. Θ ενδιάμεςθ μόνωςθ 

κα είναι από διογκωμζνο, οικολογικό και αυτοςβεννφµενο αωρό πολυουρεκάνθσ, υψθλισ 

πυκνότθτασ (40 ±2 Kg/m3) Το ονομαςτικό πάχοσ του κερμομονωτικοφ πετάςματοσ κα είναι 

50mm. Τα άκρα κατά μικοσ του πάνελ κα είναι διαμορωωμζνα ϊςτε να ςχθματίηουν 

αρςενικό - κθλυκό και να καλφπτουν το κεωάλι τθσ βίδασ ςτιριξθσ ςτο ςκελετό τθσ οροωισ 



(κρυωι ςτιριξθ για πρακτικοφσ και λόγουσ αιςκθτικισ). Επίςθσ, κα χρθςιμοποιθκεί 

ελαςτικό παρζµβυςµα (ροδζλα) για τθ καλφτερθ ςτεγάνωςθ του ςθμείου ςτιριξθσ και 

ειδικό ελαςτικό παρζµβυςµα ςτθν ζνωςθ των πάνελσ για μείωςθ του αεριςμοφ. Τζλοσ, τα 

άκρα του πάνελ κα καλφπτονται µε ταινίεσ ενιςχυμζνου αλουμινόχαρτου ωσ ωράγμα 

υδρατμϊν για τον αωρό πολυουρεκάνθσ. 

Θ κερμικι αγωγιμότθτα κα είναι 0,34-0,36 Kcal/m2hoC (ςυντελεςτισ κερμικισ 

αγωγιμότθτασ, λ, ίςοσ µε 0,02 W/mοK) και κατά το ςχεδιαςμό κα λθωκεί ειδικι μζριμνα για 

τθν αποωυγι κερμογεωυρϊν. Τα ωφλλα κα είναι ωωζλιμου πλάτουσ 1000mm, βάρουσ 10 

kg/m2 περίπου (>10 kg/m2) και κα ςτερεωκοφν ςτισ εγκάρςιεσ δοκοφσ µε αυτοδιάτρθτεσ 

βίδεσ. Ειδικότερα ωσ προσ τισ διαςτάςεισ, οι αποδεκτζσ ανοχζσ ζχουν ωσ εξισ: πάχοσ (-

2/+5mm), πλάτοσ (±2,5mm), μικοσ (±10mm) και ορκογωνικότθτα (max 5mm). 

Επιπλζον, ωσ προσ τθν πυραντίςταςθ υλικοφ τα κερμομονωτικά πετάςματα τθσ 

ψευδοροωισ κα πρζπει να είναι κλάςθσ Β2 ι και ανϊτερθσ, ςφμωωνα µε τθν 

κατθγοριοποίθςθ του Γερμανικοφ Ρροτφπου κατά DΛΝ 4102. 

Τα κερµοµονωτικά πετάςµατα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να ικανοποιοφν τισ 

Διεκνείσ Ρροδιαγραωζσ Ροιότθτασ και να είναι πιςτοποιθμζνα από το Διεκνζσ 

Ριςτοποιθτικό Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001. Επιπλζον, πρζπει να ικανοποιοφν τισ 

Διεκνείσ Ρεριβαλλοντικζσ Ρροδιαγραωζσ και να πιςτοποιοφνται από το Διεκνζσ 

Ριςτοποιθτικό Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001. 

3.2.3 Δάπεδο - ζδραςθ 

Το κτίριο κα τοποκετθκεί µε τθν βοικεια µεταλλικϊν δοκϊν ζδραςθσ (ρυκµιηόµενουσ κακ' 

φψοσ για οριηοντίωςθ), επάνω ςε υπάρχον δάπεδο από οπλιςμζνο ςκυρόδεµα. 

Το δάπεδο κα είναι βιομθχανικό όπου κα εδρακεί από ςκυρόδεμα C16/20 με πρόςκετο 

ςκλθρυντικό. 

3.2.4 Ρλευρικά τοιχϊματα 

α. Εξωτερικοί τοίχοι 

Οι εξωτερικοί τοίχοι κα καταςκευαςτοφν από κερμομονωτικά panels πολυουρεκάνθσ, µε 

αμωίπλευρθ επικάλυψθ από ωφλλα γαλβανιςμζνου χαλυβδοελάςματοσ, προ βαμμζνων µε 

πολυεςτερικι βαωι. Συγκεκριμζνα, ςτα ελάςματα κα γίνει επιψευδαργφρωςθ µε εν κερμϊ 

γαλβάνιςμα, χθμικι επεξεργαςία επιωάνειασ, επίςτρωςθ primer και πολυεςτερικι 

βαωι. Τα εν κερµϊ γαλβανιςµζνα χαλυβδοελάςµατα κα είναι κατά ΕΝ 10142 και ΕΝ 10147 

(αντίςτοιχεσ προδιαγραωζσ του ΕΝ 10142 είναι οι DΛΝ 17262, BS 2889, ASTM Α 527 και 

AFNOR 32.321/36.322). 

Οι προδιαγραωζσ των panels κα είναι ίδιεσ µε αυτζσ τισ παραγράωου 3.2.2.γ. 

β. Ειδικά τεμάχια 



Στισ 4 εξωτερικζσ γωνίεσ κα τοποκετθκοφν ειδικά τεμάχια από προωίλ µε επίπεδεσ 

επιωάνειεσ, ενϊ ςτισ αντίςτοιχεσ εςωτερικζσ γωνίεσ κα τοποκετθκοφν ανάλογα πλαςτικά 

ςοβατεπιά µε επίπεδεσ επιωάνειεσ λευκοφ χρϊματοσ. 

Επίςθσ, ςτθ βάςθ των πλαγιοκαλφψεων κα τοποκετθκοφν εξωτερικά νεροςταλάκτεσ. 

3.2.5 Κουωϊματα 

Τα κουωϊµατα που κα τοποκετθκοφν κα καταςκευαςτοφν από αλουμίνιο χρϊµατοσ 

επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Στθν είςοδο του ςυγκροτιματοσ κα τοποκετθκεί κυρόωυλλο, καταςκευαςμζνο από 

κερμομονωτικά πάνελ, πάχουσ 40mm και κάςα λευκοφ αλουμινίου. Θ κφρα 

κα είναι διαςτάςεων 0,95 x 2,15m περίπου. Επίςθσ, κα είναι αναρτθμζνθ από τρεισ 

µεντεςζδεσ και κα ωζρει πόµολο και κλειδαριά αςωαλείασ. Επίςθσ κα υπάρχει δίωυλλθ 

πόρτα ανοιγόμενθ πλάτουσ 2,0 m και φψουσ 2,15 m με ενςωματωμζνεσ περςίδεσ. 

Στο ςυγκρότθµα κα τοποκετθκοφν παράκυρα δίωυλλα, επάλλθλα ςυρόμενα, 

καταςκευαςμζνα από αλουμίνιο. Επιπλζον κα υπάρχει ωεγγίτθσ αλουμινίου με περςίδεσ 

ςτακερζσ διαςτάςεων 1,50 m x 1,20 m. 

Τα παράκυρα κα είναι πλάτουσ 1,00 m και κακαροφ φψουσ 0,60 m περίπου (φψοσ ποδιάσ 

0,70 m περίπου). 

Τα παράκυρα κα ωζρουν κατάλλθλεσ ελαςτικζσ διατοµζσ για πλιρθ ςτεγανότθτα κακϊσ και 

κλειδαριζσ. Τα παράκυρα κα ζχουν διπλοφσ υαλοπίνακεσ (υαλοπίνακασ 5mm - κενό 12mm - 

υαλοπίνακασ 4mm ). 

Θ επιτρεπόμενθ καταςκευαςτικι απόκλιςθ του πλάτουσ των κουωωµάτων κα είναι ±10%. 

3.2.6 Θλεκτρολογικι – τθλεωωνικι εγκατάςταςθ 

Το κτίριο κα διακζτει πλιρθ θλεκτρολογικι και τθλεωωνικι εγκατάςταςθ θ οποία κα 

περιλαμβάνει: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ Θ/Μ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

Βιομθχανικι πρίηα εξωτερικισ παροχισ ενζργειασ 1 

Τριωαςικόσ θλεκτρολογικόσ πίνακασ με αυτόματου 1 

αςωαλοδιακόπτεσ   

ελζ διαρροισ (αντιθλεκτροπλθξιακι προςταςία) 1 

Διακόπτεσ ωωτιςμοφ 2 

Ρρίηα ςοφκο 4 



Φωτιςτικά διπλά ωκορίου 2x36 watt. 2 

Φωτιςτικά τφπου «χελϊνα» 36 watt (ςτο WC) 1 

Φωτιςτικά αςωαλείασ 1 

Εξωτερικά ωωτιςτικό 1x36 watt 1 

Ρλαςτικά κανάλια για τθν όδευςθ των καλωδίων Απαιτοφμενθ ποςότθτα για 

  όλεσ τισ ςυνδζςεισ 

3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι   

Θεπιμζτρθςθ του υπζργειου προκαταςκευαςμζνου οικίςκου των Α/Σ Λ4, Λ και Ρ κα γίνει ςε 

τεμάχια που ζχουν καταςκευαςτεί ικανοποιθτικά. Θ πλθρωμι κα γίνεται για κάκε 

προκαταςκευαςμζνο οικίςκο με τθν αντίςτοιχθ τιμι του Τιμολογίου. 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 

καταςκευι ενόσ πλιρουσ προκαταςκευαςμζνου οικίςκου και περιλαμβάνει όλεσ τισ 

εργαςίεσ και υλικά που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2 τθσ παροφςασ Ρροδιαγραωισ, θ 

μεταωορά των υλικϊν ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που 

δεν αναωζρεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ του ζργου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 20 

ΑΓΩΓΟΛ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ ΑΚΑΚΑΤΩΝ ΑΡΟ ΣΩΛΘΝΕΣ ΔΟΜΘΜΕΝΟΥ ΤΟΛΧΩΜΑΤΟΣ ΥΨΘΛΘΣ 

ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ (ΘDΕ) 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αωορά ςτουσ αγωγοφσ και τα ειδικά τεμάχια 

αποχζτευςθσ ακακάρτων από ςωλινεσ διπλοφ δομθμζνου τοιχϊματοσ υψθλισ πυκνότθτασ 

πολυαικυλενίου (HDPE). 

Για τθν ταινία ςιμανςθσ που τοποκετείται ςτο όρυγμα για τθν προςταςία και ςιμανςθ του 

αγωγοφ εωαρμόηεται θ ΕΤΕΡ 08-06-08-01. 

2. Γενικά 

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των αγωγϊν ακακάρτων διπλοφ δομθμζνου 

τοιχϊματοσ από πολυαικυλζνιο (HDPE), είναι ςυνοπτικά οι εξισ 

α.Θ προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε 

είδουσ δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο πριν τθν παραλαβι. 

β.Πλεσ οι ωορτοεκωορτϊςεισ και μεταωορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το 

εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθν κζςθ ςυγκζντρωςθσ 

και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ. 



γ.Θ τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα 

ςτο όρυγμα. 

δ.Θ διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ. 

ε.Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν. 

Πλεσ οι προαναωερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμωωνα µε όςα λεπτομερϊσ 

ορίηονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι. 

Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του δικτφου ακακάρτων, 

όπωσ εκςκαωζσ και επανεπιχϊςεισ ορυγμάτων, ωορτοεκωορτϊςεισ και μεταωορζσ 

προϊόντων εκςκαωισ, καταςκευι υποςτρϊματοσ άμμου, καταςκευι ωρεατίων κλπ. ιςχφουν 

οι αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ. 

3.Ροιότθτα, χαρακτθριςτικά ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων παραλαβι υλικϊν 

Θ ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικό, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των 

ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων τθσ ςειράσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα 

ςυμωωνοφν πλιρωσ µε τα προδιαγραωόμενα ςτο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τφποσ Β. Καταςκευαςτισ 

ςφμωωνα µε το υπόψθ πρότυπο είναι το εργοςτάςιο, από το οποίο ο Ανάδοχοσ κα 

προμθκευτεί τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. 

Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο εν λόγω ζργο κα πρζπει να είναι 

πιςτοποιθμζνεσ µε πιςτοποιθτικό ποιότθτοσ ςφμωωνα µε τθν προδιαγραωι ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 

τφποσ Β από αναγνωριςμζνο ανεξάρτθτο ωορζα π.χ. ΕΛΟΤ, TUV κ.λπ. 

Ρρότυπα δοκιμϊν 

ΕΛΟΤ ΕΝ 180 9969 Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - Κερμοπλαςτικοί 

ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ δακτυλίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 744 Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for 

resistance to eχternal blows by the round-the-clock method -Συςτιματα πλαςτικϊν 

ςωλθνϊςεων και αγωγϊν - Κερμοπλαςτικοί ςωλινεσ Δοκιμι αντοχισ ςε εξωτερικό 

κτυπιματα µε τθ μζκοδο του ρολογιοφ 

ΕΝ 9967 Determination of Greep ratio 

ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions - 

Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρλαςτικό εξαρτιματα Ρροςδιοριςμόσ διαςτάςεων 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 Thermal insulating products for buildings application - Determination 

of freeze-thaw resistance - Κερμομονωτικό προϊόντα για κτιριακζσ εωαρμογζσ - 

Ρροςδιοριςμόσ τθσ αντίςταςθσ ςτθ ψφξθ-απόψυξθ 

Οι ςωλινεσ και τα ειδικό τεμάχια από πολυαικυλζνιο κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο 

εργοςτάςιο, αωοφ ζχουν πραγματοποιθκεί όλεσ οι υποχρεωτικζσ και οι τυχόν προαιρετικζσ 

δοκιμζσ αποδοχισ, που ζχουν κρικεί ςκόπιμεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα πρότυπα 



ΕΛΟΤ ΕΝ. Θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ 

ελζγχου των προϊόντων µε νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ που 

δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν διεξαγωγι των δοκιμϊν, ο 

καταςκευαςτισ των ςωλινων είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ 

βεβαίωςθ ςφμωωνα 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 Επίβλεψθσ ςτισ δοκιμαςίεσ 

παραλαβισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων ι θ ςφμωωνα µε τα παραπάνω χοριγθςθ του 

ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των 

εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επιτόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ. 

4. Διαςτάςεισ ςωλινων 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμωωνοφν µε τα όςα αναωζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

13476- 3. 

5. Μεταωορά και αποκικευςθ υλικϊν 

Θ διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται µε 

προςοχι για τθν αποωυγι ωκορϊν. Τα οχιματα μεταωοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι 

ςωλινεσ να µθν εξζχουν από τθν καρότςα. 

Για τθν ωορτοεκωόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπό ανυψωτικό μθχανιματα. 

Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ εκωόρτωςθ µε ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ 

ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα γίνονται 

υποχρεωτικό µε ιμάντεσ (ςαμπάνια). 

Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε περιωραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια 

διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε να αποωευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορωϊςεισ 

λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά. 

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα 

κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ. 

Επιςθμαίνονται προσ αποωυγι τα ακόλουκα: 

α) Θ ανοµοιόµορωθ κατανοµι κερµοκραςίασ περιωερειακά ςτθν διατοµι, κακ' όςον 

µπορεί να προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςµό ςτον ςωλινα. 

β) Θ αξονικι ι εγκάρςια ωόρτιςθ κακ' όςον µπορεί να προκαλζςει παραµόρωωςθ 

(πλάτυνςθ) τθσ διαµζτρου. 

γ) Το ςφρςιµο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιωάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ 

ωορτοεκωορτϊνονται µε ςυρµατόςχοινα ι αλυςίδεσ κα προςτατεφονται κατάλλθλα από 

εκδορζσ και χαράξεισ. 

δ) Θ υπερβολικι επιωόρτιςθ των αποκθκευµζνων ςωλινων (π.χ. εςωαλµζνθ ςτοίβαςθ). 



Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαςθ ςε φψοσ ζωσ 1,5 m, µε επαωι των ςωλινων κατά 

γενζτειρα. Θ κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιωάνεια και κακ" όλο το 

µικοσ των ςωλινων. 

Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαωορετικϊν ςειρϊν και διαµζτρων, οι πλζον άκαµπτοι 

κα διατάςςονται ςτο κάτω µζροσ τθσ ςτοίβασ. 

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαµορωωµζνα άκρα (π.χ. ωλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα 

προεξζχουν. Τα άκρα των ςωλινων που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα 

προςτατεφονται από χτυπιµατα. 

Τα ωορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιµοποιοφνται για τθν µεταωορά των ςωλινων κα ζχουν 

καρότςα µε λείεσ επιωάνειεσ, χωρίσ προεξοχζσ αιχµθρϊν αντικειµζνων που κα µποροφςαν 

να τραυµατίςουν τουσ ςωλινεσ. 

6.Τοποκζτθςθ ςωλινων ςτο όρυγμα 

Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγµα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ 

οδθγίεσ: 

Το βάκοσ του ορφγµατοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να επιτρζπει τθν ςτρϊςθ 

κατ'ελάχιςτο 10 cm άµµου ςτον πυκµζνα, πάνω ςτο οποίο κα πραγµατοποιθκεί θ 

τοποκζτθςθ των ςωλινων. 

Ρρζπει να ζχουν αποµακρυνκεί οι αιχµθρζσ ι πολφ µεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκµζνα του 

ορφγµατοσ. 

Θ επιλογι τθσ κοκκοµετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται µε το κριτιριο τθσ εφκολθσ 

ειςχϊρθςθσ ςτισ αυλακϊςεισ του ςωλινα. Θ βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να 

αποτελοφνται από τα προαναωερκζντα υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά διαδοχικά 

ςτρϊµατα και ακολουκεί ςυµπφκνωςθ µζχρι του φψουσ των 30 cm πάνω από τθν ςτζψθ 

του ςωλινα. 

Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυµπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του 

αγωγοφ. Θ ςυµπφκνωςθ κα πρζπει να πραγµατοποιείται, αωοφ 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 

περιγράωεται ςτθν προθγοφµενθ παράγραωο. Στθ ςυνζχεια το ςκάµα δφναται να πλθρωκεί 

µε τα υλικά εκςκαωισ, αωοφ 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 υδροωόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων κα πρζπει να 

πραγµατοποιείται µετά τθν αποµάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται θ επίχωςι τουσ για 

τθν αποωυγι του ωαινοµζνου τθσ άνωςθσ. 

Συνιςτάται θ χριςθ µθχανικϊν µζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ µιάσ ςανίδασ κατάλλθλων 

διαςτάςεων για τθν ιςοκατανοµι των ωορτίων και τθν αποωυγι ωκορϊν ςτα άκρα των 

ςωλινων. 



Λδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο ωαινόµενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν 

αυτοί τοποκετοφνται ςε περιβάλλον υψθλϊν κερµοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι 

απαραίτθτθ θ επικάλυψθ των ςωλινων µε µερικι επίχωςθ 

7. Σφνδεςθ ςωλινων 

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται µεταξφ τουσ µε µοφωα και ελαςτικό δακτφλιο . Στουσ ςωλινεσ από 

DΝ/ΟD 250mm ζωσ DΝ/ΟD 1200mm και από DΝ/ΛD 300 ζωσ DN/ID800mm ο δακτφλιοσ 

τοποκετείται ςτθν πρϊτθ αυλόκωςθ. ςτουσ δε ςωλινεσ από DΝ/ΟD 160mm ζωσ DΝ/ΟD 

200mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν δεφτερθ αυλόκωςθ. Μετά τθν τοποκζτθςθ του 

ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ επαλείωουµε εςωτερικό τθν προσ 

ςφνδεςθ µοφωα µε υγρό ςαποφνι. Θ επάλειψθ του ελαςτικοφ δακτυλίου µε ςαποφνι πρζπει 

να αποωεφγεται 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 ωορτίων και 

τθν αποωυγι τραυµατιςµοφ του ςωλινα. Οι µοφωεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι 

τουσ κζςθ για να εξαςωαλίηουν τθν οµαλι ροι εςωτερικό του δικτφου (να τερµατίςουν 

µζχρι τον εςωτερικό δακτφλιο που διακζτουν) . 

Σθµείωςθ: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει υψθλόσ 

υδροωόροσ ορίηοντασ ι άλλα κοινόχρθςτα δίκτυα, όπωσ δίκτυο φδρευςθσ, ςυνιςτάται θ 

χριςθ δεφτερου ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικό 

υλικό τα οποία διογκϊνονται κατά τθν επαωι τουσ µε το νερό (υδρόωιλα) µε αποτζλεςµα 

τθν εξαςωάλιςθ τθσ απόλυτθσ αµωίδροµθσ 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 υδροωόρο ορίηοντα, προκαλοφνται ηθµίεσ και κακι λειτουργία του 

κζντρου επεξεργαςίασ λυµάτων. 

Ζτςι, θ χριςθ του υδρόωιλου ελαςτικοφ δακτυλίου, ο οποίοσ τοποκετείται µετά τον 

κανονικό ελαςτικό δακτφλιο EPDM, εξαλείωει τον κίνδυνο εκροισ ι ειςροισ υδάτων. 

Ειδικότερα οι προαναωερκζντεσ ελαςτικοί δακτφλιοι παράγονται για διαµζτρουσ από 

DΝ150 ζωσ και DN800. 

Οι υδρόωιλοι αυτοί δακτφλιοι κα πρζπει να προςτατεφονται πριν τθν ενςωµάτωςι τουσ ςτο 

δίκτυο προκειµζνου να αποωευχκεί θ ανεπικφµθτθ διόγκωςι τουσ από τθν παρουςία 

νεροφ. Επίςθσ, κα πρζπει ο ςφνδεςµοσ ςφνδεςθσ των ςωλινων να διακζτει επαρκζσ µικοσ 

ϊςτε να είναι εωικτι θ τοποκζτθςθ των εν λόγω ελαςτικϊν δακτυλίων. 



Σε περιπτϊςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ του δικτφου κα πρζπει να ενςωµατϊνονται γωνιζσ 

καταςκευαςµζνεσ ςφµωωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476, για να εξαςωαλίηεται θ οµαλι 

ροι κακϊσ και θ ςτεγανότθτα του ςυςτιµατοσ. Το ίδιο εωαρµόηεται και ςε περιπτϊςεισ 

αλλαγισ διατοµϊν κακϊσ και διακλαδϊςεων (ςυςτολικζσ µοφωεσ. ταφ. θµιταφ, ςυςτολικό 

θµιταφ). Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αποωεφγεται θ χριςθ εξαρτθμάτων που ζχουν 

παραχκεί από διαωορετικζσ πρϊτεσ φλεσ από αυτζσ των αντίςτοιχων ςωλινων δικτφων. 

8. Δοκιμζσ ςτεγανότθτασ 

Στον ςωλινα πραγματοποιοφνται δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1277 Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-

pressure applications - Test methods for leaktightness of elastomerie sealing ring type joints 

- Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Συςτιματα κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για 

υπόγειεσ εωαρμογζσ χωρίσ πίεςθ - Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ ελαςτομερϊν 

ςυνδζςμων τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου 

9.Απαιτιςεισ ποιοτικϊν ελζγχων για τθν παραλαβι 

Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωµατοφµενων υλικϊν. 

Ζλεγχοσ οριηοντιογραωικισ και υψοµετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςµολογίασ 

τουσ ςφµωωνα µε τθν εγκεκριµζνθ µελζτθ. 

Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιµϊν πιζςεωσ. 

Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφµωωνα µε τα ςχζδια τθσ εγκεκριµζνθσ µελζτθσ, ϊςτε να 

διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα προβλεπόµενα εξαρτιµατα και εάν ζχουν 

τθρθκεί επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ). 

Εξαρτιµατα που εµωανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςει σ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται 

αποδεκτά και κα δίδεται εντολι αντικατάςταςθσ αυτϊν µε δαπάνεσ του Αναδόχου. 

10.Τελικόσ κακαριςμόσ και επικεϊρθςθ 

Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ, το όλο ςφςτθμα των 

αγωγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ωρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί ολοκλθρωτικά µε 

ζκπλυςθ µε βοφρτςα, ςωαίρα ι άλλο κατάλλθλο όργανο µζςω των αγωγϊν ι µε 

οποιαδιποτε άλλθ αποδεκτι 

μζκοδο, ζτςι ϊςτε οι αγωγοί να είναι εντελϊσ κακαροί και ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν 

τθν παραλαβι κα γίνεται επικεϊρθςθ του δικτφου από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ. 

11.Οροι και απαιτιςεισ υγιεινισ – αςωάλειασ 

11.1.Ρικανοί κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

Κατά τθν μεταωορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των ςωλινων: 

Εκωόρτωςθ υλικϊν µζςω γερανοωόρου οχιματοσ. 



Διακίνθςθ επιμικων αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

Χειριςμόσ - εωαρμογι απολυμαντϊν (τοξικοί ςε υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ). 

Μεταωορά δια χειρόσ ι μθχανικϊν μζςων αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ. 

Εξοπλιςμόσ και εργαλεία χειρόσ. 

Ο χειριςμόσ του εξοπλιςμοφ και των εργαλείων κα γίνεται μόνον από ζμπειρο 

προςωπικό. 

Τραυματιςμόσ περαςτικϊν από πλθμμελι μζτρα περίωραξθσ. 

11.2.Αντιμετϊπιςθ εργαςιακϊν κινδφνων 

Επιςθμαίνονται οι διατάξεισ τθσ οδθγίασ 92/57/ΕΕ περί «Ελαχίςτων απαιτιςεων Υγιεινισ 

και Αςωάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν Εργοταξίων», οι διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ περί υγιεινισ και αςωάλειασ (Ρ. . 17/96 και Ρ. . 159/99 κλπ.) και τα 

προβλεπόμενα ςτο Σχζδιο Αςωάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) του ζργου. 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραωισ κα διακζτουν επαρκι 

εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ/ςωλθνουργικζσ εργαςίεσ και ςτισ κερμικζσ ςυγκολλιςεισ 

πλαςτικϊν. 

Υποχρεωτικι είναι επίςθσ θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ 

των εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ είναι οι εξισ 

Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-03 

Ρροςταςία κεωαλιοφ, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95 

Ρροςταςία ποδιϊν, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95 

Ρροςταςία ματιϊν, ΕΛΟΤ ΕΝ 168-95 

12.Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θ επιμζτρθςθ των αγωγϊν για κάκε διάμετρο γίνεται µε βάςθ τα τρζχοντα μζτρα (αξονικό 

μικοσ) τθσ ςωλινωςθσ, τα οποία καταςκευάςκθκαν ικανοποιθτικό και ςφμωωνα µε τουσ 

όρουσ αυτισ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραωισ και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Υπθρεςία 

Επίβλεψθσ. Το 

μικοσ μετράται από τθν εςωτερικι παρειά του ενόσ ωρεατίου ζωσ τθν εςωτερικι παρειά 

του επομζνου ωρεατίου. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται για τα μικθ του αγωγοφ ανά ονομαςτικι διάμετρο που 

επιμετρικθκαν ςφμωωνα µε τα παραπάνω και µε ςυμβατικι τιμι μονάδασ του Τιμολογίου 

που αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για όλεσ τισ δαπάνεσ προμικειασ των 

ςωλινων πολυαικυλενίου, τοποκετιςεωσ και ςυνδζςεωσ των ςωλινων ςτθν τάωρο 

(διευκζτθςθ τθσ τάωρου, διάνοιξθ ωωλεϊν, διαπλάτυνςθ των παρειϊν τθσ τάωρου για 



άμεςθ ςφνδεςθ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων), ωσ και οι δαπάνεσ για τισ δοκιμζσ 

ςτεγανότθτασ των αγωγϊν, περιλαμβανομζνθσ και τθσ δαπάνθσ προμικειασ του νεροφ. 

Στθν τιμι των αγωγϊν δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ µε άμμο, ο οποίοσ προμετράται 

και πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ βάςει του ςχετικοφ όρκρου του Τιµολογίου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 21 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΩΣΘΣ 

1. Aντικείμενο 

Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραωι αωορά τθν καταςκευι των απαιτοφμενων ςωμάτων 

αγκφρωςθσ του δικτφου ςτισ κζςεισ όπου λόγω χάραξθσ του αγωγοφ ι λόγω παρεμβολισ 

ειδικοφ τεμαχίου διακλάδωςθσ ι ςυςτολισ δθμιουργείται θ δφναμθ να εκωφγουν οι 

ςωλινεσ εκτόσ των ςυνδζςμων ι να εκωφγουν τθσ κεωρθτικισ γραμμισ χάραξθσ. 

Τα ςϊματα αγκφρωςθσ πρζπει να εξαςωαλίηουν τθν πλιρθ ςτακερότθτα τθσ χάραξθσ και 

μθκοτομισ των ςωλθνϊςεων απο τθν μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ και με ικανά περικϊρια 

αςωαλείασ. 

Σϊματα αγκφρωςθσ κα καταςκευαςκοφν ςε όλεσ τισ κζςεισ που προβλζπει αυτι θ 

εγκεκριμζνθ μελζτθ ι ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ (ςε περιπτϊςεισ τροποποιιςεων) που 

αποδειχκεί απαραίτθτοσ θ καταςκευι τουσ. 

Κατά τθν καταςκευι των ςωμάτων αγκφρωςθσ πρζπει να λθωκεί πρόνοια να μθν 

καλυωκοφν από το ςκυρόδεμα οι ςυνδζςεισ για να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ 

κατά τισ δοκιμζσ. 

2. Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ που ακολουκοφν 

ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου, είναι οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ: 

α.Εκςκαωι γαιϊδθσ με τα χζρια ςφμωωνα με τισ προτεινόμενεσ διαςτάςεισ και μόρωωςθ 

του πυκμζνα και των παρειϊν ϊςτε να αποτελζςει εξωτερικό ξυλότυπο ςφμωωνα με τθν 

ΤΡ2. 

β.Ξυλότυποσ μικροκαταςκευϊν ςτα ςθμεία που το ςϊμα αγκφρωςθσ δεν γειτνιάηει με 

παρειά εκςκαωισ ςφμωωνα με τθν ΤΡ8. 

γ.Αοπλο ςκυρόδεμα C12/15 ςφμωωνα με τθν ΤΡ9. 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν κακορίηονται ςτα ςχετικά 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και εκτελοφνται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Διοίκθςθσ. 

3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ των ςωμάτων αγκφρωςθσ κα γίνει ςε τεμάχια ανάλογου τφπου που ζχουν 

καταςκευαςκεί ικανοποιθτικά. 



Θπλθρωμι κα γίνεται για κάκε ςϊμα αγκφρωςθσ με τθν αντίςτοιχθ τιμι του τιμολογίου για 

κάκε τφπο αγκφρωςθσ δθλαδι «Σϊματα αγκφρωςθσ τφπου Α1 και Α2». 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 

καταςκευι του ςϊματοσ αγκφρωςθσ και περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ που αναωζρονται 

ςτθν παράγραωο 2 αυτισ τθσ προδιαγραωισ, θ μεταωορά των υλικϊν ςτθν κζςθ 

εγκατάςταςθσ κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που δεν αναωζρεται ρθτά αλλά είναι 

αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ του ζργου. 
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ΦΕΑΤΛΑ ΑΕΑΕΞΑΓΩΓΟΥ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ εκτζλεςθ, θ 

επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι των ωρεατίων αεραεξαγωγοφ, ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ. 

2.Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ που ιςχφουν 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ που ακολουκοφν 

ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου, είναι οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ: 

1. Εκςκαωζσ ορυγμάτων ΤΡ 2 

2. Επιχϊςεισ ορυγμάτων ΤΡ 6 

3. Σκυρόδεμα ΤΡ 9 

4. Ξυλότυποσ ΤΡ 8 

5. Σιδθρόσ οπλιςμόσ ΤΡ 10 

6. Στεγανωτικό υλικό μάηασ ΤΡ 11 

7. Επιχρίςματα ΤΡ 12 

8. Χυτοςιδθρζσ βακμίδεσ ΤΡ 14 

9. Χυτοςιδθρά καλφμματα ΤΡ 14 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ κλείκρου αςωαλείασ ςτο 

χυτοςιδθρό κάλυμμα και των ειδικϊν τεμαχίων εντόσ του ωρεατίου και τθσ ςφνδεςθσ με τθ 

ςωλθνογραμμι ειςόδου – εξόδου. Δεν περιλαμβάνονται οι αεραεξαγωγοί και οι δικλείδεσ 

ελζγχου που επιμετρϊνται και πλθρϊνονται με άλλα άρκρα του τιμολογίου. 

Στθν αντίςτοιχθ τιμι του τιμολογίου περιλαμβάνεται ακόμθ θ εργαςία και θ προμικεια 

όλων των υδραυλικϊν εξαρτθμάτων του ωρεατίου όπωσ ταυ, θλεκτρομοφωεσ, ωλάντηεσ 

λαιμοφ, ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοςίδθρο ι χαλφβδινα ι χυτοςιδθρά, ςφνδεςθ του 



ωρεατίου με το δίκτυο ι τον αγωγό και κάκε άλλο εξάρτθμα που δεν αναωζρεται ρθτά 

αλλά είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι και λειτουργία του ωρεατίου. 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν κακορίηονται ςτα ςχετικά 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελοφνται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ Διοίκθςθσ. 

3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ του ωρεατίου αεραεξαγωγοφ κα γίνει ςε τεμάχια που ζχουν καταςκευαςτεί 

ικανοποιθτικά. Θ πλθρωμι κα γίνεται για κάκε ωρεάτιο με τθν αντίςτοιχθ τιμι του 

Τιμολογίου. 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 

καταςκευι ενόσ πλιρουσ ωρεατίου αεραεξαγωγοφ και περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ και 

υλικά που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2 τθσ παροφςασ 

Ρροδιαγραωισ, θ μεταωορά των υλικϊν ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ κακϊσ και οποιαδιποτε 

άλλθ εργαςία που δεν αναωζρεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι 

εκτζλεςθ του ζργου. 
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ΦΕΑΤΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτον τρόπο με τον οποίο κα γίνει θ εκτζλεςθ, θ 

επιμζτρθςθ και θ πλθρωμι των ωρεατίων εκκζνωςθσ με το ωρεάτιο δικλείδων και τθ 

δεξαμενι αποκικευςθσ, ςφμωωνα με τα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

2.Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν - Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ που ιςχφουν 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςφμωωνα με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ που ακολουκοφν 

ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου, είναι οι παρακάτω Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ: 

1. Εκςκαωζσ ορυγμάτων ΤΡ 2 

2. Επιχϊςεισ ορυγμάτων ΤΡ 6 

3. Σκυρόδεμα ΤΡ 9 

4. Ξυλότυποσ ΤΡ 8 

5. Σιδθρόσ οπλιςμόσ ΤΡ 10 

6. Στεγανωτικό υλικό μάηασ ΤΡ 11 

7. Επιχρίςματα εςωτερικά ΤΡ 14 

8. Χυτοςιδθρά καλφμματα ΤΡ 14 



9. Επάλλειψθ με εποξειδικά ΤΡ 13 

10. Αντιςτιριξθ πρανϊν ΤΡ 3 

Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ κλείκρου αςωαλείασ ςτο 

χυτοςιδθρό κάλυμμα και των υδραυλικϊν ζργων που περιλαμβάνουν τα ειδικά τεμάχια 

ενόσ του ωρεατίου και τθσ ςφνδεςθσ με τισ ςωλθνογραμμζσ ειςόδου και εξόδου. Δεν 

περιλαμβάνονται οι δικλείδεσ ελζγχου και τα τεμάχια εξάρμωςθσ που επιμετρϊνται και 

πλθρϊνονται με άλλα άρκρα του τιμολογίου. 

Στθν αντίςτοιχθ τιμι του τιμολογίου περιλαμβάνεται ακόμθ θ εργαςία και θ προμικεια 

όλων των υδραυλικϊν εξαρτθμάτων του ωρεατίου όπωσ ταυ, θλεκτρομοφωεσ, ωλάντηεσ 

λαιμοφ, ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοςίδθρο ι χαλφβδινα ι χυτοςιδθρά, ςφνδεςθ του 

ωρεατίου με το δίκτυο ι τον αγωγό και κάκε άλλο εξάρτθμα που δεν αναωζρεται ρθτά 

αλλά είναι απαραίτθτο για τθν καταςκευι και λειτουργία του ωρεατίου. 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν κακορίηονται ςτα ςχετικά 

ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελοφνται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ. 

3. Επιμζτρθςθ και Ρλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ των ωρεατίων εκκζνωςθσ κα γίνει ςε τεμάχια που ζχουν καταςκευαςτεί 

ικανοποιθτικά. Θ πλθρωμι κα γίνεται για κάκε ωρεάτιο με τθν αντίςτοιχθ τιμι του 

Τιμολογίου. 

Θπαραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν 

καταςκευι ενόσ πλιρουσ ωρεατίου εκκζνωςθσ και περιλαμβάνει όλεσ τισ εργαςίεσ και 

υλικά που αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2 τθσ παροφςασ Ρροδιαγραωισ, θ μεταωορά των 

υλικϊν ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που δεν αναωζρεται 

ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ του ζργου. 
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ΣΩΛΘΝΩΝ ΡΛΕΣΘΣ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ ΥΨΘΛΘΣ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑΣ (HDPE) ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ Ε 

1. Γενικά 

Θ προδιαγραωι αναωζρεται ςε ςωλινεσ πολυαικυλενίου υψθλισ πυκνότθτασ (HDPE) και 

εξαρτθμάτων 

α.για ςωλινεσ από πρϊτθ φλθ τρίτθσ γενιάσ για πιζςεισ 10 ΑΤΜ, 12,5 ΑΤΜ, 16 ΑΤΜ, 20 

ΑΤΜ, 25 ΑΤΜ και 32 ΑΤΜ. 

β.για ςωλινεσ από πρϊτθ φλθ δεφτερθσ γενιάσ για πιζςεισ 6 ΑΤΜ, 10 ΑΤΜ, 12,5 ΑΤΜ και 16 

ΑΤΜ. 

Το MRS αωορά τθ μζγιςτθ περιωερειακι τάςθ ςτθν οποία εγγυθμζνα αντζχει ζνασ ςωλινασ 

Ε όταν λειτουργεί ςτθν ονομαςτικι πίεςθ (Ν) για 50 χρόνια ςτουσ 20οC. Αρα για τουσ 

παρακάτω ςωλινεσ προκφπτουν: 



ΤΥΡΟΣ MRS ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ 

ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ (Μα) ΤΑΣΘ (MPQ) 

Ε 100 (3θσ γενιάσ) 10,0 8,0 

Ε 80 (2θσ γενιάσ) 8,0 6,3 

Για τθν ταινία ςιμανςθσ που τοποκετείται ςτο όρυγμα για τθν προςταςία και ςιμανςθ του 

αγωγοφ εωαρμόηεται θ ΕΤΕΡ 08-06-08-01. 

2. Διεκνι πρότυπα 

Οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα πολυαικυλενίου υψθλισ ποιότθτασ καταςκευάηονται 

ςφμωωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 

PrΕΝ 12201 Μζροσ 1 Γενικά για πολυαικυλζνιο 

  Μζροσ 2 Σωλινεσ από πολυαικυλζνιο 

ΛSO/DTR     

ISO/DIS     

ΕΛΤΟ 181-183     

3. Ρρϊτθ Υλθ 

3.1 Λδιότθτεσ πρϊτθσ φλθσ 

Θ παραγωγι των ςωλθνϊςεων κα ακολουκιςουν γενικά τισ προδιαγραωζσ ΛSO/DIS 4427 

και ISO 4065. 

Ειδικά θ πρϊτθ φλθ κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

  Ρροδιαγραωι Μονάδεσ MRS 8 MRS10 

  ελζγχου       

Μθχανικζσ ιδιότθτεσ         

MRS ISO DTR 9080   8 10 

Ρυκνότθτα ISO 1183D/ISO 1872-28 ASTM D 792 Kg/m3 949 960 

Δείκτθσ ροισ (ωορτίο 5 kg) ISO 1133 g/10 min 0,85 0,45 

  DIN 53735       

  ASTM D1238       

Μζτρο ελαςτικότθτασ ISO 527 MPa 650 1400 



(50 mm/min, 23o C)         

Αντοχι ςε εωελκυςμό DIN 53455 MPa 28 38 

(50 mm/min, 23o C DIN) ISO 6259       

  ISO 527       

Τάςθ Διαρροισ DIN 53455 Mpa 20 25 

(50 mm/min, 23o C DIN)         

Επιμικυνςθ κατά τθ κραφςθ DIN 53455 % >600 >600 

(50 mm/min, 23o C DIN) DIN 16934       

  ISO 527       

  ISO 6259       

Αντοχι ςε ανάπτυξθ ριγματοσ Bell H >1000 >1000 

περιβαλλοντικι καταπόνθςθ (ESCR Telephone       

  Test F50       

Φυςικζσ ιδιότθτεσ         

Σθμείο Vicat (1 kg) DIN 53460 o C 121 127 

Κερμικι αγωγιμότθτα DIN 52612 W/m K 0,38 0,38 

Ειδικι κερμότθτα Calorimetric Kj/Kg K 3,4 1,9 

Συντελεςτισ γραμ. διαςτολισ ASTM D 696 K-1 1,3 x 10-4 1,3 x 10-4 

Κερμοκραςία κραφςεωσ ASTM D 746 o C <-100 <-100 

Θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ         

Διθλεκτρικά ςτακερά DIN 53483 2,6 2,6 2,6 

Διθλεκτρικι αντοχι DIN 53481 KV/cm   2,2 x 102 

Ειδικι αντίςταςθ DIN 53482 Ω cm =1017 =1017 

Επιωανειακι αντίςταςθ DIN 53482 Ω =1014 =1014 

3.2 Ριςτοποιθτικό πρϊτθσ φλθσ 

Με τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και πριν τθν ανάκεςθ καταςκευισ των ςωλινων κα 

παραδοκεί από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία πρωτότυπο 

πιςτοποιθτικό κακϊσ και θ επίςθμθ μετάωραςι του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, του 

καταςκευαςτι τθσ πρϊτθσ φλθσ ςτο οποίο κα ωαίνεται θ ςφνκεςι τθσ, θ ονομαςτικι τθσ 



πυκνότθτα, ο δείκτθσ ροισ (Melt flow index), θ τάςθ εωελκυςμοφ ςτο όριο διαρροισ, θ 

τάςθ κραφςθσ και οι αντίςτοιχεσ επιμθκφνςεισ, κακϊσ και θ τάςθ ς. 

Επίςθσ κα προςκομίηεται πρωτότυπο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ του υλικοφ για πόςιμο 

νερό από ζγκυρο Οργανιςμό, κακϊσ και επίςθμθ μετάωραςι του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι κα 

δϊςει ζγγραωθ αποδοχι ι τεκμθριωμζνθ απόρριψθ τθσ πρϊτθσ φλθσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των ςωλινων. 

4. Σωλινεσ 

4.1 Χαρακτθριςτικά ςωλινων 

Ο ςωλινεσ κα είναι ΜΡΛΕ χρϊματοσ και κα καταςκευαςτοφν όςο αωορά τισ διαςτάςεισ 

κατά ISO/DIS 4427 και ISO 4065. Οι ζλεγχοι κα γίνουν κατά ISO/DIS 

4437/1994. 

4.2 Ελεγχοι και δοκιμζσ ςωλινων 

Στουσ παραγόμενουσ ςωλινεσ κα γίνουν όλοι οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ που προβλζπονται 

από το ISO/DIS 4437/1994, όπωσ περιγράωεται ςτθν ςυνζχεια. Θ Επιβλζπουςα το ζργο 

Υπθρεςία κα παρακολουκιςει τθν παραγωγι των ςωλινων και τουσ εργαςτθριακοφσ 

ελζγχουσ είτε με το δικό τθσ προςωπικό είτε ανακζτοντασ τθν εργαςία αυτι ςε κατάλλθλο 

ςυνεργάτθ τθσ. 

Ο ανάδοχοσ οωείλει να ειδοποιιςει με ζγγραωό του τθν Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία για 

τθν θμερομθνία ζναρξθσ παραγωγισ των ςωλινων, τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ 

ενωρίτερα. 

4.2.1 Ελεγχοσ διαςτάςεων και δοκιμϊν 

α.Κα εξεταςτοφν τα άκρα, οι τομζσ των οποίων πρζπει να είναι κάκετεσ ςτον ςωλινα. 

β.Κα ελζγχεται οπτικά ςτο ωωσ όλθ θ παραγόμενθ ποςότθτα ςωλινων. Οι ςωλινεσ πρζπει 

να είναι ελεφκεροι ωυςαλίδων, κενϊν ι ανομοιογενειϊν. Το χρϊμα τουσ πρζπει να είναι 

ομοιόμορωο ςε όλο το μικοσ. Επίςθσ, θ επιωάνεια των ςωλινων πρζπει να είναι λεία 

εςωτερικά και εξωτερικά χωρίσ αυλακϊςεισ και εςοχζσ ι εξοχζσ. 

γ.Κα ελεγχκοφν οι διαςτάςεισ και οι επιτρεπόμενεσ ανοχζσ, που προβλζπεται από το 

ISO/DIS 4427 και ISO 4065, με βάςθ τον τρόπο που κακορίηεται ςτο ISO/DIS 4427 και ISO 

4065 (πιν.1) Τζτοιοι ζλεγχοι (μακροςκοπικοί και ζλεγχοι διαςτάςεων) κα γίνονται κάκε 

ωορά που υπάρχει ζνδειξθ ι υποψία απόκλιςθσ. Το αποτζλεςμα κάκε ελζγχου κα 

καταγράωεται ςε ειδικό ζντυπο και κα υπογράωεται από τον υπεφκυνο παραγωγισ και τον 

εκπρόςωπο τθσ Επιβλζπουςασ το ζργο Υπθρεςίασ, εωόςον είναι παρϊν. Ραραχκζντεσ, 

ςωλινεσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τα προβλεπόμενα ςτο ISO/DIS 4427 και ISO 

4065 κα απορρίπτονται. 



Κα ελζγχεται επίςθσ και θ ovalite των ςωλινων με τουσ εξισ περιοριςμοφσ: 

Για ςωλινεσ ςε κουλοφρα Max D =1.06 Dor 

Για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ Max D =1.02 Dor όπου Dor = ονομαςτικι διάμετροσ. 

4.2.2 Δοκιμζσ αντοχισ 

Στθν ςυνζχεια, για τον ζλεγχο αντοχισ του ςωλινα, κα γίνουν οι προβλεπόμενεσ δοκιμζσ 

από το ISO/DIS 4427 και ISO 4065 ,δθλαδι ζλεγχοσ αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ και ζλεγχοσ 

μεταβολισ κατά τθν κερμικι επεξεργαςία, κακϊσ και ζλεγχοσ δοκιμίων ςε εωελκυςμό μζχρι 

κραφςθ, όπωσ περιγράωεται πιο κάτω. 

Σε περίπτωςθ αποτυχίασ κάποιων από τουσ παραπάνω ελζγχουσ, κα απορρίπτεται όλθ θ 

μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι παραχκείςα ποςότθτα ςωλινων τθσ ίδιασ διαμζτρου με αυτιν ι 

αυτζσ των οποίων το δοκίμιο απζτυχε. 

Τα δοκίμια, που κα υποςτοφν τουσ δφο ελζγχουσ που προβλζπονται από το ISO/DIS 

4437/1994, κα ζχουν πιο πριν υποςτεί squeeze - off και rerounding, όπωσ περιγράωεται 

παρακάτω ςτθν παράγραωο 3.2.3. 

Οι ζλεγχοι αυτοί κα γίνουν μια ωορά για κάκε διάμετρο και κάκε μθχανι παραγωγισ. 

Σε περιπτϊςεισ που ζχουμε ςταμάτθμα και εκ νζου ξεκίνθμα κάποιασ μθχανισ κα γίνεται 

επανάλθψθ των ελζγχων για τον παραγόμενο ςωλινα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μθχανισ. 

Σε περίπτωςθ που θ παραγωγι του ςωλινα ςε κάποια μθχανι ςυνεχιςτεί πζραν των 70 

ωρϊν, οι ζλεγχοι κα επαναλαμβάνονται με τθν ςυμπλιρωςθ κάκε 170 ωρϊν ςυνεχοφσ 

παραγωγισ. 

Σε περίπτωςθ, που διαπιςτϊνεται αξιολόγθςθ απόκλιςθ μεταξφ διαδοχικϊν δοκιμίων ςε 

εωελκυςμό (περιγράωεται παρακάτω), οι ζλεγχοι αυτοί επαναλαμβάνονται, για τθν 

ςυγκεκριμζνθ μθχανι και διάμετρο που διαπιςτϊκθκε θ απόκλιςθ. 

4.2.3 Δοκιμι squeeze - off 

Οι υπό προμικεια ςωλινεσ πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν εωαρμογι τθσ τεχνικισ 

του squeeze-off. Θ δοκιμι κα ακολουκιςει τισ παρακάτω διαδικαςίεσ: 

Μθχάνθμα 

Το μθχάνθμα, που κα χρθςιμοποιθκεί, κα είναι ςφμωωνα με τα διεκνι standards και 

οπωςδιποτε κα εξαςωαλίηει τθν ςφςωιγξθ ςτο κζντρο του δοκιμίου. 

Δοκίμιο 

Το δοκίμιο κα ζχει ελάχιςτο ελεφκερο μικοσ οκτϊ (8) ωορζσ τθν εξωτερικι διάμετρο του 

ςωλινα. 

Διαδικαςία 



Ο ςωλινασ κα τοποκετείται ςε χϊρο με κερμοκραςία +0 ζωσ 5οC, για μια ελάχιςτθ περίοδο 

δζκα (10) ωρϊν. Σε χρονικό διάςτθμα 10 min και ενϊ το δοκίμιο 

κα βρίςκεται ςε κερμοκραςία +0 ζωσ 5οC, κα ςυςωιχτεί ςτο κζντρο του δοκιμίου με το 

ειδικό μθχάνθμα squeeze-off. Το δοκίμιο κα παραμείνει ςε αυτι τθν κατάςταςθ για 60 min, 

κατόπιν κα επαναωερκεί ςτθν αρχικι του κατάςταςθ με τθν βοικεια ειδικοφ εργαλείου re-

rounder για 30 min. Στθν ςυνζχεια το δοκίμιο κα ελεγχκεί κατά το DIN 8075 ςφμωωνα με 

τθν παράγραωο 4.2.2. 

4.2.4 Δοκιμι ςε εωελκυςμό μζχρι κραφςθ 

Θ δοκιμι αυτι αποςκοπεί ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ ομογζνειασ τθσ παραγωγισ και κα 

επαναλαμβάνεται κάκε ωορά που ςυμπλθρϊκθκαν 24 ϊρεσ παραγωγισ: 

Ο αρικμόσ των δοκιμίων του κάκε ελζγχου κα είναι: 

3 για τον ςωλινα Φ32 

5 για μεγαλφτερεσ διαμζτρουσ 

Οι διαςτάςεισ των δοκιμίων κα είναι ςφμωωνεσ με τον παρακάτω πίνακα: 

Φ. ΣΩΛΘΝΑ ΜΘΚΟΣ Α (mm) ΡΛΑΤΟΣ Β (mm) Φ. ΟΡΘΣ D 

        

32 160     

        

63 160 20 10 

        

90 160 20 10 

        

110 160 20 10 

        

125 160 30 15 

        

160 160 30 15 

        

225 160 30 15 



        

Τα δοκίμια κα κοποφν ζτςι ϊςτε να υπάρχει κανονικι κατανομι τθσ κζςθσ τουσ ςτθν 

περιωζρεια του ςωλινα. 

Ρριν τον ζλεγχο κα παραμείνουν 1 ϊρα ςε μπάνιο 18-22οC ο δε ζλεγχοσ κα γίνει αμζςωσ 

μετά το μπάνιο. Θ ταχφτθτα κατά τον ζλεγχο κα είναι 25 mm/sec. 

Κα περιγράωεται θ τάςθ κραφςθσ και θ επιμικυνςθ κατά τθν κραφςθ. Στθν ςυνζχεια κα 

γίνεται αξιολόγθςθ για να διαπιςτωκεί αν υπάρχει αξιόλογθ απόκλιςθ από τα δεδομζνα 

των δοκιμίων, που κόπθκαν, μαηί με τα δοκίμια που υπζςτθςαν κατά τουσ DIN 8075 

ελζγχουσ αντοχισ για να διαπιςτωκεί αν απαιτείται ι όχι 

επανάλθψθ των ελζγχων αυτϊν (αντοχι ςε εςωτερικι πίεςθ - μεταβολι μετά από κερμικι 

επεξεργαςία). 

Το μζγεκοσ τθσ απόκλιςθσ που χαρακτθρίηεται αξιόλογθ κα ςυμωωνθκεί μεταξφ των 

εκπροςϊπων τθσ Επιβλζπουςασ το ζργο Υπθρεςίασ και του αναδόχου. 

4.2.5 Μζτρθςθ MFI 

Μια ωορά για κάκε μθχανι παραγωγισ και για κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ κα μετρθκεί 

το MFI του παραγόμενου ςωλινα. Το MFI 190/5 των ςωλινων δεν πρζπει να ζχει απόκλιςθ 

μεγαλφτερθ από 0.2 gr/10 min από το αντίςτοιχο MFI 190/5 τθσ πρϊτθσ φλθσ. 

4.2.6 Ο ανάδοχοσ οωείλει να ζχει εξαςωαλίςει για τουσ ελεγκτζσ τθσ Επιβλζπουςασ το ζργο 

Υπθρεςίασ ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ και αποκικευςθσ των ςωλινων 

και διευκόλυνςθ για τθν διενζργεια των μετριςεων και των δοκιμϊν, που αναωζρονται πιο 

κάτω. 

4.2.7 Μζτρθςθ Τραχφτθτασ 

Ο ζλεγχοσ τθσ τραχφτθτασ ςτθν εςωτερικι επιωάνεια κα γίνεται ανά 4ωρο ςε κάκε μθχανι 

παραγωγισ, ςε κάκε νζο ξεκίνθμα τθσ μθχανισ και επιπλζον όταν κρίνεται απαραίτθτοσ 

μετά από μακροςκοπικό ζλεγχο κατά τθν διάρκεια παραγωγισ. 

Θ τραχφτθτα δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 0.05 χλς και κα μετράται κάκετα ςτον 

διαμικθ άξονα του αγωγοφ. 

Σε περίπτωςθ απόκλιςθσ μεγαλφτερθ του 50% προσ τα πάνω δθλαδι εάν θ τραχφτθτα 

βρεκεί μεγαλφτερθ του 0.075 χλς. θ παραχκείςα ποςότθτα μετά τθν τελευταία ςωςτι 

μζτρθςθ κα απορρίπτεται. 

5. Εργαςτιριο ελζγχων 

Ολοι οι παραπάνω ζλεγχοι κα γίνουν ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ παρουςία των 

εκπροςϊπων τθσ Επιβλζπουςασ το ζργο Υπθρεςίασ. Τα ζξοδα των ελζγχων βαρφνουν τον 

ανάδοχο και κα είναι ενςωματωμζνα ςτισ τιμζσ προςωοράσ των ςωλινων. Τα 

αποτελζςματα των ελζγχων, κα υποβλθκοφν ςτθν Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία ςε 

κατάλλθλο πιςτοποιθτικό κατά DIN 50049. Ρζραν των πιςτοποιθτικϊν, που κα εκδοκοφν 



και κα καλφπτουν όλουσ τουσ ελζγχουσ που αναωζρονται και κα γίνουν ςτθν Επιβλζπουςα 

το ζργο Υπθρεςία κα δοκοφν και όλεσ οι μετριςεισ που κα καταγράωονται ςτθν διάρκεια 

των ελζγχων. 

Σε περίπτωςθ αςυμωωνίασ μεταξφ των όρων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραωισ και 

εκείνων των προδιαγραωϊν DIN ιςχφουν οι όροι που προβλζπουν αυςτθρότερουσ ελζγχουσ 

και παρζχουν υψθλότερο βακμό αςωάλειασ. 

6. Μικθ ςωλινων 

Τα μικθ των ευκφγραμμων ςωλινων κα είναι 6 ζωσ 12 μ για ευκφγραμμουσ ςωλινεσ, και 

50 ζωσ 100 μ για τουσ ςωλινεσ ςε ρολό. Ειδικά για τον ρόλο το μικοσ μπορεί να είναι και 

μεγαλφτερο. 

7. Συςκευαςία ςωλινων 

Οι ςωλινεσ κατά τθν μεταωορά, τοποκζτθςθ και αποκικευςθ κα είναι ταπωμζνοι με τάπεσ 

αρςενικζσ από LDPE και κα είναι ςυςκευαςμζνοι (1 μ x 1 μ x το μικοσ) κατά τζτοιο τρόπο 

που να μποροφν να αποκθκεφονται κακ' φψοσ. Στθν περίπτωςθ που οι αγωγοί βρίςκονται 

ςε κουλοφρεσ τότε θ εςωτερικι διάμετροσ κα ιςοφται με τθν ονομαςτικι διάμετρο επί 20 

ωορζσ. 

8. Σιμανςθ ςωλινων 

Οι ςωλινεσ κα ωζρουν δφο (2) ςειρζσ ςιμανςθσ χρϊματοσ λευκοφ αντιδιαμετρικά 

τυπωμζνεσ και ανά μζτρο μικουσ ςωλινα, που κα ζχουν τθν εξισ μορωι: 

............... ΣΩΛΘΝΑΣ ΝΕΟΥ HDPE/Φ63 x 5.8 Ν 10 ΧΧΧΧ = ΥΥΥΥ = όπου: 

HDPE: πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ 

Φ63 x 5.8: εξωτερικι διάμετροσ x πάχοσ τοιχϊματοσ 

Ν 10: ονομαςτικι πίεςθ 

ΧΧΧΧ: όνομα καταςκευαςτι 

ΥΥΥΥ: χρόνοσ παραγωγισ από τθν μία πλευρά και αφξων αρικμόσ 

  μικουσ ςωλινα από τθν αντιδιαμετρικι. 

Εξαρτιματα πολυαικυλενίου 

Τα εξαρτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι από πολυαικυλζνιο (Ε) χρϊματοσ 

μαφρου ι μπλε, κα είναι κατάλλθλα για ςφςτθμα ςυγκόλλθςθσ με θλεκτρομοφωα και 

ςυνεργάςιμα με ςωλινα που κα ωτιαχτεί με βάςθ τθν Τεχνικι Ρροδιαγραωι για τθν 

καταςκευι των ςωλινων Ε (HD). 

Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ τοιχϊματοσ και οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων κα είναι τζτοιεσ ϊςτε 

να εξαςωαλίηεται θ ςυνεργαςιμότθτα με τουσ ςωλινεσ, θ καλι ποιότθτα τθσ ςυγκόλλθςθσ 

κακϊσ και θ τιρθςθ αντοχισ μετά τθν ςυγκόλλθςθ. 



Στισ προςωορζσ κα αναωζρονται ςαωϊσ ο τφποσ, θ καταςκευάςτρια εταιρία, οι διαςτάςεισ 

και οι ανοχζσ των εξαρτθμάτων και κα γίνεται παραπομπι ςτουσ καταλόγουσ, που κα είναι 

ςυνθμμζνοι ςτθν προςωορά. 

Τα εξαρτιματα κατά τθν παράδοςι τουσ κα ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά δοκιμϊν και 

ελζγχων που κα καλφπτουν τα εξισ: 

Ονομαςτικι πυκνότθτα πρϊτθσ φλθσ 

Ονομαςτικι πυκνότθτα υλικοφ που πάρκθκε από ζτοιμο εξάρτθμα 

Μζτρθςθ δείκτθ ροισ πρϊτθσ φλθσ 

Σφνκεςθ πρϊτθσ φλθσ 

Αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ (τζςτ 170 ωρϊν) 

Μεταβολϊν μετά από κερμικι επεξεργαςία 

Μζτρθςθσ διαςτάςεων και ανοχϊν 

Ολα τα εξαρτιματα κα ωζρουν ανάγλυωα τυπωμζνο τον τφπο τουσ, τθν καταςκευάςτρια 

εταιρία κακϊσ και το DIN ISO. 

Ολα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά κα προζρχονται από δοκιμζσ που ζγιναν ςε δοκίμια τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ παρτίδασ παραγωγισ των εξαρτθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον 

ανάδοχο. 

Θ Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία για όλουσ τουσ παραπάνω ελζγχουσ διατθρεί το δικαίωμα 

να επαναλάβει τουσ ελζγχουσ ςε εργαςτιριο τθσ αρεςκείασ τθσ. Επίςθσ κα δοκεί 

πιςτοποιθτικό αντοχισ ςε εςωτερικι πίεςθ (10.000 ωρϊν) που κα προζρχεται από δοκίμια 

τθσ ίδιασ ςχεδίαςθσ και διαδικαςίασ παραγωγισ με αυτά που κα παραδοκοφν ςτθν 

Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία. 

Στισ προςωορζσ κα αναωζρονται οι προδιαγραωζσ των οποίων τισ απαιτιςεισ πλθροφν τα 

ςυγκεκριμζνα εξαρτιματα, ζςτω και αν οι προδιαγραωζσ αυτζσ βρίςκονται ςε ωάςθ 

προςχεδίου και κα επιςυνάπτονται με τθν προςωορά. 

Θ Επιβλζπουςα το ζργο Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να κάνει δειγματολθπτικό ζλεγχο 

των εξαρτθμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ι ςε εργαςτιριο κοινισ αποδοχισ. 

Ειδικά για τισ ςζλλεσ γίνονται αποδεκτζσ μόνο αυτζσ οι οποίεσ περιβάλλουν τον αγωγό 

πλιρωσ. 

Διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ αγωγϊν Ε 

Ρεριγραωι εργαςίασ ςυγκόλλθςθσ 

Θ αυτογενισ ςυγκόλλθςθ και οι ζλεγχοι πρζπει να γίνονται ςφμωωνα με το DIN 19533 τα 

DVS 2207 & 2203 και DVGW GW 330 κακϊσ και το DIN 16933. 



Τα εξαρτιματα του πολυαικυλενίου πριν τθν διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ δεν πρζπει να 

εκτίκενται ςτθν θλιακι ακτινοβολία και θ κερμοκραςία τουσ να μθν υπερβαίνει 

τουσ 35oC. 

Γενικότερα, για να ζχουμε ςαν αποτζλεςμα μια καλι ςυγκόλλθςθ, πρζπει ο ανάδοχοσ να 

δϊςει προςοχι ςτα πιο κάτω ςθμεία: 

Θ κερμοκραςία τθσ επιωάνειασ του αγωγοφ και των εξαρτθμάτων να βρίςκεται μεταξφ 0oC 

ζωσ 35oC και μόνο τότε να πραγματοποιοφμε ςυγκολλιςεισ Ε με Ε. 

Το κόψιμο ςτα άκρα του αγωγοφ να είναι πάντα κάκετα προσ τον διαμικθ άξονα του και 

να ζχουμε μια λοξοτόμθςθ τθσ τάξθσ των 5o προσ τα ζξω. 

Να κακαρίηουμε με ζνα ςτεγνό και κακαρό πανί τισ προσ ςυγκόλλθςθ επιωάνειεσ. 

Να ξφνουμε προςεκτικά όλθ τθν επιωάνεια του αγωγοφ, πάνω ςτθν οποία κα 

ςυγκολλθκοφν τα εξαρτιματα ςε μικοσ λίγο μεγαλφτερο από το μικοσ τθσ θλεκτρομοφωασ. 

Για ςφνδεςθ ςζλλασ παροχισ ι ςζλλασ επιςκευισ, το μικοσ του αγωγοφ, που ξφνουμε 

είναι λίγο μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςζλλασ, ςυνικωσ κατά 150 χλς. 

Ρρζπει να χρθςιμοποιοφμε πάντοτε εργαλείο ξυςίματοσ και όχι μαχαίρι. Το ξφςιμο γίνεται 

με παράλλθλεσ κινιςεισ προσ τον άξονα του αγωγοφ και πάντα χωρίσ διακοπι. 

Ρρϊτα να ελζγχουμε εςωτερικό των εξαρτθμάτων να είναι κακαρό και να κακαρίηουμε 

τθν ξυςμζνθ επιωάνεια του αγωγοφ, χρθςιμοποιϊντασ εξατμιηόμενο διαλφτθ 

(τριχλωροαικυλζνιο) και κακαρό χαρτί. 

Τοποκετοφμε κάποιο εργαλείο ςτεκεροποίθςθσ (clamp) ικανό να ευκυγραμμίηει τα άκρα 

του αγωγοφ κατά τθν ςυγκόλλθςθ και να κρατά τον αγωγό με τθν θλεκτρομοφωα ελεφκερο 

από πιζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ςυγκόλλθςθσ (τιξθσ) και τθν περίοδο ψφξθσ. 

Ρρζπει να προβλζψουμε ϊςτε να μθν μετακινθκοφν οι αγωγοί οφτε τα εξαρτιματα κατά 

τθν διάρκεια τθσ ψφξθσ. Ανάλογα με τθν καταςκευαςτικι εταιρία, ο χρόνοσ ψφξθσ τθσ 

θλεκτρομοφωασ κυμαίνεται από 10 λεπτά για Φ20 χλς ζωσ 30 λεπτά για Φ225 χλς. για 

ςζλλεσ γενικά απαιτοφνται 15 λεπτά. 

Στθν διάρκεια του χρόνου ςυγκόλλθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τον επικεωαλισ του 

ςυνεργείου ανάλογο ςχετικό ζντυπο και υπογράωεται από τθν Υπθρεςία και τον 

επιβλζποντα μθχανικό. 

Για τα ειδικά τεμάχια κα γίνει αυτόματθ καταγραωι των ςτοιχείων ςυγκόλλθςθσ μζςω τθσ 

ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ και κα είναι τα εξισ: 

1.Κωδικόσ ζργου 

2.Κωδικόσ εξαρτιματοσ 

3.Κωδικόσ τεχνίτθ 



4.Θμερομθνία εργαςίασ 

5.Ωρα εργαςίασ 

6.Αφξοντασ αρικμόσ ςυγκόλλθςθσ 

7.Διάμετροσ αγωγοφ 

8.Είδοσ εξαρτιματοσ 

9.Κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 

10.Χρόνοσ ςυγκόλλθςθσ 

11.Καταγραωι ςτθν μνιμθ του μθχανιματοσ τυχόν διακοπισ τθσ ςυγκόλλθςθσ 

ΘΥπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιιςει τα ηθτοφμενα ςτοιχεία κατά τθν 

διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. Θ λιψθ των παραπάνω ςτοιχείων κα πρζπει να γίνεται με 

ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ ςυγκόλλθςθσ με υπολογιςτι P.C. και να αποδίδει τισ 

αποκθκευόμενεσ πλθροωορίεσ υποςτθριηόμενο με το απαιτοφμενο software. 

Ελεγχοσ ςυγκολλιςεων και δοκιμϊν 

Τα δίκτυα διανομισ πόςιμου νεροφ από αγωγοφσ Ε καταςκευάηονται για να λειτουργοφν 

ςε πίεςθ μζχρι και 10 bar. Επομζνωσ όλοι οι ζλεγχοι και τα τζςτ πρζπει να γίνεται ςε ςχζςθ 

με τα 10 bar. 

Για να ζχουμε ζνα καλό αποτζλεςμα από τον ζλεγχο, πρζπει να λάβουμε υπόψθ τον μεγάλο 

ςυντελεςτι κερμικισ διαςτολισ και είναι απαραίτθτο να ςθμειϊςουμε ότι κατά τθν 

διάρκεια των τζςτ ςτεγανότθτασ, θ κερμοκραςία δεν πρζπει να εναλλάςςεται ςθμαντικά. 

Ελεγχοσ αντοχισ 

Το τζςτ αντοχισ πραγματοποιείται ςτα 1,5 x Ν (όπου Ν θ ονομαςτικι αντοχι του 

ςωλινα) καιι διαρκεί δφο (2) ϊρεσ. Το αποτζλεςμα του τεςτ ελζγχεται από μανόμετρα και 

αν θ απόλυτθ πτϊςθ τθσ πίεςθσ είναι μικρότερθ από 10 mbar, τότε ο ζλεγχοσ κεωρείται 

ικανοποιθτικόσ. 

Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ 

Μετά το τζςτ πίεςθσ και αν το αποτζλεςμα του είναι ικανοποιθτικό, θ πίεςθ πζωτει μεταξφ 

3 bar ζωσ 5 bar, τουλάχιςτον για 48 ϊρεσ. Το αποτζλεςμα του τζςτ ελζγχεται και πάλι από 

μανόμετρα. 

Ριςτοποιθτικό ελζγχου 

Για κάκε τμιμα του δικτφου, που κα ελζγχεται, κα ςυντάςςεται πιςτοποιθτικό ελζγχου, ςτο 

οποίο κα ωαίνεται αν το τζςτ είχε ικανοποιθτικά αποτελζςματα ι όχι. Εάν όχι, ψάχνονται οι 

διαωυγζσ και επιςκευάηονται, γίνεται επανζλεγχοσ κ.ο.κ. μζχρι το αποτζλεςμα να είναι 

τελείωσ ικανοποιθτικό. 



Κατά τθν διάρκεια του ελζγχου δεν επιτρζπεται καμία πτϊςθ πίεςθσ και κα ελζγχεται από 

καταγραωικό μανόμετρο. Το πιςτοποιθτικό κα υπογράωεται από τον ανάδοχο και τον 

επιβλζποντα μθχανικό και παραδίδεται ςτθν Διευκφνουςα Αρχι. 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 

ΕΓΟ:......................................................................................................................... 

....................................................................................................... 

ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ ΑΝΤΟΧΘΣ ΔΛΚΤΥΟΥ Ε 

ΤΟΡΟΣ ΕΓΑΣΛΑΣ: ....................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

........................................................................................ 

ΜΘΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ m: ..................................................................................... 

ΔΛΑΜΕΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ: ................................................................................... 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΘΣ (πίεςθ 1,5XPN bar για 2 ϊρεσ): 

Θμερομθνία ελζγχου: ................................................................................... 

Διάρκεια ελζγχου: ........................................................................................ 

Αποτζλεςμα ελζγχου: ................................................................................... 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΘΤΑΣ (πίεςθ 3 bar για 48 ϊρεσ): 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΩΕΣ ΡΛΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ mbar 

          

    Ατμοςωαιρικι Μανομετρικι Απόλυτθ 

          

          

Αρχι .....................       1 

          

Τζλοσ ...................       2 

          

        Δ = 



          

Εάν θ απόλυτθ πτϊςθ πίεςθσ είναι μικρότερθ των 10 mbar, τότε ο ζλεγχοσ κεωρείται 

ικανοποιθτικόσ. 

Ο Ανάδοχοσ Ο Επιβλζπων Μθχανικόσ 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΕΝΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΑΟΧΕΤΕΥΤΛΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ 

ΣΤΟ ΧΑΝΤΑΚΛ 

ΚΕΝΤΛΚΟΛ ΑΓΩΓΟΛ 

Επιλογι Διαδρομισ 

Θ διαδρομι των Κεντρικϊν Αγωγϊν ςχεδιάηεται, λαμβάνοντασ υπόψθ τον ζλεγχο για τον 

εντοπιςμό ςωλινων και καλωδίων άλλων Οργανιςμϊν, από ςχζδιά τουσ, από επιωανειακι 

ζρευνα, δοκιμαςτικζσ τομζσ όπου υπάρχει ανάγκθ και τθν δυνατότθτα κάμψθσ του ςωλινα 

Ε κατά τθν καταβίβαςι του μζςα ςτο χαντάκι ςτα ςθμεία αλλαγισ τθσ διαδρομισ του όταν 

δεν χρθςιμοποιείται καμπφλθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ ελάχιςτθ ακτίνα κάμψθσ κα είναι 

30 ωορζσ θ εξωτερικι 

διάμετροσ του αγωγοφ Ε για κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20οC. 

Ρίνακασ Επιτρεπόμενθσ Κάμψθσ Αγωγϊν Ε 

Εξ. Φ63 Φ90 Φ110 Φ160 Φ200 Φ250 Φ315 Φ>/400 

Διάμετροσ                 

                  

Ακτίνα (m) 1,90 2,70 3,30 3,75 6,00 7,50 9,45 Χρθςιμοποιείται 

min R 

              καμπφλθ 

                

                  

Οταν δεν μποροφμε, λόγω εμποδίων, να χρθςιμοποιιςουμε τθν καμπυλότθτα που δίνει ο 

ΡΛΝΑΚΑΣ, τότε χρθςιμοποιοφμε εξάρτθμα καμπφλθσ. Επίςθσ, θ ακτίνα (μ) 

αυξάνεται όταν θ κερμοκραςία πζωτει χαμθλότερα από τουσ 20oC. 

Χαρακτθριςτικά ορφγματοσ 

Θ τοποκζτθςθ του αγωγοφ ςτο όρυγμα γίνεται ςφμωωνα με το ISO 9969 το AS TM D 2412-

77 ,τθσ ΕΝ 1046 και τθν μζκοδο GAUBE για τον υπολογιςμό τθσ παραμόρωωςθσ που 

υωίςτανται ζνασ πλαςτικόσ ςωλινασ κακϊσ θ αντοχι του ςε ριξθ. 

Το πλάτοσ και το βάκοσ του ορφγματοσ ωαίνεται ςτο αντίςτοιχο ςχζδιο. Τα τοιχϊματα του 

χαντακιοφ πρζπει να είναι κατακόρυωα και πάντα απαλλαγμζνα από κάκε υλικό και 



αντικείμενο ικανό να καταςτρζψει ακόμα και να χαράξει τον αγωγό, το ίδιο ιςχφει και για 

το δάπεδο του χαντακιοφ. Επειδι ο ςυνδυαςμόσ του είδουσ και τθσ ποιότθτασ του υλικοφ, 

που κα χρθςιμοποιθκεί, είναι παράγοντασ για τθν καλι υποςτιριξθ του αγωγοφ, το υλικό 

που κα χρθςιμοποιθκεί, είναι παράγοντασ για τθν καλι υποςτιριξθ του αγωγοφ, το υλικό 

που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υπόβαςθ (μαξιλάρι) και τθν αρχικι επίχωςθ, πρζπει να 

είναι ςτακερά και ςυνκετικά. 

Θ υπόβαςθ πρζπει να παρζχει ομοιόμορωθ υποςτιριξθ κάτω από τον αγωγό και καλι 

ευκυγράμμιςθ του αγωγοφ, ϊςτε να αποωεφγονται ςιωωνιςμοί. Το πάχοσ τθσ υπόβαςθσ 

πρζπει να είναι 0.10 μ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

Ροιότθτα Αποκατάςταςθσ Χαντακιοφ 

Θυπόβαςθ πρζπει να ςυμπιζηεται πριν τθν εγκατάςταςθ του αγωγοφ και ποτζ το πάχοσ τθσ 

να μθν είναι μικρότερο από 0.10 μ μετά τθν ςυμπίεςθ. 

Θαρχικι επίχωςθ ςυμπιζηεται ςε δφο (2) ςτρϊςεισ. Θ πρϊτθ ςτρϊςθ ςυμπίεςθσ είναι από 

το 3/4 του αγωγοφ και κάτω, ενϊ θ δεφτερθ ςτρϊςθ από το 3/4 του αγωγοφ και άνω και 

μζχρι 0.20 ι 0.30 μ. 

Θτελικι επίχωςθ γίνεται ςε ςτρϊςεισ των 0.30 μ και με παράλλθλθ διαβροχι των υλικϊν 

επίχωςθσ, όπου χρειάηεται. 

Θτελικι επίχωςθ ςυμπλθρϊνεται μζχρι τθσ ςτάκμθσ των -0.05 χλς από τθν άςωαλτο και το 

υλικό τθσ είναι 3Α, ενϊ ςτο πεηοδρόμιο θ τελικι επίχωςθ μζχρι τθσ ςτάκμθσ -0.18 χλς από 

τθν επάνω επιωάνεια του πεηοδρομίου με 3Α. 

Σε κάκε ςτρϊςθ αρχικισ ι τελικισ επίχωςθσ το υλικό ςυμπυκνϊνεται με δονθτι κινοφμενο 

με πεπιεςμζνο αζρα, θ δε απόςταςθ μεταξφ των δονιςεων μπορεί να είναι 40 εκ. και ο 

αρικμόσ ςυμπιζςεων να εξαρτάται από το βάκοσ του χαντακιοφ. 

Τζλοσ, θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ Κεντρικοφ Αγωγοφ Ε ςυμπλθρϊνεται και με τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραωζσ του εκάςτοτε ζργου. 

ΡΑΟΧΕΤΕΥΤΛΚΟΛ ΑΓΩΓΟΛ 

Επιλογι Διαδρομισ 

Θ διαδρομι του παροχετευτικοφ αγωγοφ Ε ςχεδιάηεται πάντα κάκετα προσ τον Κεντρικό 

Αγωγό, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 

 

τθν επιωανειακι ζρευνα για τον εντοπιςμό άλλων αγωγϊν το ότι δεν επιτρζπεται χριςθ 

αγωγϊν Ε μζςα ςτα κτίρια 

Διαςτάςεισ Ορφγματοσ 



Οι διαςτάςεισ εκςκαωισ του ορφγματοσ πρζπει να είναι ςφμωωνα με τα αντίςτοιχα ςχζδια. 

Βάκοσ Τοποκζτθςθσ 

Το βάκοσ εκςκαωισ ακολουκεί το βάκοσ του κεντρικοφ αγωγοφ (επάνω μζροσ) και ζχει μία 

κλίςθ 0.5 % -π.χ. για 10 μ δρόμο και 5 εκ. διαωορά προσ τον κεντρικό αγωγό. Εάν για 

οποιοδιποτε λόγω το επάνω μζροσ του παροχετευτικοφ αγωγοφ ζχει μικρότερο βάκοσ από 

50 εκ. τότε ο αγωγόσ πρζπει να τοποκετείται μζςα ςε προςτατευτικό αγωγό (ωουρϊ) από 

PVC. Θ διάμετροσ του ωουρϊ να είναι 1.5 Dαγ. 

ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΤΟΡΟΚΕΤΘΣΘΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ Ε ΣΤΟ ΟΥΓΜΑ 

ΚΕΝΤΛΚΟΛ ΑΓΩΓΟΛ 

Θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ αγωγϊν γίνεται μετά τον ζλεγχο καταλλθλότθτασ του 

ορφγματοσ. 

Οι ευκφγραμμοι αγωγοί πριν από τθν τοποκζτθςι τουσ ςτο όρυγμα ελζγχονται και 

κακαρίηονται εςωτερικά. Κατά το κατζβαςμα των ςωλινων ςτο όρυγμα, κλείνουμε τα άκρα 

τουσ, ϊςτε να μθν ειςχωριςουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευκυγραμμίηονται ςε ςχζςθ 

με τουσ υπόλοιπουσ ςωλινεσ και ακολουκείται θ διαδικαςία ςυγκόλλθςθσ. 

Οι κουλοφρεσ μεταωζρονται με τρζιλερ, κοντά το όρυγμα ι τοποκετοφνται ςε ςτακερό 

πλαίςιο για τθν εκτφλιξθ τουσ ι μεταωζρονται επάνω ςε ωορτθγά. Ο αγωγόσ πρζπει να 

προςτατεφεται κατά τθν μεταωορά του. 

Στο ελεφκερο άκρο του αγωγοφ τοποκετείται μία ειδικι κεωαλι που επιτρζπει τθν εφκολθ 

μετακίνθςθ και ζλξθ του, μζςα ςτο όρυγμα, και αποκλείει κάκε ειςχϊρθςθ ξζνου υλικοφ 

μζςα ςτον αγωγό. 

Ο αγωγόσ πρζπει να οδθγείται με κυλίνδρουσ -ειδικά ράουλα- μζςα ςτο όρυγμα: 

·ςτισ αλλαγζσ διεφκυνςθσ του και 

·όταν διαςχίηει ι περιβάλλεται από εμπόδιο με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν πλθγϊνεται θ 

εξωτερικι επιωάνεια του αγωγοφ 

Τοποκζτθςθ Αγωγϊν Ε ςε κοινά ορφγματα 

Σε περιπτϊςεισ που ζνα όρυγμα ζχει να κάνει με πολλοφσ χριςτεσ (άλλου είδουσ δίκτυα) 

π.χ. πεηόδρομοι, θ τοποκζτθςθ αγωγϊν Ε απαιτεί ειδικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να μείνει 

ςτακερόσ ο αγωγόσ μζχρι τθν τελικι επίχωςθ. 

Λόγω τθσ ζκκεςθσ του ςτο ωωσ και τθσ φπαρξθσ υψθλϊν κερμοκραςιϊν, κατά ςυνζπεια 

αφξθςθ του ςυντελεςτι τθσ γραμμικισ διαςτολισ, ο αγωγόσ μπορεί να μετακινθκεί και να 

καταςτραωεί από παρακείμενα δίκτυα άλλων Οργανιςμϊν, γι αυτό θ επίχωςθ του αγωγοφ 

αμζςωσ μετά τθν τοποκζτθςθ ςυνιςτά τθν καλφτερθ ςτακεροποίθςθ. Εάν αυτι θ λφςθ δεν 

μπορεί να επιτευχκεί, είναι απαραίτθτο να επικαλφψουμε μερικϊσ τον αγωγό για να τον 

ςτακεροποιιςουμε. 



Ραροχετευτικοί Αγωγοί και Σζλλεσ 

Ρριν τθν τοποκζτθςθ των παροχϊν Ε ςτο όρυγμα, γίνεται ζλεγχοσ ςτο δάπεδο του 

ορφγματοσ που πρζπει να είναι με τα προβλεπόμενα ςτα αντίςτοιχα ςχζδια. 

Τα πλαϊνά τοιχϊματα του ορφγματοσ πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από κάκε αντικείμενο 

ικανό να προκαλζςει βλάβθ ςτον αγωγό Ε. 

Κατά τθν τοποκζτθςθ των παροχετευτικϊν αγωγϊν μζςα ςτο όρυγμα τα άκρα του αγωγοφ 

πρζπει να ζχουν πϊματα, για να μθν ειςχωροφν υλικά από το όρυγμα. 

Θ επιλογι του ςθμείου τοποκζτθςθσ τθσ ςζλλασ παροχισ ςτον Κεντρικό Αγωγό, γίνεται 

λαμβάνοντασ υπόψθ τον παρακάτω περιοριςμό: 

Το ςθμείο τοποκζτθςθσ πρζπει να απζχει τουλάχιςτον τρεισ (3) ωορζσ τθν εξωτερικι 

διάμετρο του κεντρικοφ αγωγοφ από άλλα εξαρτιματα: 

·Θλεκτρομοφωεσ 

·Σζλλεσ επιςκευισ 

·Σζλλεσ παροχϊν 

·Σθμεία που ςτο παρελκόν ζχει γίνει squezze-off 

·Δικλείδεσ και λοιπά ειδικά τεμάχια. 

ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΑ ΜΕΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟΥ (Ε) 

Γενικά 

Εκτόσ από τθν τοποκζτθςθ τθσ μπλε προειδοποιθτικισ ταινίασ κατά μικοσ του αγωγοφ και 

ςε φψοσ 20 εκ. πάνω από αυτόν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει πρόςκετα 

προειδοποιθτικά μζτρα, για τουσ αγωγοφσ Ε. 

Στισ διαςταυρϊςεισ ι ςτθν παράλλθλθ πορεία των αγωγϊν Ε με τουσ αγωγοφσ άλλων 

Οργανιςμϊν Κοινισ Ωωζλειασ, όταν οι αποςτάςεισ αςωαλείασ μεταξφ των άλλων Ο.Κ.Ο. δεν 

μποροφν να τθρθκοφν. 

Αποςτάςεισ Αςωαλείασ 

Θ ελάχιςτθ απόςταςθ ςωλθναγωγϊν από κτίρια (για κατοικία ι άλλεσ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ) βρίςκεται από τον τφπο: 

Α = 1.5 x P x F x D 

όπου Α: θ ελάχιςτθ απόςταςθ (μ) 

  P: θ πίεςθ ςχεδιάςεων (bar) 

  F: ο ςυντελεςτισ ςχεδιάςεωσ (0.3) 



  D: θ ονομαςτικι διάμετροσ του ςωλινα ςε μ 

Σε κάκε περίπτωςθ το Α πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1 μζτρο. Αποςτάςεισ από άλλουσ 

αγωγοφσ και εγκαταςτάςεισ Κοινισ Ωωζλειασ. 

Εγκαταςτάςεισ Υψθλισ Τάςεωσ 

Θ ελάχιςτθ απόςταςθ του ςωλθνοαγωγοφ από εγκαταςτάςεισ υψθλισ τάςεωσ, καλϊδια, 

γραμμζσ κ.α. κακορίηεται από τισ ςχετικζσ Δθμόςιεσ Αρχζσ και Οργανιςμοφσ, ςφμωωνα με 

τουσ κανονιςμοφσ, που ιςχφουν για τθν χϊρα μασ. 

Εγκαταςτάςεισ Χαμθλισ Τάςεωσ 

Θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ του ςωλθνοαγωγοφ και των εγκαταςτάςεων χαμθλισ τάςεωσ 

καλωδίων, γραμμϊν κλπ. πρζπει να είναι για παράλλθλθ όδευςθ και για διαςταυρϊςεισ 

τουλάχιςτον 0.5 μ εκτόσ αν λθωκοφν ειδικά μζτρα προςταςίασ. 

Διαςταυρϊςεισ με άλλουσ αγωγοφσ 

Θ απόςταςθ από τουσ αγωγοφσ αποχετεφςεωσ πρζπει να είναι όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ, 

αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 0.3 μ. 

Επίςθσ θ απόςταςθ από τουσ άλλουσ αγωγοφσ δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από 0.2 μ 

εκτόσ αν λθωκοφν ειδικά μζτρα προςταςίασ. 

Ραράλλθλθ όδευςθ με άλλουσ αγωγοφσ 

Από αγωγοφσ αποχετεφςεωσ τουλάχιςτον 0.5 μ. Από τουσ άλλουσ αγωγοφσ τουλάχιςτον 

0.30 μ εκτόσ αν λθωκοφν ειδικά μζτρα προςταςίασ. 

Ειδικά Μζτρα Αςωαλείασ 

Θπροςταςία μπορεί να επιτευχκεί τοποκετϊντασ τον αγωγό Ε μζςα ςε ωουρϊ. Το ωουρϊ 

μπορεί να αποτελείται από χάλυβα, χυτοςίδθρο, PVC ι άλλο υλικό και πρζπει να αντζχει 

ςτισ μθχανικζσ καταπονιςεισ, λόγω υπερκείμενων ωορτίων και κα τοποκετείται ςφμωωνα 

με τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ. 

Θδιάμετροσ του ωουρϊ πρζπει να είναι 1.5 ωορά τθν εξωτερικι διάμετρο του αγωγοφ Ε. 

Στισ περιπτϊςεισ που το ωουρϊ χρθςιμοποιείται για κερμικι προςταςία (κοντά ςτισ πθγζσ 

κερμότθτασ) είναι απαραίτθτο ο αγωγό Ε να κεντράρεται μζςα ςτο ωουρϊ. 

Στθν είςοδο και ζξοδο των αγωγϊν από το ωουρϊ τοποκετοφνται προςτατευτικοί δακτφλιοι 

με τθν αποωυγι των γδαρςιμάτων του αγωγοφ Ε. Επίςθσ, όταν το ωουρϊ αποτελείται από 

παλαιά τμιματα, περίπτωςθ ιδθ υπάρχοντοσ 

χυτοςίδθρου ωουρϊ, τότε ελζγχουμε το εςωτερικό του ωουρϊ με πζραςμα πιλότου. 

8. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 



Θ πλιρθσ καταςκευι των αγωγϊν από πολυαικυλζνιο (HDPE) αναλόγου διαμζτρου και 

πιζςεωσ επιμετράται ςε μζτρα μικουσ πλιρουσ καταςκευαςμζνου αγωγοφ. Θ πλθρωμι κα 

γίνει με το αντίςτοιχο άρκρο του τιμολογίου 

«Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:2011 E 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ 

τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201- 2:2011 ονομ. διαμζτρου DN …. mm / ονομ. πίεςθσ Ν 10 

atm» για ςωλινεσ πίεςθσ 10 ΑΤΜ, «Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από ςωλινεσ πολυαικυλενίου 

(PE) με 

ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 E 100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι 

MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 ονομ. διαμζτρου DN 

…. mm / ονομ. πίεςθσ Ν 16 atm » για ςωλινεσ πίεςθσ 16 ΑΤΜ, «Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ από 

ςωλινεσ 

πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 E 100 (με 

ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:2011 ονομ. διαμζτρου DN …. mm / ονομ. πίεςθσ Ν Ν 20 atm» για ςωλινεσ 

πίεςθσ 20 ΑΤΜ, «Σωλθνϊςεισ πιζςεωσ 

από ςωλινεσ πολυαικυλενίου (PE) με ςυμπαγζσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 E 

100 (με ελάχιςτθ απαιτοφμενθ αντοχι MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγζσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:2011 ονομ. διαμζτρου DN …. mm / ονομ. πίεςθσ Ν 25 atm» για ςωλινεσ 

πίεςθσ 25 ΑΤΜ. 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ δίκτυ ςιμανςθσ πάνω από τον 

εγκιβωτιςμό με άμμο του αγωγοφ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 25 

ΣΩΛΘΝΕΣ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΛΔΘΟ (DUCTILE IRON) 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι περιλαμβάνει τισ προδιαγραωζσ ςωλινων φδρευςθσ από 

Ductile Iron (ελατό χυτοςίδθρο ι χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ). 

2. Εωαρμοςτζοι κανονιςμοί - προδιαγραωζσ 

Για τουσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ από χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ (Ductile Iron- 

ελατόσ χυτοςίδθροσ) ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτισ προδιαγραωζσ ISO 2531, κατθγορίασ Κ9 

ι και ΕΝ 545 με ενςωματωμζνθ κεωαλι, πλιρθ μετά ελαςτικοφ δακτυλίου ςτεγανότθτασ. 

Για τθν ταινία ςιμανςθσ που τοποκετείται ςτο όρυγμα για τθν προςταςία και ςιμανςθ του 

αγωγοφ εωαρμόηεται θ ΕΤΕΡ 08-06-08-01. 

3.α Τεχνικά χαρακτθριςτικά ςωλινων 

Αντοχι ςε εςωτερικι υδραυλικι πίεςθ: μεγαλφτερθ των 25 atm 



Εςωτερικι επζνδυςθ: Σιμεντοκονία με τςιμζντο αργιλίου 

  (ALUMINA CEMENT) 

Εξωτερικι προςταςία: Ρρϊτθ ςτρϊςθ-μεταλικόσ ψευδάργυροσ 

  ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ ISO 8179, 

  ελάχιςτου πάχουσ 130 g/m2 

  Δεφτερθ ςτρϊςθ - εποξικι προςταςία 

Ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγανότθτασ Σφμωωνα με προδιαγραωζσ ΕΝ 681/1 από 

  NBR ι EPDM ςφμωωνα με προδιαγραωζσ 

  ISO 4633 

3.β Τεχνικά ςτοιχεία τοποκζτθςθσ 

Το ελεφκερο μικοσ εγκατάςταςθσ κα είναι 0,20 Μ για Φ200 και 0,15 Μ για Φ300. Θ μζγιςτθ 

γωνία εκτροπισ είναι 4ο. 

4. Ρεριγραωι υλικοφ καταςκευισ 

Ο χυτοςίδθροσ ςωαιροειδοφσ γραωίτθ κα είναι τθσ κατθγορίασ 400-15 και οι μθχανικζσ του 

ιδιότθτεσ κα ανταποκρίνονται προσ εκείνεσ του πίνακα 1 τθσ Διεκνοφσ Ρροδιαγραωισ ISO 

1083 και του πίνακα 2 κατά DIN 1693, ςε δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ τφπουσ 

αλλά από το ίδιο μζταλλο χφτευςθσ που χυτεφονται τα εξαρτιματα, και ςυγκεκριμζνα: 

 Ελάχιςτθ αντοχι ςε εωελκυςμό : 400 N/mm2 

 Eλάχιςτθ επιμικυνςθ % : 15 

 Σκλθρότθσ (πλθροωοριακά) : 130-180 Brinell 

4.1 Αρικμόσ Δοκιμίων 

Για κάκε είδοσ δοκιμισ λαμβάνονται δοκίμια ωσ κατωτζρω: 

Ραρτίδα Αρ. Δοκιμίων 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

4.2 Δοκιμι εωελκυςμοφ 



Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι των 400 N/mm2 

Διαςτάςεισ δοκιμϊν: Σφμωωνα με ISO 1083, Σχιμα 5 

4.3 Ελάχιςτθ επιμικυνςθ 

Για τθν κατθγορία 400-15 τα αποτελζςματα των μετριςεων δεν πρζπει να είναι κατϊτερα 

από 15%. Θ μζτρθςθ γίνεται επί του δοκιμίου εωελκυςμοφ πριν και μετά τθν δοκιμι. 

4.4 Επαναλθπτικι δοκιμι 

Εαν ζνα δοκίμιο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δφο 

άλλα δοκίμια. Αν το ζνα από τα δφο δοκίμια αςτοχιςει τότε θ παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν μπορεί να αγνοθκοφν, ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν 

αποτελεςμάτων που δεν οωείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλά 

οωείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

α.Εςωαλμζνθ τοποκζτθςθ του δοκιμίου ι ελαττωματικι λειτουργία τθσ μθχανισ δοκιμισ. 

β. Ελαττωματικι χφτευςθ ι ελαττωματικό τορνίριςμα του δοκιμίου. 

γ.Κραφςθ του δοκιμίου εωελκυςμοφ πζραν από το ςθμείο μζτρθςθσ. 

δ. Ελαττϊματα χφτευςθσ ςτο δοκίμιο, εμωανι μετά τθν κραφςθ. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ λαμβάνεται νζο δοκίμιο και τα αποτελζςματα αντικακιςτοφν εκείνα 

του ελαττωματικοφ δοκιμίου. 

5. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θ επιμζτρθςθ των ςωλινων Ductile Iron για κάκε διάμετρο γίνεται με βάςθ τα τρζχοντα 

τοποκετθμζνα μζτρα (αξονικό μικοσ) τθσ ςωλινωςθσ. 

H πλθρωμι γίνεται για κάκε διάμετρο των επιμετρθκζντων ςωλινων για όλεσ τισ εργαςίεσ 

που ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςχετικά άρκρα Τιμολογίου «Δίκτυα υπό 

πίεςθ από ςωλινεσ ελατοφ χυτοςιδιρου (ductile iron) Με ςωλινεσ DN ….. mm / κλάςθσ 

C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545» δθλαδι προμικεια, προςζγγιςθ, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, τομζσ 

ειδικοί ςφνδεςμοι ςυνδζςεωσ κλπ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 26 

ΕΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ ΑΡΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΛΔΘΟ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αωορά τθν προμικεια, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ τεμαχίων 

από χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ (DUCTILE IRON) ποιότθτασ GGG40 κατά DIN 1693.. 

2. Ρεριγραωι υλικοφ καταςκευισ 



Ο χυτοςίδθροσ ςωαιροειδοφσ γραωίτθ κα είναι τθσ κατθγορίασ 400-15 και οι μθχανικζσ του 

ιδιότθτεσ κα ανταποκρίνονται προσ εκείνεσ του πίνακα 1 τθσ Διεκνοφσ Ρροδιαγραωισ ISO 

1083 και του πίνακα 2 κατά DIN 1693, ςε δοκίμια που χυτεφονται ςε χωριςτοφσ τφπουσ 

αλλά από το ίδιο μζταλλο χφτευςθσ που χυτεφονται τα εξαρτιματα, και ςυγκεκριμζνα: 

 Ελάχιςτθ αντοχι ςε εωελκυςμό : 400 N/mm2 

 Eλάχιςτθ επιμικυνςθ % : 15 

 Σκλθρότθσ (πλθροωοριακά) : 130-180 Brinell 

2.1 Αρικμόσ Δοκιμίων 

Για κάκε είδοσ δοκιμισ λαμβάνονται δοκίμια ωσ κατωτζρω: 

Ραρτίδα Αρ. Δοκιμίων 

1-100 3 

101-200 4 

201-400 5 

401-800 7 

801-1500 10 

Δοκιμι εωελκυςμοφ 

Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν δεν πρζπει να είναι κατϊτερα από τθν ελάχιςτθ 

επιτρεπόμενθ τιμι των 400 N/mm2 

Διαςτάςεισ δοκιμϊν: Σφμωωνα με ISO 1083, Σχιμα 5 

Ελάχιςτθ επιμικυνςθ 

Για τθν κατθγορία 400-15 τα αποτελζςματα των μετριςεων δεν πρζπει να είναι κατϊτερα 

από 15%. Θ μζτρθςθ γίνεται επί του δοκιμίου εωελκυςμοφ πριν και μετά τθν δοκιμι. 

Επαναλθπτικι δοκιμι 

Εαν ζνα δοκίμιο αςτοχιςει ςε ζνα είδοσ δοκιμισ τότε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται ςε δφο 

άλλα δοκίμια. Αν το ζνα από τα δφο δοκίμια αςτοχιςει τότε θ παρτίδα απορρίπτεται. 

Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν μπορεί να αγνοθκοφν, ςε περίπτωςθ ανεπαρκϊν 

αποτελεςμάτων που δεν οωείλονται ςτθν ποιότθτα του ίδιου του μετάλλου αλλά 

οωείλονται ςε οποιονδιποτε από τουσ παρακάτω λόγουσ: 

α.Εςωαλμζνθ τοποκζτθςθ του δοκιμίου ι ελαττωματικι λειτουργία τθσ μθχανισ δοκιμισ. 

β. Ελαττωματικι χφτευςθ ι ελαττωματικό τορνίριςμα του δοκιμίου. 



γ.Κραφςθ του δοκιμίου εωελκυςμοφ πζραν από το ςθμείο μζτρθςθσ. 

δ. Ελαττϊματα χφτευςθσ ςτο δοκίμιο, εμωανι μετά τθν κραφςθ. 

Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ λαμβάνεται νζο δοκίμιο και τα αποτελζςματα αντικακιςτοφν εκείνα 

του ελαττωματικοφ δοκιμίου. 

3. Ρρομικεια και τοποκζτθςθ τεμαχίων από ελατό χυτοςίδθρο 

Ολα τα χυταςιδθρά είδθ τθσ προμικειασ κα τελειϊνουν ςε ωτίδεσ τφπου STANDARD ι ςε 

απλά άκρα καταλλιλου εξωτερικοφ πάχουσ ςφμωωνα με τα DIN. 

Kάκε τεμάχιo κα ωζρει α) το ςιμα του καταςκευαςτι, β) τθν ονομαςτικι διάμετρο και γ) 

τθν κλάςθ του. 

Θαπαιτοφμενθ πίεςθ δοκιμισ για όλα τα είδθ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ των ςαράντα (40) 

ΑΤΜ. 

Θτοποκζτθςθ των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται ταυτόχρονα με τθν 

τοποκζτθςθ των ςωλινων του δικτφου και ςτισ κζςεισ οι οποίεσ προβλζπονται από τθν 

εγκεκριμμζνθ μελζτθ. Ακολουκεί θ ςφνδεςθ των ειδικϊν τεμαχίων ςφμωωνα με τα ςχζδια 

τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ. 

4. Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

Γενικά τα ειδικά τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χλγ) εω όςον ςι διαςτάςεισ τουσ δεν κα 

είναι μεγαλφτερεσ από αυτζσ των εγκεκριμζνων, και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο ηυγίςεωσ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό των χιλιόγραμμων των μετρθκζντων όπωσ 

προβλζπεται παραπάνω με τθν τιμι του τιμολογίου «Ειδικά τεμάχια 

ςωλθνϊςεων από ελατό χυτοςίδθρο ςωαιροειδοφσ γραωίτθ (ductile iron). Καμπφλεσ, ταυ, 

ςυςτολζσ, πϊματα κλπ, όλων των τφπων, μεγεκϊν, κλάςεων πίεςθσ λειτουργίασ, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598». Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ καταςκευι ι προμικειά τουσ 

και θ μεταωορά τουσ επί τόπου του ζργου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 27 

ΧΥΤΟΣΛΔΘΑ ΕΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αναωζρεται ςτθν προμικεια, τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ 

των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων. 

2. Ρρομικεια χυτοςιδθρϊν τεμαχίων 

Ολα τα χυταςιδθρά είδθ τθσ προμικειασ κα τελειϊνουν ςε ωτίδεσ τφπου STANDARD ι ςε 

απλά άκρα καταλλιλου εξωτερικοφ πάχουσ ςωλινασ. Το βάροσ των κατά τεμ. (πλιν των 

ςυνδζςμιων) ορίηεται ςτον πίνακα τθσ προμικειασ. Θ απαιτοφμενθ πίεςθ δοκιμισ για όλα 



τα είδθ πρζπει να μθ υπολείπεται των είκοςι (20) ατμ για τισ διαμζτρουσ ανω των 300 χλς. 

Για άλα τα χυτοςιδθρά υλικά ιςχφουν οι αντίςτοιχοι γερμανικοί κανονιςμοί DIN. 

Kάκε τεμάχιo κα ωζρει το ςιμα του καταςκευαςτι, τθν ονομαςτικι διάμετρο και τθν κλάςθ 

του. 

Οωαιόσ χυτοςίδθροσ (ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τα χυτοςιδθρά υλικά φδρευςθσ) πρζπει 

να είναι κράμα ακατζργαςτου πρωτόχυτου χυτοςίδθρου άριςτθσ ποιότθτασ (χελϊνα) ςε 

ποςοςτό τουλάχιςτον 60% και ςυντριμμάτων δευτερόχυτου καλισ ποιότθτασ (μθχανϊν 

κλπ) μζχρι 40%. Κάκε άλλθ πρόςμιξθ υλικϊν κατϊτερθσ ποιότθτασ αποκλείεται, ϊςτε το 

κράμα να είναι ανκεκτικό, ςυμπαγζσ και ομοιογενζσ. 

Οχυτοςίδθροσ πρζπει να είναι τθσ κλάςθσ ποιότθτασ GG-14 κατά το Γερμανικό πρότυπο 

1961 'Φαιόσ χυτοςίδθροσ και για πάχθ 8-15 χλς. Να παρουςιάηει δθλαδι αντοχι ςε 

εωελκυςμό 16 χλς και ςε κάμψθ 30 χλς με βζλοσ κατά τθν ςτιγμι τθσ κραφςθσ 4 χλς κατ' 

ελάχιςτον. Βάςει των οριςμϊν του Γερμανικοφ τοφτου προτφπου DIN 1961 ςε ςυνδυαςμό 

με τα DIN 50108 “Δοκιμαςία ωαιοφ χυτοςίδθρου, λιψθ χυτοςίδθρου, δοκιμι ςε 

εωελκυςμό, DIN 50110 Δoκιμαςία ωαιoφ χυτοςίδθρου, δοκιμι κάμψθσ” και DIN 50351 

“Δοκιμι ςκλθρότθτασ”, κα γίνεται θ λιψθ διαμόρωωςθ των δοκιμίων και θ δοκιμαςία τουσ. 

Τα ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια κα ελευκερϊνονται από τισ μιτρεσ με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

προωυλάξεισ για τθν αποωυγι ελαττωμάτων κυρτϊςεων και ςυςτολϊν επιβλαβϊν τθσ 

καλισ ποιότθτασ. Τα ειδικά χυτοςιδθρά τεμάχια κα είναι άρτια ιςχυρά και απαλλαγμζνα 

από οποιαδιποτε ελαττϊματα. 

Οι υδραυλικζσ δοκιμζσ πρζπει να διεξαχκοφν ςφμωωνα με τον ακόλουκο πίνακα. 

Τφποσ χυτοφ υλικοφ Ονομαςτικζσ Δοκιμζσ πίεςθσ 

  διάμετροι χγρ/εκ2 

Ειδικά τεμάχια Μζχρι τθσ 0300 25 

  ςυμπεριλαμβανομζνθσ   

  Ανω τθσ 0300 και μζχρι 0600 20 

Για τθν διεξαγωγι τθσ υδραυλικισ δοκιμισ τα ειδικά τεμάχια πρζπει να κρατθκοφν υπο 

πίεςθ για 30 δευτερόλεπτα. Είναι δυνατό να κτυπθκοφν μζτρια με ςωυρί 700 χλγ και πρζπει 

να αντζξουν ςτθν δοκιμι πιζςεωσ χωρίσ ζνδειξθ διαρροισ αωιδρϊςεωσ ι αλλου 

ελαττϊματοσ οποιοδιποτε είδουσ. 

Οπουδιποτε το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ, ι υδραυλικι δοκιμι πρζπει να γίνεται πριν από 

τθν αςωάλτωςθ. 

Τα ειδικά τεμάχια πρζπει να ζχουν εςωτερικά ι εξωτερικά επιχριςκεί με μονωτικό υλικό, 

εκτόσ αν προδιαγραωεί διαωορετικά. Το αςωαλτικό επίχριςμα ι μονωτικό υλικό πρζπει να 

ςκλθρυνκεί γριγορα με καλι επικόλλθςθ και να απολεπίηεται. Θ εςωτερικι επίχρυςθ 



πρζπει να μθν περιζχει ςυςτατικά που να είναι διαλυτά ςτο νερό ι ςτοιχεία που να είναι 

δυνατόν να προκαλζςουν οποιαδιποτε γεφςθ ι οςμι ςε αυτό μετά από κατάλλθλο 

πλφςιμο του αγωγοφ. 

Γενικά τα χυτοςιδθρά ειδικά τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χλγ) εω όςον ςι διαςτάςεισ 

τουσ δεν κα είναι μεγαλφτερεσ απο αυτζσ των εγκεκριμζνων, και κα ςυντάςςεται 

πρωτόκολλο ηυγίςεωσ. Εαν οι διαςτάςεισ των ειδικϊν τεμαχίων είναι μεγαλφτερεσ από τισ 

αναγραωόμενεσ ςτα ςχζδια ι ςτα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ τότε αυτά είτε απορρίπτονται 

απο τθν Υπθρεςία είτε γίνονται δεκτά με τον όρο όμωσ τθσ πλθρωμισ των για το βάροσ 

μόνον το οποίο αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των τεμαχίων. Είναι 

δυνατό όμωσ θ επιμζτρθςθ οριςμζνων χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων να γίνει κατά 

τεμάχια βάςει του πίνακα παραγγελίασ και θ τιμι τουσ να βρίςκεται ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ 

μανάδασ του Τιμολογίου. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό των χιλιογράμμων ι των τεμαχίων των 

μετρθκζντων όπωσ προβλζπεται παραπάνω με τθν ςυμβατικι τιμι μονάδασ, 

καταςκευαηομζνων χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων και τθ μεταωορά τουσ μζχρι του τόπου 

αποκικευςθσ. 

3. Τοποκζτθςθ χυτοςιδθρϊν τεμαχίων 

Θ τοποκζτθςθ των χυτοςιδθρϊν ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται ταυτόχρονα με τθν 

τοποκζτθςθ των ςωλινων του δικτφου και ςτισ κζςεισ οι οποίεσ προβλζπονται από τθν 

εγκεκριμμζνθ μελζτθ. 

Θεπιμζτρθςθ των τοποκετοφμενων ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται με ειδικά τεμάχια 

εςωτερικισ διαμζτρου μεγαλφτερθσ των 20 χλς (θ τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων 

μικρότερθσ διαμζτρου περιλαμβάνεται ςτθν τιμι τθσ τοποκζτθςθσ των ςωλινων ςε 

χιλιόγραμμα βάρουσ και περιλαμβάνει τθν προςζγγιςθ, καταβίβαςθ ςε οποιοδιποτε βάκοσ 

και τοποκζτθςθ για ςφνδεςθ, 

Θπλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον αρικμό των χιλιογράμμων των μετρθκζντων όπωσ 

προβλζπεται παραπάνω με τθν ςυμβατικι τιμι μονάδασ, τθν προβλεπόμενθ ςτο τιμολόγιο. 

Θ τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των απαιτουμζνων 

για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων, μθχανθμάτων και μεταωορικϊν μζςων 

εγκαταςτάςεων, εωοδίων, υλικϊν και εργαςίασ. 

4. Σφνδεςθ χυτοςιδθρϊν τεμαχίων 

Τα χυτοςιδθρά ειδικά τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χγρ) εω' όςον οι διαςτάςεισ 

αυτϊν δεν κα είναι μεγαλφτερεσ των εγκεκριμζνων, ςυνταςςόμενου πρωτοκόλλου 

ηυγίςεωσ κατά τα κανονιςμζνα. Εάν οι διαςτάςεισ των ευκφγραμμων τεμαχίων είναι 

μεγαλφτερεσ των αναγραωομζνων ςτα ςχζδια ι τα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ, τότε αυτά 

απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία, είτε γίνονται δεκτά υπό τον όρο όμωσ τθσ πλθρωμισ των 

για το βάροσ μόνο που αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των 

τεμαχίων ςφμωωνα με τα DIN. 



Θ πλθρωμι των ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται με βάςθ τθν αντίςτοιχθ ςυμβατικι τιμι 

μονάδασ τθσ προβλεπόμενθσ ςτα Τιμολόγια. Θ τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ 

αποηθμίωςθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων, δοκιμϊν, μθχανθμάτων και 

μεταωορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εωοδίων και υλικϊν και εργαςίασ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 28 

ΧΑΛΥΒΔΛΝΑ EΛΔΛΚΑ ΤΕΜΑΧΛΑ 

1. Αντικείμενο 

H παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραωι αωορά ςτθν προμικεια, μεταωορά, τοποκζτθςθ και 

ςφνδεςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων (ταυ, αμωιωλαντηωτά, ςυςτολζσ κλπ). 

Οι ιςχφουςεσ Διεκνείσ Ρροδιαγραωζσ είναι οι ίδιεσ με τισ προδιαγραωζσ των 

χαλφβδοςωλινων. Θ ποςότθτα του χάλυβα είναι ST 37-2 κατά DIN 17100 ι GRADE Β 

κατά ASTM-A 283. 

2. Ρρομικεια - μεταωορά 

Τα χαλφβδινα ειδικά τεμάχια κα προζρχονται από τα εργοςτάςια του εξωτερικοφ ι 

εςωτερικοφ, βεβαιοφμενθσ τθσ προζλευςισ τουσ είτε δια του επί τοφτων ςιματοσ του 

εργοςταςίου, είτε δια πιςτοποιιςεωσ του εργοςταςίου προελεφςεωσ εν πρωτφπω 

προςαχκθςομζνθσ κατά τθν παραλαβι. 

Οι προμθκευτζσ των ανωτζρω ειδικϊν τεμαχίων πρζπει να αναωζρουν επί ποινι 

απαράδεκτου τθσ προςωοράσ των, τθν ποιότθτα και αντοχι του χάλυβα καταςκευισ κακϊσ 

και τισ προδιαγραωζσ βάςθ των οποίων καταςκευάςκθκαν αυτά. 

Τα ειδικά τεμάχια πρζπει όπωσ καταςκευάηονται και παραδίδονται ςφμωωνα με τουσ 

ιςχφοντεσ διεκνείσ κανονιςμοφσ για ειδικά τεμάχια ζργων φδρευςθσ. 

Τα χυτοςιδθρά τεμάχια κα είναι ωλαντηωτά ι μθ ανάλογα τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ και 

ςφμωωνα με το κομβολόγιο. Οι ωλάντηεσ που ενςωματϊνονται ςτα ειδικά τεμάχια πρζπει 

να πλθροφν τουσ παρακάτω όρουσ: 

1.Οι ωλάντηεσ προορίηονται για χριςθ ςε δίκτυο πόςιμου νεροφ για τοποκζτθςθ εντόσ του 

εδάωουσ ι εντόσ ωρεατίων από ςκυρόδεμα. 

2.Οι ωλάντηεσ κα ζχουν λαιμό γαι ςυγκόλλθςθ με χαλφβδινουσ ςωλινεσ. Θ καταςκευι του 

κα είναι ςφμωωνθ με το Γερμανικό πρότυπο DIN 2632, 2633, 2634 για πίεςθ λειτουργίασ 

αντίςτοιχα 10, 16 και 25 BAR αντίςτοιχα. 

3.Το υλικό κα είναι RST37-2 κατά DIN 17100 ι καλφτερο. Ειδικά για τισ ωλάντηεσ Ν 25 κατά 

DIN 2634 το υλικό κα είναι τουλάχιςτον C22 κατά DIN 17100. Θ μθχανουργικι κατεργαςία 

κα γίνει ςφμωωνα με το πρότυπο DIN 2519, δθλ. τα τεμάχια κα είναι ςωυριλατα, 

πρεςςαριςτά ι ςυγκολλθτά και οι κατεργαςίεσ και οι ανοχζσ κα είναι ςφμωωνεσ με τισ 

παραγράωουσ 4.2 και 4.3 του προτφπου 2519. 



4.Οι ωλάντηεσ κα ζχουν προεξοχι (πατοφρα) τφπου C κατά DIN 2526. Με κάκε ωλάντηα κα 

παραδοκεί ο αντίςτοιχοσ ελαςτικόσ δακτφλιοσ που κα εξαςωαλίηει τθν ςτεγανότθτα τθσ 

ςφνδεςθσ. Το υλικό του ελαςτικοφ δακτυλίου κα είναι τουλάχιςτον NITRILE RUBBER GRADE 

T κατά BS 2494 ι ιςοδφναμο και κα είναι κατάλλθλο για τθν προβλεπόμενθ πίεςθ 

λειτουργίασ. 

5.Κάκε ωλάντηα κα εχει υποχρεωτικά ενδείξεισ για τθν ονομαςτικι διάμετρο DN, τθν 

εξωτερικι διάμετρο ςωλινα, τθν ονομαςτικι πίεςθ Ν, το ςιμα του καταςκευαςτι, το 

υλικό και τον αρικμό του DIN με βάςθ το οποίο ζχει καταςκευαςκεί. 

Ο ζλεγχοσ των εργοςταςιακϊν ειδικϊν χαλφβδινων τεμαχίων γίνεται από τθν επίβλεψθ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του καταςκευαςτι. Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να παρζχει όλα τα ςτοιχεία 

ϊςτε να εξακριβωκεί εάν τα ειδικά τεμάχια ζχουν καταςκευαςκεί ςφμωωνα με τουσ όρουσ 

τθσ προδιαγραωισ. 

Στα ειδικά τεμάχια πριν τθν καταςκευι τθσ μονωτικισ προςταςίασ κα ελζγχονται οι 

θλεκτροςυγκολλιςεισ οπτικά ι με ςυςκευι υπεριχων ι και ακόμα εάν οι κολλιςεισ 

κρικοφν αρχικά ακατάλλθλεσ ο επιβλζπων μπορεί να ηθτιςει να γίνει ζλεγχοσ με ακτίνεσ Χ 

(ραδιαγραωίεσ). Θ ονομαςτικι πίεςθ του χαλφβδινου τεμαχίου κα είναι ίςθ προσ τθν 

ονομαςτικι πίεςθ του ςθμείου τθσ ςωλθνογραμμισ που εςωματϊνεται. 

Κατά τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ και αντοχισ, τα ειδικά τεμάχια πρζπει να αντζχουν χωρίσ 

καμμία διαρροι ι εωίδρωςθ ςτισ υπό των οικείων τεχνικϊν προδιαγραωϊν προβλεπόμενεσ 

πιζςεισ δοκιμισ. 

Μετά τον ζλεγχο των θλεκτροςυγκολλιςεων του ειδικοφ χαλφβδινου τεμαχίου κα γίνεται θ 

προςτατευτικι εξωτερικι και εςωτερικι μόνωςθ. 

Θ εξωτερικι μόνωςθ των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνει με περιζλιξθ ταινιϊν ςε πολλαπλζσ 

ςτρϊςεισ (επίδεμοι) με ιδιαίτερθ προςοχι. 

Για τθν ομαλι περιζλιξθ των ταινιϊν κα γίνει πλιρωςθ των εμωανιηομζνων κενϊν με 

μαςτίχα και πριν από οποιαδιποτε εργαςία κα γίνει επιμελισ κακαριςμόσ τθσ ςωλθνϊςεωσ 

ςτο ςθμείο του αρμοφ από βρωμιζσ, ςκόνθ, υγραςία, λιπαντικά υπολείμματα οξείδωςθσ 

και υπολείμματα ςυγκόλλθςθσ με τρίψιμο με ςυρματόβουρτςα και κα επακολουκιςει 

βαωι των εξωτερικϊν αρμϊν με PRIMER. Θ επάλειψθ κα γίνει με βοφρτςα ι με ρολλό. Το 

αςτάρι κα αωεκεί να ςτεγνϊςει για 5 ζωσ 30 λεπτά (ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ) πριν γίνει οποιαδιποτε περιζλιξθ ταινίασ. Θ ταινία για τθν εξωτερικι περιζλιξθ 

κα είναι τριϊν ςτρωμμάτων αςφμμετρου πάχουσ με τθν ακόλουκθ (ι άλλθ ιςοδφναμθ ι 

καλφτερθ) καταςκευι. 

α. Ρρϊτο ςτρϊμα από βουτίλιο πάχουσ μεγαλφτερου ι ίςου από 0.06 χλς. 

β.Ενδιάμεςο ςτρϊμα από ωιλμ πολυαικυλενίου πάχουσ μεγαλφτερου ι ίςου από 0.27 χλς. 

γ.Εξωτερικό ςτρϊμα από βυνίλιο πάχουσ μεγαλφτερου ι ίςου από 0.06 χλς. 

Ετςι το ςυνολικό πάχοσ τθσ ταινίασ κα είναι μεγαλφτερο ι ίςο των 0.80 χλς. 



Θ Εςωτερικι προςταςία περιλαμβάνει μετά τον κακαριςμό των εςωτερικϊν επιωανειϊν 

των θλεκτροςυγκολλιςεων τθν βαωι με εποξειδικζσ ρθτίνεσ όπωσ προαναωζρεται για τθν 

προςταςία τθσ εςωτερικισ επιωάνειασ των ςωλινων. Θ βαωι τουλάχιςτον πάχουσ 200 μm 

πρζπει να επικαλφπτει τθν υωιςτάμενθ επζνδυςθ εκατζρωκεν ζτςι ϊςτε να αποκαταςτακεί 

θ ςυνζχεια τθσ βαωισ άνευ κάποιου ελαττϊματοσ. 

Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να δίνει πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο 

νερό τθσ εςωτερικισ προςταςίασ. 

Τα αποτελζςματα τθσ άνω δοκιμισ για τθν ςτεγανότθτα και αντοχι όςο και για τθν καλι εν 

γζνει κατάςταςθ των ειδικϊν τεμαχίων και τθσ προςτατευτικισ αυτϊν επικάλυψθσ κα 

πιςτοποιθκοφν κατά τθν ςφνταξθ του πρωτόκολλου παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

3. Τοποκζτθςθ 

Θτοποκζτθςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται ςυγχρόνωσ με τθν 

τοποκζτθςθ τθσ ςωλθνογραμμισ του δικτφου και ςτισ κζςεισ τισ προβλεπόμενεσ απο τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

Θπροςζγγιςθ, θ καταβίβαςθ ςε οποιοδιποτε βάκοσ, θ τοποκζτθςθ των ειδικϊν τεμαχίων 

για ςφνδεςθ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι των ειδικϊν χαλφβδινων τεμαχίων. 

4. Σφνδεςθ 

1.Θ ςφνδεςθ των χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων κα εκτελείται κατά τουσ τρόπουσ τουσ 

προβλεπόμενουσ ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ δθλαδι απ' ευκείασ με θλεκτροςυγκόλλθςθ ι με 

ωλάνητεσ λαιμοφ. 

2.Θ ςφνδεςθ των ειδικϊν χαλφβδινων τεμαχίων με τουσ αντίςτοιχουσ χαλυβδοςωλινεσ 

γίνεται με θλεκτροςυγκόλλθςθ. Για τισ θλεκτροςυγκολλιςεισ ιςχφει γενικά το πρότυπο 

AWWA C206. 

3.Θ ςφνδεςθ των ωλαντηϊν κα γίνεται με χαλφβδινα μπουλόνια ςε κερμό. Οι ελικοτομζσ 

τουσ κα είναι κατά το διεκνζσ ςφςτθμα και θ κεωαλι και τα περικόχλια εξαγωνικά. 

Θ μορωι και οι διαςτάςεισ τουσ κα ανταποκρίνονται ςτθν τελευταία ζκδοςθ του 

Γερμανικοφ Ρροτφπου DIN 601. Τα περικόχλια κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του 

Γερμανικοφ Ρροτφπου DIN 555. Ο χάλυβασ κα είναι ποιότθτασ 4D κατά DIN 267. 

Ολοι οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα υποςτοφν επικαδμίωςθ με ανοδίωςθ ςε όλεσ τισ 

ορατζσ επιωάνειεσ αυτϊν. Ο τρόποσ επικαδμίωςθσ και ο ζλεγχοσ και θ παραλαβι τουσ κα 

γίνει ςφμωωνα με τουσ όρουσ του Αμερικάνικου Ρροτφπου ASTM/A 165-71, όπωσ αυτό 

ιςχφει ςιμερα. 

Θ ςτεγάνωςθ τθσ ςφνδεςθσ κα επιτυγχάνεται μζςω παρεμβφςματοσ το οποίο αποτελείται 

από ελαςτικό δακτφλιο πάχουσ 3 χλς για τισ ωλάντηεσ διαμζτρου Φ60-Φ300. 

Το υλικό του ελαςτικοφ δακτυλίου κα είναι τουλάχιςτον NITRILE RUBBBER GRADE T κατά BS 

2494 ι ιςοδφναμο και κα είναι κατάλλθλο για τθν προβλεπόμενθ πίεςθ λειτουργίασ. 



Θ εςωτερικι διάμετροσ των ωλαντηϊν αυτϊν κα είναι κατά 10 χλς μεγαλφτερθ τθσ 

εςωτερικισ διαμζτρου τθσ ωλάντηασ και θ εξωτερικι κα εωάπτεται των κοχλιϊν. 

Θ ςφνδεςθ τθσ ωλάντηασ κα γίνεται ωσ εξισ: 

Ευκυγραμμίηονται τα τεμάχια και τοποκετοφντα ϊςτε οι οπζσ των ωλαντηϊν να βρίςκονται 

ακριβϊσ θ μία απζναντι από τθν άλλθ και να αωεκεί μικρό κενό για τθν ειςαγωγι του 

ελαςτικοφ δακτυλίου. 

Ειςάγεται ο δακτφλιοσ και κατόπιν τα μπουλόνια. Γίνεται κζντρωςθ του δακτυλίου. Τίκενται 

οι κοχλίεσ και ςωίγγονται βακμιαία με διαδοχικι κοχλίωςθ των διαμετρικϊσ αντικείμενων 

μπουλονιϊν. 

Ομοίωσ θ εξωτερικι προςτατευτικι μόνωςθ των ςυνδζςεων των ωλαντηϊν όταν 

τοποκετοφνται ςτο ζδαωοσ κα γίνει με τον ακόλουκο τρόπο ι άλλο ιςοδφναμο: 

α.Αωοφ κακαρίςουμε καλά τον ςωλινα και τισ ωλάντηεσ γφρω από τθν ςφνδεςθ από 

υγραςία, βρωμιζσ ι ξζνα υλικά, γεμίηουμε το κενό των ωλαντηϊν με πλαςτικό υλικό που 

ζχει τραχειά επιωάνεια. 

β.Μετά τυλίγουμε όλθ τθν ςφνδεςθ με ταινία τριϊν ςτρϊςεων ςφμωωνα με το DIN 30675 

μζροσ Λ. 

γ.Μετά όλθ θ καταςκευι περιτυλίγεται με ειδικό προςτατευτικό πλαςτικό χαρτί. 

Ρριν τθν ςφνδεςθ του ειδικοφ τεμαχίου κα γίνεται επιμελισ εξζταςι του από τον 

Επιβλζποντα. Εάν θ εξωτερικι προςταςία ζχει βλαωκεί είτε κατά τθν μεταωορά, είτε κατά 

τον καταβιβαμό είτε ςε οποιοδιποτε άλλο ςθμείο τθσ εργολαβίασ ο ανάδοχοσ κα 

υποβάλλεται ςτθν δαπάνθ αποκατάςταςθσ με χριςθ μαςτίχασ και επενδυτικισ ταινίασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι καμία αποηθμίωςθ δεν υποβάλλεται ςτον ανάδοχο. 

5. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Τα ευκφγραμμα χαλφβδινα τεμάχια κα επιμετρϊνται ςε βάροσ (χγρ) εω' όςον οι διαςτάςεισ 

αυτϊν δεν κα είναι μεγαλφτερεσ των εγκεκριμζνων, ςυνταςςόμενου πρωτοκόλλου 

ηυγίςεωσ κατά τα κανονιςμζνα. Εάν οι διαςτάςεισ των ευκφγραμμων τεμαχίων είναι 

μεγαλφτερεσ των αναγραωομζνων ςτα ςχζδια ι τα λοιπά τεφχθ τθσ μελζτθσ, τότε αυτά 

απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία, είτε γίνονται δεκτά υπό τον όρο όμωσ τθσ πλθρωμισ των 

για το βάροσ μόνο που αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ και εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των 

τεμαχίων ςφμωωνα με τα DIN. 

Θ πλθρωμι κα γίνει βάςθ του αρικμοφ των χιλιόγραμμων των μετρθκζντων όπωσ 

προβλζπεται πιο πάνω με τθν ςυμβατικι τιμι του Τιμολογίου «Καταςκευι ευκυγράμμων 

τμθμάτων δικτφου με χαλυβδοςωλινεσ». Θ πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν 

προμικεια των καταςκευαηόμενων ευκφγραμμων χαλφβδινων ειδικϊν τεμαχίων και τθν 

μεταωορά τοφτων επί τόπου του ζργου τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ. 

Οι ωλάντηεσ που ςυγκολλοφνται ςτο ζνα ι ςτα δφο άκρα των ευκφγραμμων τμθμάτων για 

καταςκευι ωλαντηωτϊν ι αμωιωλαντηωτϊν ειδικϊν τεμαχίων επιμετρϊνται ςε βάροσ (χγρ) 



και εω’ όςον οι διαςτάςεισ αυτϊν δεν κα είναι μεγαλφτερεσ των εγκεκριμζνων, 

ςυνταςςόμενου πρωτοκόλλου ηυγίςεωσ κατά τα κανονιςμζνα. Εάν οι διαςτάςεισ των 

ευκφγραμμων τεμαχίων είναι μεγαλφτερεσ των αναγραωομζνων ςτα ςχζδια ι τα λοιπά 

τεφχθ τθσ μελζτθσ, τότε αυτά απορρίπτονται από τθν Υπθρεςία, είτε γίνονται δεκτά υπό τον 

όρο όμωσ τθσ πλθρωμισ των για το βάροσ μόνο που αντιςτοιχεί ςτισ κανονικζσ και 

εγκεκριμζνεσ διαςτάςεισ των τεμαχίων ςφμωωνα με τα DIN. 

Θ πλθρωμι κα γίνει βάςθ του αρικμοφ των χιλιόγραμμων των μετρθκζντων όπωσ 

προβλζπεται πιο πάνω με τθν ςυμβατικι τιμι του Τιμολογίου «Φλάντηεσ ςυγκολλιςεωσ 

χαλφβδινεσ». Θ πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν προμικεια των 

καταςκευαηόμενων χαλφβδινων ωλαντηϊν και τθν μεταωορά τοφτων επί τόπου του ζργου 

τθν τοποκζτθςθ και τθν ςφνδεςθ τουσ. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 29 

ΑΕΑΕΞΑΓΩΓΟΛ ΑΚΑΚΑΤΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα προδιαγραωι αναωζρεται ςτθν προμικεια αεραεξαγωγϊν (βαλβίδων 

ειςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα) ακακάρτων για τον εξοπλιςμό του δικτφου με ςκοπό τθν 

αςωαλι λειτουργία του. Κα χρθςιμοποιιςουμε δφο είδθ αεραεξαγωγϊν: 

Βαλβίδα μονισ ενζργειασ εξαγωγισ αζρα. Ο αεραεξαγωγόσ αυτόσ δουλεφει αυτόματα 

όταν το δίκτυο βρίςκεται ςε πίεςθ για τθν απελευκζρωςθ του ςυςςωρευμζνου αζρα ςτα 

υψθλά ςθμεία του δικτφου. 

Αεραεξαγωγό διπλισ ενζργειασ ειςαγωγισ και εξαγωγισ αζρα. Ο αεραεξαγωγόσ αυτόσ 

αποτελείται από δφο μζρθ. Ο κφριοσ κορμόσ χρθςιμοποιείται για τθν ειςαγωγι και εξαγωγι 

μεγάλων ποςοτιτων αζρα ενϊ ο δευτερεφον κορμόσ που ομοιάηει προσ τθν βαλβίδα μονισ 

ενζργειασ χρθςιμοποιείται για τθν απομάκρυνςθ των ωυςςαλίδων αζρα από το νερό. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-07-07 

3. Tεχνικά Χαρακτθριςτικά 

3.1Ο αεραεξαγωγόσ κα πρζπει να είναι αρκετά ευπακισ ϊςτε να επιτρζπει: 

τθν αςωαλι απομάκρυνςθ του ελκόμενου ι ςυγκεντροφμενου αζρα ςτα υψθλά ςθμεία 

των αγωγϊν. 

τθν απομάκρυνςθ του ιδθ ευριςκόμενου μζςα ςτισ ςωλθνϊςεισ αζρα. 

τθν ειςαγωγι του αζρα για τθν μθ δθμιουργία υποπιζςεων ςτισ ςωλθνογραμμζσ. 

3.2Τα χαρακτθριςτικά καταςκευισ του αεραεξαγωγοφ πρζπει να είναι ικανά ϊςτε να 

ιςχφουν: 



πίεςθ λειτουργίασ 10 ΑΤΜ (kg/cm2) 

πίεςθ δοκιμισ 16 ΑΤΜ (kg/cm2) 

3.3Ο αεραεξαγωγόσ αποτελείται από α) ζνα ςϊμα από πολυαμίδιο ενιςχυμζνο με 

υαλοβάμβακα κινθτισ λειτουργίασ κωνικοφ ςχιματοσ και πλωτιρα αωρϊδουσ 

πολυαικυλενίου, για ταχεία εξαγωγι και ειςαγωγι αζρα ςε δίκτυα υπό πλιρωςθ ι 

εκκζνωςθ (τουλάχιςτον 150 m3/h ςε διαωορικι πίεςθ 0,2 bar και ικανότθτα λειτουργίασ 

μζχρι διαωορικι πίεςθ 0,8 bar) και β) μία ανεξάρτθτθ βαλβίδα αυτόματθσ λειτουργίασ 

ςυμπαγοφσ καταςκευισ με ςϊμα από πολυαμίδιο, ενιςχυμζνο με υαλοβάμβακα, τφπου 

αυτοκακαριηόμενου κυλιόμενου διαωράγματοσ, με αυτοκακαριηόμενο ςτόμιο, επιωάνειασ 

τουλάχιςτον 12 mm2. Σε ανεξάρτθτο κάλαμο μθ ερχόμενθ ςε επαωι με λφματα, για 

εξαγωγι αζρα υπό πλιρωσ ανεπτυγμζνθ πίεςθ. Κα είναι ελάχιςτθσ πίεςθσ ςτεγανοποίθςθσ 

0,2 bar και φψουσ όχι μεγαλφτερου των 50 cm για τοποκζτθςθ ςε ωρεάτιο λυμάτων.. 

3.4Το ςϊμα του αεραεξαγωγοφ κα καταλιγει ςε ωλάντηα διαςτάςεων ςφμωωνα με τα 

πρότυπα DIN 2501/28604 ζωσ 28607 και πιζςεωσ 10 Ν. Με τθν ωλάντηα ο αεραεξαγωγόσ 

κα ςυνδζεται με το δίκτυο. 

4. Ελεγχοι - Δοκιμζσ 

4.1 Ελεγχοι διενεργοφμενοι ςε κάκε ζνα αεραεξαγωγό 

4.1.1.Επικεϊρθςθ 

Συγκεκριμμζνα: 

Τιρθςθ δεδομζνων παραγγελίασ. 

Ελεγχοσ τφπου μορωισ 

Ελεγχοσ προςτατευτικισ ςτρϊςεωσ εςωτερικϊσ και εξωτερικϊσ (με γυμνό οωκαλμό) 

Ελεγχοσ λειτουργίασ (πλωτιρα) και κατεφκυνςθ κλειςίματοσ 

4.1.2Δοκιμι αντοχισ και ςτεγανότθτασ 

Κάκε αεραεξαγωγόσ κα δοκιμαςκεί ςε υδραυλικι πίεςθ. Θ πίεςθ δοκιμισ του ςϊματοσ τθσ 

δικλείδασ κα είναι 1,5 ωορά μεγαλφτερθ τθσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ πιζςεωσ λειτουργίασ 

για όλα τα μεγζκθ. 

Θ πίεςθ πρζπει να διατθρείται ςτακερι ςε όλο το διάςτθμα των 2 min χωρίσ προςκικθ 

νεροφ. Το ςϊμα του αεραεξαγωγοφ κα πρζπει προθγουμζνωσ να ζχει κακαριςκεί και 

ςτεγνϊςει και δεν πρζπει να εμωανιςκεί καμμία ορατι διαρροι. 

4.2 Ελεγχοσ υλικοφ καταςκευισ αεραεξαγωγϊν 

Θ ποιότθτα του ωαιοφ χυτοςίδθρου κα εξαςωαλίηεται κατ' αρχάσ από τθν κατάκεςθ 

πιςτοποιθτικοφ δοκιμϊν ανεγνωριςμζνου ινςτιτοφτου δοκιμϊν. 



Εάν υπάρχει αςάωεια ςτο πιςτοποιθτικό υλικοφ κα παραλαμβάνονται δείγματα από τουσ 

αεραεξαγωγοφσ και κα αποςτζλλονται με ωροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου ςε 

εργαςτιριο δοκιμϊν. 

Εάν οι αεραεξαγωγοί καταςκευάηονται ςτθν Ελλάδα ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί 

εγγράωωσ τουλάχιςτον δζκα πζντε (15) θμζρεσ τθν επίβλεψθ ϊςτε να παραβρεκεί τισ 

θμζρεσ τθσ χφτευςθσ. Ραράλθψθ τθσ ειδοποίθςθσ ςυνεπάγεται απόρριψθ των τεμαχίων 

που κα χυτευκοφν. Κατά τθν χφτευςθ κα λαμβάνονται τα κατάλλθλα δείγματα. 

Θ λιψθ και διαμόρωωςθ των δειγμάτων κακϊσ και οι δοκιμζσ κα γίνονται ςφμωωνα με τα 

οριηόμενα από τα DIN 50110 για το ωαιό χυτοςίδθρο (μικοσ δοκιμίου 650 mm και 

διάμετροσ δοκιμϊν 30 mm). Για κάκε είδοσ δοκιμϊν λαμβάνονται τουλάχιςτον δφο δοκίμια. 

5. Μεταωορά και Ραράδοςθ 

1.Μετά τισ δοκιμζσ κάκε αεραεξαγωγόσ κα ςτεγνωκεί και ετοιμαςκεί για ωόρτωςθ 

2.Αν κρικεί απαραίτθτο λόγω δυςμενϊν ςυνκθκϊν μεταωοράσ ο προμθκευτισ κα 

υποχρεωκεί να τοποκετιςει τουσ αεραεξαγωγοφσ ςε ξυλοκιβϊτια και να καλφψει τα άκρα 

με ξφλα, μοριοςανίδεσ, πλαςτικό ι άλλο υλικό. 

6. Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ των αεραεξαγωγϊν ακακάρτων κα γίνεται ανά διάμετρο και πίεςθ 

λειτουργίασ για τον πραγματικό αρικμό αυτϊν που τοποκετικθκαν ικανοποιθτικά, 

ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ τεχνικισ προδιαγραωισ, τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και 

τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Θπλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον κατά των ανωτζρω επιμετροφμενο αρικμό τεμαχίων επί 

τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδασ του τιμολογίου. 

ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 30 

ΔΛΚΛΕΛΔΕΣ ΤΥΡΟΥ ΡΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 

1. Αντικείμενο 

Θ παροφςα Τεχνικι προδιαγραωι αωορά τθν προμικεια, μεταωορά και εγκατάςταςθ 

ωλαντηωτϊν δικλείδων τφπου πεταλοφδασ από ελατό χυτοςίδθρο. Οι δικλείδεσ κα πρζπει 

να πλθροφν τισ κατωτζρω απαιτιςεισ και κα ςυμωωνοφν με τα ςχζδια και τα λοιπά 

ςυμβατικά ςτοιχεία. 

2. Εωαρμοςτζεσ προδιαγραωζσ 

Εχει εωαρμογι θ ΕΤΕΡ 08-06-07-03 

3. Γενικζσ Απαιτιςεισ 



Οι δικλείδεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμωωνα με το πρότυπο DIN 3354 PART2 και ΕΝ 

593. κα ζχουν πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001 και ζγγραωθ πιςτοποίθςθ από το τμιμα 

δοκιμϊν του εργοςταςίου. 

Το ςϊμα και ο δίςκοσ των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνο από ελατό χυτοςίδθρο 

(DUCTILE IRON) ποιότθτασ GGG40 κατά DIN 1693 και τυποποίθςθσ ISO 1083-91 και μετά τθν 

xφτευςθ κα πρζπει να παρουςιάηουν λεία επιωάνεια χωρίσ λζπια. εξογκϊματα, κοιλότθτεσ 

και οποιαδιποτε άλλα ελαττϊματα ι αςτοχίεσ χυτθρίου. Aπαγορεφεται θ πλιρωςθ των 

παραπάνω κοιλοτιτων με ξζνθ φλθ. 

Τα ςϊματα των δικλείδων κα ζχουν κακαριςτεί με αμμοβολι και κατόπιν κα ζχουν βαωτεί 

εξωτερικϊσ με 2 ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικοφ χρϊματοσ υψθλισ αντοχισ. εποξειδικι βαωι, 

πάχουσ όλων των ςτρϊςεων τουλάχιςτον 300 μm RAL 5005. Εςωτερικϊσ το ςυνολικό πάχοσ 

τθσ βαωισ κα είναι τουλάχιςτον 300 μm RAL 

5005. 

Οδακτφλιοσ του ςϊματοσ κα είvαι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4021. 

Οδακτφλιοσ ςτεγάνωςθσ του δίςκου κα είναι από ελαςτομερζσ EPDM και με τζτοια μορωι 

και καταςκευι ϊςτε να πραγματοποιεί τθν ςτεγάνωςθ και ςτισ δφο διευκφνςεισ τθσ ροισ. 

Οδίςκοσ κα είναι διπλισ εκκεντρότθτασ και κα ωζρει δακτφλιο ςυγκράτθςθσ από ελατό 

χυτοςίδθρο με επικάλυψθ από εποξειδικι βαωι, για τθν τοποκζτθςθ του δακτυλίου 

ςτεγάνωςεισ με ανοξείδωτουσ κοχλίεσ κατά AISI 3Ο4-Α2. 

Οι άξονεσ κα είναι καταςκευαςμζνοι από ανοξείδωτο χάλυβα ASl 420. 

Για διατομι τθσ δικλείδασ πάνω από 800mm θ αντικατάςταςθ του δακτυλίου 

ςτεγάνωςθσ κα πραγματοποιείται χωρίσ τθν εξαγωγι τθσ δικλείδασ από το δίκτυο αλλά με 

τθν ειςαγωγι του τεχνίτθ ςτον αγωγό. 

Οι ωλάντηεσ των δικλείδων κα είναι καταςκευαςμζνεσ και τρυπθμζνεσ κατά DIN 2501 ι ISO 

7005 Ν 10/16/25. 

To ςϊμα των δικλείδων κα ωζρουν ανάγλυωα τθν ονομαςτικι διάμετρο, τθν ονομαςτικι 

πίεςθ λειτουργίασ, το υλικό καταςκευισ και τον ςειριακό αρικμό του εργοςταςίου. Επάνω 

ςτο ςϊμα των δικλείδων κα υπάρχει ταμπζλα θ οποία κα αναγράωει τθν ονομαςτικι 

διάμετρο, τθν ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ, τθν ωορά ροισ του νεροφ, τθν θμερομθνία 

παραγωγισ τθσ εκάςτοτε δικλείδασ, τον αρικμό παραγωγισ και το λογότυπο του 

καταςκευαςτι. 

Ρρότυπο δοκιμϊν πίεςθσ : ISO 5208 

 Σϊματοσ 1,5 xPN 

 Δακτυλίου ςϊματοσ 1,1 xPN 



 Φλαντηϊν 1,1 xPN 

Ρρότυπο εργοςταςιακϊν δοκιμϊν πίεςθσ -ΕΝ 1074 

Ρρότυπα καταςκευισ μερϊν δικλείδων τφπου πεταλοφδασ 

 Διάςταςθ από ωλάντηα ςε ωλάντηα - ΕΝ 558 

 Φλάντηεσ δικλείδων - ΕΝ 1092-2 και ΛSO 7005 

Φλάντηα ςφνδεςθσ μειωτιρα με θλεκτροκινθτιρα- ΛSO 5210 

 Φλάντηα ςφνδεςθσ ςϊματοσ μειωτιρα - ΛSO 5211 

 Αντίςταςθ μειωτιρα ςε νερό - ΕΝ 60529 

 οπι λειτουργίασ - ΕΝ 12570 

4. Χειριςμόσ δικλείδων 

Οι δικλείδεσ κα ωζρουν μθχανιςμό μείωςθσ που κα λειτουργεί μζςω χειροςτρόωαλου και 

κα εξαςωαλίηει τον χειριςμό τθσ δικλείδασ από ζνα άτομο. 

5. Ρεριλαμβανόμενεσ δαπάνεσ ςτθν εγκατάςταςθ των δικλείδων 

Στισ τιμζσ μονάδασ του τιμολογίου για τισ δικλείδεσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ για 

τθν πλιρθ και ζντεχνθ κατά τα ανωτζρω και κατά τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ και ςχζδια τθσ 

μελζτθσ ι και εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά οι δαπάνεσ: 

Τθν μεταωορά επί τόπου του ζργου των δικλείδων 

Τθν προμικεια επί τόπου του ζργου όλων των μικροχλικϊν που απαιτοφνται για τθν 

εγκατάςταςθ 

Τισ ωορτοεκωορτϊςεισ και χαμζνουσ χρόνουσ 

Τθν τοποκζτθςθ και τθ ςφνδεςι τουσ 

Τθ χριςθ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ 

Τισ κάκε είδουσ δοκιμζσ και ελζγχουσ 

6.Επιμζτρθςθ και πλθρωμι 

Θεπιμζτρθςθ των δικλείδων κα γίνεται ανά διάμετρο για τον πραγματικό αρικμό αυτϊν 

που τοποκετικθκαν ικανοποιθτικά, ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ τεχνικισ 

προδιαγραωισ, τα ςχζδια τθσ μελζτθσ και τισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Θπλθρωμι κα γίνεται με βάςθ τον κατά των ανωτζρω επιμετροφμενο αρικμό τεμαχίων επί 

τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδασ του τιμολογίου. 



ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘ 31 

ΔΛΑΚΛΑΔΩΣΕΛΣ ΑΓΩΓΩΝ 

1. Αντικείμενο 

Αυτι θ Τεχνικι Ρροδιαγραωι αωορά ςτθν καταςκευι των τεχνικϊν ζργων αναμονισ 

ιδιωτικϊν ςυνδζςεων ακακάρτων. Το τεχνικό ζργο αναμονισ ιδιωτικισ ςφνδεςθσ 

καταςκευάηεται από ςωλθνωτό αγωγό αποχζτευςθσ από ςωλινα Φ160 από τον αγωγό του 

δικτφου τθσ πόλθσ ζωσ το πεηοδρόμιο ι τθν άκρθ του δρόμου. O αγωγόσ ςφνδεςθσ κα 

εγκιβωτιςκεί με άμμο ι ςκυρόδεμα ανάλογα το βάκοσ και κα επιχωκεί με κατάλλθλα υλικά 

που ιςχφουν ςτισ επιχϊςεισ των ορυγμάτων αγωγϊν του δικτφου. Για τθ ςφνδεςθ του 

δικτφου κα χρθςιμοποιθκεί ταυ ι θμιταυ D/Φ160 ανάλογα το ςθμείο ςφνδεςθσ και το 

ςθμείο προςζγγιςθσ τθσ ιδιωτικισ παροχισ. Για μικρά βάκθ και μζχρι 3,0 Μ θ ςφνδεςθ κα 

γίνει με τον πιο ςφντομο δρόμο ιδιωτικισ ςφνδεςθσ και αγωγοφ ενϊ για μεγαλφτερα βάκθ 

κα χρθςιμοποιθκεί κατακόρυωοσ ςωλινασ μζχρι κατάλλθλο βάκοσ και γωνία 87,5ο. 

2. Εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν - Τεχνικζσ προδιαγαωζσ που ιςχφουν 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν για τθν καταςκευι των Τεχνικϊν Εργων και οι αντίςτοιχεσ 

προδιαγραωζσ που ιςχφουν ςχετικά με τον τρόπο καταςκευισ και ελζγχου είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 Εκςκαωι ορυγμάτων εντόσ πόλθσ ΤΡ2 

 Επιχϊςεισ ορυγμάτων ΤΡ6 

 Επαναωορά οδοςτρωμάτων ΤΡ4 

 Αντιςτθρίξεισ με οποιοδιποτε τρόπο (όπου απαιτείται) ΤΡ3 

 Σκυροδζματα ΤΡ9 

 Οπλιςμόσ ΤΡ10 

 Σωλινεσ και Εξαρτιματα αποχζτευςθσ ΤΡ20 

 Χυτοςιδθρό κάλυμμα ΤΡ14 

Ολεσ οι λεπτομζρειεσ και οι διαςτάςεισ των παραπάνω εργαςιϊν οπουδιποτε ακόμα και ςε 

δυςπρόςιτα ςθμεία κακορίηονται ςτα ςχετικά ςχζδια τθσ μελζτθσ και κα εκτελοφνται 

ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ και τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ. 

3. Επιμζτρθςθ - Ρλθρωμι 

Οι διακλαδϊςεισ επιμετρόνται ςε τεμάχια πλιρωσ καταςκευαςκζντα ςφμωωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ προδιαγραωισ. 

Θ πλθρωμι γίνεται για τον αρικμό των επιμετρθκζντων ζργων αναμονισ με τθν αντίςτοιχθ 

τιμι του τιμολογίου «Διακλαδϊςεισ αγωγϊν». Σε κάκε τεμάχιο περιλαμβάνεται θ αξία των 

απαιτοφμενων υλικϊν, τισ εργαςίεσ εκςκαωισ χανδάκων αποχζτευςθσ κεμελίων, των 



επιχϊςεων, τθσ αντιςτιριξθσ, των αποκαταςτάςεων οδοςτρωμάτων, του εγκιβωτιςμοφ του 

ςωλινα και τθσ τοποκζτθςθσ των τεμαχίων (ταυ, γωνιϊν, πωμάτων κλπ) και όλων των 

μικροχλικϊν των ςυναωϊν εργαςιϊν κακϊσ και όλων των δοκιμαςίων κλπ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια του ςωλινα και των 

απαραίτθτων ειδικϊν τεμαχίων. 

Στθν παροφςα τιμι περιλαμβάνονται θ δαπάνθ, προμικεια και θ τοποκζτθςθ ενόσ 

ωρεατίου προςαρμογισ εξωτερικισ διακλάδωςθσ με ιδιωτικι παροχι αποχζτευςθσ και 

ςφνδεςθ με τθν αναμονι διακλάδωςθσ αγωγϊν με το δίκτυο ακακάρτων ςφμωωνα με τα 

ςχζδια μελζτθσ δθλαδι οι εργαςίεσ από το όριο του πεηοδρομίου μζχρι το όριο τθσ 

οικοδομικισ γραμμισ. 

Το ωρεάτιο αποτελείται από χυτό οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C16/20 ι από 

προκαταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα ι από ςυμπαγζσ ωρεάτιο από HDPE ι  και 

κατακόρυωο ςωλινα (επζκταςθ) Φ400 προςαρμοηόμενο ςτθν επιωάνεια ςε 

προκαταςκευαςμζνθ πλάκα που ωζρει το χυτοςιδθρό κάλυμμα Φ400. 

Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ εκςκαωι, θ επανεπίχωςθ με κραυςτό, το ωρεάτιο, θ 

ςφνδεςθ του ωρεατίου με τον αγωγό εξόδου Φ 160, θ ςκυροδζτθςθ επιωάνειασ για τθ 

ςτιριξθ του καλφμματοσ, θ προμικεια και τοποκζτθςθ καλφμματοσ από ελατό χυτοςίδθρο, 

θ αποξιλωςθ και αποκατάςταςθ οποιουδιποτε δομικοφ υλικοφ (ςκυρόδεμα, πλάκασ 

πεηοδρομίου, πλάκεσ λίκινεσ κλπ). Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οποιεςδιποτε εργαςίεσ 

και τα υλικά ςφνδεςθσ του ωρεατίου . 

Θ παραπάνω τιμι και πλθρωμι αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για τθν παροχι 

όλων των απαιτοφμενων για τθν εκτζλεςθ των ζργων ςφμωωνα με του όρουσ τθσ παροφςασ 

προδιαγραωισ, χριςθ μθχανθμάτων μεταωορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εωοδίων αξία 

υλικϊν και εργαςίασ. 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΕΓΩΝ Θ/Μ 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΣΤΟΛΧΘΣΘΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΡ 

Α/Α Τιμολογίου ΝΕΤ ΕΤΕΡ Συμπλθρωματικζσ 

      Τ.Ρ. 
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51     5 
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56     10 

57     11 

58     12 

59     13 

60     14 

61   08-08-03-00 15 
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5.ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΚΑ ΛΘΦΚΟΥΝ ΡΛΝ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ 

6.ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

7.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

8.ΔΟΚΛΜΕΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 

9.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΑ 

10.ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΕΡΛ ΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΩΝ 

11.ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ - ΡΛΘΩΜΘ 

12.ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ - ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΥΛΛΚΑ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΛ 

14.ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 

ΜΕΟΣ Β – ΕΛΔΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΜ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Τ.Ρ.1. ΚΑΛΩΔΛΩΣΘ ΤΘΛΕΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ 



Τ.Ρ.2. ΑΝΤΛΘΤΛΚΑ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΑ Τ.Ρ.3. ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΑ ΜΕ 

ΥΡΟΒΥΧΛΕΣ 

ΑΝΤΛΛΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Ρ.4. ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Τ.Ρ.5. ΣΩΛΘΝΩΣΕΛΣ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΩΝ - ΥΔΑΥΛΛΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ Τ.Ρ.6. ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ 

ΡΛΝΑΚΑΣ Τ.Ρ.7. ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ Τ.Ρ.8. ΥΚΜΛΣΤΘΣ ΣΤΟΦΩΝ 

Τ.Ρ.9. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΟΥ 

Τ.Ρ.10. ΡΑΟΧΘ ΤΟΦΟΔΟΤΘΣΘΣ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΡΛΝΑΚΑ Τ.Ρ.11. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΞΑΕΛΣΜΟΥ 

Τ.Ρ.12. ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ 

Τ.Ρ.13. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΜΘΧΑΝΟΥΓΕΛΟΥ Τ.Ρ.14. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ Τ.Ρ.15.ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ 

ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

ΜΕΟΣ Α – ΓΕΝΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΜ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

1. ΓΕΝΛΚΑ 

Οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραωζσ αωοροφν ςτθν προμικεια, μεταωορά, εγκατάςταςθ 

και παράδοςθ ςε κατάςταςθ πλιρουσ και ικανοποιθτικισ λειτουργίασ όλου του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και ςυγκεκριμζνα των αντλιοςταςίων Λ1, Λ2, Λ3, Λ4,Λ 

και Ρ του αποχετευτικοφ δικτφου λυμάτων. 

Οι προδιαγραωζσ αυτζσ καλφπτουν τα κατϊτερα όρια ποιότθτασ και ποςότθτασ υλικϊν και 

μθχανθμάτων. Καταςκευι του ζργου κατά τρόπο διαωορετικό από τθν προδιαγραωι αυτι 

και τα ςχζδια τθσ μελζτθσ επιτρζπεται μόνο μετά από πρόταςθ του αναδόχου που κα 

υποβλθκεί εγκαίρωσ, κα εγκρικεί από τθν Υπθρεςία και κα αωορά μόνο ςτισ λεπτομζρειεσ 

με τισ οποίεσ κα επιτευχκεί ευρυκμότερθ λειτουργία, αφξθςθ του βακμοφ αςωαλείασ και 

μείωςθ του κόςτουσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

2. ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΡΟΥ ΚΑ ΕΦΑΜΟΣΚΟΥΝ 

Για τθν καταςκευι του ζργου και των επί μζρουσ εργαςιϊν κα εωαρμοςτοφν: 

Οι εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ και οι όροι τθσ εγκυκλίου 26/4/10- 2012/ΔΛΡΑΔ/ΟΛΚ/356 

Οι εγκεκριμζνεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ ζργων Ρ-Μ και Θ-Μ του ζργου οι 

οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο αντίςτοιχο Τεφχοσ ςε ςυνδυαςμό με το περιεχόμενο τθσ 

Τεχνικισ Ρεριγραωισ του τεφχουσ τθσ μελζτθσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα κα εωαρμοςτοφν οι παρακάτω ΕΤΕΡ: 

85 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-05-06-01 Φορθτοί πυροςβεςτιρεσ ξθράσ κόνεωσ και διοξειδίου του άνκρακα 

          

92 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-01 Χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 



          

93 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-01-02 Ρλαςτικζσ ςωλθνϊςεισ θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

          

96 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-04-20-02-01 Αγωγοί – καλϊδια διανομισ ενζργειασ 

          

204 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-02 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ ςυρταρωτζσ 

          

205 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-03 Δικλείδεσ χυτοςιδθρζσ τφπου πεταλοφδασ 

          

206 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-06-07-05 Τεμάχια εξάρμωςθσ ςυςκευϊν 

          

221 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-07-02-01 Αντιςκωριακι προςταςία ςιδθροκαταςκευϊν υδραυλικϊν ζργων 

          

226 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-03-00 Γερανογζωυρεσ αντλιοςταςίων 

          

228 ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-08-05-00 Σωλθνϊςεισ και ςυςκευζσ αντλιοςταςίων 

          

Για κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ παραπάνω ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και 

προδιαγραωζσ μποροφν να εωαρμοςτοφν τα παρακάτω αναωερόμενα εναλλακτικά εκνικά 

ι διεκνι πρότυπα: 

 Ελλθνικζσ Ρροδιαγραωζσ και κανονιςμοί (ΕΛΟΤ, Ρ.Τ.Ρ. κλπ.) 

Γερμανικοί κανονιςμοί και προδιαγραωζσ (DIN, VDE) 

Βρετανικζσ προδιαγραωζσ και κανονιςμοί (ΒS) 

Αμερικανικζσ προδιαγραωζσ (ASTM, AWWA). 

Ράντωσ αν τυχόν ςτισ προδιαγραωζσ αυτζσ υπάρχουν όροι, διατάξεισ περιοριςμοί ι και 

αρικμθτικά όρια που ζρχονται ςε αντίκεςθ ι αντίωαςθ με όςα αναωζρονται ςτθν παροφςα 

Ε.Σ.Υ. ι με τουσ όρουσ του Τιμολογίου για το ίδιο κζμα, κα ιςχφουν κατά ςειρά οι όροι και 

οι διατάξεισ του τιμολογίου και τθσ Ε.Σ.Υ. 



Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τα χρθςιμοποιοφμενα πρότυπα και κανονιςμοί πρζπει 

να καλφπτονται από τισ ΕΤΕΡ και τισ προδιαγραωζσ του ζργου που είναι ιςχυρότερεσ. 

Κάκε επιμζρουσ πρότυπο κα χρθςιμοποιείται κακ' ολοκλθρία και ο Ανάδοχοσ κα είναι 

υπεφκυνοσ ϊςτε να εξαςωαλίηεται ότι τα επιμζρουσ ςτοιχεία ι τμιματα των καταςκευϊν 

και του εξοπλιςμοφ είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ, ϊςτε το ςφνολο του ζργου να 

ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ ποιότθτασ και λειτουργίασ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν πιςτι και ακριβι εωαρμογι των διατάξεων που 

κακορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, εκτόσ αν αναωζρεται αλλιϊσ ςτα αντίςτοιχα 

άρκρα Τιμολογίου. 

3. ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΥ ΚΑ ΥΡΟΒΛΘΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Για τισ βελτιϊςεισ που αναωζρονται ςτο άρκρο 1 αυτισ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραωισ κα 

υποβλθκοφν πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ προτάςεισ που κα ςυνοδεφονται από τα απαραίτθτα 

ςχζδια. 

3.1 Οδθγίεσ λειτουργίασ 

1.Ενα μινα προ τθσ δοκιμαςτικισ κζςθσ ςε λειτουργία, ο Ανάδοχοσ οωείλει να υποβάλει 

προςωρινζσ οδθγίεσ λειτουργίασ όπου κα περιγράωονται οι απαιτοφμενεσ τιμζσ ρυκμίςεωσ 

των διαωόρων μεγεκϊν, κα δίδονται οι οδθγίεσ ςυντθριςεωσ και κα περιγράωεται ο 

αυτόματοσ τρόποσ λειτουργίασ. 

2.Mζςα ςε ζνα μινα από τθν επιτυχι δοκιμι λειτουργίασ και προτοφ λιξει θ 

δοκιμαςτικι περίοδοσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, ο ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει 

τα ακόλουκα : 

α) Τισ οριςτικζσ οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ με βάςθ τθν οριςτικι διαμόρωωςθ 

τθσ εγκαταςτάςεωσ. 

β) Τα διαωανι ςχζδια (με ενίςχυςθ κατά τθν περίμετρο) τθσ εγκατάςταςθσ (κατόψεισ, τομζσ 

αντλιοςταςίων, όδευςθ καλωδίων, διαγράμματα ςυνδεςμολογιϊν των πινάκων και των 

αυτοματιςμϊν, λεπτομερι μονογραμμικά ςχζδια των πινάκων κλπ.) όπωσ διαμορωϊκθκαν 

τελικά. 

3.2 Επιλεγμζνοσ Εξοπλιςμόσ 

Πλα τα προςωερόμενα υλικά πρζπει να είναι ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ των 

προδιαγραωϊν. Για όλα τα υλικά που τελικά κα επιλεγοφν και κα τοποκετθκοφν, πρζπει να 

υποβλθκοφν ςε ςχετικό ωάκελο, τα ακόλουκα ςτοιχεία : 

α. Καταςκευαςτισ 

β. Τφποσ 



γ.Ρεριγραωικά τεχνικά ζντυπα εικονογραωθμζνα με χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ και ςχζδια, 

ςτα οποία κα δίνονται τα βαςικά τεχνικά χαρακτθριςτικά, οι αποδόςεισ, οι κυριότερεσ 

διαςτάςεισ και το βάροσ. 

Εκτόσ από τα ανωτζρω γενικά ςτοιχεία πρζπει ειδικά για κάκε υλικό ι ςυςκευι να δοκοφν 

αντίςτοιχα τα ακόλουκα ςτοιχεία : 

γ1. Αντλίεσ 

Σφντομθ περιγραωι των κυριοτζρων χαρακτθριςτικϊν των βαςικϊν μερϊν και των υλικϊν 

καταςκευισ, βακμόσ ηυγοςτακμίςεωσ πτερωτισ, είδοσ και χθμικι ςφνκεςθ 

αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ μεταλλικϊν μερϊν κλπ. 

Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ, ιτοι καμπφλεσ μεταβολισ του μανομετρικοφ 

φψουσ, του βακμοφ αποδόςεωσ, τθσ απαιτοφμενθσ ςτο άξονα ιςχφοσ και του κακαροφ 

κετικοφ φψουσ αναρροωιςεωσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν παροχι κλπ. Οι καμπφλεσ πρζπει να 

εκτείνονται ςε όλο το πεδίο λειτουργίασ και να ςθμειωκοφν ςε αυτζσ τα όρια λειτουργίασ. 

Ειδικά θ καμπφλθ μανομετρικοφ φψουσ-παροχισ κα αρχίηει από το ςθμείο μθδενικισ 

παροχισ. Επάνω ςε αυτζσ τισ καμπφλεσ κα ςθμειωκεί ιδιαίτερα το ςθμείο ονομαςτικισ 

λειτουργίασ και το κατϊτερο δυνατό μανομετρικό φψοσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ. 

Σχζδιο τθσ αντλίασ με τισ κυριότερεσ διαςτάςεισ και ενδεικτικζσ τομζσ. 

Συνολικό βάροσ τθσ αντλίασ. 

Σφςτθμα αγκφρωςθσ και οδιγθςθσ τθσ αντλίασ. 

Λοιπά ςτοιχεία που κεωρεί ο προςωζρων απαραίτθτα για ςαωι και πλιρθ εικόνα του 

είδουσ που προςωζρει. 

γ2. Θλεκτροκινθτιρεσ 

Τφποσ, Μορωι, αρικμόσ ςτροωϊν, τάςθ λειτουργίασ, προςταςία. 

Υπολογιςμόσ ιςχφοσ κινθτιρων με βάςθ τθν απαιτοφμενθ ιςχφ ςτον άξονα των αντλιϊν. 

Λςχφσ, βακμόσ αποδόςεωσ, ςυντελεςτισ ιςχφοσ, ονομαςτικι ζνταςθ ρεφματοσ, ρεφμα 

εκκινιςεωσ. 

Για τα 3/4 και 1/2 τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ κα δοκοφν : 

α. Ο βακμόσ αποδόςεωσ και β. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ 

Κερμοκραςία τυλιγμάτων για το ονομαςτικό ωορτίο και περιβάλλον 40 βακμ. 

C. 

Ζντυπο με τισ κυριότερεσ διαςτάςεισ και το βάροσ του κινθτιρα. 

γ3. Θλεκτρικοί πίνακεσ 



Σφντομθ περιγραωι καταςκευισ του πίνακα και διαςτάςεισ. 

Ενθμερωτικά ωυλλάδια με χαρακτθριςτικά ςτοιχεία οργάνων ηεφξεωσ, ελζγχου 

προςταςίασ και αυτοματιςμοφ. 

Ρλιρεσ μονογραμμικό θλεκτρολογικό ςχζδιο του πίνακα. 

Ρλιρθ περιγραωι λειτουργίασ των αυτοματιςμϊν ςτο ςφνολό τουσ και των εξαρτθμάτων 

τουσ. 

γ4. Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ 

Σφντομθ περιγραωι των κυριοτζρων χαρακτθριςτικϊν των βαςικϊν μερϊν και των υλικϊν 

καταςκευισ, βακμόσ αποδόςεωσ ςυγκροτιματοσ, είδοσ και χθμικι ςφνκεςθ μεταλλικϊν 

τμθμάτων κινθτιροσ, γεννιτριασ κλπ. 

Χαρακτθριςτικζσ καμπφλεσ λειτουργίασ, ιτοι καμπφλεσ μεταβολισ τθσ ιςχφοσ, του βακμοφ 

αποδόςεωσ, τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςυνδεδεμζνθσ ςτο δίκτυο ιςχφοσ και τθσ μεταβολισ τθσ 

αποδιδόμενθσ ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθ με το ωορτίο και τισ μεταβολζσ του, κλπ.. Οι καμπφλεσ 

πρζπει να εκτείνονται ςε όλο το πεδίο λειτουργίασ και να ςθμειωκοφν ςε αυτζσ τα όρια 

λειτουργίασ. Ειδικά θ καμπφλθ αποδόςεωσ κα αρχίηει από το ςθμείο μθδενικοφ ωορτίου. 

Επάνω ςε αυτζσ τισ καμπφλεσ κα ςθμειωκεί ιδιαίτερα το ςθμείο ονομαςτικισ λειτουργίασ 

και το κατϊτερο - ανϊτερο δυνατό ωορτίο λειτουργίασ - κατανάλωςθσ. 

Σχζδιο του Θ/Η με τισ κυριότερεσ διαςτάςεισ και ενδεικτικζσ τομζσ. 

Συνολικό βάροσ του Θ/Η. 

Σφςτθμα Βάςεωσ και αντικραδαςμικά. 

Λοιπά ςτοιχεία που κεωρεί ο προςωζρων απαραίτθτα για ςαωι και πλιρθ εικόνα του 

είδουσ που προςωζρει. 

γ5. Αυτοματιςμόσ λειτουργίασ 

Αναλυτικι περιγραωι του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ εκκίνθςθσ-ςτάςθσ των αντλιϊν, με 

λεπτομζρειεσ καταςκευισ και λειτουργίασ οργάνων και ςυςκευϊν. Σχθματικό διάγραμμα 

λειτουργίασ. 

γ6. Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 

Δθλαδι δικλείδεσ, βαλβίδεσ αντεπιςτροωισ, βαλβίδεσ αντιπλθγματικζσ (όπου υπάρχουν), 

βαλβίδεσ ανάδευςθσ λυμάτων (flush valves) (όπου υπάρχουν), θλεκτρομαγνθτικζσ 

βαλβίδεσ, αν υπάρχουν, τεμάχια εξαρμϊςεωσ, διακόπτεσ ςτάκμθσ, ςυςτιματα μετριςεωσ 

ςτάκμθσ, διατάξεισ προςταςίασ, ανεμιςτιρεσ, ωίλτρα και προωίλτρα απόςμθςθσ, κλπ., που 

κα καλφπτονται όλα με εικονογραωθμζνα τεχνικά ζντυπα, τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

διαςτάςεισ, περιγραωζσ, ςχζδια. 

4. ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΓΚΛΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 



Κάκε υλικό ι εξοπλιςμόσ υπόκειται ςτθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και του 

Επιβλζποντα Μθχανικοφ, που ζχει το δικαίωμα απόρριψθσ οποιουδιποτε υλικοφ που θ 

ποιότθτα ι τα ειδικά χαρακτθριςτικά του κρίνονται μθ ικανοποιθτικά ι ανεπαρκι για τθν 

καλι λειτουργία του όλου ζργου και τθν αςωάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων. 

O Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ για κάκε υλικό και εξοπλιςμό να υποβάλλει ςτθν αρμόδια 

Τεχνικι Υπθρεςία και ςτον Επιβλζποντα Μθχανικό, ςε ειδικό πίνακα, τισ προδιαγραωζσ 

βάςει των οποίων προςδιορίηονται : 

θ ποιότθτα των υλικϊν καταςκευισ. 

θ διαδικαςία καταςκευισ του. 

τα χαρακτθριςτικά μεγζκθ του. 

οι διαςτάςεισ του. 

οι αποδεκτζσ ανοχζσ καταςκευισ του. 

οι δοκιμζσ και ο ζλεγχοσ απόδοςισ του. 

ο τρόποσ εγκατάςταςισ του. 

οι δοκιμζσ λειτουργίασ του. 

κακϊσ επίςθσ να προςκομίςει και εικονογραωθμζνα ζντυπα με τα παραπάνω ςτοιχεία των 

καταςκευϊν, πριν από τθν παραγγελία ι προςκόμιςθ οιουδιποτε υλικοφ ςτο εργοτάξιο. 

5. ΜΕΤΑ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΛΘΦΚΟΥΝ ΡΛΝ ΤΘΝ ΡΑΑΔΟΣΘ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προμθκεφςει όλα τα υλικά μζςα ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ που είναι 

απαραίτθτα για τθν αςωαλι μεταωορά και παράδοςθ των αντικειμζνων. 

Ρριν τθν αποςτολι τα αντικείμενα πρζπει να προςτατεφονται κατάλλθλα με βαωι ι άλλο 

εγκεκριμζνο τρόπο για όλο το διάςτθμα μεταωοράσ, αποκικευςθσ και εγκατάςταςθσ κατά 

τθσ διάβρωςθσ και τυχαίασ ωκοράσ κακϊσ και τθν ζκκεςθ ςε δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τα αντικείμενα που ςυςκευάηονται ϊςτε να ωκάςουν 

ανζπαωα και ςϊα ςτο χϊρο εργαςίασ. 

Θ ςυςκευαςία πρζπει να μελετάται και να εκτελείται ζτςι ϊςτε να αντζχει ςτθν κακι 

μεταχείριςθ και τθ μεταωορά, πρζπει δε να είναι κατάλλθλθ για αποκικευςθ. 

Οι ωλάντηεσ, οι δικλείδεσ και τα εξαρτιματα πρζπει να προςτατεφονται με ξφλινουσ δίςκουσ 

προςαρμοςμζνουσ με βοθκθτικοφσ κοχλίεσ ι με άλλα δόκιμα μζςα. Οι βοθκθτικοί κοχλίεσ 

δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο. 

Διάωορα ερωτιματα όπωσ ωλάντηεσ, χιτϊνια, δακτφλιοι, ςτεγανϊςεισ, τςιμοφχεσ, κοχλίεσ, 

περικόχλια, ροδζλεσ και άλλα μικρά εξαρτιματα πρζπει να ςυςκευάηονται ςε κιβϊτια. Πλα 

τα αντικείμενα πρζπει να μαρκάρονται κακαρά ϊςτε να αναγνωρίηονται ςτον κατάλογο 

ςυςκευαςίασ. 



Κάκε καωάςι ι κιβϊτιο πρζπει να περιζχει ζναν κατάλογο ςυςκευαςίασ μζςα ςε αδιάβροχο 

ωάκελο. Δφο αντίγραωα του καταλόγου ςυςκευαςίασ πρζπει να αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ 

ςτον Εργοδότθ, όταν διεκπεραιϊνεται θ αποςτολι του κιβωτίου. Τα καωάςια, τα κιβϊτια 

και τα παρόμοια πρζπει να μαρκάρονται κακαρά με αδιάβροχθ μπογιά, ϊςτε να ωαίνεται 

το βάροσ τουσ και το ςθμείο που κα ςτερεωκοφν οι λαβζσ και πρζπει να ωζρουν ζνα 

ανεξίτθλο ςθμάδι αναγνϊριςθσ που να ςυςχετίηει με τον κατάλογο ςυςκευαςίασ. 

6. ΑΡΟΚΘΚΕΥΣΘ ΣΤΟ ΕΓΟΤΑΞΛΟ 

Τα μζςα αποκικευςθσ επί τόπου πρζπει να ςυμωωνοφν με τισ ακόλουκεσ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ. 

Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να αποκθκεφεται ςε κακαρό, καλά αεριηόμενο και 

χωρίσ υγραςία ςτεγαςμζνο χϊρο. 

Τα περιςτρεωόμενα μθχανικά μζρθ και οι δικλείδεσ πρζπει να είναι καλυμμζνα. 

Οι πλαςτικοί ςωλινεσ πρζπει να προςτατεφονται από το θλιακό ωωσ. 

Τα αποκθκευμζνα αντικείμενα πρζπει να διαταχκοφν ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ 

ανεφρεςι τουσ. 

Τα ςτοιβαγμζνα αντικείμενα πρζπει να προςτατεφονται από ωκορζσ με ςυςτιματα 

διαχωριςμοφ ι υποςτθρίγματα κατανομισ του ωορτίου. 

Τα μεταλλικά αντικείμενα δεν πρζπει να αποκθκεφονται απ' ευκείασ πάνω ςτο ζδαωοσ. 

Θ μεταωορά και θ αποκικευςθ των διαωόρων αντικειμζνων πρζπει να γίνεται ζτςι ϊςτε 

να μθν υποβάλλονται ςε υποβάλλοντα ςε υπερβολικζσ καταπονιςεισ και να μθν 

ωκείρονται τα προςτατευτικά τουσ επιχρίςματα και ωινιρίςματα. 

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

7.1Ο Εργολάβοσ υποχρεοφται να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςίασ και καιρικϊν 

ςυνκθκϊν. Το θμερολόγιο κα υπογράωεται κακθμερινά από αυτόν ι εκπρόςωπό του 

κακϊσ και από τον εκπρόςωπο του Εργοδότθ ςτισ επί τόπου επιςκζψεισ. 

7.2Θ εγκατάςταςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί από τον 

Ανάδοχο με δικά του μζςα και με ζμπειρο προςωπικό ςφμωωνα με τουσ Ελλθνικοφσ 

επίςθμουσ Κανονιςμοφσ που ιςχφουν, τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τζχνθσ, τα 

ςχζδια τθσ 

μελζτθσ, τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ προδιαγραωισ και ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 

Υπθρεςίασ που κα επιβλζψει το ζργο. 

Θ εγκατάςταςθ του κυρίου εξοπλιςμοφ δθλαδι των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, των 

ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ κλπ. κα γίνει με βάςθ λεπτομερείσ και ςαωείσ οδθγίεσ του 

εργοςταςίου καταςκευισ ι με τθν βοικεια ειδικοφ τεχνικοφ του. Στθ περίπτωςθ αυτι θ 

αμοιβι και οι δαπάνεσ κινιςεωσ, διαμονισ κλπ. του εν λόγω τεχνικοφ βαρφνουν 



αποκλειςτικϊσ τον ανάδοχο, ο οποίοσ δεν δικαιοφται για το λόγο αυτό καμιάσ προςκζτου 

αποηθμιϊςεωσ. 

Οι εργαςίεσ εγκαταςτάςεωσ όλου του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνουν υπό 

τθν διεφκυνςθ και τθν ευκφνθ Διπλωματοφχου Μθχανολόγου - Θλεκτρολόγου Μθχανικοφ, 

που κα ζχει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία ςε παρόμοια ζργα. 

Μετά το τζλοσ των εργαςιϊν τθσ εγκατάςταςθσ και προτοφ γίνει θ οριςτικι παραλαβι ο 

ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτον εργοδότθ τρεισ πλιρεσ ςειρζσ λεπτομερϊν ςχεδίων 

τθσ εγκατάςταςθσ με τθν τελικι μορωι τουσ. 

Θ δαπάνθ μεταωοράσ και εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ επί τόπου των ζργων μαηί με τα 

απαιτοφμενα βοθκθτικά υλικά, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ ι εργαςία ϊςτε να είναι 

ζτοιμοσ για λειτουργία, κεωρείται ότι ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδοσ τθσ 

προςωοράσ, ζςτω και αν αυτό δεν μνθμονεφεται ρθτά ςτο Τιμολόγιο. 

7.3Ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα αςωαλείασ και ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων ευκφνεται ο ίδιοσ κακ' 

ολοκλθρία και όχι ο Εργοδότθσ ι ο Επιβλζπων Μθχανικόσ. Ακόμθ ο Εργολάβοσ ευκφνεται 

μόνο αυτόσ για κάκε ηθμιά ςτο προςωπικό του και ςε τρίτουσ εξ αιτίασ του ζργου. 

7.4Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αρκετό και κατάλλθλο προςωπικό και 

μθχανικά μζςα και να εωαρμόςει υπερωρίεσ, νυκτερινά ςυνεργεία και εργαςία ςε θμζρεσ 

αργίασ αν αυτό απαιτεί θ καλι και εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ του ζργου χωρίσ να δικαιοφται 

πρόςκετθ αμοιβι γι' αυτό. 

8. ΕΛΑΧΛΣΤΕΣ ΔΟΚΛΜΕΣ ΓΛΑ ΤΘ ΒΕΒΑΛΩΣΘ ΡΕΑΛΩΣΘΣ 

8.1 Γενικά 

1.Οι δοκιμζσ και οι ζλεγχοι καταλλθλότθτασ και ςωςτισ λειτουργίασ του 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνουν ςε δφο ωάςεισ ωσ εξισ : 

α. Δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο του καταςκευαςτι ι ςε άλλο κατάλλθλο 

εργαςτιριο και ζκδοςθ των απαραίτθτων πιςτοποιθτικϊν (CE κτλ ςφμωωνα με τισ ΤΡ) πριν 

τθν μεταωορά των μονάδων ςτο ζργο. 

β.Δοκιμζσ επί τόπου των ζργων (δοκιμζσ πεδίου), που κα γίνουν ςε όλεσ τισ εγκατεςτθμζνεσ 

μονάδεσ. 

Οι επιτυχείσ δοκιμζσ αποτελοφν τθν αναγκαία ςυνκικθ για τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ 

περαίωςθσ του ζργου. 

2.Πλεσ οι δοκιμζσ κα γίνουν ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ που κα εωαρμοςκοφν. 

3.Εάν κατά τθν διεξαγωγι μιασ δοκιμισ διαπιςτωκεί ελαττωματικι λειτουργία θ καταςκευι 

ι ωκορά μθχανιματοσ, ςυςκευισ ι εξαρτιματοσ ι εάν για άλλο λόγο θ δοκιμι δεν κρικεί 

ικανοποιθτικι, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί αμζςωσ ςε άρςθ τθσ αιτίασ, θ 

οποία προκάλεςε τθν αποτυχία τθσ δοκιμισ, κατόπιν δε θ δοκιμι επαναλαμβάνεται. 



8.2 Δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

1.Με τισ δοκιμζσ αυτζσ και ελζγχουσ επιδιϊκεται να διαπιςτωκεί εάν τα μθχανιματα και 

ςυςκευζσ που παραγγζλκθκαν ζχουν καταςκευαςτεί ςφμωωνα με τθν αυτι τεχνικι 

προδιαγραωι, με τισ προδιαγραωζσ που κα εωαρμοςκοφν και με τα τεχνικά και 

καταςκευαςτικά χαρακτθριςτικά που υποβλικθκαν. Οι δοκιμζσ κα διεξαχκοφν ωσ εξισ : 

α. Δοκιμζσ αντλιϊν Οι αντλίεσ κα δοκιμαςτοφν από το εργοςτάςιο καταςκευισ, το οποίο κα 

εκδϊςει ςχετικό πιςτοποιθτικό ελζγχου. 

β. Δοκιμζσ κινθτιρων, βαλβίδων Τα ανωτζρω κα δοκιμαςτοφν από το εργοςτάςιο 

καταςκευισ, το οποίο κα 

εκδϊςει ςχετικό πιςτοποιθτικό ελζγχου. 

γ. Δοκιμζσ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ Το ανωτζρω κα δοκιμαςτεί από το εργοςτάςιο 

καταςκευισ, το οποίο κα εκδϊςει ςχετικό πιςτοποιθτικό ελζγχου. 

2.Διευκρινίηεται, ότι κετικά αποτελζςματα των δοκιμϊν των μονάδων ςτο εργοςτάςιο δεν 

προδικάηουν παραλαβι τθσ εγκατάςταςθσ που κα καταςκευαςκεί με τισ μονάδεσ αυτζσ. Θ 

παραλαβι και θ ζκδοςθ βεβαίωςθσ περαίωςθσ του ζργου κα πραγματοποιθκοφν μόνο 

μετά από επιτυχείσ δοκιμζσ επί τόπου των ζργων, που κα γίνουν ωσ εξισ : 

8.3 Δοκιμζσ πεδίου 

1.Οι δοκιμζσ κα γίνουν παρουςία των αρμόδιων επιβλεπόντων μθχανικϊν και παρουςία 

του Αναδόχου, εκτείνονται δε ςε όλα τα μθχανιματα, ςυςκευζσ, εξαρτιματα, υλικά και 

εγκαταςτάςεισ. 

2.Οι δοκιμζσ περιλαμβάνουν μθχανολογικζσ, θλεκτρολογικζσ και υδραυλικζσ δοκιμζσ. Οι 

βαςικζσ δοκιμζσ αναωζρονται κατωτζρω, πλθν όμωσ ο Εργοδότθσ μπορεί πζρα απ' αυτζσ να 

ηθτιςει τθν εκτζλεςθ οιαςδιποτε άλλθσ δοκιμισ, τθν οποία κρίνει δικαιολογθμζνα 

αναγκαία. 

3.Σκοπόσ των δοκιμϊν είναι να διαπιςτωκεί ότι θ όλθ εγκατάςταςθ πλθρεί τισ απαιτιςεισ 

τθσ Ρροδιαγραωισ που κα εωαρμοςκεί και των ςυμβατικϊν προδιαγραωϊν. 

4.Οι δαπάνεσ όλων των δοκιμϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

5.Κυριότερεσ δοκιμζσ που κα διεξαχκοφν : 

α.Δοκιμζσ υδροςτατικισ πίεςθσ ςε όλο το ςφςτθμα ςωλθνϊςεων με τα εξαρτιματά του 

(βαλβίδεσ) για τον ζλεγχο τθσ ςτεγανότθτασ ςυνδζςεων. Οι δοκιμζσ αυτζσ εκτελοφνται κατά 

το ςτάδιο καταςκευισ, παρουςία του Επιβλζποντοσ και ςυντάςςεται ςχετικό πρωτόκολλο. 

β.Δοκιμζσ διαδοχικϊν εκκινιςεων και ςτάςεων ςε κάκε αντλθτικό ςυγκρότθμα με τθν 

μζγιςτθ ςυχνότθτα εκκινιςεωσ, ωσ και τθσ ομαλισ επιταχφνςεωσ χωρίσ κραδαςμοφσ και 

ταλαντϊςεισ του αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ. 



γ.Δοκιμζσ κανονικισ 24ϊρου ςυνεχοφσ λειτουργίασ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Με 

αυτζσ κα ελεγκοφν θ τυχόν εμωάνιςθ αδικαιολογιτων ταλαντϊςεων ι κορφβων, οι πάςθσ 

ωφςεωσ διαρροζσ, οι ενδείξεισ των μανομζτρων, αμπερομζτρων, βολτομζτρων, μετρθτϊν 

ιςχφοσ και κάκε εν 

γζνει ενδεικτικοφ οργάνου και γενικά όλοι οι παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν ομαλι 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

δ. Δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ βαλβίδων. 

ε.Δοκιμζσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ αυτομάτου λειτουργίασ των αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων, του ςυςτιματοσ αςωαλείασ και ςθμάνςεων. 

ςτ. Ελεγχοσ εμωανιηομζνων υπερπιζςεων και υποπιζςεων ςτο ςφςτθμα ςωλινωςθσ ςε 

περίπτωςθ υδραυλικοφ πλιγματοσ. 

η.Δοκιμαςίεσ και ζλεγχοι για τθν διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ και 

αρτιότθτασ του βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ. 

θ.Μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ μονϊςεωσ των θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, των γειϊςεων 

των θλεκτρ/κϊν εγκαταςτάςεων και των αλεξικεραφνων που πρζπει να υπολογιςκοφν 

ςφμωωνα με τον ΚΕΘΕ. 

κ.Δοκιμζσ και ζλεγχοσ διαδοχικϊν εκκινιςεων και ςτάςεων ςτο Θ/Η ςυγκρότθμα με τθν 

μζγιςτθ ςυχνότθτα εκκινιςεωσ, τθν μεταβολι του ωορτίου και τθν παραλαβι του ωσ και 

τθν ομαλι επιτάχυνςθ χωρίσ κραδαςμοφσ και ταλαντϊςεισ του θλεκτροπαραγωγοφ 

ηεφγουσ. 

9.ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΑ 

Τα ανταλλακτικά πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα με ακρίβεια από τα ίδια υλικά και με τισ 

ίδιεσ διαςτάςεισ και ανοχζσ όπωσ και τα πρωτότυπα. Ρρζπει να είναι καινοφργια, 

αχρθςιμοποίθτα και πλιρωσ ανταλλάξιμα με τα τμιματα που πρόκειται να 

αντικαταςτιςουν και πρζπει να ζχουν υποςτεί τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία και να ζχουν τθν 

κατάλλθλθ ςυςκευαςία ϊςτε να αντζχουν ςε αποκικευςθ μεγάλθσ διάρκειασ κάτω από τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον τόπο εργαςίασ. Κάκε ανταλλακτικό πρζπει 

να ζχει κακαρά ςθμειωμζνθ, πάνω ςτθν ςυςκευαςία ι ςε ειδικι ετικζτα, τθν περιγραωι και 

το ςκοπό για τον οποίο προορίηεται. Πταν ςτο ίδιο κιβϊτιο ι άλλου είδουσ ςυςκευαςία 

υπάρχουν περιςςότερα από ζνα ανταλλακτικό πρζπει να υπάρχει ςτο εξωτερικό του 

κιβωτίου ι του πακζτου μία γενικι περιγραωι του περιεχομζνου του και ςτο εςωτερικό του 

λεπτομερισ κατάλογοσ. Τα κιβϊτια, δοχεία ι άλλα πακζτα πρζπει να είναι μαρκαριςμζνα 

και αρικμθμζνα για κάποιο εγκεκριμζνο τρόπο για λόγουσ αναγνϊριςθσ. Τα κιβϊτια, δοχεία 

ι άλλου είδουσ ςυςκευαςίεσ πρζπει να ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να διευκολφνεται το 

άνοιγμα και ξανακλείςιμό τουσ. 

10. ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΥΛΛΚΩΝ ΕΡΛ ΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΩΝ 



10.1Με τον όρο "προμικεια" νοείται θ καταςκευι, δοκιμι, μεταωορά, παραλαβι και 

παράδοςθ ςτο ζργο των ςτοιχείων του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ελευκζρων από 

κάκε επιβάρυνςθ ι δζςμευςθ. Θ "προμικεια" κα γίνει με ωροντίδα του Αναδόχου. 

10.2Πλα τα είδθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ μποροφν, μετά από ζγκριςθ τθσ 

Επίβλεψθσ, να πιςτοποιθκοφν ςυγχρόνωσ με τθν μεταωορά και εγκατάςταςι τουσ ςτο 

εργοτάξιο εω' όςον υποβλθκοφν μαηί με τθν πιςτοποίθςθ όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά και 

ςε ποςοςτό μζχρι 80% τθσ τιμισ που αναωζρεται ςτο τιμολόγιο προςωοράσ για πλιρθ 

εγκατάςταςθ των ειδϊν. 

10.3Αν θ επίβλεψθ διαπιςτϊςει οποιαδιποτε ωκορά ι βλάβθ ςτα είδθ που 

προςκομίςκθκαν και εγκαταςτάκθκαν ςτο εργοςτάςιο, θ αςυμωωνία αυτϊν προσ τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ και τα προςωερκζντα χαρακτθριςτικά, δεν είναι δυνατόν να γίνεται 

πιςτοποίθςθ προμικειασ πριν από τθν ολοςχερι απαλοιωι τθσ παραπάνω ωκοράσ ι 

αςυμωωνίασ. 

10.4Πλα τα πιςτοποιοφμενα είδθ μετά τθν πιςτοποίθςι τουσ αποτελοφν περιουςία του 

εργοδότθ, ο δε Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι ωφλαξθ και τθν άρτια εγκατάςταςι τουσ. 

10.5Διευκρινίηεται και εδϊ ότι θ πιςτοποίθςθ προςκομιηομζνων ειδϊν δεν προδικάηει τθν 

παραλαβι τουσ, θ οποία κα εκτελεςκεί μόνο ζπειτα από επιτυχι διεξαγωγι των δοκιμϊν 

πεδίου. 

11. ΕΡΛΜΕΤΘΣΘ - ΡΛΘΩΜΘ 

11.1Θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν κα γίνει για πλιρωσ εκτελεςκείςεσ μονάδεσ εργαςιϊν, 

όπωσ αυτζσ αναωζρονται ςτα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

11.2Θ πλθρωμι των εργαςιϊν κα γίνει με βάςθ τισ παραπάνω μονάδεσ εργαςιϊν και με τισ 

αντίςτοιχεσ τιμζσ τθσ προςωοράσ του Αναδόχου. Θ πλθρωμι κα καλφπτει, πζρα από τισ 

δαπάνεσ που ρθτϊσ κατονομάηονται ςτο Τιμολόγιο και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ και κάκε 

πρόςκετθ δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν ζντεχνθ ςυμπλιρωςθ των περιγραωομζνων 

εργαςιϊν. 

11.3Ο τελικόσ εξοωλθτικόσ λογαριαςμόσ κα εκδοκεί βάςθ τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ του 

ζργου και τθσ ςχετικισ εγκριτικισ απόωαςθσ. 

11.4Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ νόμιμουσ ωόρουσ, τζλθ και 

κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Φ.Ρ.Α. βαρφνει τον 

κφριο του ζργου. 

12. ΑΔΕΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ - ΘΛΕΚΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

12.1Ο Ανάδοχοσ είναι απόλυτα υπεφκυνοσ για τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τον ζγκαιρο 

ζλεγχο των εγκαταςτάςεων και τθν ζκδοςθ των αδειϊν λειτουργίασ αυτϊν, εωόςον αυτζσ 

απαιτοφνται από τον Νόμο. 

12.2Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ο ίδιοσ ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν 

ζγκαιρθ θλεκτροδότθςθ των εγκαταςτάςεων από τθν ΔΕΘ και να υποδείξει εγγράωωσ ςτον 



Εργοδότθ τισ ενζργειεσ που πρζπει να κάνει αυτόσ προςκομίηοντασ ς' αυτόν τθν υπογραωι, 

τα απαιτοφμενα ζντυπα αιτιςεων, δθλϊςεων κλπ. 

Επίςθσ, κα πρζπει να παρακολουκεί και επιςπεφδει κατά το δυνατόν τθν πορεία του 

ηθτιματοσ τθσ ρευματοδότθςθσ, ειδοποιϊντασ για όλα εγγράωωσ τον Εργοδότθ και 

ιδιαίτερα για τισ τυχόν παρουςιαηόμενεσ δυςκολίεσ και περιπλοκζσ, υποδεικνφοντασ το τι 

πρζπει να κάνει για τθν άρςθ τουσ. 

12.3Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τισ παραπάνω ενζργειεσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ο 

Εργοδότθσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ςτθ ΔΕΘ τισ δαπάνεσ καταςκευισ 

παροχετεφςεων και τισ τυχόν ςχετικζσ εγγυιςεισ. 

13. ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΓΟΥ ΚΑΛ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΑ ΥΛΛΚΑ 

13.1Το ζργο περιλαμβάνει τον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό των εξι (6) αντλιοςταςίων 

των εςωτερικϊν δικτφων αποχζτευςθσ λυμάτων,απ' όπου κα κατακλίβονται τα λφματα 

προσ τουσ αντίςτοιχουσ (κατά τόπουσ) κεντρικοφσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ και τελικά μζςω 

του κεντρικου Αντλιοςταςίου Λ1, ςτισ εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (βιολογικόσ 

κακαριςμόσ). 

13.2Τα αντλιοςτάςια κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ που είναι ςθμειωμζνεσ ςτο 

τοπογραωικό διάγραμμα. Θ διάταξθ και θ μορωι τουσ ωαίνεται ςτα ςχετικά ςχζδια. Τα 

λφματα κα αντλοφνται από το ωρεάτιο με τθν βοικεια υποβρυχίων αντλιϊν και κα 

κατακλίβονται μζςω επί μζρουσ κατακλιπτικϊν αγωγϊν λυμάτων τουσ αντίςτοιχουσ (κατά 

τόπουσ) κεντρικοφσ ςυλλεκτιριουσ αγωγοφσ. 

13.3Θ λειτουργία των αντλιοςταςίων κα είναι αυτόματθ, ρυκμιηόμενθ από τθ ςτάκμθ 

λυμάτων ςτο ωρεάτιο άντλθςθσ και ελεγχόμενθ κατά προτεραιότθτα από τισ άλλεσ 

διατάξεισ αςωαλείασ. Θ επιτιρθςθ των αντλιοςταςίων κα γίνεται από τα προβλεπόμενα 

θλεκτρικά ςυςτιματα ελζγχου ςτον θλεκτρ. πίνακα τροωοδοςίασ. 

13.4Θ θλεκτροδότθςθ των αντλιοςταςίων κα γίνει από τθ ΔΕΘ με χαμθλι τάςθ 

380/220 V. 

13.5Ακριβζςτερα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να προμθκεφςει και να εγκαταςτιςει με κατάλλθλο 

προςωπικό τα ακολοφκωσ αναωερόμενα είδθ με όλα τα απαραίτθτα βοθκθτικά υλικά και 

εξαρτιματα : 

1. Ρλιρθ αντλθτικά ςυγκροτιματα λυμάτων υποβρφχια: 

  N (πλθκοσ             

  αντλιων) Q(m3/h)   Θ   P (kW)   

ΑΣ Λ1 

3 

56,50 

  

93,5 

  

47 

  

        



ΑΣ Λ2 

2 

14,0 

  

7,0 

  

1,7 

  

        

ΑΣ Λ3 

2 

14,0 

  

7,0 

  

1,7 

  

        

ΑΣ Λ4 

2 

20,0 

  

12,0 

  

2,4 

  

        

ΑΣ Λ 

2 

30,0 

  

12,5 

  

2,4 

  

        

ΑΣ Ρ 

2 

50,0 

  

50,0 

  

22,0 

  

        

2. Φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα εξαεριςμοφ του ωρεατίου αντιεκρθκτικοφ τφπου με τα 

ωίλτρα και τον αγωγό εξαεριςμοφ : 1 τεμ. 

Ραροχι ανεμιςτιρα 250 μ3/ϊρα 

Στατικι πίεςθ ανεμιςτιρα 38 χιλ.Υ.Σ.. 

3.Ρλιρεσ, αυτόματου μεταγωγισ και επανατάξεωσ, πετρελαιοκίνθτο, θλεκτροπαραγωγό 

ηεφγοσ ιςχφοσ 5, 10 ι 20 KVA για το κάκε αντλιοςτάςιο, όπωσ ωαίνεται ςτα ςχζδια και ςτο 

τιμολόγιο. 

4.Ρλιρεισ βαλβίδεσ ανάδευςθσ λυμάτων πριν τθν οδιγθςθ των λυμάτων ςτθν κατάκλιψθ, 

για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των αντλιϊν. 

5.Τισ δικλείδεσ απομονϊςεωσ, τα θλεκτρομαγνθτικά παροχόμετρα, τισ βαλβίδεσ 

αντεπιςτροωισ, τισ αντιπλθγματικζσ βαλβίδεσ, τα τεμάχια εξάρμωςθσ, τα ειδικά τεμάχια 

ςωλθνϊςεων κλπ. 

6.Τισ ςωλθνϊςεισ κατακλίψεωσ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων μζχρι τθν εξωτερικι 

παρειά του αντλιοςταςίου - ωρεατίου και ςφνδεςθ με τοφσ εξωτερικοφσ κατακλιπτικοφσ 

αγωγοφσ λυμάτων. 

7.Τισ ωλαντηωτζσ γωνίεσ αγγφρωςθσ - ςτιριξθσ των αντλιϊν. 

8.Τθν εγκατάςταςθ θλεκτρικϊν παροχϊν, γειϊςεων και αυτοματιςμϊν. 

9.Τον γενικό πίνακα χαμθλισ τάςθσ. 

10.Ρλιρθ ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και ςιμανςθσ. 

11.Ρλιρεισ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κινιςεωσ και ωωτιςμοφ. 



12.Ρλιρεσ ςφςτθμα ελζγχου ςτάκμθσ των λυμάτων με πιεηοςτατικό ςτακμιμετρο του 

ωρεατίου. 

13.Τισ ςυςκευζσ εντοπιςμοφ και μζτρθςθσ αερίων - υδροκείου. 

14.Διάωορα βοθκθτικά μθχανιματα, όργανα και εξαρτιματα, απαραίτθτα για τθν 

αςωάλεια και ομαλι λειτουργία των αντλιοςταςίων. 

14. ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΡΑΛΤΘΣΕΛΣ 

14.1Πλα τα μθχανιματα που κα προμθκεφςει ο Ανάδοχο, οι ςυςκευζσ, τα υλικά και τα 

εξαρτιματα κα είναι καινοφργια, αρίςτθσ ποιότθτασ, διεκνοφσ τυποποιιςεωσ, ςτιβαρισ 

καταςκευισ και αςωαλοφσ λειτουργίασ. Δεν κα υπόκεινται ςε ταχεία ωκορά και κα 

μποροφν να λειτουργιςουν με τθν ελάχιςτθ κατά το δυνατόν ςυντιρθςθ. 

14.2Πλεσ οι ομοειδείσ μονάδεσ πρζπει να είναι του αυτοφ εργοςταςίου καταςκευισ. Πλα τα 

ομοειδι εξαρτιματα ομοίων μονάδων κα είναι εναλλάξιμα μεταξφ τουσ και με τα 

ανταλλακτικά τουσ που κα προμθκεφςει 

οΑνάδοχοσ. 

14.3Πλα τα μεταλλικά μζρθ των μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων και όλεσ οι εντόσ των 

ωρεατίων ςωλθνϊςεισ κα ελαιοχρωματιςτοφν με δφο ςτρϊςεισ μίνιου και δφο ςτρϊςεισ 

ελαιοχρϊματοσ με απόχρωςθ τθσ εκλογισ τθσ επίβλεψθσ. Εξαιροφνται τα τμιματα τα 

πακτοφμενα εντόσ ςκυροκονιάματοσ, τα κακ' οιονδιποτε τρόπο λιπαινόμενα, οι άξονεσ, οι 

οδοντωτοί τροχοί, τα ορειχάλκινα τεμάχια και γενικά τα εςωτερικά ςτοιχεία των 

μθχανθμάτων ι εκείνα για τα οποία προβλζπεται ειδικι βαωι ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ 

ι κατ' άλλο τρόπο που ορίηεται ρθτά ςτισ προδιαγραωζσ. 

Θδαπάνθ για τουσ χρωματιςμοφσ δεν κα πλθρωκεί ιδιαίτερα αλλά περιλαμβάνεται ςτισ 

τιμζσ τθσ προςωοράσ του Αναδόχου, ζςτω και αν αυτό δεν αναωζρεται ρθτά ςτα αντίςτοιχα 

άρκρα του Τιμολογίου. 

14.4Σε όλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ κα υπάρχει ςτερεά προςαρμοςμζνθ μεταλλικι 

πινακίδα ςτθν οποία κα αναγράωεται το εργοςτάςιο καταςκευισ, ο τφποσ και ο αρικμόσ 

τθσ μονάδασ και τα χαρακτθριςτικά λειτουργίασ τθσ. Είναι δυνατόν αντί πινακίδασ τα 

ςτοιχεία αυτά να αναγράωονται με ανάγλυωα μθ εξαλειωόμενα γράμματα επάνω ςτο 

κζλυωοσ τθσ μονάδασ. 

14.5Πλα τα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ, τα υλικά και τα εξαρτιματα κα παραδοκοφν πλιρωσ 

εγκατεςτθμζνα και ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. 

14.6Κάκε ζνα από τα αντλθτικά ςυγκροτιματα κακϊσ και τα ςυςτιματα τοπικοφ 

αυτοματιςμοφ κα ςυνοδεφονται από τζςςερεσ ςειρζσ τευχϊν με οδθγίεσ εγκαταςτάςεωσ, 

λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ. 

ΜΕΟΣ Β – ΕΛΔΛΚΕΣ ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΘΜ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Τ.Ρ.1. ΚΑΛΩΔΛΩΣΘ ΤΘΛΕΜΕΤΑΔΟΣΘΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ 



Για τθν δικτφωςθ των PLC κα χρθςιμοποιθκεί καλϊδιο οπτικϊν ινϊν. Το καλϊδιο κα είναι 

κατάλλθλο για εγκατάςταςθ εντόσ προςτατευτικισ ςωλινωςθσ. 

Με βάςθ τθν τοπολογία του δικτφου απαιτοφνται 2 οπτικζσ ίνεσ ανά καλϊδιο. Ρροβλζπεται 

θ φπαρξθ τουλάχιςτον 6 ακόμθ εωεδρικϊν οπτικϊν ινϊν ανά καλϊδιο. 

Δεν επιτρζπονται ενϊςεισ ςτθν διαδρομι του καλωδίου. 

Ο τερματιςμόσ των καλωδίων, οι ενϊςεισ και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία, δοκιμι και θ 

κζςθ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία κα γίνει από πλιρωσ εξοικειωμζνο με τθν χριςθ 

οπτικϊν ινϊν, ειδικϊν εργαλείων και υλικϊν, προςωπικό του αναδόχου. 

Θ απόςβεςθ κάκε οπτικισ ίνασ κα μετρθκεί μετά τθν εγκατάςταςι του καλωδίου και κα 

εκδοκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό με ευκφνθ του αναδόχου. Σε καμία περίπτωςθ δεν κα γίνει 

δεκτι εξαςκζνιςθ μεγαλφτερθ από 12 dB. 

Κα υπάρχει ειδικι ςιμανςθ κακ’ όλο το μικοσ του καλωδίου, που κα εγκρικεί από τθν 

Υπθρεςία, ϊςτε να διακρίνεται το είδοσ του καλωδίου από κοινά θλεκτρολογικά καλϊδια. 

Το καλϊδιο κα ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Είδοσ οπτικϊν ινϊν : μονότροπθ, glass, 62.5/125 μm 

Αρικμόσ οπτικϊν ινϊν : >6 

Εξαςκζνιςθ : 850nm, <3,1 dB/km 

  : 1300nm <0,8 dB/km 

Εξωτερικόσ μανδφασ : μαφρο πολυαικυλζνιο (PE) υψθλισ 

πυκνότθτασ     

Ελάχιςτθ ακτίνα κάμψθσ : 20 ωορζσ θ διάμετροσ του καλωδίου 

Αντοχι ςε εωελκυςμό : τουλάχιςτον 700 Ν 

Αντίςταςθ κραφςθσ : 400 Ν/m κατά IEC 794-1-E3 

Κερμοκραςία λειτουργίασ : -40°C ζωσ +70°C 

Κάκε ξεχωριςτι οπτικι ίνα του καλωδίου κα ςθμαίνεται ξεχωριςτά με αρικμό ι με μθ 

επαναλαμβανόμενο χρϊμα, κα περιζχεται ςε ςωλινα διαωορετικοφ χρωματιςμοφ με 

γζμιςθ από πετρελαϊκι μάηα (water repellent gel filling) για προςταςία ζναντι υγραςίασ. Οι 

ξεχωριςτοί ςωλινεσ κα είναι ςυνεςτραμμζνοι γφρω από ζνα κεντρικό ςυνκετικό (μθ 

μεταλλικό) ςτοιχείο ενίςχυςθσ και κα περιβάλλονται από ίνεσ αραμίδθσ που χρθςιμεφουν 

ςαν ςτοιχείο απορρόωθςθσ μθχανικϊν τάςεων. 

Τ.Ρ.2. ΑΝΤΛΘΤΛΚΑ ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΑ 

Αντλίεσ λυμάτων υποβρίχιου τφπου 



(α) Γενικά Οι αντλίεσ των αντλιοςταςίων - ωρεατίων προβλζπονται κατακορφωου 

ωυγοκεντρικοφ υποβρυχίου τφπου, τοποκετθμζνεσ ςε υγρό κάλαμο λυμάτων. Κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλεσ για τα αντλοφμενα λφματα και για ςυνεχι λειτουργία (8000 ϊρεσ/ζτοσ) με 

πλιρεσ ωορτίο, χωρίσ κόρυβο και υπερκερμάνςεισ, ςυντθροφμενεσ μόνο με κανονικι 

ςυντιρθςθ. 

H xαρακτθριςτικι καμπφλθ παροχισ - μανομετρικοφ φψουσ πρζπει να είναι απόλυτα 

ςτακερι ςτο πεδίο λειτουργίασ τθσ παροχισ που ηθτείται. Οι αντλίεσ δεν πρζπει να ζχουν 

καμία κρίςιμθ ταχφτθτα ςτο πεδίο λειτουργίασ. Οι καμπτικζσ και ςτρεπτικζσ κρίςιμεσ 

ταχφτθτεσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 30% διαωορετικζσ από τθν ταχφτθτα ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ. 

Θ αντλία πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνθ και τοποκετθμζνθ ϊςτε θ ςυντιρθςθ να 

μπορεί να γίνεται με απλι εξαγωγι των μερϊν και τθσ ίδιασ χωρίσ να απαιτείται άδειαςμα 

τθσ δεξαμενισ ι είςοδοσ μζςα ς' αυτιν. 

Ο αρικμόσ των ςτροωϊν τθσ αντλίασ κα είναι κατά το μζγιςτο 1500 rpm. Για λόγουσ 

αςωαλείασ, θ αντλία κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να μπορεί να εκκινεί μζχρι και δζκα 

πζντε (15) ωορζσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ ϊρασ. 

Θαντλία κα πρζπει να είναι ομοαξονικά ςυηευγμζνθ με κατακόρυωο θλεκτρικό κινθτιρα, 

ικανό να λειτουργεί ςε δίκτυο παροχισ τάςθσ 400 Volt, 3 ωάςεων και ςυχνότθτασ 50 Hz. 

Θαντλία κα είναι εξοπλιςμζνθ με υποβρφχιο καλϊδιο, μικουσ δζκα (10) μζτρων. Τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του υποβρυχίου καλωδίου ιςχφοσ κα είναι ςφμωωνα με τουσ διεκνείσ 

κανονιςμοφσ IEC. 

Θαντλία κα ςυνοδεφεται από χυτοςιδθρι ςυςτολικι καμπφλθ (suction pipe unit) μεγάλθσ 

ακτίνασ καμπυλότθτασ με οπι επικεϊρθςθσ και μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ αυτισ. 

Θαντλία κα ςυνδζεται ςτακερά με τθν ειδικι μεταλλικι βάςθ τθσ και τθν ειδικι καμπφλθ 

αναρρόωθςθσ. Θ ειδικι μεταλλικι βάςθ αυτι κα ςτερεωκεί ςε βάςθ από μπετόν με ειδικά 

ανοξείδωτα βφςματα ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Οι αντλίεσ κα αποτελοφνται από τα παρακάτω βαςικά ςτοιχεία: 

(α) Υλικά καταςκευισ 

Τα κφρια εξαρτιματα τθσ αντλίασ κα είναι από γκρίηο χυτοςίδθρο (grey cast iron), 

προδιαγραωϊν ASTM A48 CLASS 35B ι BS1452 GRADE 260 ι DIN1691 GG25, με λείεσ 

επιωάνειεσ, ελεφκερεσ από ωυςαλίδεσ ι άλλεσ ανωμαλίεσ. Πλα τα εκτεκειμζνα παξιμάδια, 

βίδεσ και ροδζλεσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα προδιαγραωϊν AISI304 ι DIN 17440 

X5CrNi1810 ι καλφτερθσ ποιότθτασ. Πλεσ οι μεταλλικζσ επιωάνειεσ που ζρχονται ςε επαωι 

με το αντλοφμενο υγρό και δεν είναι 

από ανοξείδωτο χάλυβα ι ορείχαλκο, κα πρζπει να προςτατεφονται με ειδικι βαωι 

(Durasolid). Κρίςιμεσ μεταλλικζσ επιωάνειεσ, όπου απαιτείται υδατοςτεγανότθτα, κα είναι 

μθχανικά κατεργαςμζνεσ και ςυναρμολογθμζνεσ με ςτεγανοποιθτικοφσ δακτυλίουσ από 



Nitrile rubber ι Viton. Θ ςυναρμογι τουσ κα επιτυγχάνεται με ελεγχόμενθ επαωι και 

ςυμπίεςθ των ςτεγανοποιθτικϊν δακτυλίων, και ςτισ τζςςερισ πλευρζσ του αφλακά τουσ, 

χωρίσ να απαιτείται ειδικι ροπι ςτιριξθσ ςτουσ κοχλίεσ που αςωαλίηουν τθ ςυναρμογι. 

Ορκογωνικισ διατομισ ωλάντηεσ, που απαιτοφν ειδικι ροπι ςτρζψθσ, ι ςτεγανοποιθτικζσ 

ουςίεσ δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

(β) Σφςτθμα Ψφξεωσ Κάκε αντλία κα διακζτει ζνα κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο ςφςτθμα ψφξθσ. 

Το ςφςτθμα 

ψφξεωσ κα πρζπει να παρζχει ικανοποιθτικι ψφξθ για ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ 

ρευςτοφ με κερμοκραςία μζχρι 40C. Τα αντλθτικά ςυγκροτιματα πρζπει να διακζτουν 

μανδφα ψφξεωσ (cooling jacket) με κλειςτό ςφςτθμα ψφξθσ. Μείγμα μονοπροπιλικι - 

γλυκόλθσ κυκλοωορεί ςτο μανδφα ψφξεωσ τθσ αντλίασ, με εξαναγκαςμζνθ ροι μζςω μικρισ 

πτερωτισ που είναι τοποκετθμζνθ ανάμεςα ςτουσ 2 μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ, ψφχοντασ 

ζτςι τον κινθτιρα. Θ χριςθ του αντλοφμενου υγροφ ςαν μζςο ψφξθσ δεν κα γίνεται 

αποδεκτι. 

(γ)Στυπιοκλίπτθσ ειςόδου καλωδίου 

Οςχεδιαςμόσ του ςτυπιοκλίπτθ ειςόδου καλωδίου κα πρζπει να εξαςωαλίηει 

υδατοςτεγανότθτα χωρίσ να χρειάηεται ειδικι ςφςωιξθ με ςυγκεκριμζνθ ροπι ςτρζψεωσ. Θ 

είςοδοσ του καλωδίου κα αποτελείται από ζνα κυλινδρικό ελαςτικό δακτφλιο, πλαιςιωμζνο 

από ροδζλεσ. Πλα μαηί κα είναι ςυναρμολογθμζνα με απόλυτθ ακρίβεια ωσ προσ τθν 

εξωτερικι διάμετρο του καλωδίου και τθν εςωτερικι διάμετρο τθσ ειςόδου. Θ ςυμπίεςθ 

του ελαςτικοφ παρεμβφςματοσ κα γίνεται με τρόπο που κα αυταςωαλίηεται ςε τυχόν 

τράβθγμα του καλωδίου. 

(δ)Ζδρανα 

Πάξονασ τθσ αντλίασ/κινθτιρα κα εδράηεται βάςει του κανόνα ςτακερισ πλωτισ ζδραςθσ 

ςε τριβείσ κφλιςθσ, οι οποίοι κα διακζτουν λίπανςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. Το 

άνω ζδρανο κα είναι ζνασ ζνςωαιροσ τριβζασ απλισ ςειράσ βακιάσ αυλάκωςθσ. Το κάτω 

ζδρανο κα είναι ζνασ ζνςωαιροσ τριβζασ διπλισ ςειράσ γωνιακισ επαωισ για τθν 

αντιςτάκμιςθ αξονικϊν και ακτινικϊν δυνάμεων. 

(ε) Μθχανικι ςτεγανοποίθςθ Κάκε αντλία κα είναι εωοδιαςμζνθ με ζνα εν ςειρά μθχανικό 

ςφςτθμα 

ςτεγανότθτασ άξονα, αποτελοφμενο από δφο ανεξάρτθτα ςυγκροτιματα ςτυπιοκλιπτϊν. 

Οκάτω πρωτεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, μεταξφ του ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ και του 

καλάμου επικεϊρθςθσ, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν περιςτρεωόμενο δακτφλιο από 

αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολωραμίου (εφροσ pH από 3 ζωσ 14). 

Οάνω δευτερεφων μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ, τοποκετθμζνοσ μεταξφ του καλάμου 

επικεϊρθςθσ και του περιβλιματοσ του κινθτιρα, κα περιζχει ζνα ςτατικό και ζναν 

περιςτρεωόμενο δακτφλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολωραμίου (εφροσ pH από 3 

ζωσ 14). Θ επαωι των λειαςμζνων επιωανειϊν ςε κάκε ςθμείο ςτεγανότθτασ κα 



επιτυγχάνεται με δικό του ςφςτθμα ελατθρίων. Οι ςτυπιοκλίπτεσ δεν κα απαιτοφν 

ςυντιρθςθ και ρφκμιςθ, οφτε θ ικανότθτα ςτεγανοποίθςθσ κα εξαρτάται από τθ διεφκυνςθ 

περιςτροωισ του άξονα. 

Άλλεσ μζκοδοι ςτεγανοποίθςθσ (δθλαδι χωρίσ 2 μθχανικοφσ ςτυπιοκλίπτεσ) δεν κα 

κεωροφνται ιςοδφναμεσ και δεν κα γίνονται αποδεκτζσ. 

Επίςθσ το κάτω μζροσ του καλάμου επικεϊρθςθσ κα είναι εωοδιαςμζνο με ελικοειδι 

διαμόρωωςθ (spiral groove), για απομάκρυνςθ τθσ άμμου με υδροδυναμικό τρόπο από τθν 

περιοχι του μθχανικοφ ςτυπιοκλίπτθ, με αποτζλεςμα τον αυξθμζνο χρόνο ηωισ του 

τελευταίου. 

(ςτ) Άξονασ αντλίασ Ο άξονασ τθσ αντλίασ και του κινθτιρα κα είναι ενιαίοσ. Σφνδεςμοι δεν 

κα γίνονται 

αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα κα είναι ανοξείδωτοσ χάλυβασ αξόνων κατά AISI431 και δεν 

κα ζρχεται ςε επαωι με το αντλοφμενο υγρό (πλιρωσ ςτεγανοποιθμζνοσ). Κα είναι δε 

ηυγοςτακμιςμζνοσ κατά ISO 1940 ι ανϊτερο. 

(η)Ρτερωτι 

Θπτερωτι κα είναι από χυτοςίδθρο Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ι GG25 κατά DIN, 

υδροδυναμικά ηυγοςτακμιςμζνθ, ολιγοκάναλθ, ανεμπόδιςτθσ ροισ (χωρίσ εμωράξεισ) 

χωρίσ οξείεσ ςτροωζσ. Τα πτερφγια κα πρζπει να ζχουν υποςτεί επιωανειακι βαωι 

(ςκλιρυνςθ) για μεγαλφτερθ αντοχι ςτθ ωκορά. Θ πτερωτι κα μπορεί να χρθςιμοποιείται 

για τθν άντλθςθ υγρϊν που περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, ινϊδθ υλικά, πυκνι λάςπθ και 

άλλεσ φλεσ που περιζχονται ςε ςυνικθ ακάκαρτα νερά (λφματα). Θ πτερωτι κα είναι θμι-

ανοικτοφ τφπου, με πτερφγια κλίνοντα προσ τα πίςω και να λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με 

ςφςτθμα block, ςτακερό, που τοποκετείται ςτθν αναρρόωθςθ του ςαλίγκαρου τθσ αντλίασ. 

Τα πτερφγια τθσ πτερωτισ κα είναι αυτο-κακαριηόμενα. 

(θ) Σαλίγκαροσ αντλίασ (Ατζρμων κοχλίασ) 

Το περίβλθμα κα αποτελείται από ζνα μόνο τεμάχιο από γκρίηο χυτοςίδθρο (ASTM A-

48 CLASS 35B) μθ ομοκεντρικοφ τφπου με διόδουσ (περάςματα) λεία και αρκετά μεγάλα 

ϊςτε να περνοφν ςτερεά. 

(κ) Ρροςταςία Πλοι οι κινθτιρεσ κα ζχουν: 

Ενςωματωμζνουσ κερμικοφσ διακόπτεσ ςτο τφλιγμα κάκε ωάςθσ, ςυνδεδεμζνουσ ςε ςειρά. 

Οι κερμικοί διακόπτεσ κα ανοίγουν ςτουσ 140°C. 

Αιςκθτιρα ςτάκμθσ για τθν ανίχνευςθ υγραςίασ ςτο κάλαμο επικεϊρθςθσ. 

Για τθ διακριτι λιψθ των 2 παραπάνω πικανϊν βλαβϊν, τα ςιματα κα οδθγοφνται με ζνα 

ηεφγοσ καλωδίου 2 x 1,5 ςτον θλεκτρικό πίνακα, όπου κα ςυνδζονται ςε θλεκτρονικό 

προςταςίασ καταςκευισ του ιδίου οίκου των αντλιϊν το οποίο είναι εωοδιαςμζνο με 

λυχνίεσ τροωοδοςίασ, alarm υπερκζρμανςθσ και alarm διαρροισ ςτο κάλαμο επικεϊρθςθσ. 



Hλεκτροκινθτιρεσ 

(α) Κανονιςμοί - Ρροδιαγραωζσ Κάκε υλικό, εργαςία και δοκιμζσ πρζπει να ακολουκοφν 

διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ προδιαγραωζσ και, κατά προτίμθςθ : 

Τισ Αμερικάνικεσ Ρροδιαγραωζσ ΝΕΜΑ, Α.Λ.Ε.Ε., Α.S.A, BS 

Τισ Γερμανικζσ Ρροδιαγραωζσ DIN, VDE 

 Τισ Διεκνισ προδιαγραωζσ I.S.O. 

(β) Τφποσ κινθτιρα 

Οκινθτιρασ τθσ αντλίασ κα είναι επαγωγικόσ, τφπου βραχυκυκλωμζνου δρομζα, 

τοποκετθμζνοσ μζςα ςε κζλυωοσ (περίβλθμα), ο κάλαμοσ του οποίου κα είναι 

υδατοςτεγισ. Τα τυλίγματα του ςτάτορα κα είναι μονωμζνα (κλάςθσ Θ), ανκεκτικά ςτθν 

υγραςία και ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 180ºC. Ο ςτάτορασ κα ζχει «ψεκαςτεί» με ρθτίνθ, 

προςδίδοντασ υψθλότερθ μόνωςθ, με πολφ μικρότερο κίνδυνο δθμιουργίασ ωυςαλίδων 

αζρα. Ο ςτάτορασ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο κάλαμο του κελφωουσ, αωοφ, 

προθγουμζνωσ, το περίβλθμα ζχει κερμανκεί (ςυναρμογι ςφςωιγξθσ). Ο κινθτιρασ κα είναι 

ςχεδιαςμζνοσ για ςυνεχι λειτουργία άντλθςθσ ρευςτϊν κερμοκραςίασ μζχρι 40ºC και για 

δζκα πζντε (15) εκκινιςεισ τθν ϊρα. Κα διακζτει κερμικοφσ διακόπτεσ ρυκμιςμζνουσ να 

ανοίγουν ςτουσ 140ºC και να κλείνουν ςτουσ 70ºC, κα είναι δε τοποκετθμζνοι μζςα ςτα 

τυλίγματα των αγωγϊν του ςτάτορα, ϊςτε να ελζγχουν τθ κερμοκραςία κάκε ωάςθσ του 

τυλίγματοσ. Ο κάλαμοσ ςφνδεςθσ κα περιζχει τον τερματικό πίνακα και κα είναι ερμθτικά 

απομονωμζνοσ από τον κινθτιρα με ζνα ελαςτομερζσ Ο-ring. H ςφνδεςθ των καλωδίων και 

των ακροδεκτϊν του ςτάτορα κα γίνεται με κοχλιωτι ςφνδεςθ ςφςωιξθσ μόνιμα 

ςτερεωμζνθσ πάνω ςτον τερματικό πίνακα. Συνδζςεισ με ακροδζκτεσ ι κοινόσ τρόποσ 

ςφνδεςθσ αγωγοφ με παξιμάδι και ροδζλα δεν γίνονται αποδεκτζσ. 

Οκινθτιρασ και θ αντλία κα είναι ςχεδιαςμζνοι και ςυναρμολογθμζνοι από τον ίδιο 

καταςκευαςτι. Ο ενδιάμεςοσ ςυντελεςτισ εξυπθρζτθςθσ (ςυνδυαςμζνο αποτζλεςμα τιμισ 

τάςεωσ, ςυχνότθτασ και ειδικοφ βάρουσ) κα είναι τουλάχιςτον 1.15. Ο κινθτιρασ κα μπορεί 

να λειτουργεί με διακφμανςθ τάςεωσ τθσ τάξθσ του +/- 10%. Ο κινθτιρασ κα είναι 

ςχεδιαςμζνοσ για λειτουργία ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ζωσ 40ºC και ςε πικανι 

αφξθςθ κερμοκραςίασ μζχρι 85ºC. Ο πίνακασ του κινθτιρα που κα παραδοκεί κα πρζπει να 

περιλαμβάνει τισ εξισ καμπφλεσ λειτουργίασ: οπισ ςτρζψεωσ, θλεκτρικισ ζνταςθσ, 

ςυντελεςτι ιςχφοσ, βακμοφ απόδοςθσ, απορροωοφμενθσ ιςχφοσ κακϊσ και ιςχφοσ ςτον 

άξονα. 

Για λόγουσ αςωάλειασ, ο θλεκτροκινθτιρασ κα πρζπει να είναι διαςταςιολογθμζνοσ ζτςι 

ϊςτε ςτο δυςμενζςτερο ςθμείο λειτουργίασ τθσ αντλίασ ςτο ςφςτθμα, να εξαςωαλίηεται 

περίςςεια ιςχφοσ τουλάχιςτον 15%. 

Ο κινθτιρασ και το καλϊδιο κα αντζχουν ςε ςυνεχι υποβρφχια παραμονι χωρίσ να χάνουν 

τθν υδατοςτεγανότθτά τουσ, ςφμωωνα με τον κανόνα προςταςίασ IP68. Θ ονομαςτικι ιςχφσ 

του κινθτιρα κα είναι αρκετι ϊςτε θ αντλία να μθν υπερωορτίηεται ςε όλθ τθν περιοχι τθσ 



καμπφλθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ. Το καλϊδιο τροωοδοςίασ κα περιλαμβάνει δφο επαωζσ 

1.5mm2 για τον ζλεγχο των κερμικϊν διακοπτϊν και αιςκθτιρα διαρροϊν. 

(γ) Λςχφσ Θ ονομαςτικι ιςχφσ των θλεκτροκινθτιρων κα πρζπει να είναι 30% περίπου 

μεγαλφτερθ από εκείνθ που απορροωά ολόκλθρθ θ αντλία ςτο δυςμενζςτερο ςθμείο του 

πεδίου λειτουργίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραωο 16.1. 

Θ είςοδοσ του καλωδίου παροχισ ςτον κινθτιρα κα γίνεται μζςω ςτυπιοκλίπτου που κα 

εξαςωαλίηει απόλυτθ ςτεγανότθτασ. 

(δ) Χαρακτθριςτικά κινθτιρων 

Οι κινθτιρεσ κα είναι γενικά του τφπου του περιγραωομζνου ςτα DIN 42950, DIN 45665, 

DIN 42673 και VDE 0171 με κανονικι ροπι εκκίνθςθσ με χαμθλό ρεφμα εκκίνθςθσ. 

Το ρεφμα εκκίνθςθσ με διακόπτθ αςτζρα - τριγϊνου δεν πρζπει να υπερβαίνει το διπλάςιο 

περίπου του ονομαςτικοφ. 

Ο βακμόσ απόδοςθσ και ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ (ςυν ω) πρζπει να είναι όςο το δυνατό 

μεγαλφτερα. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ δεν πρζπει οπωςδιποτε να είναι χαμθλότεροσ του 0,85 

ςτο ονομαςτικό ωορτίο του κινθτιρα. Οι κινθτιρεσ πρζπει να εργάηονται κανονικά 

αποδίδοντασ ςτον άξονα τθν ονομαςτικι ιςχφ, με αυξομείωςθ τθσ ονομαςτικισ τάθσ + -

5% τουλάχιςτον. 

Ανταλλακτικά και εργαλεία 

Το αντλθτικό ςυγκρότθμα κα ςυνοδεφεται από μία ςειρά ανταλλακτικά, των οποίων θ αξία 

περιλαμβάνεται ςτθν προςωερόμενθ τιμι για τα αντλθτικά ςυγκροτιματα. Τα 

ανταλλακτικά αυτά είναι : 

Μία πτερωτι αντλίασ. 

Εξι ςειρζσ παρεμβυςμάτων ςτεγανοποιιςεωσ ςτα ςθμεία ςυνδζςεωσ των διαωόρων 

τμθμάτων τθσ αντλίασ. 

Μία ςειρά δακτυλίων άξονα 

Μία ςειρά τριβζων αντλίασ κινθτιρα και άξονα 

Εξι ςειρζσ γομϊςεωσ ςτυπιοκλίπτου (ςαλαμάςτρασ). 

Στα αντλιοςτάςια κα παραδοκοφν μζςα ςε μεταλλικό κιβϊτιο, μία πλιρθ ςειρά γενικϊν και 

ειδικϊν εργαλείων, όπωσ ςυνιςτϊνται από τον καταςκευαςτι για τθν αποςυναρμολόγθςθ, 

ςυντιρθςθ και ςυναρμολόγθςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. 

Επίςθσ κα παραδοκεί ωάκελλοσ βαρείασ χριςεωσ ο οποίοσ κα περιλαμβάνει για όλα τα 

μζρθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, ςχζδια, περιγραωζσ, καταλόγουσ ανταλλακτικϊν, 

οδθγίεσ ςυντθριςεωσ, διαγράμματα κλπ. Ολα τα παραπάνω κα παραδοκοφν από τον 

Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 



Τ.Ρ.3. ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΑ ΜΕ ΥΡΟΒΥΧΛΕΣ ΑΝΤΛΛΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ GRP ( 

Τα αντλιοςτάςια κα είναι καταςκευαςμζνα από GRP (glass-fibre reinforced polymer) 

ςφμωωνα με τα ISO2797 (roving of glass fibre), ISO2559 (chopped strand mat) και ISO2113 

(woven roving). 

Τα ωφλλα GRP κα περιζχουν γυαλί με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα 25% ξθροφ βάρουσ και 

ρθτίνθ με ελάχιςτθ περιεκτικότθτα 35% ξθροφ βάρουσ και κα είναι καλυμμζνα από 

προςτατευτικι ελαςτικι επίςτρωςθ (gel coat) ελάχιςτου προωίλ 0,2mm. 

Τα αντλιοςτάςια πρζπει να είναι βιομθχανικό προϊόν, να αντζχουν ςτθν υδροςτατικι πίεςθ 

υδροωόρου ορίηοντα μζχρι τθν επιωάνεια του εδάωουσ, να μθν παρουςιάηουν 

διαπερατότθτα ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό τρόπο καταςκευισ από ςκυρόδεμα. 

Τα αντλιοςτάςια πρζπει να ζχουν εφκολθ και γριγορθ τοποκζτθςθ, μεγάλθ διάρκεια ηωισ, 

να διακζτουν υλικά ωιλικά προσ το περιβάλλον, εφκολθ πρόςβαςθ, μικρότερεσ διαςτάςεισ 

και κατάλθψθ μικρότερου χϊρου εωαρμογισ ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά αντλιοςτάςια, 

χωρίσ υπζργειεσ παρεμβάςεισ ςτθν αιςκθτικι τθσ περιοχισ. 

Τα αντλιοςτάςια πρζπει να δζχονται δφο αντλίεσ, να ςυνοδεφονται από τα πζλματα 

επικάκιςθσ των αντλιϊν, τουσ κατακλιπτικοφσ ςωλινεσ, τισ απαραίτθτεσ βαλβίδεσ 

αντεπιςτροωισ (τφπου μπάλασ), βάνεσ, ςυλλζκτεσ και λοιπά υδραυλικά παρελκόμενα. 

Ο πυκμζνασ των αντλιοςταςίων πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ κατάλλθλα (κεκλιμζνοσ) 

ϊςτε κατά τον κφκλο άντλθςθσ να απομζνουν ελάχιςτα λφματα και ςτερεά ςτο 

αντλιοςτάςιο. 

Υλικά καταςκευισ   

Σωλινεσ κατάκλιψθσ : ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI304 

Οδθγοί ράβδοι : ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI304 

Βίδεσ, παξιμάδια κλπ. : ανοξείδωτοσ χάλυβασ AISI304 

ΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΑ ΑΡΟ ΡΟΛΥΑΛΚΥΛΕΝΛΟ 

Τα αντλιοςτάςια κα είναι καταςκευαςμζνα από πολυαικυλζνιο, πρζπει να είναι 

βιομθχανικό προϊόν, κα αντζχουν ςτθν υδροςτατικι πίεςθ υδροωόρου ορίηοντα, να μθν 

παρουςιάηουν διαπερατότθτα ςε ςχζςθ με τον ςυμβατικό τρόπο καταςκευισ από 

ςκυρόδεμα. 

Τα αντλιοςτάςια πρζπει να ζχουν εφκολθ και γριγορθ τοποκζτθςθ, μεγάλθ διάρκεια ηωισ, 

να διακζτουν υλικά ωιλικά προσ το περιβάλλον, εφκολθ πρόςβαςθ, μικρότερεσ διαςτάςεισ 

και κατάλθψθ μικρότερου χϊρου εωαρμογισ ςε ςχζςθ με τα ςυμβατικά αντλιοςτάςια, 

χωρίσ υπζργειεσ παρεμβάςεισ ςτθν αιςκθτικι τθσ περιοχισ. 



Τα αντλιοςτάςια πρζπει να δζχονται δφο αντλίεσ, να ςυνοδεφονται από πζλματα 

επικάκιςθσ των αντλιϊν, τουσ κατακλιπτικοφσ ςωλινεσ, τισ απαραίτθτεσ βαλβίδεσ 

αντεπιςτροωισ (τφπου μπάλασ) ςυλλζκτθ και λοιπά υδραυλικά παρελκόμενα. 

Ο πυκμζνασ των αντλιοςταςίων πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ κατάλλθλα (κεκλιμζνοσ) 

ϊςτε κατά τον κφκλο άντλθςθσ να απομζνουν ελάχιςτα λφματα και ςτερεά ςτο 

αντλιοςτάςιο. 

Υλικά Καταςκευισ   

Σωλινεσ κατάκλιψθσ : ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Οδθγοί ράβδοι : ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Βίδεσ παξιμάδια κλπ : ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Καπάκι αντλιοςταςίου(20τν) : γαλβανιςμζνοσ χάλυβασ βαρζωσ 

τφπου   

Τ.Ρ.4. ΒΑΛΒΛΔΑ ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Θ βαλβίδα κα αναδεφει τα λφματα των αντλιοςταςίων, ςτθν αρχι κάκε αντλθτικοφ κφκλου 

λειτουργίασ, εμποδίηοντασ κατά αυτόν τον τρόπο τθ ςυςςϊρευςθ λάςπθσ και ςτερεϊν 

καταλοίπων ςτον πυκμζνα του αντλιοςταςίου, κακϊσ και τον ςχθματιςμό επιπλζουςασ 

κροφςτασ. 

Πταν αρχίηει θ άντλθςθ, θ βαλβίδα κα είναι ανοικτι και τα αντλοφμενα λφματα κα 

εξζρχονται μζςω αυτισ ςαν ζνα ιςχυρό, προωκθτικό ρεφμα, παραςφροντασ όλεσ τισ 

επικακίςεισ ςτον πυκμζνα του αντλιοςταςίου. Με αυτόν τον τρόπο τα ςτερεά που ζχουν 

ςυςςωρευτεί κακϊσ και τα επιπλζοντα ςτερεά, επαναωζρονται ςε αιϊρθςθ και ακολοφκωσ 

κα κατακλίβονται κατά τθν λειτουργία τθσ αντλίασ. 

Μετά από λειτουργία 20 ζωσ και μζγιςτθ 50 δευτερολζπτων, θ βαλβίδα κα κλείνει. Μετά το 

πζρασ του κφκλου άντλθςθσ θ βαλβίδα κα ανοίγει πάλι αυτόματα για τουσ επόμενουσ 

κφκλουσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ. Θ βαλβίδα απολάςπωςθσ κα λειτουργεί μθχανικά και όχι 

θλεκτρικά. 

Τ.Ρ.5. ΣΩΛΘΝΩΣΕΛΣ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΩΝ - ΥΔΑΥΛΛΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ 

Σωλθνϊςεισ Κα είναι από χαλυβδοςωλινεσ με ευκεία κατά μικοσ διπλι ι χωρίσ ραωι, 

καταςκευαςμζνοι ωσ προσ τθν ποιότθτα κατά DIN 17100/ST37,2 και ωσ προσ τισ διαςτάςεισ 

ςφμωωνα με τα Γερμανικά πρότυπα DIN 2448 ι DIN 2458 των εξισ διαςτάςεων: 

ND 100 114,3 x 4,0 

ND 125 139,7 x 4,5 

ND 150 168,3 x 4,5 



ND 200 219,1 x 5,9 

ND 250 254,0 x 6,5 

Οι ςυνδζςεισ των διαωόρων μερϊν των ςωλθνϊςεων, μεταξφ τουσ και με τα όργανα 

(δικλείδεσ, βαλβίδεσ αντεπιςτροωισ κλπ.) κα γίνονται με ςφνδεςμουσ ταχείασ αποςφνδεςθσ 

ι με ωλάντηεσ ι με τεμάχια εξάρμωςθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ αωαίρεςθ και θ 

επανατοποκζτθςθ διαωόρων ςτοιχείων γριγορα και χωρίσ βλάβεσ των ςωλθνϊςεων ι των 

παρεμβαςμάτων και χωρίσ παράλλθλα να προκφπτει πρόβλθμα ςτιριξθσ των ςωλθνϊςεων. 

Οι κατακλιπτικοί αγωγοί των αντλιοςταςίων κα ςυνδεκοφν με τουσ εξωτερικοφσ 

κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ από PVC με ειδικοφσ χυτοςιδθροφσ ςυνδζςμουσ. 

Ολα τα άκρα που πρόκειται να θλεκτροςυγκολλθκοφν κα υποςτοφν προχθγουμζνωσ 

λοξοτότμιςθ (ωρεηάριςμα). Ολεσ οι ραωζσ κα γίνουν εςωτερικά και εξωτερικά. Οπου θ 

εςωτερικι ςυγκόλθςθ δεν είναι δυνατι, πρζπει θ εξωτερικι να είναι καταςκευαςμζνθ με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε να εγγυάται τθν απαιτοφμενθ αντοχι. 

Τα τεμάχια ςχθματιςμοφ ταφ, ςυςτολζσ κλπ., κα αποτελοφνται από τυποποιθμζνα 

χυτοςιδθρά τεμάχια κατά DIN 16451, 28637, 28639, 28643 και 28645. 

Iδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν τοποκζτθςθ των ςωλθνϊςεων μζςα ςτο ςϊμα του 

ςκυροδζματοσ, όπου προβλζπονται ειδικά τεμάχια διζλευςθσ, και ειδικότερα ςε μθ εμωανι 

ι μθ επιςκζψιμα ςθμεία. 

Οι ςωλθνϊςεισ κα ωζρουν εξωτερικά ειδικι προςτατευτικι επζνδυςθ από υλικό τφπου 

αςωαλτικισ βάςθσ ι εποξειδωτικισ ρυτίνθσ ι παρόμοιου τφπου, θ οποία κα προςτατεφει 

απόλυτα τισ ςωλθνϊςεισ από τον κίνδυνο διαβρϊςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από 

οποιαδιποτε εργαςία προςτατευτικισ επζνδυςθσ να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ για 

προζγκριςθ, πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία τθσ μεκόδου εξωτερικισ προςταςίασ που κα 

χρθςιμοποιιςει. Θ προζγκριςθ αυτι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν ευκφνθ για τθν 

πλιρθ αντιδιαβρωτικι προςταςία τθσ ςωλθνϊςεωσ. 

Θ εςωτερικι προςταςία των ςωλθνϊςεων κα είναι όμοια με τθν εςωτερικι προςταςία των 

εκτόσ του αντλιοςταςίου κατακλιπτικϊν αγωγϊν. Εωιςτάται ιδιαίτερα θ προςοχι του 

Αναδόχου ςτθν ανάγκθ να μθν καταςτραωεί θ εςωτερικι και εξωτερικι προςταςία των 

ςωλθνϊςεων, τόςο κατά τθ μεταωορά όςο και κατά 

τθν εγκατάςταςθ και ιδιαίτερα τθν επί τόπου εκτζλεςθ εγκαρςίων ραωϊν. Κάκε λφςθ τθσ 

ςυνζχειασ τθσ επενδφςεωσ κα αποκακίςταται επιμελθμζνα. 

Ολα τα δίκτυα κα δοκιμαςκοφν, μετά τθν αποπεράτωςι τουσ, ςε πιζςεισ κατά 50%, 

τουλάχιςτον ανϊτερεσ τθσ αναμενόμενθσ μζγιςτθσ πίεςθσ λειτουργίασ. 

Δικλείδεσ και λοιπά υδραυλικά εξαρτιματα 

Δικλείδεσ 



Κα είναι καταςκευαςμζνεσ κατά τα Γερμανικά Ρρότυπα DIN 3216, ι BS 5150 με ςωθνοειδι 

ςφρτθ και ςχιμα οβάλ. Το κζλυωοσ κα είναι χυτοςιδθρό αρίςτθσ ποιότθτασ. Επίςθσ από 

χυτοςίδθρο κα είναι ο ςφρτθσ και ο ςωόνδυλοσ χειριςμοφ που κα ωζρει χυτι ζνδειξθ τθσ 

ωοράσ περιςτροωισ για το κλείςιμο τθσ βαλβίδασ. Το βάκτρο, ο κοχλίασ και οι ζδρεσ 

ςτεγανότθτασ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ι ειδικό ορείχαλκο. Ο ςωόνδυλοσ 

χειριςμοφ κα είναι τζτοιασ διαμζτρου ϊςτε να επιτρζπει εφκολο άνοιγμα με τθν 

ονομαςτικι πίεςθ λειτουργίασ. Οι δικλείδεσ κα αντζχουν ςε πίεςθ ςτεγανότθτασ (κλειςτόσ 

ςφρτθσ) ίςθ με τθν πίεςθ λειτουργίασ (10 ατμ.) και πίεςθ αντοχισ 16 ατμ. 

Θ ςφνδεςθ των δικλείδων με τα άλλα εξαρτιματα και τισ ςωλινεσ κα γίνει με ωλάντηεσ που 

κα βιδωκοφν με γαλβανιςμζνουσ κοχλίεσ. 

Βαλβίδεσ αντεπιςτροωισ Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροωισ κα είναι ειδικζσ για λφματα 

καταςκευαςμζνεσ ςφμωωνα 

με το BS 5153, κατακορφωου τφπου με ςϊμα από χυτοςίδθρο αρίςτθσ ποιότθτασ, και 

γλωττίδα από ορείχαλκο ςτρεωόμενθ πζριξ άξονοσ από ανοξείδωτο χάλυβα. Κα ωζρουν 

ςφςτθμα ελατθριωτοφ μοχλοφ με χυτοςιδθρό ρυκμιηόμενο αντίβαρο για ταχφτερο κλείςιμο 

ςε περίπτωςθ υδραυλικοφ πλιγματοσ και ακόμα οι βαλβίδεσ κα ωζρουν αωαιροφμενο 

κάλυμμα επικεϊρθςθσ και πρόςβαςθσ ςτον μθχανιςμό τουσ. Οι ζδρεσ κα είναι επίςθσ από 

ορείχαλκο, ενϊ οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα είναι από ορείχαλκο ι άλλο κατάλλθλο 

κράμα. Ακόμα οι βαλβίδεσ κα είναι ειδικισ διαμόρωωςθσ για οριηόντια τοποκζτθςθ. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των βαλβίδων αντεπιςτροωισ είναι τα εξισ : 

 ονομαςτικι διάμετροσ (χςτ) κατά περίπτωςθ 50,80,100 ι150 

 ελάχιςτθ δεκτι ονομαςτικι πίεςθ (ατμ.) 10 

 πίεςθ δοκιμισ με κλειςτι βαλβίδα (ατμ.) 10/15 

 πίεςθ δοκιμισ με ανοικτι βαλβίδα (ατμ.) 10/25 

 ωτίδεσ Ν 10 

Τεμάχια διζλευςθσ Θ διζλευςθ των ςωλθνϊςεων γίνεται πάνω από τθν επιωάνεια των 

υγρϊν οπότε 

αρκεί θ ενςωμάτωςθ κατά τθ διάςτρωςθ του ςκυροδζματοσ, ςωλινα κατά ζνα μζγεκοσ 

μεγαλφτερθ τθσ ςωλινωςθσ που πρόκειται να περάςει. Θ ςτεγάνωςθ του διάκενου μεταξφ 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ςωλινα κα γίνει με πλαςτικοφσ δακτφλιουσ, αςωαλτικό υλικό ι 

εποξειδικι μαςτίχα. 

Τεμάχια εξάρμωςθσ Στα ςθμεία που προβλζπεται από τα ςχζδια, κα τοποκετθκοφν ειδικά 

τεμάχια 

εξάρμωςθσ που κα επιτρζπουν αξονικι μεταβολι του μικουσ τουσ τουλάχιςτον κατά 25 

χλς. για τθν εφκολθ αποςφνδεςι των βαλβίδων. Αυτά κα είναι χαλφβδινα 



με επζνδυςθ από ειδικι αντιοξειδωτικι βαωι, διαμζτρου όπωσ θ διάμετροσ τθσ 

αντίςτοιχθσ βαλβίδασ και πίεςθσ λειτουργίασ 10 ατμ. 

Θ ςτεγανοποίθςθ των δφο τμθμάτων τουσ κα εξαςωαλίηεται από ειδικό δακτφλιο 

ςυνδετικοφ υλικοφ ι ελαςτικοφ, κατάλλθλα διαμορωωμζνο και ςτερεωμζνο. 

Τ.Ρ.6. ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ Στεγανό Μεταλλικό ερμάριο εςωτερικοφ χϊρου 

Γενικά 

Ο πίνακασ αυτόσ κα είναι κατάλλθλοσ για δίκτυο 380/220V 50ΘΗ και κα αποτελείται από τα 

παρακάτω μζρθ : 

α) Μεταλλικό ερμάριο κατάλλθλο για ορατι ι χωνευτι τοποκζτθςθ ςφμωωνα με 

  τα ςχζδια. 

β) Μεταλλικό πλαίςιο και πόρτα 

γ) Μεταλλικι πλάκα 

Μεταλλικό ερμάριο 

Το μεταλλικό ερμάριο κα καταςκευαςκεί από λαμαρίνα DKP πάχουσ 2,0 χιλ. Θ ςτερζωςθ 

των διαωόρων οργάνων του πίνακα κα γίνει πάνω ςτο ερμάριο με τθ βοικεια κατάλλθλου 

ικριϊματοσ ςυναρμολογιςεωσ. 

Μεταλλικό πλαίςιο και πόρτα Θ πόρτα του πίνακα κα ςτερεωκεί πάνω ςε μεταλλικό 

πλαίςιο που κα τοποκετθκεί 

ςτο μπροςτινό μζροσ του πίνακα. Θ πόρτα κα καταςκευαςκεί επίςθσ από λαμαρίνα DKP 

πάχουσ 2,0 χιλ. και κα ωζρει κλειδαριά αςωαλείασ. Στο εςωτερικό μζροσ τθσ πόρτασ κα 

ςτερεωκεί, μζςα ςε ηελατίνα, ςχεδιάγραμμα με τθ λεπτομερι ςυνδεςμολογία του πίνακα. 

Μεταλλικι πλάκα Θ μεταλλικι πλάκα κα καλφπτει το μπροςτινό μζροσ του πίνακα και κα 

καταςκευαςτεί και αυτι από λαμαρίνα DKP πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 χιλ. Θ πλάκα κα 

προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ πόρτασ με 4 ανοξείδωτεσ επινεκελωμζνεσ βίδεσ που κα 

πρζπει να μποροφν να ξεβιδωκοφν εφκολα χωρίσ να χρειάηεται να χρθςιμοποιθκεί ειδικό 

εργαλείο. Ράνω ςτθ μεταλλικι πλάκα κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ τρφπεσ για τα όργανα 

του πίνακα και κα υπάρχουν πινακίδεσ με επινικελωμζνο πλαίςιο για τθν αναγραωι των 

κυκλωμάτων. Θ αωαίρεςθ τθσ πλάκασ κα πρζπει να μπορεί να γίνεται χωρίσ να χρειάηεται 

να βγεί θ πόρτα του πίνακα. 

Γενικζσ οδθγίεσ καταςκευισ και διαμόρωωςθσ του πίνακα 

Θκαταςκευι του πίνακα πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε τα διάωορα όργανά του να είναι 

εφκολα προςιτά μετά τθν αωαίρεςθ τθσ μεταλλικισ πλάκασ και τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ 

αποςτάςεισ μεταξφ τουσ ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ άνετθ αωαίρεςθ, επιςκευι και 

επανατοποκζτθςι τουσ χωρίσ να μεταβάλλεται θ κατάςταςθ των γειτονικϊν οργάνων. 



Θεςωτερικι διανομι κα γίνεται με χάλκινεσ επικαςςιτερωμζνεσ μπάρεσ που κα ζχουν 

επιτρεπόμενθ ζνταςθ τουλάχιςτον ίςθ με τθν ονομαςτικι ζνταςθ του γενικοφ διακόπτθ του 

πίνακα. Θ χρθςιμοποίθςθ καλωδίων ι αγωγϊν για τθν εςωτερικι διανομι του πίνακα 

επιτρζπεται μόνο ςτουσ μικροφσ πίνακεσ (ονομαςτικι ζνταςθ γενικοφ διακόπτθ 40Α ι 

μικρότερθ) και ςτα τμιματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που προςτατεφονται από μερικζσ 

αςωάλειεσ με ονομαςτικι ζνταςθ μικρότερθ ι ίςθ με 35Α. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ διατομι των καλωδίων ι αγωγϊν δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 

από 10 μμ2. 

Χρθςιμοποίθςθ αγωγϊν ι καλωδίων διατομισ μικρότερθσ από 10 μμ2 επιτρζπεται μόνο 

μετά από ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ. 

Ο πίνακασ κα ζχει ηυγό (μπάρα) ουδζτερου με πλιρθ διατομι και ηυγό γείωςθσ. 

Θ ςυναρμολόγθςθ και θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία του πίνακα κα πρζπει απαραίτθτα να 

ολοκλθρωκεί ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ του. Στον τόπο του ζργου απαγορεφεται ρθτά να 

γίνει οποιαδιποτε εργαςία ςχετικι με τα παραπάνω. 

Επειδι δεν είναι δυνατό να είναι γνωςτι από τϊρα θ ςειρά με τθν οποία κα ωκάνουν τα 

κυκλϊματα ςτθν πάνω πλευρά του πίνακα κα πρζπει να αωεκεί χϊροσ (5 τουλάχιςτον 

εκατοςτϊν ανάμεςα ςτισ κλζμμεσ (βλζπε παρακάτω) και ςτθν πλευρά του πίνακα. Για τον 

ίδιο λόγο δεν κα ανοιχκοφν τρφπεσ αλλά μόνο κα κτυπθκοφν (KNOCK OUTS) ϊςτε να 

μποροφν να ανοιχκοφν αυτζσ μετά μ' ζνα απλό κτφπθμα. Σθμειϊνεται ότι κα κτυπθκοφν 

τρφπεσ τόςο για τισ εωεδρικζσ γραμμζσ όςο και για τθν τροωοδοτικι γραμμι κάκε πίνακα. 

Μζςα ςτο πίνακα, ςτο πάνω μζροσ του κα υπάρχουν ςε ςυνεχι ςειρά κλζμμεσ ςτισ οποίεσ 

κα ζχουν οδθγθκεί εκτόσ από τουσ αγωγοφσ ωάςθσ και ο ουδζτεροσ και θ γείωςθ κάκε 

κυκλϊματοσ. Οι αγωγοί κάκε κυκλϊματοσ κα ςυνδζονται μόνο ςε κλζμμεσ και μάλιςτα 

ςυνεχόμενεσ που κα ζχουν κατάλλθλθ πινακίδα για τθν αναγραωι των κυκλωμάτων. 

Στθν περίπτωςθ που απαιτοφνται περιςςότερεσ από μία ςειρά κλζμμεσ θ δεφτερθ ςειρά κα 

τοποκετθκεί κάτω από τθν πρϊτθ ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ ι το πολφ ίςθ με το βάκοσ του 

πίνακα. Θ εςωτερικι διανομι για τθ δεφτερθ ςειρά των κλζμμεσ κα γίνει ςτθν κάτω πλευρά 

τουσ ϊςτε θ πάνω πλευρά αυτϊν να είναι ελεφκερθ για τθν ςφνδεςθ των αγωγϊν των 

κυκλωμάτων. 

Οι ςυνδζςεισ των διαωόρων καλωδίων ι αγωγϊν με τα όργανα του πίνακα κα γίνει με τθ 

βοικεια κατάλλθλων ακροδεκτϊν με τρφπα ςτθ μζςθ (παπουτςάκια) που κα 

προςαρμοςκοφν ςτα δφο άκρα τουσ. 

H εςωτερικι διανομι του πίνακα κα πρζπει να τθρεί ζνα προκακοριςμζνο ςφςτθμα 

ςιμανςθσ των ωάςεων ϊςτε θ ίδια ωάςθ να ζχει πάντα τθν ίδια κζςθ π.χ. θ R αριςτερά θ S 

ςτθ μζςθ και θ Τ (δεξιά) και το ίδιο χρϊμα. Επίςθσ τα δφο άκρα των καλωδίων ι αγωγϊν 

τθσ εςωτερικισ διανομισ κα πρζπει να ωζρουν χαρακτθριςτικοφσ αρικμοφσ. 

Βαωι Ρίνακα Ο Ρίνακασ κα βαωεί με 2 ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαωισ βάςεωσ 

ψευδαργφρου 



διαωορετικισ απόχρωςθσ και με δφο τελικζσ ςτρϊςεισ βερνίκι, με απόχρωςθ που κα 

εγκρικεί από τον επιβλζποντα μθχανικό. Θ μπροςτινι πλάκα κα βαωεί με χρϊμα 

ςωυριλατο (μαρτελζ). 

Ειδικζσ απαιτιςεισ Για να εξαςωαλιςκεί θ καλι καταςκευι του πίνακα από τεχνικι και 

αιςκθτικι 

πλευρά ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει πριν από τθν καταςκευι του 

ςχζδια που να δείχνουν τα παρακάτω : 

α) Τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του ερμαρίου 

β) Τθν διάταξθ των οργάνων του πίνακα 

γ) Τισ αποςτάςεισ μεταξφ των διαωόρων οργάνων 

Στεγανοί μεταλλικοί πίνακεσ τφπου ερμαρίου Ο πίνακασ κα είναι απόλυτα όμοιοσ με τον 

παραπάνω που προδιαγράωεται με τθν 

διαωορά ότι κα παρζχει προςταςία Λ 54 ςφμωωνα με τουσ κανονιςμοφσ DIN 40050 και ΛΕC 

44. Θ προςταςία αυτι κα επιτευχκεί με τθν ςτεγανοποίθςθ του ερμαρίου, των ειςόδων 

των κυκλωμάτων και τθσ πόρτασ του πίνακα με τθν βοικεια κατάλλθλων παρεμβυςμάτων 

από πλαςτικό. 

Oργανα πινάκων διανομισ 

Κοχλιωτζσ αςωάλειεσ Οι κοχλιωτζσ αςωάλειεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ μζχρι 100 

Α (εκτόσ αν 

ςθμειϊνεται διαωορετικά ςτα ςχζδια) και κα είναι ςυντθκτικζσ από πορςελάνθ ςφμωωνα 

με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 49360 και VDE 0635. 

Μαχαιρωτζσ αςωάλειεσ Οι μαχαιρωτζσ αςωάλειεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για εντάςεισ πάνω 

από 100 Α και 

κα είναι ςφμωωνεσ με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ DIN 43620 και μεγζκουσ Λ για 

ονομαςτικζσ εντάςεισ από 125 Α μζχρι 200 Α. 

αγοδιακόπτεσ 

Οι ραγοδιακόπτεσ μονοπολικοί, διπολικοί ι τριπολικοί (380/220V, 50 HZ) κα ζχουν 

εξωτερικι μορωι όμοια με αυτιν των μικροαυτομάτων του τφπου "L" τθσ παρακάτω 

παραγράωου. Θ ςτερζωςι τουσ κα γίνεται πάνω ςε ειδικζσ ράγεσ με τθν βοικεια 

κατάλλθλου νάνδαλου. Οι ραγοδιακόπτεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςαν διακόπτεσ χειριςμοφ 

ωωτιςτικϊν ςωμάτων ςτουσ πίνακεσ τφπου ερμαρίου ι ακόμθ και ςαν μερικοί διακόπτεσ 

κυκλωμάτων ονομαςτικισ εντάςεωσ 16Α και 25Α. 

Το κζλυωοσ των ραγοδιακοπτϊν κα είναι από ςυνκετικι φλθ ανκεκτικι ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 



Ρεριςτροωικοί διακόπτεσ τφπου "ΑCCO" 

Οι γενικοί ι μερικοί διακόπτεσ των πινάκων τφπου ερμαρίου ι τφπου πεδίου με ζνταςθ 

40Α, 63Α, και 100Α κα είναι περιςτροωικοί τφπου PACCO. Οι διακόπτεσ αυτοί μονοπολικοί, 

διπολικοί, ι τριπολικοί, ςφμωωνα με τα ςχζδια κα είναι κατάλλθλοι για δίκτυο 380/220V, 

50 HZ και κα ζχουν διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 40.000 χειριςμοφσ ηεφξεωσ ι αποηεφξεωσ 

και ιςχφ διακοπισ ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθν ονομαςτικι τουσ ζνταςθ. 

Μαχαιρωτοί διακόπτεσ Οι διακόπτεσ με ονομαςτικι ζνταςθ μεγαλφτερθ από 100 Α κα είναι 

μαχαιρωτοί, 

ςφμωωνα με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ VDE 0660, και κα ζχουν τα παρακάτω 

χαρακτθριςτικά : 

α) Ονομαςτικι τάςθ : 500 V (εναλλαςςόμενθ) 

β) Ονομαςτικι ζνταςθ : ςφμωωνα με τθ μελζτθ 

γ) Λςχφ ηεφξεωσ : τουλάχιςτον 5 ωορζσ τθν ονομαςτικι τουσ ζνταςθ 

δ) Δφο κζςεων : κλειςτόσ - ανοικτόσ 

ε) Διάρκεια ηωισ : τουλάχιςτον 30.000 χειριςμϊν. 

ςτ) Με δυνατότθτα ακινθτοποιιςεωσ ςτθν κζςθ "ανοικτόσ" με τθν βοικεια 

  κατάλλθλου κλειδιοφ ι λουκζτου. 

Μικροαυτόματοι (αυτόματοι αςωαλειοδιακόπτεσ) 

Οι μικροαυτόματοι κα είναι ςφμωωνοι με τουσ Γερμανικοφσ Κανονιςμοφσ VDE 0641 τφπου 

"L" για τα κυκλϊματα ωωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν και τφπου "G" για τα κυκλϊματα 

μικρϊν κινθτιρων. Οι μικροαυτόματοι κα ζχουν ονομαςτικι τάςθ 380V (εναλλαςόμενθ) 

ιςχφ διακοπισ τουλάχιςτον 1,5 ΚΑ και κα είναι εωοδιαςμζνοι με κερμικά ςτοιχεία 

προςταςίασ από υπερεντάςεισ και θλεκτρονικά ςτοιχεία προςταςίασ από βραχυκυκλϊματα 

τα οποία κα διεγείρονται από εντάςεισ ρεφματοσ ίςεσ 3:5 ωορζσ τθν ονομαςτικι, για τουσ 

τφπουσ "L" και 8:12 ωορζσ τθν ονομαςτικι για τουσ τφπουσ "G". 

Το πλάτοσ του καλφμματοσ τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενϊ θ ςτερζωςθ 

τουσ ςτουσ πίνακεσ κα γίνεται πάνω ςε ειδικζσ ράγεσ με τθν βοικεια κατάλλθλου 

μάνδαλου. 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ Οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ των πινάκων δεν κα πρζπει να μαυρίηουν από τθ 

ςυνεχι 

λειτουργία τουσ και κα ςυνδζονται με τθν παρεμβολι κατάλλθλων αςωαλειϊν (τφπου 

ταμπακιζρασ) με τισ ωάςεισ, που ελζγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιϊν κα ζχει κόκκινο χρϊμα 

(εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαωορετικά ςτα ςχζδια) και κα ωζρει κατάλλθλο επινικελωμζνο 

πλαίςιο. Θ αλλαγι των λαμπτιρων των ενδεικτικϊν λυχνιϊν κα πρζπει να μπορεί να γίνεται 

εφκολα χωρίσ να χρειάηεται να αωαιρεκεί θ μπροςτινι μεταλλικι πλάκα των πινάκων. 



Θλεκτρονόμοι διαρροισ Οι θλεκτρονόμοι διαρροισ κα είναι διπολικοί ι τετραπολικοί 

(ςφμωωνα με τα 

ςχζδια) ονομαςτικισ τάςεωσ 380/220V. Το επιτρεπόμενο ρεφμα διαρροισ κα είναι 30 

μιλιαμπζρ για τα μεγζκθ μζχρι 63Α (άμεςθ προςταςία) και 0,3 ι 0,5 Αμπζρ για τα 

μεγαλφτερα μεγζκθ (ζμμεςθ προςταςία). 

Ενδεικτικά όργανα (αμπερόμετρα-βολτόμετρα) 

Τα ενδεικτικά όργανα κα είναι κινθτοφ ςιδιρου βιομθχανικοφ τφπου, κατθγορία 1,5 

ςφμωωνα με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ VDE 0410, κατάλλθλα για κατακόρυωθ 

τοποκζτθςθ ςε τετράγωνθ πλάκα πλευράσ 96Χ96 χιλ. 

Το πεδίο μετριςεωσ των παραπάνω οργάνων πρζπει να αναγράωετεαι ςτα ςχζδια τθσ 

μελζτθσ. 

Κάκε βολτόμετρο κα είναι εωοδιαςμζνο και με τετραγωνικό διακόπτθ 7 κζςεων (εκτόσ, 3 

ωαςικζσ τάςεισ, 3 πολικζσ τάςεισ). 

Τα αμπερόμετρα κα ςυνδεκοφν με τθν βοικεια κατάλλθλων μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ 

ξθροφ τφπου. Ο λόγοσ μεταςχθματιςμοφ πρζπει να αναγράωεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ 

Οι αυτόματοι διακόπτεσ ιςχφοσ κα ζχουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά και κα πλθροφν τισ 

ακόλουκεσ απαιτιςεισ : 

α) Τφποσ διακόπτθ : Τριπολικόσ, ι τετραπολικόσ διακόπτθσ (ςφμωωνα με τα 

  ςχζδια) κατάλλθλοσ για προςταςία γραμμϊν μεταςχθματιςτϊν, κινθτιρων 

  κλπ. 

β) Ονομαςτικι τάςθ : 500V ι μεγαλφτερθ για τριωαςικό δίκτυο 380/220V, 50 

  ΘΗ. 

γ) Ονομαςτικι ζνταςθ : Σφμωωνα με τθ μελζτθ, για κερμοκραςία 

  περιβάλλοντοσ 35 βακμ. C. 

δ) Λκανότθτα διακοπισ ςε ΚΑ ςυμμετρικοφ τριωαςικοφ βραχυκυκλϊματοσ 

  (RMS) με COS Φ=0,25 ςφμωωνα με τθ μελζτθ. 

ε) Λκανότθτα ηεφξεωσ: Διπλάςια ι το πολφ ίςθ με τθν ικανότθτα διακοπισ. 

ςτ) Μθχανικι αντοχι : Τουλάχιςτον 20.000 χειριςμϊν ηεφξεωσ ι διακοπισ. 

η) Τρόποσ χειριςμοφ : Χειροκίνθτοσ με τθ βοικεια εξωτερικοφ μοχλοφ με ςαωι 



  οπτικό ζλεγχο τθσ κζςθσ του και δυνατότθτα αςωαλίςεωσ ςτθ κζςθ "εκτόσ". 

θ) Στοιχεία υπερωορτίςεωσ : Κερμικά ζνα ςε κάκε ωάςθ ρυκμιηόμενα. 

κ) Στοιχεία βραχυκυκλϊςεωσ : Θλεκτρομαγνθτικά ζνα ςε κάκε ωάςθ με 

  ρυκμιηόμενθ χρονικι κακυςτζρθςθ. 

ι) Βοθκθτικζσ επαωζσ : Σφμωωνα με τθ μελζτθ ι ςφμωωνα με τισ λοιπζσ 

  απαιτιςεισ. 

ια) Λςχφοντεσ κανονιςμοί : VDE 0660 και ΛΕC 157-1 

ιβ) Ειδικζσ απαιτιςεισ : Οταν οι αυτόματοι διακόπτεσ κα χρθςιμοποιοφνται ςαν 

  γενικοί μεταςχθματιςτϊν κα είναι εωοδιαςμζνοι επί πλζον από τα 

  παραπάνω και με ςτοιχεία ελλείψεωσ τάςθσ. 

Διακόπτεσ ωορτίου (ιςχφοσ) 

Οι διακόπτεσ ωορτίου κα είναι αυτόματοι διακόπτεσ (CIRCUIT BREAKERS) χωρίσ κερμικά 

(κατά ςυνζπεια ιςχφουν και γι' αυτοφσ όλα όςα αναωζρονται ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραωο) και μαγνθτικά ςτοιχεία προςταςίασ. Θ ικανότθτα διακοπισ τουσ ςε 

ςυμμετρικό βραχυκφκλωμα (RMS) κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με τισ παρακάτω 

τιμζσ : 

α) Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 63Α, 100Α και 160Α:10ΚΑ ςε COS Φ 0,3. 

β) Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 250Α, 20ΚΑ ςε COS Φ 0,3 

γ) Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 500Α, 30ΚΑ ςε COS Φ 0,25 

δ) Διακόπτεσ ονομαςτικισ εντάςεωσ 630Α, και πάνω 50ΚΑ ςε COS Φ 0,25. 

Τθλεχειριηόμενοι παλμικοί διακόπτεσ (impulse switches) 

Οι τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ κα είναι 16Α-250V (με τάςθ τθλεχειριςμοφ 24V) 

λειτουργοφντεσ ςε ρευματοκιςεισ (impulse-switch). 

Θλεκτρονόμοι ιςχφοσ (contαctors) 

Οι θλεκτρονόμοι ιςχφοσ κα είναι εναλαςςομζνου ρεφματοσ 220V 50 HZ ονομαςτικισ 

εντάςεωσ ςφμωωνα με τα ςχζδια. Θ ονομαςτικι ζνταςθ των θλεκτρονόμων αναωζρεται ςε 

ωόρτιςθ AC 3. Για τθν ωόρτιςθ αυτι οι θλεκτρονόμοι κα πρζπει να ζχουν τισ παρακάτω 

αποδόςεισ για 1 εκατομμφριο χειριςμοφσ. 

ΟΝΟΜΑΣΤΛΚΘ ΕΝΤΑΣΘ ΦΟΤΛΣΘ ΑC 3 (380V-50HZ) 

9Α 4,0 KW 



12A 5,5 KW 

16A 7,5 KW 

25A 11,0 KW 

40A 18,5 KW 

Ολοι οι θλεκτρονόμοι κα είναι εωοδιαςμζνοι με 4 βοθκθτικζσ επαωζσ (2 θρεμίασ και 2 

εργαςίασ) εκτόσ αν ςθμειϊνεται διαωορετικά ςτα ςχζδια. 

Θ τάςθ ζλξεωσ του θλεκτρονόμου κα πρζπει να είναι 0,75 : 1,1 τθσ ονομαςτικισ τάςεωσ ενϊ 

θ τάςθ αποδιεγζρςεωσ 0,4:0,6 τθσ ονομαςτικισ. 

Οι θλεκτρονόμοι κα είναι ςφμωωνοι με τουσ κανονιςμοφσ DIN 46199, NDE 0660/ΑRT 1/ΛΕC 

158. 

Τριπολικά κερμικά ςτοιχεία υπερεντάςεωσ Τα τριπολικά κερμικά ςτοιχεία υπερεντάςεωσ 

κα είναι κατάλλθλα για τθν 

προςταςία των αντιςτοίχων κινθτιρων. Θ περιοχι ρυκμίςεωσ αυτϊν κα είναι ρυκμιηόμενθ. 

Τα κερμικά ςτοιχεία κα είναι εωοδιαςμζνα με διάταξθ αντιςτακμίςεωσ τθσ κερμοκραςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 

Αυτόματοι διακόπτεσ αςτζρα - τριγϊνου Κα αποτελοφνται από τρεισ αυτόματουσ διακόπτεσ 

αζρα, τριπολικοφσ, κλάςθσ 

1000 V, κατάλλθλθσ ζνταςθσ και ςυμμετρικισ ιςχφοσ διακοπισ. Θ μετάβαςθ από διάταξθ 

αςτζρα ςτθ διάταξθ τριγϊνου κα γίνεται αυτόματα με τθν βοικεια ρυκμιηόμενου χρονικοφ 

θλεκτρονόμου. Κα υπάρχει ςφςτθμα αυτόματθσ απόηευξθσ και διακοπισ για τθν προςταςία 

από υπερεντάςεισ (κερμικά), βραχυκυκλϊςεισ (θλεκτρομαγνθτικά) υπερτάςεισ και 

ελλείψεισ τάςεωσ - αςυμμετρία και ςτισ τρεισ ωάςεισ (επιτθρθτζσ ωάςεων). 

Λοιπά Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα περιλαμβάνουν : 

Ολα τα όργανα ελζγχου, λειτουργίασ, διακοπισ κλπ. που εμωανίηονται ςτα ςυμβατικά 

ςχζδια. Σ' όςεσ περιπτϊςεισ δεν αναγράωονται τα ςτοιχεία τουσ πλιρωσ, αυτά κα οριςκοφν 

από τον Ανάδοχο, ζτςι ϊςτε, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραωζσ, κα είναι επαρκι 

για το ρεφμα, τθν τάςθ και τθν ιςχφ που εξυπθρετοφν. 

Ακόμα οι πίνακεσ κα περιλαμβάνουν : 

αγοδιακόπτθ διπολικό 2 x 20Α και αςωάλεια 10Α για τθν τροωοδοςία του ανεμιςτιρα 

εξαεριςμοφ 

αγοδιακόπτθ τριπολικό 3x25Α 

Ρζντε μικροαυτόματουσ 3x10Α, 2x16Α 2x(6Α) και 1x10Α 



Από αυτοφσ ο ζνασ (3x10Α) κα χρθςιμεφςει ςαν γενικι αςωάλεια τριωαςικισ μεταλλικισ 

ςτεγανισ πρίηασ ενςωματωμζνθσ ςτο PILLAR, ο άλλοσ (2x16Α) ςαν αςωάλεια μονοωαςικισ 

μεταλλικισ ςτεγανισ πρίηασ ενςωματωμζνθσ ςτo PILLAR, 

ο τρίτοσ (6Α) ςαν αςωάλεια του κυκλϊματοσ αυτοματιςμοφ των κινθτιρων ο τζταρτοσ (6Α) 

ςαν αςωάλεια του ςυςτιματοσ αυτομάτου εκκίνθςθσ - ςτάςθσ και ο πζμπτοσ (10Α) ςαν 

αςωάλεια των ςτεγανϊν ωωτιςτικϊν του ωρεατίου (χελϊνεσ), και του ςτεγανοφ ωωτιςτικοφ 

του PILLAR. 

Επί πλζον ςτον πίνακα κα περιλαμβάνεται και θ μονάδα επεξεργαςίασ ςθμάτων του 

χωρθτικοφ θλεκτροδίου με τον θλεκτρονόμο ανϊτατθσ, κατϊτατθσ ςτάκμθσ και ςτάκμθσ 

αιχμισ κακϊσ και το όργανο ενδεικτικισ, επί τοισ εκατό, τιμισ τθσ ςτάκμθσ ςτο ωρεάτιο των 

λυμάτων. 

ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 

Γενικά Στο άρκρο αυτό κακορίηονται οι βαςικζσ απαιτιςεισ που αωοροφν τισ θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ εκτόσ από τουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να προμθκεφςει και εγκαταςτιςει όλα τα απαιτοφμενα υλικά για τθν 

ςυγκρότθςθ ολόκλθρθσ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ, με τθν οποία κα εξαςωαλίηεται θ 

τροωοδότθςθ όλων των καταναλϊςεων των αντλιοςταςίων. 

Θ όλθ εγκατάςταςθ κα εκτελεςκεί με υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ και ςφμωωνα με τουσ 

Κανονιςμοφσ Εςωτερικϊν Θλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων του Υπουργείου Βιομθχανίασ και τθσ 

ΔΕΘ και τισ οδθγίεσ επίβλεψθσ, κα περιλαμβάνει δε εκτόσ από το πιό κάτω ρθτά 

αναωερόμενα και κάκε άλλο υλικό ι εξάρτθμα απαραίτθτο για τθν ικανοποιθτικι 

καταςκευι των εγκαταςτάςεων. 

Θ τροωοδότθςθ των εγκαταςτάςεων με θλεκτρικό ρεφμα κα γίνει με τθν ωροντίδα και με 

δαπάνθ του Εργολάβου από τθν ΔΕΘ με τριωαςικι παροχι 380/220V ςε όλα τα 

αντλιοςτάςια 

Oι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ περιλαμβάνουν : 

το δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ 

τθ ςτειχειϊδθ εγκατάςταςθ ωωτιςμοφ 

τισ καλωδιϊςεισ τθλενδείξεων και 

το ςφςτθμα κεμελειακισ γείωςθσ 

Δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ Ο Ανάδοχοσ πρζπει να εκτελζςει όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και τισ 

απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ για ομαλι και ολοκλθρωμζνθ λειτουργία όλων των θλεκτρικϊν 

εγκαταςτάςεων (κφρια και βοθκθτικά κυκλϊματα, ςυςτιματα αυτοματιςμοφ και 

τθλεχειριςμοφ κλπ.). Οι αγωγοί των καλωδίων κα είναι χάλκινοι, κερμισ εξζλαςθσ, 



μονόκλωνοι για τισ μικρζσ διατομζσ, πολφκλωνοι για τισ μεγαλφτερεσ διατομζσ. Οι διατομζσ 

των αγωγϊν πρζπει να είναι απόλυτα επαρκείσ για το ρεφμα που τουσ διαρρζει, 

τουλάχιςτον δε όπωσ ορίηεται από τουσ πιό πάνω κανονιςμοφσ. Τα βαςικά καλϊδια 

τροωοδότθςθσ 380V κα είναι ανκυγροφ τφπου αποτελοφμενα από αγωγοφσ με 

κερμοπλαςτικι μόνωςθ, περιεχομζνουσ μζςα ςε περίβλθμα κερμοπλαςτικισ φλθσ τφπου 

Ν.Υ.Υ. κατά VDE 0271. Τα καλϊδια που κα τοποκετθκοφν ορατά κα είναι προςτατευόμενα 

μθχανικά με γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ ικανισ διατομισ. Τα καλϊδια που ωεφγουν 

από τον πίνακα για το δάπεδο κα είναι προςτατευόμενα με γαλβανιςμζνουσ 

ςιδθροςωλινεσ, με επαρκείσ 

διαςτάςεισ για να μποροφν να αντικαταςτακοφν αν χρειαςκεί. Το τμιμα μεταξφ δαπζδου 

και ακροκιβωτίου του κινθτιρα κα προςτατεφεται με γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα και 

εφκαμπτο χαλυβδοςωλινα με μόνωςθ. Οι διατομζσ των αγωγϊν κα είναι κατ' ελάχιςτο 

όπωσ αυτζσ που ςθμειϊνονται ςτα ςυμβατικά ςχζδια. Σ' όςεσ περιπτϊςεισ δεν 

αναγράωονται διατομζσ, αυτζσ κα οριςκοφν από τον Ανάδοχο ζτςι ϊςτε, ςφμωωνα με τισ 

ιςχφουςεσ προδιαγραωζσ, να είναι επαρκείσ για το ρεφμα που τισ διαρρζει. 

Εγκατάςταςεισ Φωτιςμοφ Πλα τα αντλιοςτάςια κα εωοδιαςκοφν με ςτοιχειϊδεσ δίκτυο 

ωωτιςμοφ 

εναλλαςομζνου ρεφματοσ 220V/50ΘΗ. Το δίκτυο αυτό κα αποτελείται από δφο ωωτιςτικά 

ςτεγανά,τφπου χελϊνα, με λαμπτιρα 100 W, που κα τροωοδοτθκοφν με ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2 

και κα ελζγχεται από εξωτερικό, απλό, ςτεγανό διακόπτθ τοποκετθμζνο ςτο PILLAR του 

θλεκτρικοφ πίνακα. 

Ακόμα, ςτο PILLAR, προβλζπεται και θ εγκατάςταςθ μίασ τριωαςικισ, ορατισ, χυτοςιδθρισ, 

ςτεγανισ πρίηασ 10A με επαωι προςταςίασ, μίασ μονοωαςικισ, ορατισ χυτοςιδθρισ, 

ςτεγανισ πρίηασ 16Α με γείωςθ (SCHUΚO), κακϊσ και ενόσ ςτεγανοφ ωωτιςτικοφ τφπου 

χελϊνα, 40 W. 

Το καλϊδιο τροωοδοςίασ του ςτεγανοφ ωωτιςτικοφ (NYY 3X1,5 mm2) κα τοποκετθκεί ςε 

γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα 3'' βαρζωσ τφπου μαηί με το καλϊδιο τροωοδοςίασ του 

ανεμιςτιρα εξαεριςμοφ (ΝΥΥ 3Χ2,5 mm2) και εν ςυνεχεία μζςα ςτο αντλιοςτάςιο ςε 

χαλυβδοςωλινα θλεκτρικϊν γραμμϊν Φ16 χλς. 

Εγκαταςτάςεισ Τθλεχειριςμοφ Κα πραγματοποιθκεί, ςτα αντλιοςτάςια, από το ωρεάτιο 

αναρρόωθςθσ μζχρι τον 

πίνακα με καλϊδιο ΝΥΥ 10x1,5 mm2 από τθν ςτεγανι κεωαλι του αιςκθτθρίου ζνδειξθσ 

ςτάκμθσ μζχρι τθν μονάδα επεξεργαςίασ ςθμάτων ςτον θλεκτρικό πίνακα. Το καλϊδιο αυτό 

κα τοποκετθκεί ςε γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα βαρζωσ τφπου 1''. 

Επιπλζον κα πραγματοποιθκει αναμονι καλωδιωςθσ (ΝΥΥ 5x1,5 mm2 )για τθν ςφνδεςθ του 

παροχόμετρου κάκε αντλιοςταςίου με τθν μονάδα επεξεργαςίασ ςθμάτων, όπωσ επίςθσ 

και των ωλοτζρ άνω και κάτω ςτάκμθσ(ΝΥΥ 3x1,5 mm2), αλλά και των ςθμάτων λειτουργίασ 

και ζνδειξθσ κάποιου alarm του θλεκτροπαραγωγου ηεφγουσ(ΝΥΥ 10x1,5 mm2). 

Γειϊςεισ Για κάκε αντλιοςτάςιο κα καταςκευαςκεί ξεχωριςτό ςφςτθμα γειϊςεωσ. Ολα 



τα μεταλλικά μζρθ κα γειωκοφν . Οι αγωγοί γείωςθσ μπορεί να είναι είτε μεμονωμζνοι , τθσ 

ίδιασ μόνωςθσ και καταςκευισ με τουσ λοιποφσ αγωγοφσ των κυκλωμάτων , 

τοποκετοφμενοι ι μζςα ςτον ίδιο ςωλινα ι ςε χωριςτό ςωλινα , είτε να είναι γυμνοί 

πολφκλωνοι αγωγοί μζςα ςτουσ ςωλινεσ , ι ορατοί με ςτθρίγματα ςτισ κζςεισ όπου δεν 

υπάρχει κίνδυνοσ μθχανικισ καταπόνθςθσ . 

Γυμνοί αγωγοί γείωςθσ εντόσ του εδάωουσ κα είναι επικαςςιτερωμζνοι . Για τθν γείωςθ του 

πίνακα και των μεταλλικϊν μερϊν των οργάνων κα εκτελεςκεί τρίγωνο γείωςθσ από τρία 

θλεκτρόδια με γαλβανιςμζνο ςωλινα 2 

1/2'' & μικοσ 2,5 μ. ι με ράβδουσ γείωςθσ τφπου "COPPER WELD" διαμζτρου 3/4 & μικουσ 

3 μ. 

Τα θλεκτρόδια κα τοποκετθκοφν τριγωνικά ςε απόςταςθ τριϊν μζτρων και κα ςυνδζονται 

με γυμνό χάλκινο επικαςςιτερωμζνο αγωγό διατομισ 35 χςτ. τουλάχιςτον , με περιλαίμια 

ςυγκολθμζνα ςτα θλεκτρόδια με καςςιτεροκόλλθςθ , μζςα ςε ωρεάτια επιςκζψεωσ 

διαςτάςεων 30x30 εκ. και ςε βάκοσ 60 εκ. . Το τρίγωνο γείωςθσ κα ςυνδεκεί , μζςα ςε ζνα 

από τα ωρεάτια , με τον ηυγό γειϊςεωσ του γενικοφ πίνακα μζςω γυμνοφ χαλκοφ 70 τ.χ. 

προςτατευμζνο ςτο κατακόρυωο τμιμα του , με κατάλλθλο γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα . 

Θ όλθ διαμόρωωςθ των ςυςτθμάτων γείωςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε θ αντίς-ταςθ γείωςθσ να 

είναι μζςα ςτα όρια που επιτρζπουν οι κανονιςμοί (μικρότερθ ι ίςθ των 2 Ωμ.). 

Ακόμα κα γειωκεί με παρόμοιο τρόπο , όπωσ παραπάνω ο ουδζτεροσ του 

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ. 

Δοκιμζσ θλεκτρικισ εγκαταςτάςεωσ 

Δοκιμι αντιςτάςεωσ μονϊςεωσ προσ τθν γθ 

Θδοκιμι τθσ αντίςταςθσ μονϊςεωσ προσ τθ γθ ςυνίςταται ςτθ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ 

μόνωςθσ ζναντι γθσ παντόσ τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβανομζνου μεταξφ δφο 

διαδοχικϊν αςωαλειϊν ι κειμζνου μετά τθν τελευταία αςωάλεια. 

Θαντίςταςθ αυτι πρζπει να βρεκεί μεγαλφτερθ των 250.000 ΩΜ για αγωγοφσ διατομισ ζωσ 

και 10 τ.χ. Για μεγαλφτερεσ διατομζσ γίνεται δεκτό ότι θ μόνωςθ μεταβάλλεται αντιςτόωωσ 

ανάλογα τθσ διαμζτρου των αγωγϊν. 

Οι μετριςεισ κα γίνονται με τθ βοικεια ςυνεχοφσ ρεφματοσ τάςεωσ 220 κατ'ελάχιςτο. Ρροσ 

τθν ελεγχόμενθ γραμμι κα ςυνδζεται ο αρνθτικόσ πόλοσ. Κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν, οι 

αςωάλειεσ οι διακόπτεσ και οι λαμπτιρεσ κα είναι τοποκετθμζνοι ςτθ κζςθ λειτουργίασ οι 

δε μόνιμεσ ςυςκευζσ καταναλλϊςεωσ κα είναι αποςυνδεμζνεσ. 

Δοκιμι αντιςτάςεωσ μονϊςεωσ μεταξφ αγωγϊν Οι μετροφμενεσ τιμζσ αντιςτάςεωσ 

μονϊςεωσ μεταξφ αγωγϊν πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον ίςεσ με τισ οριηόμενεσ ςτθν ανωτζρω δοκιμι αντιςτάςεωσ μονϊςεωσ προσ τθ 

γθ. Κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν, οι αςωάλειεσ και οι διακόπτεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ 



ςε κζςθ λειτουργίασ, οι δε λαμπτιρεσ και όλεσ οι άλλεσ ςυςκευζσ καταναλϊςεωσ κα είναι 

αποςυνδεδεμζνεσ. 

Δοκιμι λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ Κατά τθ δοκιμι αυτι ελζγχεται θ ορκι ςφνδεςθ των 

διακοπτϊν (διακοπι ωάςεωσ 

και όχι ουδετζρου) θ ςυνζχεια των γειϊςεων και θ ςυνζχεια των αγωγϊν κατά τρόπο που 

να εξαςωαλίηεται θ αςωαλισ και κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Εω' όςον κατά τισ δοκιμζσ θ εγκατάςταςθ μπορεί να τεκεί υπό τάςθ, κα γίνει ζλεγχοσ τθσ 

αςωαλοφσ και καλισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ με χειριςμό των ςυςκευϊν 

κατανάλλωςθσ. 

Τ.Ρ.7. ΘΛΕΚΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ 

Στεγανό Μεταλλικό ερμάριο εξωτερικοφ χϊρου (PILLAR) 

Το ερμάριο αυτό κα καταςκευαςτεί για τθν τοποκζτθςθ του θλεκτρικοφ πίνακα και κα 

περιλαμβάνει το μεταλλικό κιβϊτιο και τθν πόρτα με το μεταλλικό πλαίςιο. 

Το μεταλλικό κιβϊτιο κα καταςκευαςτεί από λαμαρίνα DK πάχουσ 2 χιλ. Θ ςτερζωςθ του 

θλεκτρικοφ πίνακα κα γίνει μζςα ςτο κιβϊτιο με τθν βοικεια κατάλλθλθσ βάςθσ που κα 

επιτρζπει τον εξαεριςμό του πίνακα από όλεσ τισ πλευρζσ και τθν ςωςτι είςοδο-ζξοδο των 

καλωδίων ς' αυτόν. 

Ακόμα το μεταλλικό κιβϊτιο κα ωζρει ςτισ δφο παράπλευρεσ επιωάνειζσ του περςίδεσ 

εξαεριςμοφ, ςτθν μία παράπλευρθ επιωάνεια οπι ειςόδου καλωδίων με ςτυπιοκλίπτθ για 

ςτεγανοποίθςθ, ςτθν οροωι μεταλλικι καταςκευι μορωισ ςκεπισ και μπροςτά μεταλλικό 

πλαίςιο για ςτιριξθ τθσ πόρτασ, ςτεγανά ςυγκολθμζνο ςτο κιβϊτιο. 

Θ πόρτα του PILLAR κα ςτερεωκεί πάνω ςτο μεταλλικό πλαίςιο που κα κολλθκεί ςτεγανά 

ςτο μπροςτινό μζροσ του. Θ πόρτα κα καταςκευαςτεί επίςθσ από λαμαρίνα DKP πάχουσ 2 

χιλ. και κα ωζρει κλειδαριά αςωαλείασ. 

Το PILLAR κα βαωεί με δφο ςτρϊςεισ αςτάρι ψευδαργφρου δφο διαωορετικϊν αποχρϊςεων 

και δφο ςτρϊςεισ τελικισ βαωισ με απόχρωςθ που κα εγκρικεί από τθν επίβλεψθ με 

χρϊμα ςωυριλατου (μαρτελζ). 

Μζςα ςτο PILLAR, πλζον του θλεκτρικοφ πίνακα κα τοποκετθκοφν θ τριωαςικι και 

μονοωαςικι πρίηα, απλόσ ςτεγανόσ διακόπτθσ του ανεμιςτιρα εξαεριςμοφ του ωρεατίου, ο 

κομιτατζρ ςτεγανόσ διακόπτθσ για το ωωτιςτικό του ωρεατίου και το ωωτιςτικό του PILLAR. 

Κατά τα λοιπά μζρθ του πίνακα, τισ εγκαταςτάςεισ των αντλιοςταςίων και τισ δοκιμζσ, 

ιςχφουν οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ όπωσ αναωζρονται ςτθν Τ.Ρ.6. 

Τ.Ρ.8. ΥΚΜΛΣΤΘΣ ΣΤΟΦΩΝ 

Γενικά 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν κα λειτουργοφν με τριωαςικό ρεφμα 400V και 50Hz. 



Θρφκμιςθ τθσ ςυχνότθτασ και τθσ τάςθσ προσ τον κινθτιρα κα εξαςωαλίηουν τθν ςτακερι 

και χωρίσ ολίςκθςθ, λειτουργία του κινθτιρα κάτω από μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. Κα 

πρζπει να διατθροφν ςτακερζσ τισ ςτροωζσ του κινθτιρα τουλάχιςτον +/-0.5% των 

ονομαςτικϊν και του ωορτίου 10% ζωσ 100% χωρίσ να απαιτείται ανάδραςθ. 

Θκαταςκευι του μετατροπζα κα επιτρζπει τθν ωόρτιςθ του κινθτιρα με μεταβλθτό ωορτίο 

(όπωσ αντλίεσ και ανεμιςτιρεσ) ςε όλο το εφροσ των ςτροωϊν βελτιςτοποιϊντασ τθν 

απόδοςθ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ και εξοικονομϊντασ ενζργεια. 

Οι αρμονικζσ που δθμιουργοφνται από τον μετατροπζα κα πρζπει να περιορίηονται με 

κατάλλθλεσ διατάξεισ (ωίλτρα) κακϊσ επίςθσ κα πρζπει να υπάρχει ενςωματωμζνο 

αντιπαραςιτικό ωίλτρο. Ρρζπει να λθωκεί υπ όψιν ότι οι ρυκμιςτζσ κα λειτουργοφν και με 

τροωοδοςία από θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ. 

Οι προςωορζσ κα ςυνοδεφονται από τεχνικι περιγραωι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.Ρρόςκετεσ 

πλθροωορίεσ ςε ζντυπα τεχνικά ωυλλάδια των καταςκευαςτριϊν εταιριϊν πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον ςτθν Αγγλικι. 

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Θ προμικεια των ρυκμιςτϊν ςτροωϊν κα πρζπει να ςυνοδεφεται 

από αναλυτικι 

περιγραωι και τεχνικά ωυλλάδια ϊςτε να δίνεται ολοκλθρωμζνθ εικόνα του 

προςωερόμενου προϊόντοσ και των χαρακτθριςτικϊν του. Κα πρζπει επίςθσ να 

υποβλθκοφν πλιρεισ κατάλογοι, λεπτομερι ςχζδια καμπφλεσ χαρακτθριςτικϊν και κάκε 

ςτοιχείο που μπορεί να ςυμβάλει ςτθν εκτίμθςθ τθσ προςωοράσ. Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει 

να αναωζρουν οποιοδιποτε τεχνικό πλεονζκτθμα για τθν ολοκλθρωμζνθ και ανάλογθ 

αξιολόγθςθ των προςωορϊν. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν κα είναι μεταβλθτισ ροπισ κατάλλθλοι για εκκίνθςθ και οδιγθςθ 

των αντλιϊν όλων των αντλιοςταςίων για όλεσ τισ αντλίεσ με δυνατότθτα ροπισ εκκίνθςθσ 

150% (όπωσ ζχει επικρατιςει high torque 150% ι ςε κατάςταςθ heavy duty). 

Επίπλζον πρζπει να δοκοφν ςτοιχεία (καμπφλεσ απόδοςθσ, κυματομορωζσ εξόδου) για τον 

επθρεαςμό των αποδόςεων ςχετικά με οτιδιποτε μπορεί να δθμιουργιςει μείωςθ 

(derating) των ονομαςτικϊν αποδόςεων (όπωσ κερμοκραςία υγραςία υψόμετρο ωζρουςα 

ςυχνότθτα (switching frequency) κ.λ.π.) Ρρζπει να δοκοφν ςτοιχεία για τθν ομαλότθτα και 

γενικότερα για τθν μορωι τθσ κυματομορωισ εξόδου. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα τροωοδότθςθσ και εκκίνθςθσ 

κινθτιρα ςε οποιαδιποτε ωζρουςα ςυχνότθτα ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 100m χωρίσ να 

απαιτείται οποιαδιποτε πρόςκετθ διάταξθ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν κα διακζτουν αποςπϊμενο πλθκτρολόγιο μζςω του οποίου κα 

γίνεται θ παραμετροποίθςθ και ο τοπικόσ χειριςμόσ ενϊ ςτθν ψθωιακι οκόνθ LCD 

αλωαρικμθτικϊν χαρακτιρων κα εμωανίηονται οι επικυμθτζσ και πραγματικζσ τιμζσ με 

ενδείξεισ όλων των λειτουργικϊν μεγεκϊν ρεφματοσ ςυχνότθτασ ιςχφοσ ςτροωϊν κακϊσ 

και τα προειδοποιθτικά μθνφματα και βλάβεσ που ανιχνεφει ο μετατροπζασ. Θ οκόνθ κα 

είναι αποςπϊμενθ και για να εξαςωαλίηεται αςωάλεια από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα 



αλλά και για να μπορεί ο χειριςτισ με τθν ίδια οκόνθ να προγραμματίηει ι να 

παρακολουκεί διαωορετικοφσ ρυκμιςτζσ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν επί ποινισ αποκλειςμοφ να ζχουν τθ δυνατότθτα ελζγχου και 

ρφκμιςθσ των ςτροωϊν μζςω PID controller με ςιματα 4-20mA από αιςκθτιρα ςτάκμθσ 

παροχισ ι πίεςθσ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν για τθν επικοινωνία τουσ με εξωτερικζσ ςυςκευζσ πρζπει να 

διακζτουν 

α) Ρρογραμματιηόμενεσ ψθωιακζσ επαωζσ ειςόδου / εξόδου β) Ψθωιακζσ και αναλογικζσ 

ειςόδουσ εξόδουσ, ςειριακι επικοινωνία και 

ςυμβατά πρωτόκολλα ςφνδεςθσ με PLC ι PC 

γ) Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με δίκτυο ETHERNET δ) Επαωι κερμίςτορ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν, κατά τον προγραμματιςμό τουσ πρζπει να διακζτουν τθν 

δυνατότθτα 

α) Ελζγχου των ςτροωϊν κινθτιρων με ςτακερι και μεταβλθτι ροπι β)Υψθλι ροπι 

εκκίνθςθσ 150% γ)Μεταβλθτι ροπι μζχρι 130% τθσ ονομαςτικισ ροπισ δ) Βελτιςτοποίθςθ 

λειτουργίασ του κινθτιρα 

ε) Το ενςωματωμζνο λογιςμικό πρόγραμμα κα απαρτίηεται από διακριτζσ ενότθτεσ που κα 

περιζχουν τισ παραμζτρουσ ρφκμιςθσ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν πρζπει να παρζχουν κατά τθν λειτουργία τουσ α) 

Ρρογραμματιηόμενθ ςταδιακι αφξθςθ μείωςθ των ςτροωϊν του 

κινθτιρα (rump-up & ramp-down) με χρόνο τουλάχιςτον 600sec 

β) Γριγορο περιοριςμό ρεφματοσ για προςταςία του κινθτιρα από current 

trips 

γ) Εφκολθ εκκίνθςθ με δυνατότθτα επαναωοράσ των εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων 

ε)Αυτόματθ επανεκκίνθςθ από ςτάςθ και επανεκκίνθςθ ςε κατάςταςθ on 

the fly 

δ) Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ διαωορετικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ ε) Λειτουργία 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε ωορτία μεταβλθτισ ροπισ. 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν πρζπει να παρζχουν για τθν προςταςία α) Διαδικαςία 

αυτοδιάγνωςθσ με εςωτερικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ ςτθ 

ωάςθ τθσ εκκίνθςθσ β) Ρροςταςία από υπερτάςεισ και ζλλειψθ τάςεωσ, απϊλεια ωάςεωσ, 



ανεπαρκισ γειϊςεωσ βραχυκυκλϊματοσ μεταξφ ωάςεων, βραχυκυκλϊματοσ μεταξφ 

ωάςεων και γθσ, υπερκζρμανςθσ μετατροπζα και κινθτιρα, υπερωόρτιςθσ κινθτιρα, 

ταχυςτροωίασ κινθτιρα. 

γ) Δυνατότθτα ρφκμιςθσ ενδιάμεςθσ τάςθσ DC για τθν αποωυγι λειτουργίασ γεννιτριασ 

δ) Ρροςταςία από υγραςία Λ 54 και ςκόνθ (ωίλτρα αζρα). 

ε) Ρροςταςία του ωορτίου του μετατροπζα από λειτουργία εκτόσ κανονικισ περιοχισ 

λειτουργίασ παράγοντασ ςιματα ( επαωζσ εξόδου ) προειδοποίθςθσ ι ςτάςθσ (π.χ. 

προςταςία των αντλιϊν από εξ ξθρό λειτουργία ι από βοφλωμα ςτθσ είςοδο ι ςτθν ζξοδο) 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν πρζπει να μποροφν να λειτουργοφν ςτισ παρακάτω ςυνκικεσ 

λειτουργίασ 

α) Κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 0ο ζωσ 40οC β) Υγραςία περιβάλλοντοσ 90% 

γ) Απόδοςθ μετατροπζα τουλάχιςτον 96% δ)Ψφξθ με ενςωματωμζνο ανεμιςτιρα 

ε) Φψοσ από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ μζχρι 1000 μζτρα 

Οι ρυκμιςτζσ ςτροωϊν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα καταςτολισ των αρμονικϊν για τον 

μθ επθρεαςμό άλλων ςυςκευϊν και τθν προςταςία του δικτφου 

– γεννθτριϊν. Λειτουργία των ρυκμιςτϊν από θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ χωρίσ να υπάρχει 

παρεμβολι ςτα θλεκτρονικά κυκλϊματα αυτοφ. Οι ρυκμιςτζσ πρζπει να ζχουν 

ενςωματωμζνο ωίλτρο θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν (EMC) ωίλτρο RFI για τθν 

καταςτολι αρμονικϊν τάςεων ςφμωωνα με το EN 61800-3/ inv2 / catC3, κακϊσ επίςθσ και 

πθνία (choke) ειςόδου για τθν καταςτολι αρμονικϊν ρευμάτων. 

Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ των ρυκμιςτϊν ςτροωϊν πρζπει να διακζτει: α) πιςτοποίθςθ 

κατά ISO 9001/2000 

β) Σιμανςθ CE (ςυμμόρωωςθ με τθν οδθγία 72/73/EEC) 

γ) Αντοχι ςε θλεκτροςτατικά ωαινόμενα κατά ΕΝ 61000-4-2 και υπερτάςεισ κατά ΕΝ 61000-

4-4, ΕΝ 61000-4-5 

δ) αδιογωνικζσ παρεμβολζσ κατά ΕΝ 55011, ΕΝ 55022 ε) Ριςτοποίθςθ κατά ΕΝ 61800-5-

2 Safe Torque Off 

Τ.Ρ.9. ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΛΣΜΟΥ ΑΝΤΛΛΟΣΤΑΣΛΟΥ 

Κεντρικο Σφςτθμα Ελζγχου Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου κα ζχει ςαν βαςικι λειτουργία τθ 

ςυλλογι των 

πλθροωοριϊν από τουσ τοπικοφσ Στακμοφσ Ελζγχου (αντλιοςτάςια) του δικτφου 

αποχζτευςθσ, τθν προβολι τουσ για ενθμζρωςθ του χειριςτι, τθν αποκικευςθ τουσ για 

περαιτζρω επεξεργαςία και τθν μεταωορά των εντολϊν του χειριςτι ςτουσ τοπικοφσ 

ςτακμοφσ. 



Σαν Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΚΣΕ) κα λειτουργεί ζνασ (1) υπολογιςτισ ο οποίοσ κα 

χρθςιμοποιείται από τουσ μθχανικοφσ βάρδιασ και κα εγκαταςτακεί ςτο Control room του 

Βιολογικου Κακαριςμοφ. Ο Κεντρικόσ Στακμόσ Ελζγχου κα πρζπει να είναι ζτςι δομθμζνοσ 

ϊςτε θ παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ και των εντολϊν του δικτφου να 

γίνεται εφκολα και χωρίσ να απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ υπολογιςτϊν. 

Το ςφςτθμα του ΚΣΕ κα ζχει τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία. 

Το λογιςμικό πρόγραμμα εωαρμογισ του Θ/Υ (SCADA) 

Τον θλεκτρονικό υπολογιςτι με τα περιωερειακά του 

Τον εκτυπωτι 

Το τροωοδοτικό αδιάλειπτθσ λειτουργίασ 

Σφνδεςθ ADSL για ςφνδεςθ ςτο INTERNET με ςτακερι IP 

Ραρακάτω ωαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να ζχουν κατ’ ελάχιςτον τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία του ΚΣΕ: 

Λογιςμικό πρόγραμμα εωαρμογισ του Θ/Υ (SCADA). 

Στον ΚΣΕ υλοποιείται θ κεντρικι διαχείριςθ του ςυςτιματοσ. Εκεί υπάρχουν ζνασ ςτον 

οποίο κα λειτουργεί θ εωαρμογι Τθλελζγχου-Τθλεχειριςμοφ, τα λογιςμικά εωαρμογϊν, θ 

δικτυακι διαςφνδεςθ κ.λ.π. μζςω διαςφνδεςθσ (Internet). 

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου αυτοματιςμϊν SCADA κα πρζπει να ζχει 

ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να λειτουργεί πάνω ςτισ καταξιωμζνεσ πλατωόρμεσ λειτουργικϊν 

ςυςτθμάτων Microsoft Windows 2000 (single-user systems, clients and servers), για τα 

Windows XP (single-user systems and clients) κακϊσ και για το Windows 2003 server. Θ 

ςχεδίαςθ του λογιςμικοφ κα βαςίηεται ςτισ ίδιεσ αρχζσ και ςτθν ίδια τεχνολογία, με τισ 

οποίεσ ζχει καταςκευαςτεί και το λειτουργικό, το οποίο το υποςτθρίηει. 

Κα πρζπει να υποςτθρίηει : 

Αρχιτεκτονικι «client – server» με όλεσ τισ λειτουργίεσ ελζγχου 

Δυνατότθτα επαφξθςθσ του ςυςτιματοσ 

Δυνατότθτα επζκταςθσ των λειτουργιϊν με τθν προςκικθ επιπλζον προγραμμάτων (Add-

Ons) ειδικϊν για κάκε περίπτωςθ εωαρμογισ. 

Ενςωματωμζνθ ODBC/SQL βάςθ δεδομζνων 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ με “standard interfaces” : OLE, OPC, κλπ. 

Δυνατότθτα επικοινωνίασ εξωτερικϊν προγραμμάτων με τα δεδομζνα και τισ ςυναρτιςεισ 

του SCADA 

Γενικευμζνθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ (script) 



Κανάλια επικοινωνίασ με τα περιςςότερα PLC. 

Σφγχρονουσ τρόπουσ προγραμματιςμοφ. 

Εφκολο τρόπο παραμετροποίθςθσ (με Wizards) και δυνατότθτα αςωάλειασ τθσ 

παραμετροποίθςθσ ενϊ λειτουργεί. 

Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ πολλϊν γλωςςϊν. 

Θ εωαρμογι κα μπορεί να είναι ενόσ χριςτθ με 1024 μεταβλθτζσ το λιγότερο και 

αργότερα να μπορεί να επεκτακεί ςε «client-server» με πολλζσ μεταβλθτζσ (μζχρι 65536) 

και με πολλοφσ ςτακμοφσ ελζγχου ςτο διαδίκτυο. Ο αρικμόσ των μεταβλθτϊν μπορεί να 

αυξθκεί χρθςιμοποιϊντασ διάωορα πακζτα αναβάκμιςθσ. 

Να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μζχρι 12 servers και 32 clients.Οι clients να μποροφν να 

μετατραποφν ςε Web servers και να ζχουν τθν εποπτεία όλων των εωαρμογϊν των servers 

ολόκλθρθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Σε δικτυακά περιβάλλοντα ζνασ server κρατάει καταχωρθμζνα τα δεδομζνα πραγματικοφ 

χρόνου ςτθν εςωτερικι του Βάςθ Δεδομζνων Ρραγματικοφ Χρόνου (RDBMS). Αυτά τα 

δεδομζνα να είναι δυνατόν να εμωανιςτοφν ςτθν οκόνθ των υπολογιςτϊν από ζναν ι 

περιςςότερουσ clients ταυτόχρονα, που ςυνδζονται με τον server ι ςε οποιοδιποτε άλλο 

υπολογιςτι που ςυνδζεται με τον server με ζνα δίκτυο NetBeUI ι TCP/IP. 

Το scada κα πρζπει να διακζτει επιπρόςκετα προγράμματα (ADD-ONS) τα οποία 

επιτρζπουν τθν ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ με ςυςτιματα π.χ. MES, ERP. κ.λ.π. 

Να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ζχει τθν εποπτεία και τον ζλεγχο τθσ εγκατάςταςθσ 

από πολφ μακριά μζςω του INTERNET. 

Ο χειριςμόσ του scada να γίνεται με πλθκτρολόγιο, ποντίκι, και γενικά να χρθςιμοποιεί και 

να ενςωματϊνει όλεσ τισ δυνατότθτεσ και ευκολίεσ των 

Windows. 

Οι χειριςμοί και οι αλλαγζσ παραμζτρων να μποροφν να καταγραωοφν μαηί με τον χρόνο, 

τον χριςτθ και τθν παλιά και νζα τιμι. 

Με κωδικοφσ πρόςβαςθσ να είναι δυνατόν να προςτατευκοφν οριςμζνοι χειριςμοί, όπωσ : 

-Αλλαγζσ των Set points 

-Ρρόςβαςθ ςε ειδικά πεδία και εικόνεσ 

-Αλλαγι ςεναρίου ςτακμϊν 

-Τθλεχειριςμοί 

Τα κείμενα των ςυναγερμϊν κλπ να είναι ςτα Ελλθνικά. 

Να υπάρχει δυνατότθτα οριςμοφ διαωορετικϊν επιπζδων αςωαλείασ. 



Να παρζχεται θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ, ενςωμάτωςθσ και διαχείριςθσ 

Τυποποιθμζνων και γραωικϊν αντικειμζνων, Buttons,Check boxes, Αντικειμενων OLE, 

“Active X controls” (πίνακεσ, γραωιματα), Ρεδία ειςόδου & εξόδου, Λίςτεσ 

κειμζνων,Διαγράμματα με μπάρεσ, Απεικόνιςθ καταςτάςεων,Συλλογικζσ απεικονίςεισ. 

Να παρζχεται θ δυνατότθτα απεικόνιςθσ και καταγραωισ των ςωαλμάτων κατά τθ 

λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Του ςυςτιματοσ (π.χ. διακοπι τθσ επικοινωνίασ). 

 Τθσ εγκατάςταςθσ (π.χ ςυναγερμοί προτεραιότθτασ, ςυναγερμοί κζςθσ, 

προειδοποιιςεισ, υπενκυμίςεισ). 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ αυτζσ να ςυνοδεφονται από ϊρα και θμερομθνία τθσ εμωάνιςισ 

τουσ, από το τμιμα τθσ εγκατάςταςθσ που αωοροφν και από τθν ϊρα και θμερομθνία που 

άρκθκαν. Στθν οκόνθ το μινυμα κα εμωανίηεται ςτθν ειδικι για τα μθνφματα περιοχι τισ 

οκόνθσ, να θχεί ςιμα ακουςτικοφ ςυναγερμοφ, να 

αλλάηει χρϊμα και να αναβοςβινει ι αντίςτοιχθ περιοχι των ςελίδων απεικόνιςθσ, να 

εμωανίηεται πλιρεσ μινυμα ςτθν ςελίδα μθνυμάτων (ςυναγερμϊν ι προειδοποιιςεων) με 

διαωορετικά χρϊματα και προτυποποιθμζνθ διαχείριςθ μιασ βλάβθσ - βλάβθ ιρκε, βλάβθ 

επικυρϊκθκε, βλάβθ ζωυγε. 

Στθν εικόνα μθνυμάτων κα πρζπει να αναπτυχκοφν πλικτρα Scroll, με τα οποία κα είναι 

δυνατόν ο χειριςτισ να πθγαίνει ςτθν αρχι, ςτο τζλοσ τοφ αρχείου μθνυμάτων, ςε 

προθγοφμενο και ςε επόμενο μινυμα από το ιδθ επιλεγμζνο με τον δρομζα (cursor) 

μινυμα. 

Ο χειριςτισ κα δθλϊνει ότι ζλαβε γνϊςθ του ςυναγερμοφ πατϊντασ το πλικτρο 

αναγνϊριςθσ του ςυναγερμοφ. 

Γενικά λειτουργικά χαρακτθριςτικά απαιτιςεισ. 

Τα ςφςτθμα εποπτικοφ ελζγχου κα ζχει τισ ακόλουκεσ βαςικζσ λειτουργίεσ 

Συλλογι πλθροωοριϊν από τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου 

Επεξεργαςία των πλθροωοριϊν για τθν κατάλλθλθ εποπτικι παρουςίαςθ ςτον χειριςτι και 

για τθν εωαρμογι εντολϊν προσ τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου ςφμωωνα με τθν αρχι 

λειτουργίασ. 

Μεταβίβαςθ προσ τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ των εντολϊν του χειριςτι 

Ραραγωγι θμεριςιων εβδομαδιαίων ετιςιων αναωορϊν ςχετικά με διάωορα ςτοιχεία τθσ 

εγκατάςταςθσ (ςυμβάντα, βλάβεσ, μετροφμενα μεγζκθ, ςτάκμεσ, παροχζσ …) 

Ραραγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων λειτουργίασ και απόδοςθσ 



Οι αναωορζσ μπορεί να παράγονται αυτόματα ι κατόπιν εντολισ του χειριςτι με 

δυνατότθτα επιλογισ των ςτοιχείων που αυτζσ κα περιλαμβάνουν. 

Ρροειδοποίθςθ του χειριςτι (alarm) Οι προειδοποιιςεισ προσ τον χειριςτι κα 

απεικονίηονται ςτθν οκόνθ του Θ/Υ και κα εκτυπϊνονται. Επίςθσ κα κρατείτε αρχείο με τα 

ςιματα ςυναγερμϊν με δυνατότθτα ταξινόμθςθσ τουσ ανάλογα με τθν χρονικι ςτιγμι 

εμωάνιςθσ τουσ, το είδοσ και τθν κατάςταςθ (ενεργό ι όχι).Πλα τα παραπάνω ςιματα κα 

κρατοφνται ςε κάποιο αρχείο για τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ. 

Πλθ θ εωαρμογι κα είναι παρακυρικι ζτςι ϊςτε ο χειριςτισ να μπορεί να επιλζξει τθν 

ςυγκεκριμζνθ λειτουργία μζςα από ζνα ςφνολο διακζςιμων λειτουργιϊν. Πλεσ οι 

λειτουργίεσ κα γίνονται με τθν βοικεια παρακφρων με εκτεταμζνθ χριςθ του mouse ϊςτε 

να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο θ χριςθ του πλθκτρολογίου. Ππου απαιτείται επιλογι από 

ζνα ςφνολο τιμϊν ι παραμζτρων κα εμωανίηεται ςτον χειριςτι το επιτρεπόμενο εφροσ 

τιμϊν και δεν κα γίνονται αποδεκτζσ μθ επιτρεπτζσ τιμζσ. Οι κρίςιμεσ λειτουργίεσ όπωσ 

τθλεχειριςμοί και αλλαγι παραμζτρων κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επικφρωςθ και αν 

χρειάηεται από ειςαγωγι κωδικοφ πρόςβαςθσ από το χειριςτι. Κα υπάρχει εκτεταμζνθ 

λειτουργία αςωάλειασ του ςυςτιματοσ αποτελοφμενθ από διαωορετικά επίπεδα 

προςταςίασ ςε εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ με διαβάκμιςθ ανάλογα με τθν κριςιμότθτα τθσ 

ενζργειασ. Συγκεκριμζνα κα οριςτοφν οι ρόλοι των χειριςτϊν με ςυγκεκριμζνα passwords 

και ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα μποροφν να επζμβουν. 

Θ παρουςίαςθ των λειτουργικϊν καταςτάςεων κα γίνεται ςε μία ι περιςςότερεσ 

ςχθματικζσ μιμικζσ οκόνεσ όπου κα ςθμειϊνονται τα διάωορα λειτουργικά μεγζκθ 

Οι μετριςεισ των διαωόρων μεγεκϊν κα παρουςιάηονται ςε γραωικζσ παραςτάςεισ και κα 

καταγράωονται ςε θμεριςια, εβδομαδιαία, μθνιαία και ετιςια βάςθσ. 

Θλεκτρονικόσ Υπολογιςτισ ΚΣΕ 

Ο υπολογιςτισ που κα προςωερκεί για τον ΚΣΕ κα πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τισ 

παρακάτω προδιαγραωζσ: 

Κουτί : Δαπζδου, με τροωοδοτικό τουλάχιςτον 500 Watt ιςχφ,με δυνατότθτα προςκικθσ 

και άλλων εςωτερικϊν ςυςκευϊν και να υπάρχουν οι ςχετικζσ επεκτάςεισ καλωδίων 

τροωοδοςίασ για μελλοντικζσ ςυνδζςεισ άλλων ςυςκευϊν. 

Επεξεργαςτισ : Τεχνολογίασ Intel Pentium 4 3,4 GHz 

Μθτρικι : Συμβατι με τον προςωερόμενοι επεξεργαςτι 

Μνιμθ : 1GB DDR2 667MHz 

I/O Κφρεσ : 1 παράλλθλθ (EPP,ECP ςυμβατι),2 ςειριακζσ,PS/2 κφρα ποντικιοφ,PS/2 Κφρα 

πλθκτρολογίου,2 USB,1 IRDA 

Σκλθρόσ δίςκοσ : Συνολικι χωρθτικότθτα 160GB SATA II 

Κάρτα γραωικϊν : 128 ΜΒ ΑΜ Ανάλυςθ >= 1600χ1200/32bit/100Hz 



Οπτικά μζςα : DVD-RW 16x48 

MODEM : 56 Kbps & 10/100 Lan εςωτερικό 

Ρλθκτρολόγιο 

Ροντίκι 

Οκόνθ 19’’ 

Λειτουργικό : Windows XP/ Prof 

Router : Εξωτερικό ADSL 1 Gigalan 

Diskettte Drive 3,5’/1,44 MB 

Κάρτα ιχου Sound Blaster LIVE Platinum+ 

Κάρτα Δικτφου δφο είςοδοι μία Gigalan on board και μια PCI 32-bit-Ethernet 

Για τον προςωερόμενο Server του ΚΣΕ κα πρζπει να αναωζρεται ο καταςκευαςτισ, θ ςειρά 

και το μοντζλο. 

Ο προςωερόμενοσ Server του ΚΣΕ κα πρζπει να καλφπτεται από 3 χρόνια εγγφθςθ καλισ 

λειτουργίασ. Κα ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα εγχειρίδια για όλεσ τισ ςυςκευζσ. 

Επίςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ISO 9001 του καταςκευαςτι ι άλλα 

πιςτοποιθτικά ποιότθτασ του μθχανιματοσ. 

Τροωοδοτικό Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ 

Στον ΚΣΕ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα μθ διακοπτόμενθσ θλεκτρικισ τροωοδότθςθσ που κα 

ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει διακοπι ρεφματοσ και το οποίο κα καλφπτει όλο 

τον εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί ςτον ΚΣΕ για 90 λεπτά. Δθλαδι τον Θ/Υ τθν οκόνθ τον 

εκτυπωτι κ.λ.π. 

Το UPS κα πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον 1,2 KVA και τεχνολογία ON-LINE και να δζχεται 

ςυςτοιχία ςυςςωρευτϊν για αφξθςθ του χρόνου αυτονομίασ. 

Το ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να παρζχει κατ ελάχιςτο: 

Τάςθ ειςόδου 220V + 15%-20% 

Τάςθ εξόδου 24V +/- 3% (+μζγιςτθ - 

ελάχιςτθ)   

Κυματομορωι εξόδου Θμιτονικι 

Μζγιςτθ παραμόρωωςθ 5% 

Μζγιςτθ υπερωόρτωςθ 125% με ΔΕΘ παρϊν και 110% 



  ςε λειτουργία με μπαταρίεσ για 

  10 λεπτά 

Χρόνο αυτονομίασ ςε πλιρεσ ωορτίο τουλάχιςτον 20 λεπτά 

Χρόνοσ μεταγωγισ <2msec 

Απόρριψθ κορφβου τουλάχιςτον Ν 120db 

Φίλτρο ειςόδου – εξόδου NAI (EMI,RFI) 

Αντικεραυνικι προςταςία NAI 

Κερμοκραςία λειτουργίασ 0-70 OC 

Υγραςία Τουλάχιςτον 90% 

Τφποσ ςυςςωρευτϊν και ςφςτθμα ωόρτιςθσ Κλειςτοφ τφπου μολφβδου χωρίσ 

  ςυντιρθςθ ωορτιηόμενοι από 

  ωορτιςτι ελεγχόμενο από 

  μικροεπεξεργαςτι 

 

Γαλβανικι απομόνωςθ του ωορτίου από τθ ΔΕΘ Απαραίτθτθ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ παρουςίασ τάςεωσ ΔΕΘ ΝΑΛ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ τροωοδοςίασ UPS από τουσ ςυςςωρευτζσ ΝΑΛ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ ετοιμότθτασ λειτουργίασ UPS ΝΑΛ 

Ενδεικτικζσ λυχνίεσ / θχθτικά ΝΑΛ 

ςιματα για καταςτάςεισ ALARM   

Το UPS κα διακζτει πρίηεσ εξόδου και καλϊδια τροωοδοςίασ. Για ολόκλθρο τον εξοπλιςμό 

δεν κα απαιτείται θ προμικεια ειδικϊν εργαλείων για τθν εγκατάςταςθ κα τθν ςυντιρθςθ 

του. 

Εκτυπωτισ 

Στον ΚΣΕ κα τοποκετθκεί ςφςτθμα εκτφπωςθσ ςτο οποίο κα εκτυπϊνονται οι αναωορζσ, τα 

γραωιματα, τα alarm και οτιδιποτε άλλο κρίνεται απαραίτθτο για τθν πλιρθ ενθμζρωςθ 

του χειριςτι 

Ο εκτυπωτισ κα ζχει κατ ελάχιςτο τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Εκτυπωτισ Laser ζγχρωμοσ Ανάλυςθ 1200 x 1200 Τροωοδοςία 150 ωφλλα Σφνδεςθ USB 



Μζγιςτο μζγεκοσ χαρτιοφ Α4 

Τοπικοί ςτακμοί ελζγχου (ΤΣΕ) 

Τα αντλιοςτάςια αυτά που κα ελζγχονται από ζνα δίκτυο τοπικϊν ςτακμϊν PLC και ςτθν 

παροφςα ωάςθ περιλαμβάνουν αντλίεσ υποβρφχιου τφπου, εξοπλιςμζνεσ από τον 

απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ. Δθλαδι τον κατάλλθλο 

ρυκμιςτι ςτροωϊν και τα όργανα προςταςίασ από μθ φπαρξθ τάςθσ, εν ξθρό λειτουργία 

κ.λ.π. 

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του κάκε ΤΣΕ ωσ αναωορά τα αντλιοςτάςια κα είναι: 

Ζλεγχοσ του εκκινθτι Υ/Δ ι του ρυκμιςτι ςτροωϊν ϊςτε θ παροχι ανάλογα με τισ 

περιπτϊςεισ είτε να παραμζνει ςτακερι είτε να ακολουκεί αυξομείωςθ βάςθ 

χρονοπρογράμματοσ είτε να ελζγχει τθν πλιρωςθ των δεξαμενϊν. 

Εναλλαγι των αντλιϊν ϊςτε να ελζγχεται ςυνεχϊσ θ ετοιμότθτα τουσ και να είναι θ ωκορά 

με τον χρόνο ομοιόμορωα 

Αποςτολι ςτο ΚΣΕ όλων των δεδομζνων που αωοροφν τθν κατάςταςθ των αντλιϊν 

Λιψθ και εωαρμογι των εντολϊν χειριςμοφ και παραμετροποίθςθσ από το ΚΣΕ 

Αποςτολι μθνυμάτων SMS ςε τρία κατ’ ελάχιςτο κινθτά τθλζωωνα των ςθμαντικότερων 

βλαβϊν του κάκε τοπικοφ ςτακμοφ ζτςι ϊςτε να ενθμερϊνονται οι μθχανικοί βάρδιασ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του 24ωρου. 

Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του κάκε ΤΣΕ ωσ αναωορά τισ δεξαμενζσ κα είναι: 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςτάκμθσ, παροχισ, πίεςθσ τθσ δεξαμενισ μζςω αναλογικοφ 

οργάνου ςτάκμθσ και θ επεξεργαςία των τιμϊν. 

Θ μεταωορά των τιμϊν με τα αντλιοςτάςια ςτουσ αντιςτοίχουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ 

Θ αποςτολι των τιμϊν ςτο κεντρικό ςτακμό για καταγραωι και περαιτζρω επεξεργαςία. 

Αποςτολι μθνυμάτων SMS ςε τρία κατ’ ελάχιςτο κινθτά τθλζωωνα των κρίςιμων επιπζδων 

ςτάκμθσ κάκε τοπικοφ ςτακμοφ ζτςι ϊςτε να ενθμερϊνονται οι μθχανικοί βάρδιασ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του 24ωρου 

Θ ελάχιςτθ παραμετροποίθςθ από το ΚΣΕ είναι: 

Οριςμόσ τθσ ςτάκμθσ λειτουργίασ των αντλιοςταςίων 

Άνω ςτάκμθ ςυναγερμοφ 

Στάκμθ υπερχείλιςθσ 

Κάτω ςτάκμθ διακοπισ λειτουργίασ των αντλιϊν 

Χρόνοσ εναλλαγισ αντλιϊν 



Αλλαγι ςεναρίου θμεριςιου χρονοπρογράμματοσ αντλιϊν 

Χειροκίνθτθ εκκίνθςθ ςτάςθ των αντλιϊν 

Ο κάκε Τοπικόσ Στακμόσ Ελζγχου (ΤΣΕ) κα αποτελείται από τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία. 

Τον Ρίνακα Τοποκζτθςθσ Υλικϊν 

Τα Αντικεραυνικά 

Το Τροωοδοτικό Αδιάλειπτθσ Λειτουργίασ 

Τθν Μονάδα GPRS modem Επικοινωνίασ 

Κεραία 

Τον Ρρογραμματιηόμενο Λογικό Ελεγκτι 

Τθν οκόνθ αωισ 

Ριο αναλυτικά Το ςφςτθμα κα αποτελείται από τα ακόλουκα βαςικά ςτοιχεία: 

1.Διάταξθ εκκίνθςθσ και ςτάςθσ των αντλιϊν βάςθ τθσ άνω (ΟΝ1) και τθσ κάτω (OFF) 

ςτάκμθσ ςτο ωρεάτιο (και για τα δφο αντλιοςτάςια). 

2.Σιμανςθ ςτάκμθσ υπερχείλιςθσ λυμάτων (Alarm(1)) (για όλα τα αντλιοςτάςια). 

3.Σιμανςθ κατϊτατθσ ςτάκμθσ λυμάτων και απαγόρευςθ λειτουργίασ των αντλιϊν 

(Alarm(0)) για όλα τα αντλιοςτάςια. 

4.Σιμανςθ ςτάκμθσ αιχμισ λυμάτων (ΟΝ2) με ςφγχρονθ λειτουργία δφο αντλιϊν 

αντίςτοιχα. 

5.Διάταξθ αυτοματιςμοφ λειτουργίασ του Θ/Η όπωσ αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο κεωάλαιο. 

2.Διατάξεισ αυτομάτου ελζγχου και προςταςίασ των αντλιϊν ( για όλα τα αντλιοςτάςια). 

7.Διατάξθ αυτομάτου εναλλαγισ λειτουργίασ όλων των αντλιϊν λυμάτων 

8.Διάταξθ αυτομάτου εκκίνθςθσ τθσ αντλίασ ανάλογα με τθν ςειρά εκκίνθςθσ ανά μιςι ϊρα 

ακόμθ και αν τα λφματα δεν ζχουν ωκάςει ςτθν ανϊτατθ ςτάκμθ. 

9.Διάταξθ αυτομάτου εκκίνθςθσ και δεφτερθσ αντλίασ, ενϊ θ μία εργάηεται όταν τα λφματα 

ωκάςουν ςτθν ςτάκμθ αιχμισ (ΟΝ2). 

10.Διάταξθ ζνδειξθσ λανκαςμζνθσ λειτουργίασ του PLC ι των inverter και δυνατότθτα 

λειτουργίασ του κάκε αντλιοςταςίου με τον κλαςςικό αυτοματιςμό και τθν λειτουργία των 

αντλιϊν με θλεκτροδιακόπτεσ ςτάκμθσ για τθν εκκίνθςθ των αντλιϊν 

Λειτουργικζσ απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ 



Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κα εξαςωαλίηει τθν ομαλι λειτουργία των αντλιϊν. Σε 

περίπτωςθ δε ανωμαλιϊν λειτουργίασ κα ειδοποιεί κατάλλθλα και κα προωυλάςςει τισ 

εγκαταςτάςεισ από βλάβθ. 

Για τθν εκπλιρωςθ του προοριςμοφ αυτοφ κα παρζχει τισ παρακάτω δυνατότθτεσ 

: 

1.Εκκίνθςθ και ςτάςθ των αντλιϊν βάςθ τθσ άνω (ΟΝ1) και κάτω (OFF) ςτάκμθσ. 

2.Αυτόματθ εναλλαγι τθσ ςειράσ λειτουργίασ των κυρίων αντλιϊν του ωρεατίου. 

3.Αυτόματθ εκκίνθςθ τθσ πρϊτθσ, δεφτερθσ, τρίτθσ ι τζταρτθσ αντλίασ ανά μιςι ϊρα ακόμθ 

και αν τα λφματα δεν ζχουν ωτάςει ςτθν ανϊτατθ ςτάκμθ. 

4.Εκκίνθςθ και τθσ δεφτερθσ αντλίασ ςτθν ςτάκμθ αιχμισ (ΟΝ2). 

5.Αυτόματθ μεταγωγι οποιαςδιποτε κφριασ αντλίασ ςτθν εωεδρικι εωόςον θ πρϊτθ πάκει 

βλάβθ με παράλλθλο θχθτικό ςιμα. 

6.Επιλογι "αυτομάτου" ι "χειροκίνθτου" τρόπου ελζγχου τθσ λειτουργίασ των 

αντλιϊν μζςω μεταγωγζα τριϊν κζςεων :"αυτόματοσ", "ςτάςθ" και 

"χειροκίνθτθ". Στθ κζςθ "ςτάςθ" του μεγαγωγζα ο αυτόματοσ διακόπτθσ του αντίςτοιχου 

κινθτιρα παραμζνει ανοικτόσ. 

Στθ κζςθ "αυτόματοσ" ο αυτόματοσ διακόπτθσ ελζγχεται από το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 

Στθ κζςθ "δια χειρόσ" το αυτόματο ςφςτθμα δεν επιδρά ςτον αυτόματο διακόπτθ του 

αντίςτοιχου κινθτιρα και ο χειριςμόσ κα γίνεται μζςω των κομβίων START-STOP του 

πίνακα. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα αποκλείεται θ λειτουργία των αντλιϊν εάν δεν το επιτρζπει θ 

διάταξθ ελζγχου τθσ ςτάκμθσ. 

7.Απαγόρευςθ λειτουργίασ των αντλιϊν ςτθν κατϊτατθ ςτάκμθ. (Alarm (0)) 

8.Aυτόματθ μεταγωγι του Θ/Η ςε περίπτωςθ διακοπισ και επαναςφνδεςθσ ΔΕΘ 

9.Σιμανςθ "εντόσ" λειτουργίασ κάκε ενόσ των κινθτιρων (πράςινο λαμπάκι). 

10.Σιμανςθ εντόσ λειτουργίασ του Θ/Η 

11.Σιμανςθ "εκτόσ" λειτουργίασ κάκε μιάσ των αντλιϊν λόγω αδυναμίασ διεγζρςεωσ του 

αυτόματου διακόπτου και κάκε άλλου κινθτιρα για οποιονδιποτε λόγο με παράλλθλο 

θχθτικό ςιμα. 

12.Σιμανθ φπαρξθσ ι διακοπισ τάςεωσ ςτα κυκλϊματα ελζγχου (πράςινα ι κόκκινα 

αμπάκια), με παράλλθλο θχθτικό ςιμα ςε περίπτωςθ διακοπισ. 

13.Σιμανςθ βλάβθσ λόγω υπερεντάςεωσ ςε όλουσ τουσ κινθτιρεσ (κόκκινα λαμπάκια). 



14.Σιμανςθ μθ υπάρξεωσ λυμάτων (κατϊτατθ ςτάκμθ) ςτο ωρεάτιο (Alarm (0)- κόκκινο 

λαμπάκι) 

15.Σιμανςθ ςτάκμθσ υπερχείλιςθσ ςτο ωρεάτιο (Alarm (1)-κόκκινο λαμπάκι). 

16.Σιμανςθ λειτουργίασ του Θ/Η όπωσ αναωζρονται ςτο αντίςτοιχο κεωάλαιο. 

17.Ρροςταςία από υπζρταςθ, ζλλειψθ τάςεωσ, αςυμμετρία ωάςεων και διαδοχι ωάςεων 

όλων των κινθτιρων. 

18.Ζνδειξθ ςτάκμθσ κάκε Αντλιοςταςίου 

19.Ζνδειξθ θλεκτρομαγνθτικοφ παροχόμετρου 

Oλεσ οι ςθμάνςεισ κα είναι και οπτικζσ και κα παραμζνουν μζχρισ ότου αρκεί το αίτιο που 

τισ προκάλεςε, οπότε κα μποροφν να αρκοφν μζςω κομβίου. 

Μετρθτζσ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου Ο μετρθτισ παροχισ θλεκτρομαγνθτικοφ 

τφπου δεν κα παρεμβάλει κανζνα 

εμπόδιο ςτθ ροι του υγροφ (μθδενικι πτϊςθ πιζςεωσ), δεν κα ζχει κινοφμενα μζρθ, κα 

είναι κατάλλθλοσ για μετριςεισ ςε διαβρωτικά υγρά και υγρά με αιωριματα. Θ μζτρθςθ 

πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τισ μεταβολζσ πυκνότθτασ, ιξϊδουσ, πιζςεωσ και 

κερμοκραςίασ με δυνατότθτα μζτρθςθσ και κατά τισ δφο κατευκφνςεισ. 

Θδιαςταςιολόγθςθ του μετρθτι κα διαςωαλίηει ότι θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ κα 

κυμαίνεται από 0,5 m/s ζωσ 10 m/s. 

Θεπζνδυςθ των αιςκθτθρίων κα είναι από ςκλθρό καουτςοφκ ι νεοπρζνιο και τα 

θλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με προςταςία Λ 67. Το αιςκθτιριο κα ζχει 

ςφνδεςθ με ωλάντηα κατά DIN και ςτθ περίπτωςθ που θ διάμετροσ είναι μικρότερθ τθσ 

αντίςτοιχθσ ςωλινωςθσ, πρζπει να ςυνοδεφεται με τεμάχια 

ςυςτολισ – διαςτολισ με μζγιςτθ ςυνολικι κλίςθ 8 από το οριηόντιο. 

Στθν περίπτωςθ μθ αγϊγιμου παρεμβφςματοσ ι οργάνου, κα ςυνδζεται αγωγόσ ςυνζχειασ 

γείωςθσ μεταξφ των ωλαντηϊν διατομισ 6 mm2. 

Ομετατροπζασ/ενιςχυτισ κα βρίςκεται είτε ςτο ςϊμα του οργάνου είτε εντόσ πίνακα και ςε 

απόςταςθ ωσ 250 m από το αςκθτιριο. Για τθν περίπτωςθ απομακρυςμζνθσ εγκατάςταςθσ 

οι ςυνδζςεισ μεταξφ αιςκθτθρίου-ςϊματοσ και θλεκτρονικοφ μετατροπζα κα 

πραγματοποιοφνται μζςω ειδικϊν καλωδίων διπλισ κωράκιςθσ ζναντι θλεκτρομαγνθτικϊν 

παρεμβολϊν τα οποία κα εξαςωαλίηουν τθν μεταωορά του ςιματοσ χωρίσ απϊλειεσ ςε 

απόςταςθ τουλάχιςτον 250 μζτρων. Σε κάκε περίπτωςθ κα διαςωαλίηεται προςταςία Λ 67. 

Θ περιοχι μζτρθςθσ κα είναι από 10% ζωσ 125% τθσ ονομαςτικισ παροχισ. 

Ομετατροπζασ κα διακζτει: 



πλθκτρολόγιο προγραμματιςμοφ και οκόνθ για τθν ζνδειξθ τθσ ςτιγμιαίασ ζνδειξθσ (m3/h), 

τθσ ακροιςτικισ παροχισ και των ςωαλμάτων κατά τθν λειτουργία του οργάνου τθν 

δυνατότθτα αςωαλοφσ αποκικευςθσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του 

μετρθτι παροχισ ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ 

ςιμα εξόδου 0/4…20 mA ανάλογο τθσ ςτιγμιαίασ παροχισ ακρίβεια μζτρθςθσ 0,25% τθσ 

πραγματικισ μζτρθςθσ παροχισ 

ςιμα παλμϊν που κα αντιςτοιχεί ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ (παραμετροποίθςθ μετά 

από ενθμζρωςθ και ςφμωωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ) ζνδειξθ για τθν ςιμανςθ τθσ 

κατάςταςθσ του αγωγοφ όταν αυτόσ είναι άδειοσ ςιμα ςωάλματοσ οργάνου 

τροωοδοςία 230 V / 50 Hz 

Θ εγκατάςταςθ του οργάνου κα πρζπει να γίνει ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι 

και κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν επθρεάηεται θ ακρίβεια τθσ μζτρθςθσ και θ ςυμπεριωορά 

του από παρακείμενουσ αγωγοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (μζςθ ι χαμθλι τάςθ), τθλεωωνικά 

καλϊδια και άλλουσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ νεροφ, με βάςθ τισ προδιαγραωζσ ΕΝ 50081-

1, ΕΝ50082-2 που αωοροφν ςτθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα. 

Μζτρθςθ ςτάκμθσ με υπεριχουσ Το ςφςτθμα μζτρθςθσ ςτάκμθσ με υπεριχουσ κα 

αποτελείται από το αιςκθτιριο 

και τον ενιςχυτι/μεταδότθ τα οποία μπορεί να αποτελοφν ενιαίο ςφνολο. Ο μετρθτισ κα 

ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

εμβζλεια και ελάχιςτθ απόςταςθ αναγνϊριςθσ ανάλογεσ με τθν εωαρμογι ψθωιακι 

ζνδειξθ τθσ ςτάκμθσ ςτον μεταδότθ 

ςιμα εξόδου 0/4...20 mΑ ανάλογθ τθσ ςτάκμθσ ακρίβεια ςιματοσ ± 0,02 mA 

δφο μεταγωγικζσ επαωζσ ορίου ρυκμιηόμενεσ αυτοζλεγχο καλισ λειτουργίασ του όλου 

ςυςτιματοσ και παροχι ςιματοσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

τάςθ τροωοδοςίασ 230 V / 50 Hz 

Ο μετρθτισ κα ζχει τθ δυνατότθτα να καταγράωει και να αποκθκεφει το ακουςτικοφ 

αποτφπωμα κενισ δεξαμενισ με τθ βοικεια του οποίου κα είναι δυνατι θ αγνόθςθ 

παρεμβολϊν που δθμιουργοφνται από ςτακερά εμπόδια εντόσ των δεξαμενϊν. 

Τα όργανα κα καλφπτουν τα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission 

και EN 50 082-2 for interference immunity. 

Μετρθτισ ςτάκμθσ με υδροςτατικι πίεςθ Θ μζτρθςθ πρζπει να είναι ανεξάρτθτθ από τισ 

μεταβολζσ πυκνότθτασ και πιζςεωσ 

και το όργανο κα πρζπει να ρυκμιςτεί για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Το όργανο κα πρζπει να 

ζχει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: προβλεπόμενο προσ μζτρθςθ εφροσ. 



ακρίβεια μζτρθςθσ ±0,2% τθσ πλιρουσ κλίμακασ μζτρθςθσ. 

ςφνδεςθ αιςκθτθρίου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L / DIN 1.4435. περιοχι 

κερμοκραςιϊν λειτουργίασ –5 C ωσ +50 C 

αναλογικό ςιμα εξόδου 0/4...20mA ανάλογο προσ τθν μετροφμενθ ςτάκμθ. ψθωιακι ζξοδο 

ρελζ με ζνα ηεφγοσ επαωϊν για ςθματοδότθςθ ςωάλματοσ του μετρθτι. 

γαλβανικι απομόνωςθ ςε όλεσ τισ ειςόδουσ και εξόδουσ μεταξφ τουσ και μεταξφ αυτϊν και 

τθσ τροωοδοςίασ του μικροχπολογιςτι. 

τάςθ τροωοδοςίασ 230 V / 50 Hz 

δυνατότθτα αςωαλοφσ αποκικευςθσ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (ρυκμίςεων) του 

μετρθτι παροχισ ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ τάςθσ τροωοδοςίασ. 

Ο μετρθτισ κα ζχει θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα ςφμωωνα με το EN/IEC 61326. 

Τ.Ρ.10. ΡΑΟΧΘ ΤΟΦΟΔΟΤΘΣΘΣ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΡΛΝΑΚΑ 

Τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν χάλκινουσ μονόκλωνουσ ι πολφκλωνουσ 

αγωγοφσ μζςα ςε κερμοπλαςτικι μόνωςθ από PVC ι δικτυωμζνο πολυαικυλζνιο XLPE και 

εξωτερικό μανδφα από PVC. Θ καταςκευι τουσ κα είναι ςφμωωνθ με το πρότυπο IEC 60502-

2. Οι τφποι των καλωδίων κα είναι: 

Για το ωωτιςμό A05VV-U (μονόκλωνα) ι A05VV-R (πολφκλωνα), ονομαςτικισ τάςεωσ 

300/500 V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΤ 563. 

Για τουσ κινθτιρεσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ J1VV-U (μονόκλωνα) ι J1VV-R (πολφκλωνα), 

ονομαςτικισ τάςεωσ 600/1000 V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΤ 843. 

Για τισ παροχζσ των πινάκων κίνθςθσ XLPE/PVC οπλιςμζνα, ονομαςτικισ τάςεωσ 600/1000 

V και καταςκευισ κατά IEC 502. 

Για τθν τροωοδοςία των υποβρφχιων αντλιϊν τα καλϊδια κα είναιH07RN-F, ονομαςτικισ 

τάςεωσ 450 V / 750 V και καταςκευισ κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 0282. 

Επιπλζον, κάκε καλϊδιο ιςχφοσ για τθν τροωοδοςία θλεκτροκινθτιρα κα ζχει ελάχιςτθ 

ονομαςτικι διατομι 2,5 mm2, ενϊ τα καλϊδια ιςχφοσ για τθν τροωοδοςία των ωωτιςτικϊν 

ςωμάτων ι οργάνων δφνανται να ζχουν ελάχιςτθ ονομαςτικι διατομι 1,5 mm2. Θ διατομι 

του ουδζτερου κα είναι ςφμωωνθ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Κάκε καλϊδιο ιςχφοσ κα ςυνοδεφεται από αγωγό γειϊςεωσ καταλλιλου διατομισ, ο 

οποίοσ κα είναι ενςωματωμζνοσ ςτο καλϊδιο ι κα είναι ξεχωριςτό καλϊδιο με 

κερμοπλαςτικι μόνωςθ (PVC), πράςινου/κίτρινου χρϊματοσ, με διατομι κακοριςμζνθ 

ςφμωωνα με το πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Θ χρθςιμοποίθςθ του χαλφβδινου οπλιςμοφ των καλωδίων, των ςωλθνϊςεων προςταςίασ 

των αγωγϊν των ςωλθνϊςεων νεροφ κτλ. ωσ μοναδικϊν μζςων γειϊςεων, απαγορεφεται 

αυςτθρά. 



Τα καλϊδια κα είναι ςυνεχι. Ενδιάμεςθ ςφνδεςθ (μάτιςμα) δεν επιτρζπεται. 

Θ τοποκζτθςθ των καλωδίων μζςα ςε ςωλθνϊςεισ ι εναζρια κανάλια, κα είναι ςφμωωνθ 

με τισ απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ και του προτφπου IEC 60364. 

Τα καλϊδια κα είναι πολυπολικά ςφμωωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι 

αγωγοί των καλωδίων μποροφν να είναι μονόκλωνοι μζχρι διατομισ 4 mm2αλλά κα είναι 

πολφκλωνοι από 6 mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόμενεσ μζγιςτεσ πτϊςεισ τάςθσ για τα διάωορα μζρθ ενόσ θλεκτρικοφ 

ςυςτιματοσ ωαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ρίνακασ 4.2-1: Επιτρεπόμενεσ μζγιςτεσ πτϊςεισ τάςθσ 

Α/ Στοιχεία του ςυςτιματοσ Συνκικεσ λειτουργίασ   Ρτϊςθ 

Α               τάςθσ 

1 2     3       4 

  Στα καλϊδια τροωοδοςίασ Κινθτιρασ που λειτουργεί   

1 των κινθτιρων   ςτθν ονομαςτικι ιςχφ   5% 

  Στουσ ακροδζκτεσ των           

  κινθτιρων κατά τθν Κατά τθν διάρκεια εκκίνθςθσ   

2 εκκίνθςθ ςε βραχυκφκλωμα του κινθτιρα (ςθμ. Λ)   25% 

        Κατά τθ διάρκεια τθσ   

  Στισ μπάρεσ των πινάκων εκκίνθςθσ του πιο μεγάλου   

3 τροωοδοςίασ των κινθτιρων κινθτιρα (ςθμ. ΛΛ)     15% 

  Στα καλϊδια τροωοδοςίασ Με μζγιςτο προβλεπόμενο   

4 των πινάκων ωωτιςμοφ ωορτίο   1% 

  Στα καλϊδια τροωοδοςίασ       

5 των ωωτιςτικϊν ςωμάτων     2% 

Σθμ. Λ α. Θ διακζςιμθ τάςθ ςτουσ ακροδζκτεσ των κινθτιρων κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκκίνθςθσ κα είναι τζτοια που να εγγυάται μία ςίγουρθ εκκίνθςθ των κινθτιρων, ακόμθ και 

για μζγιςτο ωορτίο, χωρίσ βλάβθ των κινθτιρων. 

β.Θ μζγιςτθ τιμι των 25% εννοείται ςαν άκροιςμα των πτϊςεων τάςθσ ςτα καλϊδια και τισ 

μπάρεσ των πινάκων τροωοδοςίασ των κινθτιρων από τον αντίςτοιχο Γενικό Ρίνακα 

Χαμθλισ Τάςθσ μζχρι τθν κατανάλωςθ. 



γ.Για κινθτιρεσ μζςθσ τάςθσ, θ αναγκαία τάςθ ςτουσ ακροδζκτεσ κατά τθν εκκίνθςθ κα 

είναι γενικά μεγαλφτερθ από 75% τθσ τάςθσ παροχισ και ζτςι οι ςυνκικεσ εκκίνθςθσ κα 

είναι αντικείμενο επαλικευςθσ κατά περίπτωςθ. Κα ικανοποιείται όμωσ παντοφ θ ςυνκικθ 

του προθγοφμενου ςθμείου (α) αυτισ τθσ ςθμείωςθσ. 

Σθμ. ΛΛ Θ διακζςιμθ τάςθ ςτισ μπάρεσ κα είναι τζτοια ϊςτε να μθν εμποδίηει τθν λειτουργία 

των κινθτιρων που είναι ιδθ αναμμζνοι και να επιτρζπει το κλείςιμο των επαωϊν των 

κινθτιρων. 

Για τα καλϊδια μεταωοράσ ενζργειασ υποβρυχίων βυκιηόμενων ςυγκροτθμάτων κα 

χρθςιμοποιθκοφν εφκαμπτα καλϊδια με μικοσ επαρκζσ, ϊςτε να εκτείνονται από το κουτί 

ςυνδζςεωσ του κινθτιρα μζχρι το κουτί ςυνδζςεωσ που βρίςκεται ςτο επίπεδο του 

ανοίγματοσ επιςκζψεωσ τθσ δεξαμενισ. Τα εφκαμπτα καλϊδια κα αποτελοφνται από 

εφκαμπτουσ, χάλκινουσ αγωγοφσ 450 V / 750 V μονωμζνουσ με ελαςτικό μανδφα με 

εφκαμπτθ μόνωςθ από ελαςτικό κατάλλθλο για υποβρφχια χριςθ. 

Τα εφκαμπτα καλϊδια θλεκτρικοφ ρεφματοσ κα είναι υπολογιςμζνα ϊςτε να δζχονται όλο 

το ρεφμα που χρειάηεται ο κινθτιρασ για να λειτουργιςει κάτω από τισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγροφ περιβάλλοντοσ. 

Οι ςυηεφξεισ καλωδίων κα είναι πλιρωσ υδατοςτεγείσ ςε ςυνκικεσ καταιγιςμοφ νεροφ και 

τροπικά κλίματα. Τα παρεμβφςματα ειςόδου των καλωδίων κα πρζπει να είναι τελείωσ 

ςτεγανά. 

Το ςϊμα των ςυηευκτιρων κα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςτθν 

διάβρωςθ. Κα είναι επίςθσ εωοδιαςμζνο με κρίκουσ για να κλειδϊνει με λουκζτο ϊςτε να 

αποωεφγονται οι περιπτϊςεισ επζμβαςθσ από αναρμόδια άτομα, βανδαλιςμοφ κτλ. 

Τα καλϊδια κα παρζχουν τθ δυνατότθτα αποςυνδζςεωσ. Τα κουτιά αποςυνδζςεωσ κα είναι 

από χυτοςίδθρο, ανκεκτικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ, με χοντροφσ ορειχάλκινουσ ακροδζκτεσ 

ϊςτε να διευκολφνεται θ αποςφνδεςθ των καλωδίων ρεφματοσ / προςταςίασ τθσ αντλίασ 

κατά τθν αωαίρεςι τθσ. Το κουτί κα είναι πλιρεσ, με υδατοςτεγι παρεμβφςματα για τα 

καλϊδια ρεφματοσ / προςταςίασ τθσ αντλίασ. 

 

Τ.Ρ.11. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΞΑΕΛΣΜΟΥ 

Γενικά Ρροβλζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ του ωρεατίου υγρου 

καλάμου όλων των αντλιοςταςίων, που κα τίκεται ςε λειτουργία με χειροκίνθτο διακόπτθ 

εκτόσ του αντλιοςταςίου, δίπλα ςτθν μίκα εξαεριςμοφ και ςτον θλεκτρικό πίνακα, πριν 

επζμβει ςυνεργείο επιςκευϊν ςτον χϊρο του ωρεατίου - αντλιοςταςίου. 

Συςκευι απόςμθςθσ Το ςφςτθμα απόςμθςθσ που κα τοποκετθκεί κα εξαςωαλίηει 

αωαίρεςθ όλων των 



αερίων ρφπων που περιλαμβάνονται ςτον ςχετικό πίνακα, με βακμό απόδοςθσ 99,5% για 

χρονικι διάρκεια 12 μθνϊν (τουλάχιςτον) ςυνεχοφσ λειτουργία (24 ϊρεσ το 24ωρο, 

30θμζρεσ το μινα) και κα καταλαμβάνει το ελάχιςτο δυνατό χϊρο. 

          

  

Αζριοι φποι 

  Συγκζντρωςθ   

    

ppm 

  

        

        

  Υδρόκειο   10   

        

  Αμμωνία   1   

        

  Διμεκυλοςουλωίδιο   0,3   

        

  Ακρυλικι Αλδεψδθ   0,5   

        

  Διοξείδιο του κείου   0,3   

        

  Μεκυλομερκαπτάνεσ   0,2   

        

  Αικυλομερκαπτάνεσ   0,2   

        

  Ρροπυλομερκαπτάνεσ   0,2   

        

  Διεκυλεκαναμίνθ   0,2   

        

  Mεκυλαμίνθ   0,2   



          

Ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει τα απαιτοφμενα ζγγραωα που κα πιςτοποιοφν 

τθν ςωςτι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τισ ανωτζρω ςυνκικεσ. 

Το κζλυωοσ του αποςμθτι κα είναι καταςκευαςμζνο από υλικό κατάλλθλο για εξωτερικι 

χριςθ, ανκεκτικό ςε διαβρωτικό περιβάλλον, όπωσ πολυαικυλζνιο ι ανοξείδωτθ λαμαρίνα. 

Εςωτερικά του κελφωουσ κα τοποκετθκοφν τα χθμικά ωίλτρα ςε μορωι κόκκων ςε 

διάωορεσ ςτρϊςεισ ανάλογα με τισ ςυγκεντρϊςεισ και τον τφπο των αζριων ρφπων. 

Τα χθμικά ωίλτρα κα τοποκετοφνται ςε ςακίδια ϊςτε να είναι ευχερισ θ αντικατάςταςθ 

αυτϊν. 

Εςωτερικά του κελφωουσ και πλθςίον του ςτομίου ειςόδου αζρα κα υπάρχει κατάλλθλθ 

διάταξθ ςυγκράτθςθσ τθσ υγραςίασ, ενϊ το κζλυωόσ του κα διακζτει ςφςτθμα 

αποςτράγγιςθσ των ςυμπυκνωμάτων. 

Τα χθμικά ωίλτρα κα πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τισ ακόλουκεσ προδιαγραωζσ: 

Να είναι άκαυςτα (UL Class 1 ι 2) 

Να είναι μθ τοξικά 

Εφκολα απορριπτόμενα (Ladfill dissposable) 

Να μθν επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ μικροβίων και βακτθριδίων 

Να αντζχουν ςε ςχετικι υγραςία από 10 ζωσ 95% 

Να αντζχουν ςε κερμοκραςίεσ από -20οC ζωσ 51 οC 

Να διακζτουν δείκτθ κορεςμοφ 

Θ καταςκευι τουσ να πλθρεί τα Standards ISO 9001/2000 

Θτοποκζτθςθ των χθμικϊν ωίλτρων ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ απόςμθςθσ κα πρζπει 

να είναι εφκολθ και κα μπορεί να πραγματοποιείται και από μθ εξειδικευμζνο τεχνικό 

κατόπιν επιδείξεωσ του εργολάβου. Τα κλείςτρα – εντατιρεσ κα είναι καταςκευαςμζνα από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το ςφςτθμα κα διακζτει ανεμιςτιρα αντιοξειδωτικοφ τφπου μζγιςτθσ παροχισ 189 m3/h με 

κατάλλθλο ανοξείδωτο προςτατευτικό κάλυμμα του θλεκτροκινθτιρα του. 

Οανεμιςτιρασ κα διακζτει ανοξείδωτο damper για τθν ακριβι ρφκμιςθ τθσ παροχισ του. 

Οκαταςκευαςτισ πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον 20 χρόνια εμπειρία ςτθν καταςκευι 

τζτοιων ςυςτθμάτων. 



Οεργολάβοσ κα πρζπει να παρζχει δωρεάν δειγματολθψία και ανάλυςθ του βακμοφ 

κορεςμοφ όλων των ςταδίων των χθμικϊν ωίλτρων που υπάρχουν ςτο εςωτερικό του 

ςυςτιματοσ απόςμθςθσ για ζνα ζτοσ. 

Οαποςμθτισ περιζχει δφο ςτάδια ωιλτραρίςματοσ: 

1.Το πρϊτο ςτάδιο κα περιζχει το υλικό με δείκτεσ κορεςμοφ για τθν εξουδετζρωςθ κυρίωσ 

του Θ2S. Το υλικό κα είναι μίγμα ενεργοφ άνκρακα, αλουμίνασ και άλλων μιγμάτων, 

κατάλλθλα εμποτιςμζνων ςε καυςτικά χθμικά. Θ ςυνολικι ποςότθτα υλικοφ είναι 3 ςακίδια 

ςυνολικοφ βάρουσ 61 kgr 

2.Το δεφτερο ςτάδιο κα περιζχει το υλικό για τθν εξουδετζρωςθ τθσ αλδεψδθσ, των 

μερκαπτάνων, των αμινϊν κλπ που αποτελείται από μίγμα ενεργισ αλουμίνασ, ενεργοφ 

άνκρακα και άλλων μιγμάτων κατάλλθλα εμποτιςμζνων ςε υπερμαγγανικό νάτριο 

τουλάχιςτο 12%. Θ ςυνολικι ποςότθτα υλικοφ είναι 1 ςακίδιο ςυνολικοφ βάρουσ 23 kgr 

3.Το τρίτο ςτάδιο κα περιζχει το υλικό για τθν εξουδετζρωςθ τθσ αμμωνίασ, και των αμινϊν 

που αποτελείται από μίγμα ενεργισ αλουμίνασ, ενεργοφ άνκρακα και άλλων μιγμάτων 

κατάλλθλα εμποτιςμζνων Θ ςυνολικι ποςότθτα υλικοφ είναι 1 ςακίδιο ςυνολικοφ βάρουσ 

19 kgr 

Τ.Ρ.12. ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ 

Γενικά Σε κάκε αντλιοςτάςιο προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ θλεκτροπαραγωγοφ 

ηεφγουσ ανάγκθσ. 

Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ κα εξυπθρετιςει όλεσ τισ καταναλϊςεισ, δθλαδι: 

Φωτιςμό-Ρρίηεσ 

Αντλίεσ 

Τεμαχιςτζσ 

Ανεμιςτιρα Εξαεριςμοφ 

Θλεκτροκίνθτεσ περςίδεσ 

Το Θ/Η κα ςυνεργάηεται με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. Κα υπάρχει ςτον Γενικό Ρίνακα του κάκε 

αντλιοςταςίου θλεκτρικι και μθχανικι μανδάλωςθ μεταξφ αυτόματου διακότπθ του Θ/Η 

και αυτόματου διακόπτθ του δικτφου τθσ ΔΕΘ. Θ εκκίνθςθ τθσ γεννιτριασ κα είναι 

αυτόματθ και χειροκίνθτθ. 

Τεχνικά ςτοιχεία του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ 

Ονομαςτικι Λςχφσ Γεννιτριασ για το 5, 10 40 και 180KVA 

Συντελεςτισ ιςχφοσ (power factor)   0,8 



Ονομαςτικι ςυχνότθτα   50 Hz 

Αρικμόσ ωάςεων 3 + ουδζτερο 

Ονομαςτικι τάςθ   400 V 

Στροωζσ ανά 1' (Speed) 1500 RPM 

Συνδεςμολογία Αςτζρασ με γειωμζνο ουδζτερο 

Επιτρεπόμενθ υπερωόρτωςθ     

του ηεφγουσ κατά DIN 0270 

Θ ζδραςθ του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ επί του εδάωουσ κα γίνεται μζςω 

αντικραδαςμικισ βάςεωσ από ςκυρόδεμα επί ειδικισ κεμελιϊςεωσ με παρεμβολι πλακϊν 

από ωυςικό ωελλό. Θ όλθ αυτι διάταξθ εδράςεωσ κα εκτελεςκεί ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτικοφ ςχεδίου του εργοςταςίου καταςκευισ και ςυναρμολογιςεωσ του 

θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ. 

Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ κα ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτουσ τελευταίουσ κανονιςμοφσ 

τθσ χϊρασ προελεφςεωσ του (VDE, DIN Αμερικάνικοι Κανονιςμοί, Β.S. κλπ.) και κα 

αποτελείται από μζρθ τα οποία περιγράωονται ςτισ παρακάτω παραγράωουσ: 

Θλεκτρογεννιτρια Αυτι κα είναι τριωαςικι, ςφγχρονθ, τφπου εςωτερικϊν πόλων, 

αυτοδιεγειρόμενθ 

και αυτορυκμιηόμενθ μζςω ςτατικισ διατάξεωσ ςτακερισ τάςεωσ, εγκατεςτθμζνθ επί του 

πίνακα. Στακερότθτα τάςεωσ  2% υπό όλεσ τισ ςυνκικεσ ωορτίου. 

Θ γεννιτρια κα ωζρει αντιτριβικά ζδρανα τοπικισ μονϊςεισ, κα είναι δε προςταςίασ 22 

(κατά DIN 40050), δθλαδι προςταςίασ ζναντι ςτάηοντοσ νεροφ, κα είναι καταςκευαςμζνθ 

ςφμωωνα με τα Διεκνι Ρρϊτυπα ι τουσ Κανονιςμοφσ 

τθσ χϊρασ προελζυςεωσ τθσ (π.χ. Γερμανικοί Κανονιςμοί VDE 0530), κα ωζρει δε 

αντιπαραςιτικι διάταξθ. 

Θ θλεκτρογεννιτρια κα ωζρεται εγκατεςτθμζνθ επί κοινισ βάςεωσ με τον 

πετρελαιοκινθτιρα, θ δε κοινι ζδραςθ κα γίνει κατά τον τρόπο που περιγράωεται ςτα 

επόμενα. 

Ρετρελαιοκινθτιρασ Ο πετρελαιοκινθτιρασ του ηεφγουσ κα είναι τετράχρονοσ, 

επαναειςαγωγισ 

καπναερίων (TURBO) υδρόψυκτοσ, εωοδιαςμζνοσ με ςφςτθμα υπερπλθρϊςεωσ 

(SUPERCHARCHER) και ενδιάμεςου ψφκτθ (INTERCOOLER). Θ καταςκευι του κα ακολουκεί 

τα πρότυπα όπωσ αναωζρκθκε παραπάνω (π.χ. Γερμανικζσ Ρροδιαγραωζσ DIN 6270). 

Tα λοιπά τεχνικά χαρακτθριςτικά του πετρελαιοκινθτιρα ζχουν ωσ εξισ: 



Στροωζσ ανά 1' : 1500 

Αρικμόσ κυλίνδρων: Κα κακοριςκεί από τον προςωζροντα 

Διάταξθ κυλίνδρων: Κα κακοριςκεί από τον προςωζροντα 

Διάμετροσ κυλίνδρων: Κα κακοριςκεί από τον προςωζροντα 

Κυβιςμόσ: Κα κακοριςκεί από τον προςωζροντα 

Καφςιμο: Ελαωρό πετρζλαιο (DIESEL OIL) 

Kατανάλωςθ λιπαντικοφ ελαίου: Κα κακοριςκεί από τον προςωζροντα 

Εκκίνθςθ: Θλεκτρικι μζςω ςυςτοιχίασ ςυςςωρευτϊν 24 

  VOLT 

Τα κακοριςκθςόμενα λειτουργικά ςτοιχεία του πετρελαιοκινθτιρα πρζπει να είναι ςε 

απόλυτθ ιςχφ για κερμοκαςία 40 βακμ. C πίεςθ 760 χιλ. ςτιλθσ υδραργφρου, ςχετικι 

υγραςία 60% και υψόμετρο του χϊρου εγκαταςτάςεωσ +0,24 απόλυτο. 

Στον εξοπλιςμό του πετρελαιοκινθτιρα κα περιλαμβάνονται τα παρακάτω όργανα, 

ςυςκευζσ και διατάξεισ: 

υκμιςτισ ςτροωϊν, με δυνατότθτα ρυκμίςεωσ +5% κατάλλθλοσ να διατθριςει τθν 

ονομαςτικι ταχφτθτα τθσ μθχανισ με τισ ακόλουκεσ δικυμάνςεισ: 

α. Κανονικι μεταβολι ωορτίου : μεταβολι ςτροωϊν μζχρι 2% 

β. Απότομθ μεταβολι ωορτίου     

κατά 50% : μεταβολι ςτροωϊν μζχρι 5% 

γ. Απότομθ μεταβολι ωορτίου     

κατά 100% : μεταβολι ςτροωϊν μζχρι 10% 

Αντλία εκχφςεωσ καυςίμου 

Αντλία (οδοντωτι) ελαίου λιπάνςεωσ, διπλισ οδοντϊςεωσ, νοοφμενθ με όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ βαλβίδεσ και εξαρτιματα 

Φίλτρο λιπαντικοφ ελαίου, με ανταλακτικό 

Χειροκίνθτθ αντλία ελαίου λιπάνςεωσ για τθν προλίπανςθ του κινθτιρα και τθν αλλαγι 

του ελαίου 

Φίλτρο αζρα, τφπου λουτροφ ελαίου 

Φίλτρο καυςίμου 



Σωόνδυλοσ βαρζοσ τφπου, με προωυλακτιρα 

Οχετοί εξαγωγισ καυςαερίων 

Δφο ςιγαςτιρεσ υψθλισ και χαμθλισ ςυχνότθτασ με εφκαμπτο ςυνδετικό τεμάχιο 

Ρλιρεσ κλειςτό ςφςτθμα κυκλοωορίασ νεροφ ψφξεωσ με ψυγείο, με θλεκτροκίνθτο 

ανεμιςτιρα, εκκινοφντα ταυτόχρονα με τον πετρελαιοκινθτιρα 

Αντλία κυκλοωορίασ νεροφ ψφξεωσ 

Κερμοςτάτθ ςυςτιματοσ ψφξεωσ και δοχείο αςωαλείασ με βαλβίδα και πλωτιρα του 

αυτοφ ςυςτιματοσ 

Σφςτθμα θλεκτρικισ προκζρμανςθσ νεροφ ψφξεωσ και λιπαντικοφ ελαίου, ελεγχόμενο 

κερμοςτατικά και τροωοδοτοφμενο υπό τάςεωσ 220 V 

Σφςτθμα θλεκτρικισ εκκινιςεωσ με ςυνεχζσ ρεφμα και εκκινθτιρα και δυναμικότθτα για 

10 διαδοχικζσ εκκινιςεισ 

Ρίνακασ οργάνων με τα ακόλουκα όργανα ενδείξεωσ: 

α.Στροωόμετρο με ερυκρά ζνδειξθ κρίςιμου αρικμοφ ςτροωϊν μθχανισ και μετρθτισ ωρϊν 

λειτουργίασ 

β. Κερμόμετρο νεροφ ψφξεωσ 

γ. Κερμόμετρο λιπαντικοφ ελαίου 

δ.Μανόμετρο πιζςεωσ λιπαντικοφ ελαίου 

Διάταξθ προςταςίασ με επαωζσ εργαςίασ για περίπτωςθ υψθλισ κερμοκραςίασ φδατοσ 

ψφξεωσ ι χαμθλι πίεςθ λιπαντικοφ ελαίου 

Διάταξθ θλεκτρομαγνθτικισ αποηεφξεωσ 

Ελαςτικό ςφνδεςμο με προωυλακτιρα 

Ρλιρθ ςειρά εργαλείων και ανταλλακτικϊν υποδεικνυομζνων από τον καταςκευαςτι 

Ρζρα από αυτά ςτον εξοπλιςμό του Θ/Η κα περιλαμβάνονται επίςθσ: 

α. 2 πλιρεισ ςειρζσ παρεμβυςμάτων (ωλαντηϊν) β. 2 πλιρεισ ςειρζσ βαλβίδων 

γ.2 πλιρεισ ςειρζσ ελατθρίων εμβόλων για όλα τα ζμβολα 

δ. 2 πλιρεισ ςειρζσ ακροωυςίων (μπζκ) 

ε.2 ςτοιχεία ωίλτρου καυςίμου 

ςτ. 2 ςτοιχεία ωίλτρου λιπαντικοφ ελαίου 



Συςςωρευτζσ 

Αυτοί κα είναι μολφβδου, αποτελοφντεσ ςυςτοιχία ςυνολικισ τάςεωσ 24 VOLT (ςφνδεςθ ςε 

ςειρά). Θ χωρθτικότθτα τθσ ςυςτοιχίασ ςε ΑΘ κα κακοριςτεί ζτςι ϊςτε να μθν είναι 

κατωτζρα τθσ αντιςτοιχοφςθσ για δζκα (10) διαδοχικζσ εκκινιςεισ του θλεκτροπαραγωγοφ 

ηεφγουσ. 

Θςυςτοιχία των ςυςςωρευτϊν κα ςυνοδεφεται από οδθγίεσ καταςκευισ λειτουργίασ και 

ςυντθριςεωσ τόςο για περίπτωςθ ςυχνισ χριςεωσ τουσ, όςο και για περίπτωςθ μθ 

χρθςιμοποιιςεωσ τουσ επί μακρό χρονικό διάςτθμα. 

Θωόρτιςθ ςυντθριςεωσ των ςυςςωρευτϊν κατά τθν διάρκεια ακινθςίασ του ηεφγουσ κα 

γίνεται αυτόματα μζςω ανορκωτικοφ ςυςτιματοσ απο το δίκτυο κφριασ πθγισ (ΔΕΘ) που 

κα διακζτει όργανα μετριςεωσ τθσ τάςεωσ και εντάςεωσ ωορτίςεωσ. 

Το ςφνολο των οργάνων ωορτίςεωσ κακϊσ των οργάνων χειριςμοφ και ελζγχου λειτουργίασ 

τθσ ςυςτοιχίασ κα ωζρεται εντόσ πίνακα από ςτεγανά χυτοςιδθρά κιβϊτια, προςταςίασ  44 

κατά DIN 40050 τφπου SIEMENS U-SYSTEM,περιλαμβάνοντοσ: 

1 αυτόματο ςφςτθμα ωορτίςεωσ των ςυςςωρευτϊν με ξθρό ανορκωτι ςελθνίου, 

μεταςχθματιςτι και ρυκμιςτι εντάςεωσ, τροωοδοτοφμενο από το δίκτυο ΔΕΘ 380/220 V, 

50 Hz, με ςειρινα, που κα θχεί ςε περίπτωςθ πτϊςθσ του ρεφματοσ ωορτίςεωσ 

1 βολτόμετρο ωορτίςεωσ 

1 αμπερόμετρο ωορτίςεωσ 

1 εξερχόμενθ γραμμι με διακόπτθ 

1 εξερχόμενθ γραμμι με αυτόματθ αςωάλεια 10Α 

ηυγοφσ αςωαλείασ, ενδεικτικζσ πινακίδεσ 

Εδραςθ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ Το πλιρεσ ςυγκρότθμα του θλεκτροπαραγωγοφ 

ηεφγουσ αποτελοφμενο βαςικά από τα παρακάτω: 

πετρελαιοκινθτιρα 

ελαςτικό ςφνδεςμο 

ςωόνδυλο 

θλεκτρογεννιτρια 

Κα ωζρεται επί εννιαίου μεταλλικοφ πλαιςίου από ςιδθροδοκοφσ που κα προμθκεφςει το 

εργοςτάςιο καταςκευισ του Θ/Η. Θ ζδραςθ του παραπάνω ςυγκροτιματοσ επί του 

δαπζδου κα γίνει κατά τρόπο αποκλείοντα τθν μετάδοςθ κραδαςμϊν επί τθσ παραπλεφρωσ 

οικοδομικισ καταςκευισ, ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 



Θλεκτρικόσ πίνακασ γεννιτριασ Θ ωόρτωςθ, ο ζλεγχοσ, θ παρακολοφκθςθ λειτουργίασ και 

οι ρυκμίςεισ λειτουργίασ 

του θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ κα γίνονται ςτον ενιαίο θλεκτρικό πίνακα Γεννιτριασ. 

Ο πίνακασ κα περιζχει: 

1.Δφο αυτόματουσ τετραπολικοφσ διακόπτεσ γεννιτριασ και ΔΕΘ με μαγνθτικι και κερμικι 

διάταξθ απόηευξθσ, 125 Α 

2.Ενα μεταγωγικό διακόπτθ 2 κζςεων ιτοι αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ λειτουργίασ. Στθν 

κζςθ αυτόματθ λειτουργία κα γίνεται αυτόματα θ εκκίνθςθ του Θ/Η, όταν πάρει ςιμα ότι 

κόπθκε θ τάςθ 380 V ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ, και ςτθν ςυνζχεια παφςθ του Θ/Η και μεταγωγι 

ςτθν ΔΕΘ όταν πάρει ςιμα ότι επανιλκε θ τάςθ 380 V. 

3.Επίςθσ ο πίνακασ κα περιζχει: 

6 μεταςχθματιςτζσ εντάςεωσ 0/5Α 

 3 αμπερόμετρα 0-Α διαςτάςεων 144 x 144 mm 

 1 βολτόμετρο με μεταγωγικό διακόπτθ 144 x 144 mm 

 1 βαττόμετρο 0-50 KW 144 x 144 mm 

1 Reverse power relay 

1 αυτόματο ρυκμιςτι τάςεωσ 

Διάταξθ που κα κζτει εκτόσ λειτουργίασ του Θ/Η όταν λειτουργίςει ο θλεκτρονόμοσ 

Reverse power relay 

Διάταξθ που κα κζτει εκτόσ λειτουργίασ το Θ/Η όταν λειτουργιςουν θ μαγνθτικι και 

κερμικι προςταςία του αυτμόματου διακόπτθ. 

Διάταξθ που ςε περίπτωςθ πτϊςεωσ, τθσ πίεςθσ του ελαίου λιπάνςεωσ του 

πετρελαιοκινθτιρα ι υπερκερμάνςεωσ αυτοφ κα κζτει εκτόσ λειτουργίασ το Θ/Η. 

Κάκε διάταξθ ι ςυςκευι ι κάκε όργανο απαραίτθτο για τθν αυτόματθ λειτουργία του 

ηεφγουσ και μθ ρθτά αναωερόμενο ςτθν παροφςα προδιαγραωι 

Ενα μπουτόν ανάγκθσ (Emmergency STOP switch) 

Ρίνακα ςυναγερμοφ ο οποίοσ κα περιζχει τισ ακόλουκεσ ενδείξεισ: 

υπερβολικι κερμοκραςία κινθτιρα 

πίεςθ ελαίου λιπάνςεωσ 

ανωμαλία εκκινιςεωσ ηεφγουσ 



Σφςτθμα θχθτικοφ ςυναγερμοφ, περιλαμβανομζνθσ και ςειρινασ το οποίο τίκεται ςε 

λειτουργία ςε περίπτωςθ βλάβθσ του ηεφγουσ 

Τ.Ρ.13. ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΜΘΧΑΝΟΥΓΕΛΟΥ 

Γενικά 

Θ προδιαγραωι αυτι καλφπτει τθν καταςκευι όλων των εγκαταςτάςεων και 

μθχανολογικϊν μεταλλικϊν καταςκευϊν που περιλαμβάνονται ςτο ζργο, μαηί με τθ 

ςυναρμολόγθςθ και εγκατάςταςι τουσ. 

Εωαρμοςτζοι Κανονιςμοί και Ρρότυπα Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 

403Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - προϊόντα διζλαςθσ και όλκθςθσ γενικισ χριςθσ 

χαρακτθριςτικά 

404Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - προϊόντα ζλαςθσ γενικισ χριςθσ - 

χαρακτθριςτικά 576 Ανοδίωςθ του αλουμινίου και των κραμάτων του - εκτίμθςθ τθσ 

ποιότθτασ 

του ςωραγίςματοσ με μζτρθςθ τθσ απϊλειασ μάηασ μετά από εμβάκυνςθ ςε όξινο διάλυμα. 

Γερμανικό Λνςτιτοφτο (DIN) 

18335 Χαλφβδινεσ καταςκευζσ 

4114 Στακερότθτα χαλφβδινων καταςκευϊν βάςει υπολογιςμϊν 

267 Κοχλίεσ, περικόχλια και παρόμοια κοχλιοτομθμζνα εξαρτιματα 

Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO) 

2604/4-1975 Χαλφβδινα προϊόντα πίεςθσ - ποιοτικζσ απαιτιςεισ - μζροσ 4 ελάςματα. 

3576-1976 Λαμαρίνα χαλφβδινθ, εμπορίου, ςυνεχισ, επιψευδαργυρωμζνθ εν κερμϊ. 

4183-1980 Τροχαλίεσ με ραβδϊςεισ για κοινοφσ και κωνικοφσ ιμάντεσ. 4184-1980 Κοινοί και 

κωνικοί ιμάντεσ - μικθ. 

Βρετανικά Ρρότυπα (BS) 

436 Μζροσ Λ. Οδοντωτοί τροχοί κομμζνοι ςτθ μθχανι. Ευκείσ και ελικοειδείσ οδοντωτοί 

τροχοί. 

546 Γρανάηια οδοντοτροχϊν 45 μοιρϊν - κομμζνα ςτθ μθχανι. 

721 Μθχανιςμόσ ατζρμονα κοχλία 1400 Ρλινκϊματα κραμάτων χαλκοφ και χυτά τεμάχια 

χαλκοφ και κραμάτων χαλκοφ. 

1452 Χυτά τεμάχια ωαιοφ ςιδιρου 1470 Σωυριλατο αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - 

επίπεδα ωφλλα και ταινίεσ. 1471 Ππωσ προθγοφμενο - ςωλινεσ 



1472 Ππωσ προθγοφμενο - ελατζσ ράβδοι, ςτρογγυλοί ςωλινεσ και διατομζσ. 1486 Κθλζσ 

λίπανςθσ μθχανϊν 3027 Διαςτάςεισ των μονάδων ατζρμονων κοχλιϊν 

3100 Χυτά τεμάχια από χάλυβα για γενικζσ μθχανολογικζσ χριςεισ 

4211 Χαλφβδινεσ κατακόρυωεσ ςκάλεσ, για μόνιμθ πρόςβαςθ 

4360 Συγκολλοφμενοσ δομικόσ χάλυβασ 7807 Συςτάςεισ για κεντρικι λίπανςθ με εωαρμογι 

ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτισ μθχανζσ. 

5362 Ρροδιαγραωζσ για τα λιπαντικά τριβζων κυλίςεωσ. 

Καταςκευι 

Τα βιομθχανικά καταςκευαςμζνα ςτοιχεία τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να ςυμωωνοφν με τα 

αντίςτοιχα ελλθνικά ι διεκνι πρότυπα και τουσ κανόνεσ τθσ Τεχνικισ. Πλο το εργατικό 

δυναμικό που κα απαςχολθκεί ςτθν παραγωγι πρζπει να είναι πεπειραμζνο και 

ειδικευμζνο ςε αυτι τθν καταςκευι. 

Κα πρζπει να αποωεφγεται θ χριςθ ανόμοιων μετάλλων ςε επαωι που κα μποροφςε να 

προκαλζςει γαλβανικι οξείδωςθ. 

Ππου είναι απαραίτθτο να υπάρχει επαωι μεταξφ διαωορετικϊν μετάλλων, τα μζταλλα 

αυτά κα επιλζγονται ζτςι ϊςτε θ διαωορά δυναμικοφ μεταξφ τουσ ςτθν θλεκτροχθμικι 

ςειρά να είναι μικρότερθ των 0,5 mVolt. Εάν τοφτο δεν είναι δυνατόν, τότε οι επιωάνειεσ 

επαωισ των δφο μετάλλων κα είναι μονωμζνεσ μεταξφ τουσ με μία δόκιμα εωαρμοςμζνθ 

μζκοδο. 

Θ καταςκευι του εξοπλιςμοφ κα ολοκλθρϊνεται κατά το δυνατόν ςτο εργαςτιριο του 

προμθκευτι πριν από τθν αποςτολι του ςτο εργοτάξιο. Οι επί τόπου εργαςίεσ πρζπει να 

περιορίηονται ςτθν εγκατάςταςθ και ςε μικρζσ μετατροπζσ και προςαρμογζσ που κα 

κρικοφν απαραίτθτεσ κατά τθν εγκατάςταςθ. 

Οςχεδιαςμόσ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων πρζπει να γίνει ςφμωωνα με 

αναγνωριςμζνα πρότυπα και με τθ ςωςτι τεχνικι, πρζπει επίςθσ να αποωεφγεται ο 

ςχθματιςμόσ κοιλοτιτων ι κυλάκων όπου μποροφν να μαηευτοφν νερό, ακακαρςίεσ και 

απορρίμματα. Ο ςχεδιαςμόσ πρζπει να εξαςωαλίηει ευκολία κακαριςμοφ και πρζπει να 

κακιςτά τθ λειτουργία απόλυτα αςωαλι. 

Οι τελειωμζνεσ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι ςτζρεεσ και ανκεκτικζσ ςτο 

χρόνο, για διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 15 ετϊν. Σ' αυτό το χρονικό διάςτθμα προβλζπονται 

οριςμζνεσ αντικαταςτάςεισ εξαρτθμάτων. 

Ομθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για 24ωρθ 

ςυνεχι λειτουργία κάτω από τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν περιοχι 

του ζργου, και πρζπει να είναι κατάλλθλοσ ζτςι ϊςτε να μθν χρειαςκεί ολικι 

αντικατάςταςι του τουλάχιςτον για μια 15ετία μετά τθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία. 

Υλικά 



Πλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι τφπου και ποιότθτασ ςυμβατισ με τθ 

χριςθ για τθν οποία προορίηονται, πρζπει δε να ςυμωωνοφν με τα προαναωερκζντα 

πρότυπα ι άλλα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα που να δίνουν εωάμιλλθ ποιότθτα 

υλικϊν. 

Πλα τα υλικά που ενςωματϊνονται ςτο ζργο κα είναι τα πλζον κατάλλθλα για τθ 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ, κα είναι καινοφρια και άριςτθσ εμπορικισ ποιότθτασ, δεν κα ζχουν 

ατζλειεσ και κα ζχουν επιλεγεί ζτςι ϊςτε να ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ και να απαιτοφν 

ελάχιςτθ ςυντιρθςθ. 

Τελειϊματα 

Πλα τα καλφμματα, οι ωλάντηεσ και οι ςφνδεςμοι κα ζχουν λειανκεί, τρυπθκεί, 

ςυναρμολογθκεί, ςτερεωκεί, κοιλανκεί, μονταριςτεί, λοξοτομθκεί κατά περίπτωςθ, 

ςφμωωνα με τθν πλζον πρόςωατθ χρθςιμοποιοφμενθ πρακτικι, και όλα τα εξαρτιματα τθσ 

εγκατάςταςθσ και τα υπόλοιπα μθχανιματα κα είναι ομοίωσ ςυναρμολογθμζνα, 

τελειωμζνα, ςτερεωμζνα και ρυκμιςμζνα, καλά και με ακρίβεια. 

Κατεργαςμζνοι Χάλυβεσ 

Ππου δεν ορίηεται διαωορετικά, ο κατεργαςμζνοσ χάλυβασ κα επιλζγεται από τθν 

κατάλλθλθ κατθγορία κατά DIN 17100, DIN 1681 και κα είναι απαλλαγμζνοσ από 

επιωανειακά ελαττϊματα και ίχνθ ςωυρθλαςίασ. Οι μεταλλικζσ ράβδοι και τα ωφλλα, που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι του εξοπλιςμοφ, κα είναι ιςοδφναμα με τισ 

απαιτιςεισ του προτφπου BS 4360 grade 43/50 B/50 C. Ο ανοξείδωτοσ χάλυβασ, πρζπει να 

παρουςιάηει αντίςταςθ ςτθν ατμοςωαιρικι διάβρωςθ τουλάχιςτον ίςθ με αυτι που 

παρζχεται από χάλυβα με 18% χρϊμιο και 8% νικζλιο. 

Χυτοςίδθροσ 

Ππου χρθςιμοποιείται ωαιόσ χυτοςίδθροσ κα είναι απαλλαγμζνοσ από ωυςαλίδεσ, 

ελαττϊματα και ρωγμζσ, κατά DIN 1691/GG25G ι κατά DIN 1593/GGG40. Ο Ανάδοχοσ κα 

αντικαταςτιςει κάκε χυτοςιδθροφν ςτοιχείο που θ Υπθρεςία κεωρεί ότι δεν ζχει εμωάνιςθ 

πρϊτθσ ποιότθτασ ι που κατά οποιονδιποτε τρόπο δεν είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ που 

μποροφςε να εξαςωαλίςει, παρόλο που μπορεί να ζχει υποβλθκεί ςτισ αναγκαίεσ 

υδραυλικζσ ι άλλεσ δοκιμαςίεσ. Δεν είναι αποδεκτζσ οι εμωράξεισ, οι ςυγκολλιςεισ, τα 

γεμίςματα ι τα "καψίματα". 

Εξαρτιματα 

Οι οδοντωτοί τροχοί και οι μειωτιρεσ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοι ζτςι ϊςτε να 

λειτουργοφν ςυνεχϊσ επί 60.000 ϊρεσ με τθν προβλεπόμενθ ταχφτθτα και ιςχφ ςτον άξονα. 

Πλα τα κελφωθ κα είναι ςτερεισ καταςκευισ, τελείωσ κλειςτά, απρόςβλθτα από τθ ςκόνθ 

και τα υγρά και πλιρθ, με καλφμματα επικεϊρθςθσ, πϊματα ςτράγγιςθσ και πλιρωςθσ, 

τςιμοφχεσ λαδιοφ κ.λ.π. Ρρζπει να ζχουν χρωματιςκεί εςωτερικά με βαωι ςμάλτου 

ανοικτοφ χρϊματοσ και ανκεκτικι ςτα λάδια. 

Οι τριβείσ (κουηινζτα) πρζπει να ζχουν επιλεγεί για τθ χριςθ και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 



Οι τριβείσ χωρίσ πρόςκετθ εςωτερικι επίςτρωςθ και οι μθ λιπαινόμενοι ι 

αυτολιπαινόμενοι πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε ςυνκικεσ μικροφ ωορτίου και 

χαμθλισ ταχφτθτασ. 

Οι αντιτριβικοί τριβείσ πρζπει να προζρχονται από αξιόπιςτο καταςκευαςτι. Για ευκολία 

ςυντιρθςθσ όλοι οι τριβείσ κφλιςθσ (ςωαιρικοί ι κυλινδρικοί) πρζπει να είναι 

τυποποιθμζνοι. 

Οι ωορείσ των εδράνων πρζπει να είναι τυποποιθμζνοι, από χυτοχάλυβα ι χυτοςίδθρο 

καλισ ποιότθτασ. 

Οι αντιτριβικζσ επενδφςεισ των τριβζων πρζπει να είναι τυποποιθμζνεσ. Πλα τα ζδρανα κα 

είναι αξονικά, διαιροφμενα, πλιρθ με τριβείσ, τςιμοφχεσ και διάταξθσ λίπανςθσ. 

Κάκε άλλο εξάρτθμα κα πρζπει να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ για τθ χριςθ που 

προορίηεται. Ππου είναι δυνατόν κα χρθςιμοποιοφνται ενιαίοι τφποι εξαρτθμάτων. 

Λίπανςθ 

Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι ελάχιςτοι δυνατοί διαωορετικοί τφποι και διαβακμίςεισ 

λιπαντικϊν που πρζπει να είναι τυποποιθμζνα και εφκολα διακζςιμα από το εμπόριο. 

Οι κθλζσ λιπάνςεωσ (γραςαδόροι) πρζπει να είναι ςωαιρικισ κεωαλισ ςφμωωνα με το BS 

1486 ι ιςοδφναμα πρότυπα και πρζπει να τοποκετοφνται ςε προςιτζσ κζςεισ. Ππου είναι 

απαραίτθτο κα υπάρχουν διατάξεισ αποτροπισ υπερλίπανςθσ. 

Οι κζςεισ των διατάξεων λίπανςθσ κα είναι προςτατευμζνεσ από βλάβεσ κατά τθν 

εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των μθχανϊν. Θ λίπανςθ με γράςςο, όπου δεν 

απαιτείται ρφκμιςθ ι λίπανςθ πάνω από μία ωορά τθν εβδομάδα, κα γίνεται κατά 

προτίμθςθ με πίεςθ. 

Για κάκε τφπο λιπαντικοφ και γραςςαδόρου κα παραςχεκεί ιδιαίτερθ ςυςκευι λίπανςθσ με 

ευδιάκριτθ επιγραωι. 

Εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων 

Ρριν αρχίςει θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία 

τρεισ ςειρζσ οδθγιϊν ςχετικϊν με τθν εγκατάςταςθ και τθ ςειρά που κα ακολουκιςει. Κατά 

τθν εγκατάςταςθ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει όλο το ειδικευμζνο και βοθκθτικό 

προςωπικό που κα απαιτθκεί. Θ ποιότθτα τθσ εργαςίασ κα είναι ανωτάτου επιπζδου και 

ςφμωωνα με τισ καλφτερεσ ςφγχρονεσ πρακτικζσ και μεκόδουσ. Πλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι 

αλωαδιαςμζνοσ και ευκυγραμμιςμζνοσ ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ και ανοχζσ 

του καταςκευαςτι και κα χρθςιμοποιθκοφν επαρκι προςωρινά παρεμβφςματα, 

υποςτθρίγματα, ςτθρίγματα, κλπ. για να διευκολυνκεί θ εγκατάςταςθ και ευκυγράμμιςθ 

του εξοπλιςμοφ. 

Οι κοχλίεσ ςτερζωςθσ ςτο ζδαωοσ πρζπει να ζχουν κατάλλθλα μικθ για να εξαςωαλίηουν 

ικανοποιθτικι αγκφρωςθ κατά τθ λειτουργία. Πλοι οι κοχλίεσ όπου δεν προδιαγράωονται 

ανοξείδωτοι, κα είναι γαλβανιςμζνοι εν κερμϊ. 



Οανάδοχοσ πρζπει να προςδιορίςει με ακρίβεια τισ κζςεισ όλων των ωωλζων για τουσ 

κοχλίεσ ςτερζωςθσ. Πλα τα μθχανιματα πρζπει να μπουν ςωςτά ςτισ προβλεπόμενεσ 

κζςεισ τουσ πριν τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν και να παραμείνουν ςτθν κζςθ αυτι μζχρι το 

τζλοσ των εργαςιϊν ζδραςθσ. 

Πλα τα ςπειρϊματα πρζπει να προςτατεφονται κατά τθν τοποκζτθςθ των κοχλιϊν και να 

λιπαίνονται ικανοποιθτικά με μίγμα λαδιοφ και γραωίτθ αμζςωσ πριν από τθν τελικι 

ςυναρμολόγθςθ. 

ΟΑνάδοχοσ κα εξαςωαλίςει ότι οι κζςεισ κεμελιϊςεωσ των βάςεων των μθχανθμάτων, οι 

κοχλίεσ πακτϊςεωσ και θ εγκατάςταςθ των μθχανϊν κα ςυμωωνοφν με τα εγκεκριμζνα 

ςχζδια εγκατάςταςθσ των μθχανϊν. Μόλισ παραλάβει τα αναγκαία εγκεκριμζνα ςχζδια 

εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων ο Ανάδοχοσ κα αρχίςει τισ εργαςίεσ εκςκαωισ και τθν 

καταςκευι όλων των αναγκαίων κεμελίων και βάςεων για τα διάωορα ςτοιχεία τθσ 

εγκατάςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταςκευισ ορυγμάτων και αυλακιϊν για τισ 

ςωλθνϊςεισ, τισ χαλυβδοκαταςκευζσ, τισ καλωδιϊςεισ, τισ ςωλθνϊςεισ προςταςίασ των 

καλωδίων, και τα ςτοιχεία αγκυρϊςεωσ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ τα εντοιχιηόμενα ςτοιχεία 

του εξοπλιςμοφ. Μεταξφ του μπετόν και των μεταλλικϊν πλακϊν ςτιριξθσ των 

μθχανθμάτων κα αωινονται κατάλλθλα διαςτιματα για τθ διευκόλυνςθ του εντοιχιςμοφ 

και τθν πλιρωςθ των κενϊν με αριάνι. 

ΟΑνάδοχοσ κα ωροντίςει ϊςτε να ςθμαδευτοφν με ακρίβεια οι κζςεισ των οπϊν για τουσ 

κοχλίεσ κλπ. Τα μθχανιματα κα ςτθρίηονται μζςω επίπεδων χαλφβδινων παρεμβυςμάτων 

επιλεγμζνων ζτςι ϊςτε να εξουδετερϊνονται τυχόν ανιςοςτακμίεσ τθσ τςιμεντζνιασ βάςθσ 

(αλωάδιαςμα). 

Τα παρεμβφςματα κα τοποκετοφνται μετά από εξομάλυνςθ τθσ τςιμεντζνιασ επιωάνειασ. 

Σε κάκε κζςθ κα χρθςιμοποιείται μόνο ζνα παρζμβυςμα επιλεγμζνου πάχουσ, που κα 

βρίςκεται δίπλα ςε κάκε κοχλία πακτϊςεωσ. Οι επίπεδεσ ροδζλεσ δεν κα ξεπερνοφν τισ δφο 

για κάκε κζςθ και το πάχοσ τθσ κάκε επίπεδθσ ροδζλασ δεν κα ξεπερνάει τα 3mm. Το 

μθχάνθμα κα ευκυγραμμίηεται, κα οριηοντιϊνεται και κα ςτερεϊνεται ςτθ βάςθ του με τα 

περικόχλια των κοχλιϊν πακτϊςεωσ, με ζνα 

κλειδί κανονικοφ μικουσ. Το αριάνι δεν κα προςτίκεται παρά μόνον όταν θ μθχανι κα ζχει 

λειτουργιςει και κα ζχει ελεγχκεί από τθν Υπθρεςία ωσ προσ τθ ςτακερότθτα και τουσ 

κραδαςμοφσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα κακαρίςει το τςιμζντο και κα γεμίςει τα κενά με αριάνι, μετά τθν οριςτικι 

τοποκζτθςθ και τθ ςτερζωςθ των αντλιϊν, των κινθτιρων, των δοκϊν κλπ. 

Εκεί που θ ικανοποιθτικι λειτουργία των ξεχωριςτϊν, ςυνεργαηομζνων ςτοιχείων τθσ 

εγκατάςταςθσ, όπωσ κινθτιρων, ςυνδζςμων, γραναηοκιβωτίων και παρόμοιων ςτοιχείων, 

εξαρτάται από τθ ςωςτι ευκυγράμμιςθ, τότε το κάκε ςτοιχείο κα τοποκετθκεί ςτζρεα ςτθ 

ςωςτι κζςθ λειτουργίασ του με τθ βοικεια ςτοιχείων αγκυρϊςεωσ, οδθγϊν πείρων, 

μπουλονιϊν ι άλλων εγκεκριμζνων μζςων, ϊςτε να εξαςωαλιςτεί ςωςτι 

επανευκυγράμμιςθ, κατά τθν αναςυναρμολόγθςθ ςε περίπτωςθ επιςκευισ. 

Ενδεικτικζσ πινακίδεσ 



Πλα τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ κα ωζρουν πινακίδα με τα χαρακτθριςτικά τουσ. 

Θ πινακίδα κα είναι μόνιμα ςτερεωμζνθ ςε εμωανι κζςθ και κα είναι ανκεκτικι ςτισ 

καιρικζσ ςυνκικεσ. Στθν πινακίδα κα περιζχονται τουλάχιςτον οι κάτωκι πλθροωορίεσ: 

Πνομα και διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. 

Ρεριγραωι του εξαρτιματοσ. 

Αφξων αρικμόσ τθσ καταςκευισ, θμερομθνία παραγωγισ, ςτοιχεία αναωοράσ καταςκευισ. 

Λςχφσ ι άλλα ςχετικά χαρακτθριςτικά ςτοιχεία. 

Ρρόςκετα ςτοιχεία και πλθροωορίεσ που αωοροφν ειδικά το μθχάνθμα αυτό του 

εξοπλιςμοφ. 

Ρροωυλακτιρεσ 

Κατάλλθλοι προωυλακτιρεσ κα τοποκετθκοφν ςε όλθ τθν εγκατάςταςθ που κα καλφπτουν 

τουσ μθχανιςμοφσ κίνθςθσ. Πλα τα εξαρτιματα που περιςτρζωονται ι εκτελοφν 

παλινδρομικζσ κινιςεισ, οι ιμάντεσ κίνθςθσ κλπ., κα προωυλάςςονται με τρόπο που 

ικανοποιεί τθν Υπθρεςία και εξαςωαλίηει τθν αςωάλεια τόςο του προςωπικοφ λειτουργίασ 

όςο και του προςωπικοφ ςυντιρθςθσ. Οι προωυλακτιρεσ είναι κατάλλθλθσ και ςτιβαρισ 

καταςκευισ και εφκολα μετακινιςιμοι, ϊςτε να υπάρχει πρόςβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ 

χωρίσ να χρειάηεται πρϊτα να αωαιρεκεί ι να μετακινθκεί κανζνα από τα βαςικά ςτοιχεία 

τθσ. 

Κοχλίεσ, Ρερικόχλια, οδζλεσ και Υλικά Συνδζςεων 

Πλοι οι κοχλίεσ και τα περικόχλια κα ζχουν ιςομετρικό ςπείρωμα και κα ςυναρμολογοφνται 

με ροδζλεσ πάχουσ 3mm τόςο ςτθν κεωαλι του κοχλία όςο και ςτο περικόχλιο. 

Πλοι οι κοχλίεσ, τα περικόχλια, οι ροδζλεσ και οι πλάκεσ αγκυρϊςεωσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ γαλβανιςμζνων εξαρτθμάτων ι εξαρτθμάτων από 

κράματα αλουμινίου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ κατά DIN 17440-

85 gr1.4306 (ι AISI 304L) και κα παραμείνουν άβαωοι. Κάτω από τισ 

ροδζλεσ ανοξείδωτου χάλυβα κα τοποκετθκοφν ροδζλεσ PTFE τόςο ςτθν κεωαλι του 

κοχλία όςο και ςτο περικόχλιο. 

Πλοι οι κοχλίεσ, τα περικόχλια, οι ροδζλεσ και τα λοιπά υλικά ςυνδζςεων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςφνδεςθ εξαρτθμάτων των αντλιϊν κα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότθτασ κατά DIN 17440-85 gr1.4306 (ι κατά AISI 304L) ι ποιότθτασ κατά 

DIN 17440-85 gr1.4401 (ι AISI 316) ςφμωωνα με τισ προδιαγραωζσ του καταςκευαςτι. 

Πλοι οι κοχλίεσ, τα περικόχλια, οι ροδζλεσ και οι πλάκεσ ακυρϊςεωσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςε εξωτερικοφσ ι εςωτερικοφσ χϊρουσ οι οποίοι ζρχονται ςε επαωι με 

νερό ι ςε υγρζσ περιοχζσ, πάνω όμωσ από το ανϊτερο επίπεδο νεροφ κα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ κατά DIN 17440-85 gr1.4401 (ι κατά 



AISI 316). 

Πλοι οι κοχλίεσ πακτϊςεωσ και οι κοχλίεσ αγκυρϊςεωσ, τα περικόχλια, οι ροδζλεσ και οι 

πλάκεσ ακυρϊςεωσ για εςωτερικι χριςθ ςε περιοχζσ που δεν ζρχονται ςε επαωι με τα 

λφματα, κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 17440-85gr1.4306 (ι κατά AISI 304L) 

και όλεσ οι εκτεκειμζνεσ επιωάνειεσ κα βαωτοφν ςφμωωνα με το Ραράρτθμα "5.1Α" αωοφ 

ςυναρμολογθκοφν και ςυςωιχκοφν. 

Τα εξαρτιματα αγκυρϊςεωσ με οπζσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςε τςιμεντζνιεσ καταςκευζσ κα 

είναι του τφπου που κα εγκρίνει θ Υπθρεςία. Οι κζςεισ όλων αυτϊν των εξαρτθμάτων 

ακυρϊςεωσ κα εγκρίνονται από τθν Υπθρεςία και όταν ο Ανάδοχοσ προτείνει να 

χρθςιμοποιιςει τζτοια εξαρτιματα, εξυπακοφεται τι αναλαμβάνει και τθν υποχρζωςθ να τα 

προμθκεφςει, να τα ςθμαδζψει, να τα τρυπιςει και να τα τοποκετιςει. 

Πλεσ οι εκτεκειμζνεσ κεωαλζσ των κοχλιϊν και τα περικόχλια κα είναι εξαγωνικά και το 

μικοσ όλων των κοχλιϊν κα είναι τζτοιο, ϊςτε όταν βιδωκεί και ςωιχτεί το περικόχλιο, το 

τμιμα με το ςπείρωμα να διαπερνά το περικόχλιο και να μθν προεξζχει από τθν επιωάνειά 

του περιςςότερο από το μιςό τθσ διαμζτρου του κοχλία. 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει όλα τα αναγκαία για τισ ςυνδζςεισ υλικά. 

Γενικζσ Απαιτιςεισ για τισ Χαλυβδοκαταςκευζσ 

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει και κα εγκαταςτιςει όλεσ τισ χαλυβδοκαταςκευζσ, που 

περιλαμβάνουν πλατωόρμεσ, ςτοζσ, ςκάλεσ, ανεμόςκαλεσ, κιγκλιδϊματα, εςχαρωτά 

ςτακερά ι αωαιρετά δάπεδα και πλαίςια ςτθρίξεωσ, που είναι αναγκαία για τθν αςωαλι 

πρόςβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ για λειτουργικοφσ λόγουσ και για τθ ςυντιρθςθ ςφμωωνα με 

το DIN 17100. 

Πλεσ οι μεταλλικζσ βοθκθτικζσ καταςκευζσ, όπωσ πατάρια, πλατωόρμεσ, ικριϊματα 

ανυψωτικϊν μθχανιςμϊν κλπ, κα είναι καταςκευαςμζνα από χάλυβα καταςκευϊν και κα 

ζχουν αντιδιαβρωτικι προςταςία με γαλβάνιςμα εν κερμϊ. 

Δεν επιτρζπονται ςυγκολλιςεισ ςτισ καταςκευζσ μετά από το γαλβάνιςμα. Πςεσ 

καταςκευζσ ζχουν διαςτάςεισ, οι οποίεσ δεν επιτρζπουν το γαλβάνιςμα εν κερμϊ τθσ 

ςυναρμολογθμζνθσ καταςκευισ, τότε θ καταςκευι κα πρζπει να είναι διαιροφμενθ, 

ςυνδεόμενθ με ωλάντηεσ και κοχλίεσ, ζτςι ϊςτε τα επιμζρουσ τμιματα να γαλβανιςτοφν 

χωριςτά. 

Πλα τα καπάκια ωρεατίων, εςχαρωτά δάπεδα, δάπεδα από μπακλαβαδωτι λαμαρίνα, κλπ 

κα πρζπει να είναι γαλβανιςμζνα εν κερμϊ. 

Τα κιγκλιδϊματα κα ζχουν φψοσ 1-1.1m και κα είναι γαλβανιςμζνα εν κερμϊ. Δεν 

επιτρζπονται ςυγκολλιςεισ εκ των υςτζρων, ςτισ γαλβανιςμζνεσ επιωάνειεσ 

Τα κιγκλιδϊματα, οι ςκάλεσ, τα εςχαρωτά δάπεδα και ο ςυναωισ εξοπλιςμόσ κα είναι 

τφπου κατάλλθλου ϊςτε να πιςτοποιοφνται από τον καταςκευαςτι ότι κα αντζξουν ςτο 

ςυγκεκριμζνο περιβάλλον για χρόνο κατ’ ελάχιςτο είκοςι (20) ετϊν. 



Τα κιγκλιδϊματα, οι ςκάλεσ, τα εςχαρωτά δάπεδα και ο ςυναωισ εξοπλιςμόσ κα είναι, ςτο 

μζτρο του δυνατοφ, κα παρουςιάηουν οπτικι, αιςκθτικι και λειτουργικι ομοιομορωία ςτο 

ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ. 

Εναλλακτικά όλεσ οι παραπάνω καταςκευζσ μποροφν να είναι από ενιςχυμζνο πλαςτικό 

GRP. Το GRP που κα χρθςιμοποιθκεί κατά περίπτωςθ κα ζχει υποςτεί κατεργαςία ιςχυρισ 

αντιδιαβρωτικισ προςταςίασ (π.χ. ιςοκολικό GRP για ςυνκικεσ ςυνικουσ διαβρωτικοφ 

περιβάλλοντοσ ι διωαινολικό GRP για ιςχυρά οξειδωτικό περιβάλλον) και κα είναι 

ςυνκετικό ςτθν υπεριϊδθ ακτινοβολία (UV resistant). 

Πλα τα ςτοιχεία από GRP που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τυποποιθμζνων διαςτάςεων 

από τον ίδιο καταςκευαςτι. Για όλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία από GRP, κιγκλιδϊματα, 

ςχάρεσ, εςχαρωτά δάπεδα και ειδικά όςον αωορά τα προωίλ ςτιριξθσ (Θ, γωνίεσ κλπ.) κα 

δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία μθχανικισ αντοχισ. 

Για όλα τα καλφμματα οχετϊν, εξωτερικζσ ανεμόςκαλεσ, εςχαρωτά ςτακερά ι αωαιρετά 

δάπεδα, κιγκλιδϊματα, ςκάλεσ, δομικζσ χαλυβδοκαταςκευζσ, και εν γζνει όλεσ τισ 

προκαταςκευαςμζνεσ χαλυβδοκαταςκευζσ. Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία 

καταςκευαςτικά ςχζδια. Θ ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ απαιτείται προτοφ ξεκινιςουν οι 

καταςκευζσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Στο τζλοσ τθσ περιόδου λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, ο 

Ανάδοχοσ και θ Υπθρεςία κα επικεωριςουν από κοινοφ όλεσ τισ χαλυβδοκαταςκευζσ. 

Πποια από τα κιγκλιδϊματα, ςκάλεσ, εςχαρωτά δάπεδα και το ςυναωι εξοπλιςμό 

παρουςιάηουν ςθμεία ςοβαρισ διάβρωςθσ ι ζχουν ςοβαρζσ ρωγμζσ ι ςπαςίματα κα 

αντικακίςτανται με δαπάνθ του Αναδόχου. 

Κιγκλιδϊματα 

Τα κιγκλιδϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα από γαλβανιςμζνουσ ςιδθροςωλινεσ. Τα 

κιγκλιδϊματα κα περιλαμβάνουν λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα, φψουσ 150 mm και 

πάχουσ 3 mm τοποκετθμζνθ 10 mm πάνω από το επίπεδο τθσ πλατωόρμασ και ςτερεωμζνα 

γερά ςτισ κατακόρυωεσ κολϊνεσ των κιγκλιδωμάτων. Οι κολϊνεσ και τα κιγκλιδϊματα δεν 

κα ζχουν διάμετρο μικρότερθ των 32 mm. Οι οριηόντιεσ κουπαςτζσ κα είναι τοποκετθμζνεσ 

ςε φψοσ 1100 mm και κα υπάρχει μια ενδιάμεςθ οριηόντια ράβδοσ ςε φψοσ 550 mm. Το 

φψοσ των κιγκλιδωμάτων κα υπολογίηεται κάκετα, από το τελικό επίπεδο του δαπζδου ωσ 

τθν κεντρικι γραμμι τθσ κουπαςτισ. 

Τα κιγκλιδϊματα και οι κολϊνεσ κα είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να αντζχουν οριηόντια 

δφναμθ ςτο επίπεδο του κιγκλιδϊματοσ 740 Newton ανά τρζχον μζτρο. Το βζλοσ κάμψεωσ 

των κιγκλιδωμάτων δεν κα ξεπερνάει το 0,8% του μικουσ μεταξφ δφο κολϊνων και το βζλοσ 

κάμψεωσ των κολϊνων δεν κα ξεπερνάει το 0,8% του φψουσ των. 

Τα κεκλιμζνα κιγκλιδϊματα κα ακολουκοφν τισ προδιαγραωζσ των οριηόντιων 

κιγκλιδωμάτων αλλά θ κουπαςτι κα καταλιγει 900 mm κακζτωσ πάνω από το δάπεδο και 

τα κάκετα ςτθρίγματα δεν κα απζχουν μεταξφ τουσ πάνω από 1500 mm μετρθμζνα 

παράλλθλα προσ το δάπεδο. 



Τα εξαρτιματα κα ςυνδζονται με κοχλίεσ αςωαλείασ. Τα τμιματα των κιγκλιδωμάτων κα 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κατάλλθλα για τον ςκοπό αυτό εξαρτιματα μζςω κοινϊν 

κοχλιϊν ι κοχλιϊν αςωαλείασ κατά περίπτωςθ. 

Πλεσ οι ςκάλεσ, ανεμόςκαλεσ επίςκεψθσ και ανοίγματα κα ζχουν προςτατευτικά 

κιγκλιδϊματα ςε όλεσ τισ ελεφκερεσ πλευρζσ τουσ. 

Πλα τα κιγκλιδϊματα κα ζχουν ομοιόμορωθ εμωάνιςθ και τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ. 

Εςχαρωτά Δάπεδα 

Τα εςχαρωτά δάπεδα κα είναι μθ-ολιςκθρά, από γαλβανιςμζνο χάλυβα, με ορκογϊνια 

μάτια, και κα παραδίδονται μαηί με τα πλαίςια ςτθρίξεωσ. Ππου είναι αναγκαίο, κα ωζρουν 

πρόςκετα ενδιάμεςα ςτοιχεία ςτιριξθσ. 

Ρροςτατευτικζσ λάμεσ κα τοποκετθκοφν γφρω από όλα τα τμιματα των δαπζδων εκτόσ αν 

θ υπθρεςία παραγγείλει διαωορετικά. 

Τόςο οι ωζρουςεσ δοκοί όςο και οι εγκάρςιεσ δοκοί των ορκογωνίων τεμαχίων του 

δαπζδου κα είναι τοποκετθμζνεσ ςυμμετρικά γφρω από τισ κεντρικζσ γραμμζσ των 

ορκογωνίων και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, ζτςι ϊςτε όταν τα κομμάτια τοποκετοφνται ςε 

μεγάλεσ εκτάςεισ ι ςε διαδρόμουσ, οι δοκοί όλων των τεμαχίων να είναι ςυνευκειακζσ. 

Τα εςχαρωτά δάπεδα κα ζχουν ελάχιςτο πάχοσ 10mm, μθ υπολογιηόμενου ςε αυτό του 

φψουσ των αντιολιςκθτικϊν εξαρμάτων. Τα τεμάχια του δαπζδου κα ςτερεϊνονται με 

αςωάλεια ςτα πλαίςιά τουσ, με ανοξείδωτουσ χαλφβδινουσ κοχλίεσ που δεν κα εξζχουν. 

Πλα τα δάπεδα κα είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να αντζχουν ωορτίο 750 kg ανά 

τετραγωνικό μζτρο και το βζλοσ κάμψεωσ δεν κα ξεπερνάει το 0,2% του ανοίγματόσ τουσ. 

Πλα τα δάπεδα κα είναι αωαιρετά και τοποκετθμζνα ιςόπεδα ςε πλαίςια καταςκευαςμζνα 

από παρόμοιο υλικό. Τα πλαίςια κα ωζρουν κατάλλθλεσ προεξοχζσ (αυτιά) για τον 

εντοιχιςμό τουσ, όπου απαιτείται. 

Τα τεμάχια των δαπζδων κα ζχουν τζτοιο μζγεκοσ ϊςτε να μποροφν να ανυψϊνονται και 

να μεταωζρονται από ζναν άνκρωπο και κα είναι κατάλλθλα διαμορωωμζνα ϊςτε να 

μποροφν να μετακινθκοφν χωρίσ να καταςτρζωονται ι να ξεμοντάρονται τα ςτοιχεία 

ςτιριξθσ, οι καλωδιϊςεισ ι οι ςωλθνϊςεισ. Θ ακαμψία των ακμϊν δαπζδων 

τοποκετθμζνων πάνω από μεγάλα ανοίγματα ι ορφγματα κα ενιςχφεται με κατάλλθλα 

ςτθρίγματα, τα οποία κα βιδϊνονται επάνω ςε εντοιχιςμζνεσ υποδοχζσ. Τα ςτοιχεία αυτά 

κα είναι αωαιρετά για να επιτρζπουν τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτα ανοίγματα και τα 

ορφγματα. 

Εναλλακτικά τα δάπεδα μποροφν να καταςκευαςτοφν από GRP κατάλλθλθσ χθμικισ 

ςφνκεςθσ ανάλογα με το χϊρο χριςθσ και κα αντζχουν ελάχιςτο ωορτίο 650-950 kg/m2 

ανάλογα με τθν χριςθ και το πάχοσ τουσ δεν κα είναι μικρότερο από 30 mm. 

Κλίμακεσ 



Οι κλίμακεσ ωσ προσ τισ λεπτομζρειεσ, τθν καταςκευι και τθν τοποκζτθςθ τουσ κα είναι 

ςφμωωνεσ με το BS.449, ϊςτε να ςθκϊνουν ωορτίο 750 kg ανά τετραγωνικό μζτρο. Τα 

ςκαλοπάτια κα είναι εςχαρωτά, ςτερεωμζνα ςτα πλαϊνά ςτθρίγματά τουσ και όχι άμεςα 

ςτο τςιμζντο. 

Κα είναι καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα και κα περιλαμβάνουν τα πλαϊνά 

ςτθρίγματα και τα ςκαλοπάτια ανοιχτοφ πλζγματοσ. Κα παραδίδονται πλιρεισ με τα 

κάγκελα και τα υποςτθρίγματά τουσ ςε διαςτάςεισ που κα επιτρζπουν τθν εφκολθ 

εγκατάςταςθ. 

Εναλλακτικά οι κλίμακεσ μπορεί να είναι καταςκευαςμζνεσ εξ ολοκλιρου από 

GRP. 

Ανεμόςκαλεσ 

Οι ανεμόςκαλεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από γαλβανιςμζνο χάλυβα. Τα ςκαλομζρια 

τουσ κα είναι ορκογωνικισ διατομισ, όχι μικρότερθσ των 65mm x 13mm, κα απζχουν 

μεταξφ τουσ κατά 380 mm και κα ζχουν ωλάντηεσ και τρφπεσ και ςτα δφο άκρα τουσ για να 

ςτερεϊνονται ςτον τοίχο. Τα ςκαλομζρια κα ζχουν καμπυλωτι υπερυψωμζνθ απόλθξθ 

ςτθν κορυωι τουσ, το φψοσ τθσ οποίασ δεν κα είναι μικρότερο από 600mm. Οι 

ανεμόςκαλεσ που ξεπερνοφν τα 3000mm κα ωζρουν πρόςκετα ενδιάμεςα ςτθρίγματα, ςε 

αποςτάςεισ που δεν υπερβαίνουν τα 

2500mm. 

Τα ςκαλιά κα ζχουν διάμετρο 20mm, κα είναι ςυμπαγι και κα απζχουν μεταξφ τουσ κατά 

250 mm. Τα άκρα τουσ κα ωωλιάηουν ςτα ςκαλομζρια και κα είναι γερά καρωωμζνα ϊςτε 

να ςυγκρατοφνται με αςωάλεια. Τα ςκαλιά δεν κα απζχουν πάνω από 225mm από τον 

τοίχο. 

Πλεσ οι ανεμόςκαλεσ κα ζχουν κλωβοφσ αςωαλείασ καταςκευαςμζνουσ με τρεισ επίπεδεσ 

κάκετεσ λάμεσ ςτθριγμζνεσ ςε επίπεδα ςτεωάνια διαμζτρου 750 mm. Τα ςτεωάνια κα 

απζχουν περίπου 700 mm το ζνα από το άλλο και το πρϊτο ςτεωάνι κα είναι τοποκετθμζνο 

ςε φψοσ 2.400 mm πάνω από το δάπεδο ι από το επίπεδο τθσ πλατωόρμασ. 

Πταν το φψοσ τθσ ςκάλασ ξεπερνάει τα 6.000 mm, κα προβλζπεται ενδιάμεςο πλατφςκαλο. 

Πλεσ οι ανεμόςκαλεσ εναλλακτικά μποροφν να καταςκευαςτοφν από GRP. 

Ρροςταςία Σιδθρϊν Καταςκευϊν 

Γενικά 

Πλα τα μεταλλικά μζρθ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ ανάλογα με το περιβάλλον 

και τισ ςυνκικεσ χριςεωσ τουσ, κα πρζπει να προςτατεφονται από τθ διάβρωςθ. 

Οι επιωανειακζσ επεξεργαςίεσ των μεταλλικϊν μερϊν είναι οι διάωορεσ βαωζσ και το 

γαλβάνιςμα. 



Εωαρμοςτζοι Κανονιςμοί και Ρρότυπα Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) 

109 χρϊματα και βερνίκια - προετοιμαςία και επικεϊρθςθ των δειγμάτων που κα 

υποβλθκοφν ςε δοκιμαςία. 

121 βαςικά υλικά για χρϊματα και βερνίκια δειγματολθψία 255 διαλυτικά και χρϊματα - 

λευκά οινοπνεφματα και ςχετικό διαλυτικό υδρογονανκράκων. 

327χρϊματα και βερνίκια - κακοριςμόσ αντοχισ ςτο νερό - μζκοδοσ βφκιςθσ ςτο νερό 

260 χρϊματα και βερνίκια - δοκιμι ςτεγνϊματοσ επιωανείασ Γερμανικό Λνςτιτοφτο 

Ρροτφπων (DIN) 

50961 Θλεκτρικι επικάλυψθ - Επικάλυψθ ψευδαργφρου ςε ςίδθρο ι χάλυβα. 50976 

Αντιδιαβρωτικι προςταςία - επιγαλβάνιςμα εν κερμϊ ςε προϊόντα ςιδιρου - απαιτιςεισ 

και δοκιμζσ. 

Βαωζσ Οι βαωζσ που κα επιλεγοφν πρζπει να ικανοποιοφν τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

Να πλζνονται εφκολα με τα ςυνικθ απορρυπαντικά 

Να μθν αλλοιϊνονται από λάδια, λιπαντικά κ.λ.π. 

Να εμωανίηουν ςτακερζσ αποχρϊςεισ μζςα ςτο χρόνο 

Να ςτεγνϊνουν εφκολα 

Οι επιωάνειεσ κα βάωονται μόνο αωοφ προετοιμαςτοφν και κακαριςτοφν με αμμοβολι 

κατάλλθλθσ ποιότθτασ. Ρριν από τθν αμμοβολι κα κακαρίηονται από όλα τα χρϊματα, 

λάδια, λίπθ, κ.λ.π. 

Θ αμμοβολι κα γίνεται με ρινίςματα ςκλθροφ ςιδιρου ι ρινίςματα χάλυβα με όμοια 

ςκλθρότθτα. Ο κακαριςμόσ με αμμοβολι κα γίνεται μόνο όταν θ κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ είναι μεγαλφτερθ από 5οC και θ ςχετικι υγραςία κάτω από 85%. Μετά τον 

κακαριςμό, θ ςκόνθ και τα ρινίςματα αωαιροφνται από τισ επιωάνειεσ κατά προτίμθςθ με 

αναρρόωθςθ. 

Το υπόςτρωμα που χρθςιμοποιείται κατά τθν καταςκευι ι το υπόςτρωμα (αςτάρι) του 

προςτατευτικοφ ςυςτιματοσ κα βαωεί μζςα ςε τζςςερισ (4) ϊρεσ από τον κακαριςμό με 

αμμοβολι και οπωςδιποτε πριν να επζλκει νζα οξείδωςθ. Το βάψιμο κα γίνεται ςε δφο 

ςτρϊςεισ. Κάκε ςτρϊςθ βαωισ κα εωαρμόηεται μόλισ ςτεγνϊςει το προθγοφμενο. 

Εργαςίεσ βαωισ κα γίνονται μόνο όταν θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι 

χαμθλότερθ από 10 οC και θ ςχετικι υγραςία μικρότερθ από 90%. Οι επιωάνειεσ που κα 

βαωοφν πρζπει να είναι απόλυτα κακαρζσ και ςτεγνζσ. Ειδικότερα για τισ επιςκευζσ των 

ωκορϊν βαωισ, ςθμειϊνεται ότι κα πρζπει να κακαρίηεται πλιρωσ, με μθχανικό τρόπο, θ 

ωκαρμζνθ περιοχι μζχρι να αποκαλυωκεί τελείωσ το γυμνό μζταλλο, να αωαιροφνται όλα 

τα υπολείμματα βαωισ, αλάτων και λαδιϊν και να ςτεγνϊνεται πριν βαωεί. 



Στθν ςυνζχεια κα εωαρμόηεται το ςφςτθμα βαωισ για να αποκαταςτακεί το χρϊμα ςτο 

αρχικό του πάχοσ και τφπο. Κάκε ςτρϊμα νζασ βαωισ κα επικαλφπτει το υωιςτάμενο κατά 5 

εκ. τουλάχιςτον. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο διαδοχικϊν ςτρϊςεων βαωισ κα είναι 24 

ϊρεσ, εκτόσ εάν ο καταςκευαςτισ αναωζρει διαωορετικά. Ο μθχανικόσ κακαριςμόσ κα 

γίνεται κατά προτίμθςθ με θλεκτροκίνθτθ ςυρματόβουρτςα. Δεν κα επιτραπεί θ χριςθ 

κοπτικϊν ι κρουςτικϊν εργαλείων. 

Στον πίνακα που ακολουκεί αναωζρονται οι βαωζσ και τα ελάχιςτα πάχθ βαωισ που είναι 

αποδεκτά για τισ διάωορεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ και χριςεισ των διαωόρων μεταλλικϊν 

μερϊν. Σε περίπτωςθ που κα χρθςιμοποιθκεί άλλοσ τρόποσ προςταςίασ (βαωισ) των 

μεταλλικϊν μερϊν, πρζπει να αιτιολογθκεί. Σθμειϊνεται ότι αυτζσ οι επεξεργαςίεσ 

αωοροφν τόςο τισ αρχικζσ εργαςίεσ όςο και τισ επιςκευζσ μετά από καιρό. 
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Αγροτικό               Μίνιο ελαιοωανόλθσ 

περιβάλλον   Σιδθροκαταςκευ   Κακαριςμό με   Ράχοσ ςτεγνοφ ςτρωμ. 50μ. 

Ανοικτι   ζσ   Ρεπιεςμζνο   Βαωι χλωριωμζνου 

ατμόςωαιρα   Σωλινεσ   αζρα   καουτςοφκ. 

        δεξαμενζσ   Αμμοβολι   Ράχοσ ςτεγνοφ ςτρϊματοσ 

                    120 μ. 

                    Ψευδαργυρικι βαωι. 

                    Ράχοσ ςτρωμ. 40 μ. 

Καλάςςια               Βαωι χλωριωμζνου 

ατμόςωαιρα               καουτςοφκ. 



                    Ράχοσ ςτεγνοφ ςτρϊματοσ 

                    120 μ. 

                    Ψευδαργυρικι βαωι. 

                    Ράχοσ ςτρωμ. 50 μ. 

Βιομθχανικι               Βαωι χλωριωμζνου 

ατμόςωαιρα               καουτςοφκ. 

                    Ράχοσ ςτεγνοφ ςτρϊματοσ 

                    120 μ. 

                    Ψευδαργυρικι βαωι. 

Ρολφ   

Σιδθροκαταςκευ 

        Ράχοσ ςτρωμ. 50 μ. 

διαβρωτικι 

          

Βαωι χλωριωμζνου   

ζσ 

  

Κακαριςμόσ 

  

ατμόςωαιρα ι 

      

Καουτςοφκ.   

Σωλινεσ 

  

με πεπιεςμζνο 

  

βιομθχανικι 

      

Ράχοσ ςτεγνοφ ςτρϊματοσ   

Δεξαμενζσ 

  

αζρα 

  

διαβρωτικι 

      

120 μ.   

Ειδικζσ 

  

Αμμοβολι 

  

ατμόςωαιρα(όχι 

      

Δεφτερο χζρι με εποξειδωτικι   

καταςκευζσ 

        

επαωι με νερό) 

          

και βινολικι βαωι.               

                    Ράχοσ ςτρϊματοσ 160 μ. 

                    Ψευδαργυρικι βαωι ι βαωι 

Επαωι με 

        

Κακαριςμόσ 

  με βάςθ 

  

Σιδθροκαταςκευ 

    

εποξειδικι ρθτίνθ. χθμικά     με πεπιεςμζνο   



  

ζσ 

    

Ράχοσ ςτρωμ. 40 μ. 

Διαβρωτικά και 

    

αζρα 

  

  

Ειδικζσ μθχανζσ 

    

Εποξειδικι βαωι με 

νερό 

    

Αμμοβολι 

  

          

αςωαλτικά.                     

                    Ράχοσ ςτρωμ.220μ. 

        Σιδθροκαταςκευ   Κακαριςμόσ   Ψευδαργυρικι βαωι. 

Ψθλζσ   ζσ   με πεπιεςμζνο   Ράχοσ ςτρωμ. 70μ. 

κερμοκραςίεσ   Σωλινεσ   αζρα   Βαωι αλουμινίου. 

        Φοφρνοι   Αμμοβολι   Ράχοσ ςτρωμ. 30μ. 

Γαλβάνιςμα 

Το γαλβάνιςμα ςτοιχείων από χάλυβα ι κατεργαςμζνο ςίδθρο κα γίνεται με τθ διαδικαςία 

εμβαπτίςεωσ ςε τετθγμζνο μζταλλο και κα ςυμωωνεί από όλεσ τισ απόψεισ με το DIN 

50976. 

Ρρζπει να δίνεται προςοχι ςτισ λεπτομζρειεσ των ςτοιχείων. Επίςθσ πρζπει να υπάρχει θ 

κατάλλθλθ πρόβλεψθ για τθν πλιρωςθ, τον εξαεριςμό και τθν αποςτράγγιςθ των 

ςυγκροτθμάτων που καταςκευάηονται από κοίλα τμιματα. Οι οπζσ αεριςμοφ κα 

ωράςςονται κατάλλθλα μετά τον γαλβανιςμό. 

Πλα τα ελαττϊματα επιωανείασ του χάλυβα, που περιλαμβάνουν ρωγμζσ, απολεπίςεισ, 

πτυχζσ και αναδιπλϊςεισ κα αωαιροφνται ςφμωωνα με το BS.4360. Θ διάτρθςθ, κοπι, 

ςυγκόλλθςθ, διαμόρωωςθ και θ τελικι καταςκευι των επί μζρουσ ςτοιχείων και των 

ςυνόλων που αυτά ςυγκροτοφν, κα ολοκλθρϊνονται πριν τον γαλβάνιςμα. Θ επιωάνεια των 

χαλφβδινων αντικειμζνων που κα γαλβανιςτοφν πρζπει να είναι απαλλαγμζνθ από 

ςκουριζσ ςυγκόλλθςθσ, από χρϊματα, λάδια, γράςο και παρόμοια ξζνα ςϊματα. Τα 

αντικείμενα κα κακαριςτοφν με αραιό διάλυμα κειικοφ ι υδροχλωρικοφ οξζοσ. 

Πταν τα αντικείμενα βγουν από το λουτρό γαλβανιςμοφ θ επίςτρωςθ πρζπει να είναι λεία, 

ςυνεχόμενθ, απαλλαγμζνθ από χοντρζσ ατζλειεσ, όπωσ ακάλυπτα ςτίγματα, εξογκϊματα, 

ωυςαλίδεσ, ζγκλειςτθ τζωρα ι ςκουριά τετθγμζνων μετάλλων. Οι ακμζσ τουσ κα είναι 

κακαριςμζνεσ και οι επιωάνειζσ τουσ ςτιλπνζσ. 

Πλοι οι κοχλίεσ, τα περικόχλια και οι ροδζλεσ κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα όπωσ 

αναωζρεται παρακάτω. 

Για τθν εκωόρτωςθ και τθν εγκατάςταςθ κα χρθςιμοποιοφνται νάιλον ιμάντεσ ανάρτθςθσ. 

Τα γαλβανιςμζνα είδθ που κα αποκθκευτοφν ςτο εργοςτάςιο ι ςτο εργοτάξιο κα 



ςτοιβάηονται με τρόπο που να εξαςωαλίηεται ο κατάλλθλοσ εξαεριςμόσ όλων των 

επιωανειϊν ζτςι ϊςτε να αποωεφγονται οι κθλίδεσ λόγω υγραςίασ. 

Οι ηθμιζσ ςε μικρι ζκταςθ τθσ επίςτρωςθσ των γαλβανιςμζνων επιωανειϊν κα 

αποκακίςτανται με : 

i.Κακαριςμό τθσ περιοχισ από όλεσ τισ ςκουριζσ ςυγκόλλθςθσ και πολφ καλό τρίψιμο με 

ςυρμάτινθ βοφρτςα ϊςτε θ επιωάνεια να είναι κακαρι. 

ii.Βαωι με δφο ςτρϊματα χρϊματοσ πλοφςιου ςε ψευδάργυρο (το ςτεγνό ςτρϊμα δεν κα 

περιζχει λιγότερο από 90Wo ψευδάργυρο), ι τοποκζτθςθ ςτθν περιοχι που ζχει τθ ηθμιά, 

ράβδου ι ποφδρασ από κράμα ψευδαργφρου χαμθλοφ ςθμείου τιξεωσ και κζρμανςι τθσ 

ςτουσ 300oC. 

Στα ςθμεία που οι επιωάνειεσ των γαλβανιςμζνων χαλυβδοκαταςκευϊν πρζπει να ζρχονται 

ςε επαωι με δραςτικά διαλφματα ι ατμόςωαιρεσ το γαλβάνιςμα κα προςτατεφεται 

επιπλζον με βαωι. Μετά το γαλβάνιςμα δεν επιτρζπεται κανενόσ είδουσ επεξεργαςία τθσ 

επιωάνειασ εν κερμϊ. 

Τ.Ρ.14. ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΥΟΣΒΕΣΘΣ 

Φωτιςτικά ςϊματα αςωάλειασ. 

Τα ωωτιςτικά ςϊματα αςωάλειασ κα είναι εξοπλιςμζνα με ςυςςωρευτζσ ξθροφ τφπου και 

με διάταξθ αυτόματθσ επαναωόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν. Τα ωωτιςτικά ςϊματα 

αςωάλειασ κα ανάβουν αυτόματα ςε περίπτωςθ που δεν κα υπάρχει τάςθ ςτο δίκτυο 

ωωτιςμοφ αςωάλειασ και κα ζχουν αυτονομία 2-ωρϊν. 

Ανιχνευτζσ καπνοφ τφπου ιονιςμοφ. 

Οανιχνευτισ ιονιςμοφ κα είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμωωνα με τουσ κανονιςμοφσ NFPA 

εξ'ολοκλιρου solid state, κατάλλθλοσ να ανιχνεφςει τα προϊόντα καφςθσ (ορατά ι μθ 

ορατά) οιουδιποτε καιόμενου υλικοφ. 

Θ ευαιςκθςία του ανιχνευτι κα πρζπει να είναι ρυκμιηόμενθ για τθν προςαρμογι ςτισ 

ανάγκεσ των διαωόρων προςτατευόμενων χϊρων. Θ ρφκμιςθ αυτι δεν κα απαιτεί τθ χριςθ 

ειδικϊν οργάνων. 

Οκάλαμοσ μζτρθςθσ κα είναι αποςυναρμολογοφμενοσ για τον εφκολο περιοδικό 

κακαριςμό του ανιχνευτι, ϊςτε να μθν απαιτείται θ αποςτολι του ανιχνευτι ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ για τθν εργαςία αυτι. Ολα τα θλεκτρικά κυκλϊματα του ανιχνευτι 

κα προςτατεφονται με ςτεγανό περίβλθμα ϊςτε να μθ λερϊνονται από ςκόνεσ, υγραςία ι 

διαβρωτικό περιβάλλον. 

Οανιχνευτισ κα πρζπει να μθν επθρεάηεται από οριηόντια ρεφματα αζροσ ταχφτθτασ μζχρι 

10m/s. 

Θ βάςθ του ανιχνευτι κα είναι κατάλλθλθ για τοποκζτθςθ ςτθν οροωι. Κα ωζρει 

ενςωματωμζνθ ωωτοδίοδο ενδεικτικι λυχνία που κα ανάβει όταν ο ανιχνευτισ διαγείρεται, 



κακϊσ και θλεκτρονικό κφκλωμα βοθκθτικισ εντολισ για τθ διαβίβαςθ ανεξάρτθτου 

ςιματοσ προσ απομακρυςμζνο ωωτεινό επαναλιπτθ με λυχνία πυράκτθςθσ ιςχφοσ 

τουλάχιςτον 3W. 

Κα πρζπει να είναι δυνατι θ ομαδοποίθςθ των ατομικϊν επαναλιψεων πολλϊν 

ανιχνευτϊν ςε ζνα κοινό ωωτεινό επαναλιπτθ χωρίσ αλλοεπιδράςεισ. 

Λειτουργία και τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

Εχει δφο (2) καλάμουσ ιονιςμοφ: ο ζνασ επικοινωνεί με το περιβάλλον (κάλαμοσ μζτρθςθσ) 

και ο άλλοσ είναι κλειςτόσ (κάλαμοσ αναωοράσ, τφπου unipolar για αυξθμζνθ ευαιςκθςία 

ςε ωωτιζσ βραδείασ καφςθσ). Οταν το ρεφμα ιονιςμοφ ςτον κάλαμο μζτρθςθσ κατζβει κάτω 

από μία οριςμζνθ τιμι, λόγω τθσ μεταβολισ τθσ αγωγιμότθτασ του αζρα από ειςχϊρθςθ 

ςωματιδίων, ο πυρανιχνευτισ διεγείρεται. Θ διζγερςθ του πυρανιχνευτι επιςθμαίνεται 

ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ, ενϊ ταυτόχρονα ανάβει ωωτοεκπζμπουςα δίοδοσ 

(LED),τοποκετθμζνθ \ςτον πυρανιχνευτι. Ο ανιχνευτισ δεν πρζπει να επθρεάηεται από 

διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ υγραςίασ τθσ ατμόςωαιρασ. 

Οπυρανιχνευτισ ςυνδζεται με διπολικό καλϊδιο. Τοποκετείται ςε βάςθ και ςτερεϊνεται με 

πίεςθ και περιςτροωι. Θ αωαίρεςθ του πυρανιχνευτι από τθν βάςθ του επιςθμαίνεται 

ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ. 

Ρεριμετρικζσ κυρίδεσ επιτρζπουν τθν είςοδο του καπνοφ από κάκε διεφκυνςθ. Εςωτερικό 

πλζγμα απαγορεφει τθν είςοδο εντόμων ι άλλων μεγάλων διαςτάςεων ςωματιδίων. 

Οακραίοσ πυρανιχνευτισ κάκε γραμμισ πυρανίχνευςθσ κα ωζρει αντίςταςθ ελζγχου τθσ 

γραμμισ. 

Γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

αδιενζργεια: max 1μCi. 

Τάςθ λειτουργίασ: από 12 μζχρι 30Vdc +/-15%. 

Οανιχνευτισ νοείται ςυνοδεφομενοσ από τθν ειδικι βάςθ του. Σε υγροφσ χϊρουσ μεταξφ 

τθσ βάςθσ και τθσ οροωισ παρεμβάλλεται ειδικι πρόςκετθ βάςθ που κακιςτά ανκυγρι τθν 

εγκατάςταςθ. 

Οπυρανιχνευτισ κα είναι εγκεκριμζνοσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό ςε ςχζςθ με τθν 

εκπεμπόμενθ ραδιενζργεια και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του (BSI, VDS, UL κτλ). 

Σειρινεσ ςυναγερμοφ. 

Θ ςειρινα κα είναι κατάλλθλθ και εγκεκριμζνθ για χριςθ ςε ςυςτιματα πυροπροςταςίασ 

και κα ςυνοδεφεται από βάςθ εγκατάςταςθσ. Θ ςειρινα κα είναι κατάλλθλθ για ςιμανςθ 

αναγγελίασ πυρκαγιάσ και για ςιμανςθ ςυναγερμοφ ι εκκζνωςθσ κτθρίων ι 

προςτατευμζνων χϊρων, με διακεκριμζνθ ςιμανςθ για κάκε περίπτωςθ. Κα είναι δε 

κατάλλθλθ για εςωτερικι ι εξωτερικι τοποκζτθςθ. 

Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςειρινασ είναι: Τάςθ λειτουργίασ: 24Vdc. 



Στάκμθ ιχου: 110dB ςε απόςταςθ 30cm. 

Κατθγορία: διτονικι, ςφμωωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ. Συχνότθτα: 1200Hz. 

Κουμπιά ςυναγερμοφ. 

Το κουμπί ςυναγερμοφ βρίςκεται ςε κουτί κόκκινου χρϊματοσ και είναι κατάλλθλο για 

χωνευτι ι επίτοιχθ τοποκζτθςθ, καταςκευαςμζνο από μονωτικι πλαςτικι φλθ, αδιάβρωτθ. 

Εχει γυάλινο ι πλαςτικό κάλυμμα, που προςτατεφει το κουμπί από λανκαςμζνουσ 

ςυναγερμοφσ. Στθν πρόςοψθ γράωει με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ "ΦΩΤΛΑ". Το κουμπί 

ςυνοδεφεται με ςωυράκι κρεμαςμζνο με αλυςίδα. Ρροβλζπεται για επίτοιχθ τοποκζτθςθ 

ςε φψοσ 1,50m από το τελειωμζνο δάπεδο. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά: Τάςθ λειτουργίασ: 24Vdc. 

Κερμοκραςία λειτουργίασ: μζχρι 130οC. 

Κεντρικόσ πίνακασ ανίχνευςθσ και αναγγελίασ πυρκαγιάσ. 

Οκεντρικόσ πίνακασ κα αποτελεί ζνα ενιαίο ςυγκρότθμα ςτο οποίο κα ςυνδζονται και από 

το οποίο κα ελζγχονται όλεσ οι λειτουργίεσ των διαωόρων κυκλωμάτων κατά τρόπο ϊςτε το 

ςυνολικό ςφςτθμα να λειτουργεί όπωσ κακορίηεται ςτθν τεχνικι περιγραωι. 

Οκεντρικόσ πίνακασ κα ωζρει ςτθ πρόςοψι του τα εξισ: 

Λυχνία κανονικισ λειτουργίασ. Λυχνία γενικισ ενδείξεωσ πυρκαγιάσ. Λυχνία γενικισ 

ενδείξεωσ βλάβθσ. 

Διακόπτθ ςιγιςεωσ του ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ. Διακόπτθ ςιγιςεωσ του βομβθτοφ βλάβθσ. 

Διακόπτθ ςιγιςεωσ του βομβθτι αναγγελίασ διακοπισ τθσ τροωοδοςίασ από ρεφμα τθσ 

πόλθσ. 

Διακόπτθ αυτόματθσ επανάταξθσ. 

Μπουτόν ελζγχου μπαταρίασ με βολτόμετρο. Μπουτόν επανατάξεωσ. 

Ενδεικτικι ωωτοδίοδο λυχνία ςυναγερμοφ κατά περιοχι. Διακόπτθ απομόνωςθσ περιοχισ. 

Διακόπτθ δοκιμισ ςυναγερμοφ. 

Επιλογικό διακόπτθ αναηιτθςθσ περιοχισ βλάβθσ. 

Ο πίνακασ κα χρθςιμοποιεί κυρίωσ ςυμπαγι θλεκτρονικά ςτοιχεία τυπωμζνα κυκλϊματα. 

Για τθν εξαςωάλιςθ μεγάλθσ αξιοπιςτίασ, εφκολου ελζγχου και ςυντιρθςθσ, τα κφρια 

ςυγκροτιματα του πίνκα κα αποτελοφν χωριςτζσ καςζττεσ και κα ςυνδζονται βυςματικά. 

Ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ του πίνακα κα είναι 24 βόλτ ςυνεχζσ. 

Με κανονικζσ ςυνκικεσ ο πίνακασ κα τροωοδοτείται από το δίκτυο πόλθσ 220V/50Θz. Σε 

περίπτωςθ διακοπισ θ τροωοδότθςθ του ςυςτιματοσ κα ςυνεχίηεται από τουσ εωεδρικοφσ 

ςυςςωρευτζσ. Θ μεταγωγι του ωορτίου κα γίνεται αυτόματα και κα είναι προοδευτικι 



χωρίσ τθν παρεμβολι θλεκτρονόμων για τθν αποωυγι δθμιουργίασ θλεκτρικϊν κορφβων 

και ενδεχομζνων επακόλουκων ψευδϊν ςυναγερμϊν. 

Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει ςτοιχεία αυτόματθσ ωόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν με ρεφμα το 

οποίο κα ρυκμίηεται αυτόματα ανάλογα προσ τθν τάςθ των ςυςςωρευτϊν. Ο πίνακασ κα 

αποτελεί ζνα ςτιβαρό μεταλλικό ζπιπλο. Θ πρόςκια όψθ του πίνακα ςτθν οποία κα 

βρίςκονται τοποκετθμζνα όλα τα όργανα ζνδειξθσ και χειριςμοφ κα ανοίγει περιςτροωικά 

ϊςτε να είναι ευχερισ θ πρόςβαςθ ςτα εςωτερικά ςτοιχεία και τουσ ακροδζκτεσ ςφνδεςθσ 

των εξωτερικϊν γραμμϊν. Για να αποκλείεται θ επζμβαςθ αναρμόδιων προςϊπων ςτον 

πίνακα, θ πρόςοψι του κα κλείνει με ςτρεωόμενθ υαλόωρακτθ πόρτα με κλειδί. 

Κζντρο πυρανίχνευςθσ. 

Το κζντρο πυρανίχνευςθσ αποτελείται από τα παρακάτω τμιματα: 

α. Ρίνακασ πυρανίχνευςθσ. 

Οπίνακασ βρίςκεται μζςα ςε ερμάριο από λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ, ςτιβαρισ 

καταςκευισ, κατάλλθλο για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. Μζςα ςτο ερμάριο κα υπάρχει μετωπικι 

μεταλλικι πλάκα για τα όργανα του πίνακα. Ράνω ςτθν πλάκα κα υπάρχουν πινακίδεσ για 

τθν αναγραωι των οργάνων και κυκλωμάτων. Θ μετωπικι πλάκα ςτθν μια τθσ πλευρά κα 

ζχει μεντεςζδεσ και ςτθν άλλθ κα ςτερεϊνεται ςτο μεταλλικό πλαίςιο. Ετςι θ μετωπικι 

πλάκα κα μπορεί να ανοίγει ςαν πόρτα για τθν επίςκεψθ του εςωτερικοφ του πίνακα από 

το μπροςτινό μζροσ. Το ερμάριο κα κλείνει με πόρτα καταςκευαςμζνθ από μεταλλικό 

πλαίςιο και τηάμι και κα αςωαλίηεται με κλειδαριά αςωάλειασ. Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του 

ερμαρίου και τθσ πόρτασ κα είναι 1.5mm. Ολθ θ μεταλλικι καταςκευι κα βαωεί με 

αντιοξειδωτικό χρϊμα και χρϊμα ωοφρνου τθσ αρεςκίασ τθσ επίβλεψθσ. 

Οπίνακασ κα περιλαμβάνει: 

Μονάδα κφριασ τροωοδότθςθσ. 

Μζςω αυτισ ο πίνακασ ςυνδζεται με το δίκτυο πόλθσ (220V/50Hz) με ιςχφ ανάλογθ προσ το 

μζγεκοσ του κζντρου. 

Θ μονάδα περιζχει: 

Γενικό διακόπτθ και γενικζσ αςωάλειεσ. Φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ. Βολτόμετρο και 

λοιπά όργανα μζτρθςθσ. 

Μερικζσ αςωάλειεσ και βοθκθτικοφσ θλεκτρονόμουσ. Στακεροποιθτι τάςθσ. 

Διατάξεισ (μεταςχθματιςτζσ, ανορκωτζσ, ταλαντωτζσ κτλ) για τθν παραγωγι διαωόρων 

τάςεων, που απαιτεί θ λειτουργία των ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ πυρανίχνευςθσ. 

Μονάδα εωεδρικισ τροωοδότθςθσ. 

Τροωοδοτεί αυτόματα το κζντρο με θλεκτρικι ενζργεια εάν διακοπεί θ θλεκτροδότθςθ ι 

πζςει θ τάςθ κάτω από το 80% τθσ ονομαςτικισ τθσ τιμισ. Θ απόηευξθ τθσ μονάδασ γίνεται 

όταν επανζλκει θ τάςθ. 



Θ μονάδα περιλαμβάνει: 

Συςςωρευτζσ, που εξαςωαλίηουν αυτόνομθ κανονικι λειτουργία τουλάχιςτον για 20 ϊρεσ ι 

λειτουργία ςε κατάςταςθ ςυναγερμοφ για 30min. 

Διακόπτεσ, αςωάλειεσ και βοθκθτικοφσ θλεκτρονόμουσ. Βολτόμετρο και λοιπά όργανα 

μζτρθςθσ. 

Διάταξθ παραγωγισ εναλλαςςομζνου ρεφματοσ, που διοχετεφεται ςτθν μονάδα κφριασ 

τροωοδότθςθσ. 

Μονάδα αυτόματθσ ωόρτιςθσ των ςυςςωρευτϊν. 

Μζςω τθσ μονάδασ ωορτίηονται αυτόματα οι ςυςςωρευτζσ από το δίκτυο πόλθσ. Θ μονάδα 

περιζχει: 

Διακόπτεσ, αςωάλειεσ και βοθκθτικοφσ θλεκτρονόμουσ. Φωτεινι ζνδειξθ λειτουργίασ. 

Βολτόμετρο και λοιπά όργανα μζτρθςθσ. 

Αυτόματθ διάταξθ τθσ λειτουργίασ ωόρτιςθσ, ανάλογα με τθν τάςθ των ςυςςωρευτϊν. 

Κεντρικι μονάδα ελζγχου. 

Στθν μονάδα ελζγχου ςυγκεντρϊνονται οι ενδείξεισ και χειριςμοί όλου του ςυςτιματοσ 

πυροπροςταςίασ. 

Οι λειτουργίασ που κατ'ελάχιςτον κα πρζπει να επιτελεί θ μονάδα είναι οι ακόλουκεσ: 

Συνεχισ μζτρθςθ και ζλεγχοσ των ςπουδαιοτζρων καταςτάςεων λειτουργίασ (τάςθ 

γραμμϊν, διαρροι προσ γθ, εικονικι αγγελία ςυναγερμοφ ι βλάβθσ). 

Επανάλθψθ ςιματοσ ςυναγερμοφ (οπτικό ι θχθτικό) ςε περίπτωςθ ανίχνευςθσ νζασ 

αγγελίασ. 

Διάκριςθ διαωόρων ειδϊν αγγελιϊν βλάβθσ (βλάβθ ςτο δίκτυο τροωοδότθςθσ βλάβθ ςτο 

βρόγχο του κυρίου αγγελτιρα, βλάβθ ςτο ςφςτθμα τροωοδοςίασ ςτακεροποιθμζνθσ τάςθσ, 

βλάβθ ςτουσ ςυςςωρευτζσ εωεδρικισ τροωοδότθςθσ ι τθν μονάδα ωόρτιςισ των κτλ). 

Δυνατότθτα μεταβίβαςθσ τθσ αγγελίασ ςε άλλεσ επικυμθτζσ κζςεισ και απομόνωςθ των 

θχθτικϊν ςθμάνςεων. 

Κάκε αλλαγι κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ πυροπροςταςίασ αναωζρεται ςτθν κεντρικι 

μονάδα ελζγχου, θ οποία επεξεργάηεται τθν πλθροωορία και τθν προωκεί προσ τισ 

κατάλλθλεσ μονάδεσ για τθν εκτζλεςθ των απαραιτιτων λειτουργιϊν. 

Μονάδα τθλεμετάδοςθσ. 

Θ μονάδα ςυνδζει τον κεντρικό πίνακα ελζγχου με απομακρυςμζνο ςτακμό υποδοχισ 

ςθμάτων (π.χ. αςτυνομία, Ρ.Υ. κτλ). Είναι εωοδιαςμζνθ με λυχνία βλάβθσ και διακόπτθ 

ελζγχου και απομόνωςθσ. 



Μονάδα περιοχισ. 

Κα προβλεωκοφν τόςεσ μονάδεσ περιοχισ, όςεσ απαιτοφνται για τον ζλεγχο: Των ηωνϊν 

πυρανιχνευτϊν. 

Των ηωνϊν κουμπιϊν ςυναγερμοφ. Των ηωνϊν άμεςθσ εωεδρείασ. 

Των διακοπτϊν αγγελίασ πυρκαγιάσ. 

Των ηωνϊν ελζγχου αυτόνομων-αυτόματων μονάδων κατάςβεςθσ. 

Κάκε μονάδα περιοχισ, για κάκε ηϊνθ που μπορεί να ελζγξει, κα περιλαμβάνει ενδεικτικι 

λυχνία ςυναγερμοφ, που αναβοςβφνει ςε περίπτωςθ ςυναγερμοφ και λυχνία βλάβθσ 

ςυνζχειασ τθσ γραμμισ, διακόπτθ απομόνωςθσ θχθτικϊν ςθμάνςεων, θλεκτρονόμο 

ςιματοσ αναγγελίασ πυρκαγιάσ ι του ςιματοσ εκκζνωςθσ του κτιρίου και τθσ απαραίτθτθσ 

αςωάλειασ. Με χειριςμό του διακόπτθ απομόνωςθσ θχθτικϊν ςθμάνςεων ςτθν κεντρικι 

μονάδα ελζγχου θ ενδεικτικι λυχνία ςυναγερμοφ παφει να αναβοςβφνει και παραμζνει 

μόνιμα αναμμζνθ μζχρι τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. 

Μονάδα εκτζλεςθσ εντολϊν. 

Τα λαμβανόμενα ςιματα ςυναγερμοφ ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ από κάκε ηϊνθ 

ενεργοποιοφν και μεταβιβάηουν εντολι ςτον αυτόματο διακόπτθ του θλεκτρικοφ πίνακα, 

που τροωοδοτεί με ρεφμα το μθχάνθμα, του οποίου θ ομαλι λειτουργία ελζγχεται από τθν 

υπ'όψθ ηϊνθ πυρανίχνευςθσ. 

Γεννιτρια ςθμάτων ςυναγερμοφ. 

Αυτι κα δίδει τα παρακάτω ςιματα ςυναγερμοφ: Διακεκομζνο ςιμα αναγγελίασ 

πυρκαγιάσ. Συνεχζσ ςιμα εκκζνωςθσ του κτιρίου. 

β. Σφςτθμα μετάδοςθσ ςθμάτων ςυναγερμοφ-μθνυμάτων. 

Αυτό το ςφςτθμα κα εγκαταςτακεί ςτο κζντρο ελζγχου εντόσ μεταλλικοφ ερμαρίου 

ςτιβαρισ καταςκευισ και διπλισ βαωισ ωοφρνου και κα περιλαμβάνει: Συγκρότθμα 

ενιςχυτϊν. 

Το ςυγκρότθμα αυτό κα περιλαμβάνει τισ παρακάτω ςυςκευζσ που κα ζχουν τθν 

απαιτοφμενθ ιςχφ για να εξαςωαλίηουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του όλου ςυςτιματοσ 

μετάδοςθσ ςθμάτων ςυναγερμοφ-μθνυμάτων: 

Ρίνακασ ελζγχου ηωνϊν και αυτοματιςμϊν. 

Κα ζχει τον απαιτοφμενο αρικμό ηωνϊν και για κάκε ηϊνθ κα ωζρει διακόπτθ on/off με 

ενδεικτικι λυχνία και επιλογζα. Κα περιλαμβάνει τουσ αυτοματιςμοφσ μεταγωγισ ςε 

κατάςταςθ ςυναγερμοφ και επανζταξθσ, ϊςτε όλεσ οι ηϊνεσ να 

ςυνδζονται αυτόματα. Επίςθσ κα παρζχει τισ δυνατότθτεσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ του 

πίνακα πυρανίχνευςθσ. 



Μονάδεσ τροωοδοςίασ. 

Το ςφςτθμα μετάδοςθσ ςθμάτων ςυναγερμοφ-μθνυμάτων κα ωζρει τισ απαραίτθτεσ 

μονάδεσ τροωοδοςίασ για τθν τροωοδότθςθ όλων των ςυςκευϊν του. 

Φωτεινζσ πινακίδεσ. 

Οι ωωτεινζσ πινακίδεσ κα εγκαταςτακοφν ςτα απαραίτθτα ςθμεία του κτιρίου. Είναι 

ωωτιηόμενεσ εςωτερικά με λυχνίεσ πυράκτωςθσ και τροωοδοτοφμενεσ από τουσ πίνακεσ 

ωωτιςμοφ αςωάλειασ με ιδιαίτερεσ θλεκτρικζσ γραμμζσ. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κα είναι 

εξοπλιςμζνεσ με ρελαί που κα διεγείρεται από τον πίνακα πυρανίχνευςθσ, ζτςι ϊςτε όταν 

ςθμάνει πυρκαγιά να ανάβουν αυτόματα οι πινακίδεσ. Οι πινακίδεσ κα ζχουν μικοσ 25cm 

και φψοσ 17cm περίπου πλάτοσ δε ανάλογο και κα ωζρουν πλαςτικό κάλυμμα χρϊματοσ 

λευκοφ "ματ" με κόκκινα γράμματα και ςιματα, όπωσ ςθμειϊνονται ςτα ςχζδια. Το 

κάλυμμα κα αωαιρείται εφκολα για τον ζλεγχο του ωωτιςτικοφ. 

Οι πινακίδεσ κα τοποκετθκοφν επίτοιχεσ ι κα αναρτθκοφν από τθν οροωι ςε φψοσ 20cm 

πάνω από τισ κφρεσ ι 30cm κάτω από τθν οροωι αντίςτοιχα. 

Οι ενδεικτικζσ πινακίδεσ κα είναι ωωτιςτικά ςϊματα αςωάλειασ με ωωτεινι πλάκα μονι ι 

διπλι, θ οποία ωωτίηεται από το δίκτυο αλλά παραμζνει ωωτιςμζνθ, με τθ βοικεια 

ςυςςωρευτι και μετά από τθ διακοπι του ρεφματοσ. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά ωωτεινισ πινακίδασ: Τάςθ τροωοδοςίασ ρεφματοσ: 220V. 

Λςχφσ ωωτεινισ πλάκασ ςυςςωρευτι: 6W. Λςχφσ ωωτεινισ πλάκασ δικτφου: 14W. 

Χωρθτικότθτα ςυςςωρευτι: 3Αh. Μζγιςτοσ χρόνοσ ωωτιςμοφ ςε ϊρεσ: 2. Τφποσ 

ςυςςωρευτι: ξθρόσ. 

Μικοσ x φψοσ : 25x17cm. 

Lumens ωωτεινισ πλάκασ ςυςςωρευτι 80. Lumens ωωτεινισ πλάκασ δικτφου: 170. 

Φωτεινόσ επαναλιπτθσ. 

Ο ωωτεινόσ επαναλιπτθσ τοποκετείται μακριά από τον πυρανιχνευτι ςτισ περιπτϊςεισ 

όπου απαιτείται επανάλθψθ του ςιματοσ ςυναγερμοφ. 

Κα είναι ςχιματοσ τετραγωνικοφ μζςα ςε κουτί από βακελίτθ, διαςτάςεων 80x80mm 

τουλάχιςτον και κα είναι κατάλλθλοσ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 

Κα ωζρει κόκκινθ λυχνία αίγλθσ που ςυνδζεται παράλλθλα με τθν λυχνία τθσ βάςθσ του 

ανιχνευτι για ταυτόχρονθ ωωτεινι ζνδειξθ του ςυναγερμοφ. 

Ρυροςβεςτιρεσ. Ρυροςβεςτιρασ CO2. 

Κα είναι καταςκευαςμζνοσ από μαγγανιοφχο χαλυβδοζλαςμα και δοκιμαςμζνοσ ςε πίεςθ 

250bar. Κα ωζρει ορειχάλκινθ βαλβίδα με ενςωματωμζνθ διάταξθ αςωάλειασ ζναντι 

υπερπίεςθσ, ρυκμιςμζνθ ςτα 190bar, ελαςτικό ςωλινα με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ, 

δοκιμαςμζνο ςτα 300bar και ελαςτικι χοάνθ με υψθλι διθλεκτρικι αντοχι. 



Ρυροςβεςτιρασ ξθράσ κόνεωσ. 

Κα είναι καταςκευςμζνοσ από χαλυβδοζλαςμα ποιότθτασ EDDQ, πίεςθσ δοκιμισ 35bar 

χωρίσ ωιαλίδιο CO2. Θ ςκόνθ κα ωζρεται ςε ατμόςωαιρα CO2, ϊςτε να εξαςωαλίηεται πίεςθ 

λειτουργίασ τουλάχιςτον 10,5bar. Κα ωζρει μόνο ζνα (1) άνοιγμα επί του οποίου κα είναι 

κοχλιωμζνα θ βαλβίδα εκτόξευςθσ, θ χειρολαβι και το μανόμετρο ελζγχου τθσ εςωτερικισ 

πίεςθσ, με ζντονα και ευκρινι ςφμβολα για τον άμεςο ζλεγχο τθσ πίεςθσ. Κα ωζρει δε 

ςκόνθ τφπου B-C-E (150kV) με αντίςτοιχθ ζνδειξθ. 

Τ.Ρ.15. ΑΝΥΨΩΤΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

Πλα τα αντλιοςτάςια πρζπει να είναι εξοπλιςμζνα με κατάλλθλουσ ανυψωτικουσ 

μθχανιςμοφσ (γερανοδοκοφσ, βαροφλκα, υδρλαυλικά και θλεκτρικά ανυψωτικά 

μθχανιματα) που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανφψωςθ των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων και 

των Θ/Η. 

Ρρζπει να προβλεωκοφν ανυψωτικά μθχανιματα και για τα αντλιοςτάςια, τα οποία κα 

τοποκετθκοφν ςτο μζςο των δρόμων, ϊςτε να εξαςωαλίηεται θ ανφψωςθ και θ 

απομάκρυνςθ των αντλιτικϊν ςυγκροτθμάτων με αςωάλεια ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. 

Τα ανυωτικά αυτά κα είναι ςυναρμολογοφμενα και ο εξοπλιςμόσ κα μπορεί να 

αποκθκευεται ςτο χϊρο του θλεκτροςταςίου. 

Ο ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν αποςυναρμολόγθςθ και 

απομάκρυνςθ από το ζργο του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ για λόγουσ ςυντιρθςθσ. Ο 

μθχανιςμόσ ανφψωςθσ πρζπει να είναι διαςταςιολογθμζνοσ για τθν ανφψωςθ και 

μεταωορά του βαρφτερου αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ, το οποίο βρίςκεται ςτθν περιοχι 

δράςθσ του. 

Σε όλουσ μθχανιςμοφσ ανφψωςθσ κα πρζπει να αναγράωεται ευκρινϊσ θ ανυψωτικι 

ικανότθτα. 

Το ςυγκρότθμα ανυψϊςεωσ πρζπει να κρζμεται από ζνα ωορείο ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να 

κινείται κατά μικοσ τθσ γερανοδοκοφ. Κάκε άκρο τθσ δοκοφ πρζπει να είναι εωοδιαςμζνο 

με ρυκμιηόμενο εμπόδιο τζρματοσ (stop). 

Το βαροφλκο κατατάςςεται ςτθν κατθγορία Μ2, ςφμωωνα με το ISO 4301-5. Το βαροφλκο 

πρζπει να είναι θλεκτροκίνθτο (για ανυψωτικι ικανότθτα μζχρι 1 t) και κα πρζπει να ωζρει 

πινακίδα πάνω ςτθν οποία κα αναγράωεται το ωορτίο αςωαλοφσ λειτουργίασ. 

Θοριηόντια κίνθςθ του βαροφλκου κα γίνεται μζςω διάταξθσ τροχαλιϊν και τροχϊν ςτθν 

περίπτωςθ που το ωορτίο αςωαλοφσ λειτουργίασ ξεπερνά τα 500 kg. Οι κινθτιρεσ των 

θλεκτροκίνθτων βαροφλκων πρζπει να είναι κατάλλθλοι για δφο ταχφτθτεσ ανφψωςθσ από 

τισ οποίεσ θ ταχφτθτα ερπυςμοφ κα είναι το 1/10 τθσ μεγάλθσ ταχφτθτασ. Κα πρζπει να 

διακζτουν ωρζνο που κα ςυγκρατεί αυτόματα, ακαριαία και ςτακερά, το αναρτθμζνο 

βάροσ όταν διακοπεί το ρεφμα είτε θκελθμζνα είτε λόγω βλάβθσ του δικτφου. 

Θμεγάλθ και μικρι ταχφτθτα ανυψϊςεωσ/κακόδου του ανυψωτιρα πρζπει να ελζγχεται με 

θλεκτροκίνθτο τρόπο από το επίπεδο εργαςίασ μζςω πλιρωσ μονωμζνου κρεμαςτοφ 



χειριςτθρίου χαμθλισ τάςεωσ βαριάσ χριςεωσ, που λειτουργεί με διακόπτεσ - κουμπιά. 

Ρρζπει επίςθσ να προβλεωκεί διακόπτθσ - 

κουμπί κινδφνου. Το κρεμαςτό χειριςτιριο πρζπει να είναι ορκολογικά τοποκετθμζνο ϊςτε 

ο χειριςμόσ να γίνεται από οποιοδιποτε ςθμείο του χϊρου ανφψωςθσ ανεξάρτθτα από τθ 

κζςθ που βρίςκεται το ωορείο ανφψωςθσ. Τα πλικτρα χειριςμοφ κα ζχουν εμωανι ςιματα 

για τθν κατεφκυνςθ τθσ διαδρομισ. 

Ρρζπει να προβλεωκοφν περιοριςτικοί διακόπτεσ για να αποκλείουν τθν υπερβολικι 

ανφψωςθ ι κάκοδο. Ο μθχανιςμόσ πρζπει να ζχει ςυςτιματα αυτόματθσ επαναωοράσ. Και 

οι δφο περιοριςτικοί διακόπτεσ πρζπει να μποροφν να ρυκμιςτοφν μζςα ςτθν περιοχι τθσ 

κανονικισ διαδρομισ του γάντηου.  

 

(Γρεβενά    Ιούνιοσ 2018) 
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