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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

1. Οη παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζπληάρζεθαλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

Δγθχθιην 26 /2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζε ζπλέρεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηεο Σερληθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ (Σ..Τ), γηα λα θαιχςνπλ ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο, πιηθά θαη εξγαζίεο πνπ 

επηβάιινληαη θπξίσο απφ ηηο ηερληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απφ ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ηνλ 

ήδε εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζεκαηνδφηεζεο θαη νδνθσηηζκνχ ζην Δζληθφ θαη Δπαξρηαθφ 

Οδηθφ Γίθηπν ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

2. Κάζε άξζξν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή 

παξάγξαθν, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη εθαξκνδφκελεο ζε απηφ πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ, 

ΚΣ θιπ). Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα 

άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο. 

3. ε περίπηωζη απόκλιζης-ανηίθαζης ζσγκεκριμένοσ όροσ ηοσ παρόνηος ηεύτοσς 

Σετνικών Προδιαγραθών με ηα άρθρα ηης Σ..Τ, ηόηε θα ιζτύει ο όρος-προδιαγραθή 

ηης Σ..Τ 
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Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :  ΣΗΘΑΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Σα παξαθάησ πξντφληα πνπ αθνξνχλ ζηεζαία θαη θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο νδψλ θαη γεθπξψλ 

(.Α.Ο.) νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν πνπ αθνξνχλ ζηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα: 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε 

βάζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

- Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

 

- Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

* θαηεγνξία W1: 0,60 m 

* θαηεγνξία W2: 0,80 m 

* θαηεγνξία W3: 1,00 m 

* θαηεγνξία W4: 1,30 m 

* θαηεγνξία W5: 1,70 m 

* θαηεγνξία W6: 2,10 m 

* θαηεγνξία W7: 2,50 m 

* θαηεγνξία W8: 3,50 m 

 

- Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

 

- Γηακφξθσζε: Μνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

 

Σα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα νδηθά έξγα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο ησλ ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο: 

- Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 

- Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 

- Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 

- Καλνληζκνί πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, ζχκθσλα κε ηελ 

βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

 

 Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο (EC Certificate of 

Conformity) απφ Φνξέα Πηζηνπνίεζε(Notified Body), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα 

ZA ηνπ πξφηππνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5. 

 Σν ζήκα CE ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηεπηθνιιάηαη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

93/68/ία 93/68/EC ζε εκθαλή ζέζε ηνπ ΑΟ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξφκελν 

Παξάξηεκα ZA ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 

 Έθζεζε δνθίκσλ (Test Report) πνπ είλαη ζε ηζρχ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζε πξφζθξνπζε 

(behavior under impact) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαραίηεζεο. Απηή ζα είλαη 

ζχκθσλε κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-3 γηα ηα ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο πξφζθξνπζεο 

(ΑΔΠ), ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-4 γηα ηηο απνιήμεηο. 
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 Δγρεηξίδην Δγθαηάζηαζεο θαη πληήξεζεο (Installation and Maintenance Manual) ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην  νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη (ελδεηθηηθά, 

φρη πεξηνξηζηηθά):  

 Σν γεληθφ ζρέδην εγθαηάζηαζεο, κε πεξηγξαθή  ηνπ ηξφπνπ ζπλαξκνιφγεζεο φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αλνρψλ. 

 Σπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα θείκελα, εθφζνλ ππάξρνπλ (ζπκπιεξσκαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα, ηππηθά ζρέδηα πιεπξηθψλ δηακνξθψζεσλ θ.α.) 

 Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ (ζπλζήθεο εδάθνπο θαη ηξφπνο θαηαζθεπήο ζεκειίσζεο , ζπλαξκνιφγεζε, 

ηνπνζέηεζε , ζχζθημε ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιηθψλ θιπ.) 

 Οη νδεγίεο  γηα ηελ επηζεψξεζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηφξζσζε/επηζθεπή ηνπ 

ζπζηήκαηνο 

 

 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά πιήξσο εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή (installation manual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα) φπνπ ρξεηαζηεί. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά  ηξέρνλ 

κέηξν ηηκέο κνλάδνο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο 

αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ κε ζεξκφ βαζχ γαιβαληζκφ θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1461. 

 

Πξνο εμαθξίβσζε ηεο θαιήο θαηαζθεπήο ησλ ζηεζαίσλ θαη θηγθιηδσκάησλ ε ηερληθή ππεξεζία θαη 

νη επηβιέπνληεο ηνπ έξγνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ εμέηαζε ησλ πιηθψλ ζην εξγαζηήξηα 

ειέγρνπ πιηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Η 

δεηγκαηνιεςία φηαλ απαηηεζεί ζα γίλεηαη δηα ιήςεσο δχν (2) ηεκαρίσλ αλά είδνο ΑΟ. Η δαπάλε 

ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δπίζεο ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη κε φξγαλά ηεο ηελ αθξηβή δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαζψο ησλ παξαγγεικέλσλ πιηθψλ θιπ. 

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα δεηήζεη θαη λα πάξεη δείγκαηα (ζε αλχπνπην ρξφλν θαη κε 

κέζν ηεο ππεξεζίαο) απφ ηνλ ρψξν παξαγσγήο ή απνζήθεπζεο ησλ εηδψλ πνπ πξννξίδνληαη γη' 

απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη καθξνζθνπηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζ' απηά. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαινχληαη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη 

πηζηνπνηεηηθά αληνρψλ πνπ έρνπλ γηα ηα πξντφληα ηνπο, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθά I.S.O., T.U.V., 

C.E. θ.η.ι., ηα νπνία ζεσξνχληαη απαξαίηεηα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΙΓΗΡΟΪΣΟΙ 

 

1.1  ΣΗΛΔΚΟΠΙΚΟΙ ΙΓΗΡΟΪΣΟΙ 

Οη ηειεζθνπηθνί ζηδεξντζηνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζηδεξνζσιήλεο θπθιηθήο δηαηνκήο, 

ζε κνξθή ηειεζθνπηθήο δηάηαμεο. 
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πγθεθξηκέλα ην πξψην ηκήκα ηνπο ζα απνηειείηαη απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 6", 

πάρνπο 4,5 mm, ην δεχηεξν ηκήκα απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 5", πάρνπο 4 mm, ην ηξίην ηκήκα 

απφ ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 4", πάρνπο 4 mm θαη ζηελ θνξπθή ζα ππάξρεη ζηαζεξά γηα φινπο 

ηνπο ηζηνχο ζηδεξνζσιήλαο ηνχκπν Φ94/102 mm. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα είλαη θακπχιεο. 

Οη ζηδεξνζσιήλεο κηθξφηεξεο δηαηνκήο ζα εηζέξρνληαη 0,10 m ηα ή 0,20 m κέζα ζηνπο 

ζηδεξνζσιήλεο κεγαιχηεξεο δηαηνκήο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (ηνχκπν ή ζηδεξνζσιήλαο κε 

ξαθή). 

Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα θέξεη ραιχβδηλε ηεηξάγσλε πιάθα ζηήξημεο θαη ηξηγσληθά 

πηεξχγηα αληηζηήξημεο ειεθηξνζπγθνιιεκέλα θαιά κεηαμχ ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ θαη ηεο πιάθαο 

ζηήξημεο ηνπ ηζηνχ. 

Η δηάηαμε ησλ ηκεκάησλ ησλ ζηδεξντζηψλ, ηα κήθε ηνπο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο πιάθαο 

έδξαζεο θαη ησλ πηεξπγίσλ αληηζηήξημεο ζα έρνπλ, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ζηδεξντζηνχ, ηηο 

παξαθάησ δηαηνκέο, κήθε θαη δηαζηάζεηο. 

 

 

 

Γηα ελδηάκεζα ζπλνιηθά χςε ζηδεξντζηψλ ζα ιακβάλνληαη νη δηάκεηξνη θαη ηα κήθε ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ακέζσο κεγαιχηεξνπ αλαθεξνκέλνπ ζηνλ πην πάλσ πίλαθα χςνπο ζηδεξντζηνχ, κε 

αλάινγε κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπ ηκήκαηνο δηακέηξνπ 4". 

ηελ πεξίπησζε παιαηψλ δηθηχσλ Η/Φ ν θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα εδξάδεηαη ζε 

ραιχβδηλε πιάθα (θαηά DIN 1543) δηαζηάζεσλ 0,50Υ0,50Υ0,015m γηα ηζηνχο χςνπο κέρξη 10m ή 

δηαζηάζεσλ 0,60Υ0,60Υ0,20m γηα ηνπο ηζηνχο χςνπο 10,01m κέρξη 14,00m. Κνξκφο θαη πιάθα 

ζα είλαη θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο κε ζπλερή εμσξαθή αλαιφγνπ πάρνπο. 

Η πην πάλσ ραιχβδηλε πιάθα ζα θέξεη θάζεηα ζ' απηή θαη ζε ίζεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο 

ΙΓΗΡΟΩΛΗΝΑ (εμθανή μήκη ζε μέηρα) 

 

Σηλεζκοπικός 

ζιδηροϊζηός 
6΄΄ 5΄΄ 4΄΄ Φ102mm ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Ύςνπο 8,00 m 3,00 m 2,80 m 1,70 m 0,50 m Γηα ζηδεξνζσιήλεο κε 

ξαθή πνπ εηζέξρνληαη 

θαηά 0,2 m ζην ζσιήλα 

κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. 

 

Γηα ηνχκπν ην 2ν ηκήκα 

ησλ ηζηψλ χςνπο απφ 8 

έσο θαη 11 m ζα έρεη 

κήθνο κεγαιχηεξν θαηά 

0,1 m ελψ ην ηξίην 

κηθξφηεξν θαηά 0,1 m 

Ύςνπο 9,00 m 4,50 m 2,25 m 1,75 m 0,50 m 

Ύςνπο 10,00 m 5,00 m 2,80 m 1,70 m 0,50 m 

Ύςνπο 11,00 m 6,00 m 2,80 m 1,70 m 0,50 m 

Ύςνπο 12,00 m 6,00 m 3,00 m 2,50 m 0,50 m 

Ύςνπο 13,00 m 6,00 m 4,00 m 2,50 m 0,50 m 

Ύςνπο 14,00 m 
χκθσλα κε ηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ΔΗ1/01/481/02-08-86 φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΔΗ1/0/123/08-03-88 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 
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ηέζζεξα (4) εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο πάρνπο 15mm ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ 

δηαζηάζεσλ ησλ θαζέησλ πιεπξψλ 0,15m x 0,30m γηα ηηο πιάθεο δηαζηάζεσλ 0,50x0,50m ή 

0,20x0,35m γηα ηηο πιάθεο δηαζηάζεσλ 0,60x0,60m πνπ ζα είλαη θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλα κε 

δηπιή ζπλερή εμσξαθή αλαιφγνπ πάρνπο, ηφζν πάλσ ζηελ πιάθα φζν θαη πάλσ ζηνλ θνξκφ ηνπ 

ζηδεξντζηνχ. 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιειε δηακφξθσζε ησλ πην πάλσ πηεξπγίσλ ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζπλερήο ζπγθφιιεζε ηνπ θνξκνχ πάλσ ζηελ πιάθα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

ηξηαμνληθψλ ηάζεσλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα απνθνπεί ιίγν ε θνξπθή ηεο νξζήο γσλίαο ησλ 

πηεξπγίσλ. 

Η εθηέιεζε φισλ ησλ ζπγθνιιήζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην DIN 1000. 

Η πην πάλσ πιάθα ζα θέξεη αλάινγε θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 100 mm γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 

θαισδίσλ, θαζψο θαη ηέζζεξηο (4) νπέο ζρήκαηνο νβάι 27x54 mm (ή θπθιηθέο δηακέηξνπ 30 mm) 

ε θάζε κία γηα πιάθα δηαζηάζεσλ 0,50x0,50x0,015m ή νβάι 30x60 mm γηα πιάθα δηαζηάζεσλ 

0,60x0,60x0,020mm γηα ηε δηέιεπζε ησλ κπνπινληψλ ηνπ θισβνχ αγθχξσζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ. 

Οη πην πάλσ 4 νπέο ζα δεκηνπξγνχλ ηεηξάγσλν πιεπξάο 40cm ή 50cm αληίζηνηρα γηα ηνπο 

δχν ηχπνπο πιαθψλ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη νπέο απηέο ζα γίλνληαη επί ηφπνπ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα βάζε ηνπ ηζηνχ). 

ηελ πεξίπησζε λέσλ δηθηχσλ Η/Φ ν θνξκφο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε 

πιάθα δηαζηάζεσλ 0,40x0,40x0,015m γηα ηζηνχο κέρξη 10m δηαζηάζεσλ 0,40X0,40X0,020 κ. γηα 

ηζηνχο κέρξη θαη 13κ. θαη δηαζηάζεσλ 0,50X0,50X0,020m γηα ηζηνχο κέρξη θαη 14 κ. 

Η ραιχβδηλε πιάθα ζα θέξεη θάζεηα ζ' απηή θαη ζε ίζεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ηέζζεξα (4) 

εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο πάρνπο 15 mm ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ δηαζηάζεσλ ησλ 

θαζέησλ πιεπξψλ 0,12x0,25m (φκνηα θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πιαθψλ έδξαζεο). 

Η πην πάλσ πιάθα ζα θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 0,80mm γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ 

θαισδίσλ κέζα ζηνλ ηζηφ θαη ηέζζεξηο (4) νπέο αληίζηνηρεο πξνο ηα κπνπιφληα ηνπ θισβνχ φπνπ 

ζα ζηεξηρζεί ν ηζηφο ζχκθσλα κε αλάινγεο βάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ηζηνχο, βάζεη ηεο 

νηθείαο πεξηγξαθήο πνπ αθνξά ζηνπο θισβνχο. 

Ο ηζηφο κεηά ηε ζρεηηθή πξνεξγαζία, δει. ηελ απφμεζε ηνλ θαζαξηζκφ θαη ινηπέο εξγαζίεο 

γηα λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ζα ππνζηεί ακκνβνιή ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

SVENSK STANDARD SIS 055900 ηνπ 1967 βαζκνχ SA-3 ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ επίβιεςε θαη 

κεηά απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο θαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 12 σξψλ ζα πεξαζηεί κε κία 

ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ επνμηθνχ αζηαξηνχ (PRIMER) θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο 

αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο απφρξσζεο αλνηθηνχ γθξη ρξψκαηνο. Σν ζπλνιηθφ πάρνο 

βαθήο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 0,4 mm. 

Η βαθή ησλ ζηδεξντζηψλ ζα παξακείλεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηεο 

νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

ε απφζηαζε 0,80m απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη νπή νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο επί ηνπ 

θνξκνχ ηνπ ηζηνχ, δηαζηάζεσλ 30cm χςνπο θαη 10cm πιάηνπο, κε θαιά επεμεξγαζκέλεο 

(ιεηαζκέλεο) ηηο ηέζζεξηο αθκέο ηνπ γηα λα κε "θφβνπλ", γηα λα επηηπγράλεηαη ε επρεξήο 

ηνπνζέηεζε θαη εθηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ (θνθξέ). 

Η πην πάλσ νπή ζα θαιχπηεηαη κε θαηάιιειε ζπξίδα απφ ιακαξίλα πάρνπο 3 mm θαιά 
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βακκέλε κε ην ίδην ρξψκα ηνπ ηζηνχ θαη ζα θέξεη απαξαηηήησο νξεηράιθηλεο βίδεο γηα ηε 

ζηεξέσζε ηεο, πνπ ζα βηδψλνπλ πάλσ ζε αλάινγα ζπεηξψκαηα ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ. Η ζπξίδα 

ζα κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε επίζεο απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ ή   γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα ή λα ρξεζηκνπνηεί ην απνθνπέλ ηκήκα ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ γηα ηε δηάλνημε ηεο πην 

πάλσ νπήο, αιιά ζα πξέπεη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε λα είλαη θαιά επεμεξγαζκέλν ζηηο αθκέο ηνπ 

θαη λα βηδψλεη κε νξεηράιθηλεο βίδεο πάλσ ζε αλάινγν εζσηεξηθά ηνπνζεηεκέλν πιαίζην γηα λα 

κελ εμέρεη. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ, θαη ζε θαηάιιειε ζέζε, θνληά ζηελ πην πάλσ νπή, ζα 

πξέπεη λα ζπγθνιιεζεί θαη ν θνριίαο γείσζεο ηνπ ηζηνχ. 

ηνπο ηέζζεξηο (4) ήινπο αγθπξψζεσο ηνπ ζηδεξντζηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ, πξηλ ηελ 

αλχςσζε ηνπ ηζηνχ απφ έλα πεξηθφριην γηα λα ζηεξίδεηαη ε πιάθα έδξαζεο ηνπ ηζηνχ, ρσξίο 

ζθήλεο θαηά ηελ δπγνζηάζκηζε ηνπ, ε νπνία πιάθα ζα ζηεξεψλεηαη κε ζχζθημε ζην πάλσ κέξνο 

ηεο κε έλα (1) πεξηθφριην ζε θάζε ζέζε. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε βάζε ζα 

θαιχπηνληαη ηα ζπεηξψκαηα ησλ κπνπινληψλ θαη ηα πεξηθφριηα κε γξάζν ή βαδειίλε. 

ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ πιάθαο έδξαζεο θαη εδάθνπο, ζα ηνπνζεηείηαη 

απαξαίηεηα ηζηκεληνθνλία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ. 

 

1.2  ΟΚΣΑΓΩΝΙΚΟΙ ΙΓΗΡΟΪΣΟΙ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 

πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

Μεηαμχ πιάθαο έδξαζεο θαη θνξκνχ γηα κελ ηνπο ηζηνχο χςνπο 10-12 m ζα είλαη θαιά 

ζπγθνιιεκέλα ζε ηέζζεξα ηξηγσληθά εληζρπηηθά πηεξχγηα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 15 mm θαη 

δηαζηάζεσλ 15-25 cm ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ απηψλ, ελψ ζηνπο ηζηνχο απφ 13-15 m ζα είλαη 

έμη ηεκάρηα. 

ηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη ζηδεξνζσιήλαο ηνχκπν Φ94/102 mm, πνπ ζα εηζέξρεηαη 

θαηά 0,25 m κέζα ζην άλσ άθξν ηνπ ηζηνχ, φπνπ θαη ζα ειεθηξνζπγθνιιάηαη (θακπχιε άξζξσζε) 

θαη ζα έρεη εκθαλέο κήθνο 40 cm. 

Πάλσ ζε απηφλ ζα ζηεξεψλεηαη βξαρίνλαο κε ελζθήλσζε θαη κε ζχζθημε. 

ην πξνβιεπφκελν χςνο απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη ζπξίδα επαξθψλ δηαζηάζεσλ 

γηα ηελ είζνδν ηνπ αθξνθηβσηίνπ κέζα ζηνλ ηζηφ, πνπ ζα θιείλεη κε πφξηα πνπ ζα είλαη 

ζηεξεσκέλε θαη ζα αλνηγνθιείλεη κε ηελ βνήζεηα ζηξνθέσλ (κεληεζέδεο) πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη εηο ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε εμαγσγή ηεο πφξηαο. Θα θιείλεη δε κε κεραληζκφ 

απιφ θαη αθαηξνχκελν θιεηδί (φπσο απηά ησλ πίιιαξ) θαη ε επηθάλεηα ηεο ζα είλαη ζην ίδην 

επίπεδν κε απηή ηνπ ππνινίπνπ ηζηνχ.  

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηζηνχ θαη ζε θαηάιιειε ζέζε, θνληά ζηε ζπξίδα, ζα ζπγθνιιεζεί θνριίαο 

γείσζεο ηνπ ηζηνχ. 

Ο ηζηφο κεηά ηε ζρεηηθή πξνεξγαζία, δει. ηελ απφμεζε ηνλ θαζαξηζκφ θαη ινηπέο εξγαζίεο 

γηα λα κελ δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ζα ππνζηεί ακκνβνιή ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

SVENSK STANDARD SIS 055900 ηνπ 1967 βαζκνχ SA-3  ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ επίβιεςε θαη 

κεηά απν έγγξαθε έγθξηζε ηεο θαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 12 σξψλ ζα πεξαζηεί κε κία 

ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ επνμηθoχ αζηαξηνχ (PRIMER) θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο 
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αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο απφρξσζηο αλνηθηνχ γθξί ρξψκαηνο. Σν ζπλνιηθφ πάρνο 

βαθήο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 0,4 mm. 

Η βαθή ησλ ζηδεξντζηψλ ζα παξακείλεη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηεο 

νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

Δπίζεο ν ηζηφο δχλαηαη λα θαηαζθεπαζηεί γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΒΑΔΙ ΙΓΗΡΟΪΣΩΝ 

Η βάζε ησλ ζηδεξντζηψλ απφ ρπηφ ζθπξφδεκα C20/25 ζα θαηαζθεπαζζεί σο εμήο: 

Πξψηα ζα αλνηρζεί ιάθθνο ζηνλ νπνίν ζα εγρπζεί ην ζθπξφδεκα γηα ηελ έδξαζε θαη ζηεξέσζε 

ηνπ ηζηνχ. Σν ζηεξεφ απφ ζθπξφδεκα ζα θέξεη δχν νπέο : ε κία θαηαθφξπθε ζην θέληξν ηεο 

νξηδφληηαο επηθάλεηαο θαη ε άιιε πιεπξηθή δηακπεξήο θαη ζα ζπλδένληαη κε πιαζηηθή γσλία PVC ή 

(HELIFLEX) ζπηξάι ηνπιάρηζηνλ Φ50 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ 

γείσζεο. Μέζα ζηε βάζε ζα έρεη ελζσκαησζεί (παθησζεί) θισβφο αγθχξσζεο απφ ζηδεξνγσλίεο 

θαη ήινπο (κπνπιφληα). ηελ ζπλέρεηα ην δηάθελν κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο βάζεο ηεο θνιψλαο θαη 

ηεο ηζηκεληέληαο βάζεσο ζα θαιπθζεί κε ηζηκεληνθνλία. 

Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ δηαθξίλνληαη, αλαιφγσο ηνπ χςνπο ησλ ζηδεξντζηψλ ζε δχν (2) 

θαηεγνξίεο: 

1. Γηα ζηδεξντζηνχο  κέρξη 10 m βάζεηο δηαζηάζεσλ 1,00x1,00x1,20m κε θισβνχο κπνπινληψλ 

Μ24mm. 

2. Γηα ζηδεξντζηνχο κέρξη 11-13 m βάζεηο δηαζηάζεσλ 1,00x1,00x1,50 m κε θισβνχο 

κπνπινληψλ Μ27mm. 

3. Γηα ζηδεξντζηνχο 14-15 m βάζεηο 1,20x1,20x1,80 πη κε θισβνχο κπνπινληψλ Μ36mm.  

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ εθφζνλ νη ηνπηθέο αλάγθεο (θχζε 

εδάθνπο θ.ι.π.) ηo απαηηήζνπλ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 θαη ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 

Οη θισβνί ζα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο ήινπο (κπνπιφληα) αλαιφγνπ κήθνπο φπσο 

αλαθέξεηαη παξαθάησ πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηδεξνγσλίεο θαιά 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο (30/3) ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ ζηε βάζε θαη ρηαζηή ζην άλσ κέξνο πξηλ ην 

ζπείξσκα, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ακεηαθίλεηε ε κεηαμχ ησλ κπνπινληψλ απφζηαζε θαηά ηελ 

πάθησζε ηνπ θισβνχ. 

Σα κπνπιφληα ζα έρνπλ ζην άλσ άθξν ζπείξσκα κήθνπο 10 cm θαιά επεμεξγαζκέλν θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη κε νθηψ πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο (8) ηεο αληίζηνηρεο πξνο ηα κπνπιφληα δηαηνκήο. 

Οη θισβνί, αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ηζηνχ θαη ηεο βάζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: 

I. Γηα ζηδεξντζηνχο κέρξη χςνπο 10 m ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θισβνί κε κπνπιφληα Μ24mm 

κήθνπο 1 m. 

II. Γηα ζηδεξντζηνχο 11-13 m ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θισβνί κε κπνπιφληα Μ27mm κήθνπο 

1,20m. 
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III. Γηα ζηδεξντζηνχο 14-15 m ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θισβνί κε κπνπιφληα Μ36mm κήθνπο 

1,50m εθηφο αλ άιισο απαηηήζεη ε Τπεξεζία ή νη επί ηφπνπ αλάγθεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΙΛΛΑΡ 

Η θαηαζθεπή ηνπ πίιιαξ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ κε ηηο αληίζηνηρεο δηαλνκέο ζα είλαη ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ α) Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 θαη ζπκπιεξσκαηηθά β) 

ππ’αξ.ΔΗ1/0/481/2.7.86 Απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

Σν πίιιαξ ζα είλαη κεηαιιηθφ, ζηεγαλφ, θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο 

(πξνζηαζίαο IP55) θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα γαιβαληζκέλε πάρνπο 2 mm θαη νη 

εζσηεξηθέο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη: πιάηνο 1,20m χςνο 1,0m θαη βάζνο 0,30m.  

Δζσηεξηθά ζα δηαηξείηαη κε ζηεγαλή δηαλνκή ζε δχν ρψξνπο. Ο έλαο πξνο ηα αξηζηεξά, ζα 

πξννξίδεηαη γηα ηνλ κεηξεηή θαη ηνλ δέθηε ηεο ΓΔΗ θαη ν άιινο ζα πξννξίδεηαη γηα ηνλ πίλαθα 

ειεθηξηθήο δηαλνκήο θαη ζα θιείλνπλ κε ρσξηζηέο ζχξεο. Οη πφξηεο ηνπ πίιιαξ ζα εθάπηνληαη 

πνιχ θαιά θαη ζθηθηά ζε φια ηα ζεκεία κε ην θχξην ζψκα ηνπ πίιιαξ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

είζνδνο βξνρήο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν άλσ κέξνο ηνπ πίιιαξ ζα θαιχπηεηαη κε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα, ζα έρεη ην ζθέπαζηξν ζρήκα ακβιείαο γσλίαο θαζέηνπ 5cm θαη ζα πξνεμέρεη κε γπξηζηφ 

ρείινο cm. απφ φιεο ηηο πιεπξέο. ηελ εκπξφζζηα φςε ηεο δεμηάο ζχξαο ηνπ πίιιαξ (ρψξνο 

δηαλνκήο) ζα αλαγξαθεί κε ιεπθά ηππνπνηεκέλα γξάκκαηα ε εμήο επηγξαθή: 

 

«ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ» 

 «Ηιεθηξνθσηηζκφο - Με ξππαίλεηε Νφκνο 2147». 

 

Σν ζχλνιν ηεο επηγξαθήο ζα ηνπνζεηεζεί ψζηε ην θέληξν θάζε ζεηξάο γξακκάησλ λα 

ζπκπίπηεη κε ην λνεηφ θάζεην άμνλα ζην θέληξν ηεο ζχξαο. Η αλαγξαθή ησλ γξακκάησλ ζα γίλεη 

κε δηπιή ζηξψζε ιεπθνχ ειαηνρξψκαηνο. Η κνξθή ησλ γξακκάησλ ζα είλαη ηππνπνηεκέλε θαη δελ 

ζα ππάξρεη δηαζθνξπηζκφο ρξψκαηνο ζε θακηά πεξίπησζε.  

Σν πίιιαξ ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ην θξεάηην έιμεο ησλ θαισδίσλ. ην ζεκείν επαθήο ηνπ κε ηελ βάζε ζα θέξεη 

πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσληά πάρνπο 3mm θαη πιάηνπο 30mm. ηηο 4 γσληέο ηεο ζηδεξνγσληάο ζα 

ζπγθνιιεζνχλ ηξηγσληθέο ιάκεο πνπ ζα έρνπλ νπέο γηα ηε δηέιεπζε ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηε 

βάζε ζθπξνδέκαηνο κπνπινληψλ 1/2" θαη ηε ζηεξέσζε ηνπ πίιιαξ έπ’ απηήο. ην ρψξν ηνλ 

πξννξηδφκελν γηα ηε ΓΔΗ ζα ππάξρεη ζηεξεσκέλε ζηε ξάρε ηνπ πίιιαξ ζηξαληδαξηζηή 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα χςνπο 80cm πιάηνπο 40cm θαη πάρνπο 1,00mm γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 

νξγάλσλ ηεο ΓΔΗ. Η ιακαξίλα ζα ζηεξεψλεηαη εζσηεξηθά ηεο πιάηεο ηνπ πίιιαξ κε πεξηθφριηα 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλα ζ' απηή. 

ην ρψξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο δηαλνκήο, δηαζηάζεσλ νκνίσλ κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρψξν, ζα ππάξρεη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν ηεο παξ.8 ζηεξεσκέλε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα χςνπο 80cm, πιάηνπο 40cm θαη πάρνπο 1mm γηα ηελ έπ’ απηήο ζηεξέσζε ηνπ πίλαθα 

δηαλνκήο. Οη πφξηεο ηνπ πίιιαξ ζα εθαξκφδνπλ ζηεγαλά ζην θπξίσο ζψκα ηνπ πίιιαξ κε ηε 

βνήζεηα ειαζηηθνχ παξεκβάζκαηνο θαη ζα αζθαιίδνληαη κε δχν θιεηδαξηέο καλδαιψζεσο γηα θάζε 

ηκήκα εθ ησλ δχν ηεο πφξηαο, κε αθαηξνχκελε ρεηξνιαβή, βαξέσο ηχπνπ θαη αξίζηεο θαηαζθεπήο 

θαη ιεηηνπξγίαο. Δηδηθά γηα ηηο θιεηδαξηέο πξνηνχ ηνπνζεηεζνχλ ζην πίιιαξ, ε Τπεξεζία ζα 

εγθξίλεη δείγκα πνπ ππνρξενχηαη ν εξγνιάβνο λα πξνζθνκίζεη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία πξνο 
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έγθξηζε. 

Σν πίιιαξ ζα βαθεί κε επνμεηδηθή βαθή απφρξσζεο γθξί γηα πξνζηαζία έλαληη ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. Θα πξνεγεζεί θαζαξηζκφο, ηα ζεκεία ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα βαθνχλ ζε 

δχν ζηξψζεηο κε αληηζθσξηαθφ, ελψ φιν ην ζψκα ηνπ πίιιαξ ζα βαθεί κε εηδηθφ PRIMER γηα ηελ 

πξφζκημε ηνπ ρξψκαηνο ζηελ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ησλ πίιιαξ πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί 

ζηνλ έιεγρν θαηαζθεπήο θαη βαθήο πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ο πίλαθαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή αλζεθηηθφ πνιπεζηέξα, σο 

πξνβιέπεηαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5mm ζα 

έρεη δηαζηάζεηο 70x50cm, βάζνο 20cm ή κεγαιχηεξεο θαη ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (ηχπνπ 

εξκαξίνπ), ζηεγαλνχ, πνπ ε ζηεγαλφηεηα ηνπ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ειαζηηθφ παξέκβαζκα θαηά ην 

θιείζηκν ηεο πφξηαο θαη ζα θέξεη θιεηδαξηά κε ρεηξνιαβή. Ο πίλαθαο ζα θέξεη κεησπηθή πιάθα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ νξγάλσλ φισλ ησλ ζεκείσλ ρεηξηζκψλ. 

Ο πίλαθαο ζα έρεη ελζσκαησκέλα θαη πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλα ηα παξαθάησ φξγαλα θαη 

πιηθά: 

1. Γεληθφ δηαθφπηε 3x63Α θαηά DIN49290. 

2. Αζθάιεηεο ηήμεσο πιήξεηο 25-63 Α ηεκ 3 θαηά DIN49522. 

3. Ρειέ ηζρχνο 3x40Α ή 3x63Α ηεκ. 2 θαηά VDE0660. 

4. Γηαθφπηεο 3x25 Α ηεκ. 2 θαηά DIN49290. 

5. Αζθάιεηεο κηθξναπηφκαηεο 16- 25 Α ηεκ. 6 πιήξεηο θαηά DIN49522. 

6. Μηθξναπηφκαηεο αζθάιεηεο (ηχπνπ WL) 6 Α, θαηά VDE0641 ή ηεθηφ 2Α πιήξεο γηα ηελ 

αζθάιηζε ησλ πελίσλ ξειέ (220 V), ηνπ θσηνθχηηαξνπ, ηνπ ξεπκαηνδφηε θαη ηνπ ιακπηήξα 

ηεκ. 4 

7. Γηαθφπηεο ξάγαο 25Α γηα ηελ θαηά βνχιεζε αθή ηνπ θπθιψκαηνο γηα ζπληήξεζε, γηα ηνλ 

ιακπηήξα εξγαζίαο ηεκ. 2. 

8. Λακπηήξα εξγαζίαο 40W κε ληνπί Δ27 θαη πιαθνξαθφξ. 

9. Ρεπκαηνδφηεο. 

10. Κιέκελο ξάγαο 10-16 mm2 ηεκ. 8. 

11. Μπάξα νπδεηέξνπ - κπάξα γείσζεο. 

12. Μεηαγσγέαο (0-1-2) ρεηξνθίλεηα- θσηνθχηηαξν- ή Σ.Α. 

Δθφζνλ ν πίλαθαο ζα είλαη ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ ηφηε ζα δηπιαζηάδνληαη ηα πιηθά ησλ 

παξαγξάθσλ 4, 5, 7 . Σα πιηθά ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9 κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη εθηφο 

πίλαθα ζην ζψκα ηνπ πίιιαξ. ην ζχζηεκα ησλ πηλάθσλ δχλαηαη λα πξνζηεζεί θαη ζχζηεκα 

ρξνλνξειιέ θαζπζηέξεζεο γηα ηελ αθή θαη ζβέζε ηνπ DIMMING ή ηνπ κεηακεζνλχρηηνπ 

θσηηζκνχ. Η ζπλδεζκνινγία ησλ πιηθψλ θαη νξγάλσλ ζα είλαη ηερληθά άξηηα, ηα δε πιηθά θαη 

φξγαλα ζα είλαη δφθηκα θαη νίθσλ εγλσζκέλεο αμίαο. 
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Ο εξγνιάβνο νθείιεη πξηλ ηελ ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

Τπεξεζία δείγκαηα, πξνζπέθηνπο γηα ηελ έγθξηζε (εηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο παξαγξάθνπο 1,3,4, 5, 

7, θαη 12). Ο πίλαθαο ζα ζηεξεψλεηαη ζηελ αθαηξεηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ηνπ πίιιαξ κε 

πεξηθφριηα θαη θνριίεο κέζσ νπψλ πνπ ππάξρνπλ ζε ηέζζεξα εθαηέξσζελ άλσ θαη θάησ ζεκεία 

ζηε ξάρε ηνπ πίλαθα θαη αληίζηνηρα ηεο ιακαξίλαο ζηήξημεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΓΔΙΩΗ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00. 

πκπιεξσκαηηθά ε άκεζε γείσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νδηθνχ ειεθηξνθσηηζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη εμαζθαιίδεηαη: 

α)  Μέζσ ηδηαηηέξνπ ράιθηλνπ πνιχθισλνπ γπκλνχ αγσγνχ γεηψζεσο δηαηνκήο 25mm2 πνπ 

ζα νδεχεη εληφο ράλδαθνο εθηφο ησλ ζσιήλσλ νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ, εθηφο θαη αλ 

απφ ηηο ζπλζήθεο επηβάιιεηαη λα νδεχεη εληφο ησλ ζσιήλσλ νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ. 

β)  κε αγσγφ φπσο ζηελ παξάγξαθν α) αιιά δηαηνκήο 6 mm2 πνπ ζα ζπλδέεη ην γεληθφ 

δίθηπν γεηψζεσο δει. ηνλ αγσγφ ηεο παξ. α κε ην κεηαιιηθφ ζψκα ησλ ζηδεξντζηψλ. 

γ)   κε πιάθεο γεηψζεσο απφ θχιιν ραιθνχ δηαζηάζεσλ 50x50cm θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

5mm θαη ζα ζπλδένληαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο κε αγσγφ δηαηνκήο 25 mm2 ή 

κεγαιχηεξεο εάλ έηζη νξίδεηαη ζηε κειέηε, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην ηέινο θάζε 

ηξνθνδνηηθήο γξακκήο θαζψο θαη ζε θάζε πίιιαξ. Σέηνηεο πιάθεο γεηψζεσο κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζνχλ θαη ζε ελδηάκεζεο ζέζεηο, αλ δηαπηζησζεί κεγάιε ηηκή ηεο αληηζηάζεσο 

γεηψζεσο ζην δίθηπν. Οη πιάθεο γεηψζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηαθφξπθα κέζα ζην 

έδαθνο, αθνχ αλνηρηεί ν θαηάιιεινο ιάθθνο, ζε βάζνο (ή πάλσ ηνπο πιεπξά) 1,00m 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ζα θέξνπλ δε δχν (2) νπέο γηα ην πέξαζκα, ηε 

ζηεξέσζε θαη ηε ζπγθφιιεζε ηνπ αγσγνχ ηεο παξ. α θαη ζα απέρνπλ (ε θαηαθφξπθε 

επηθάλεηα ηνπο) ηνπιάρηζηνλ 1,00m απφ ηελ πιεζηέζηεξε πιεπξά ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ ή 

πίιιαξ. ε πεξίπησζε πνπ ην έδαθνο είλαη βξαρψδεο ζα θαηαζθεπαζηεί ηξίγσλν 

γείσζεο. 

δ)   Σν αθξνθηβψηην κέζσ ηνπ θνριία γείσζεο ηνπ ζα γεηψλεηαη ζην κεηαιιηθφ ζψκα ησλ 

ζηδεξντζηψλ κε ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν πνιχθισλν γπκλφ αγσγφ γεηψζεσο (θνξδφλη 

ή πιεμνχδα) δηαηνκήο 6 mm2.  

ε)   Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα γεηψλνληαη ζην θνθξέ, κέζσ ηνπ ηξίηνπ αγσγνχ (θίηξηλνπ 

ρξψκαηνο) ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνηήζεσο ηνπο. 

Οη δηαθιαδψζεηο θαη γεληθά νη ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ζα γίλνληαη κε θφιιεζε θαη 

ζα ζπζθίγγνληαη κε θαβνπξάθηα βαξέσο ηχπνπ. Κάζε ζχλδεζε γεηψζεσο πνπ γίλεηαη κέζα ζην 

έδαθνο, ακέζσο κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζα επηρξίεηαη αληηδηαβξσηηθά θαη ζα επηθαιχπηεηαη κε 

πίζζα. 

ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε απψιεηα ιφγσ νθηνεηδνχο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

αγσγνχ γεηψζεσο 5%, νη κεηξήζεηο πνπ απαηηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη ε αμία απαηηνπκέλσλ 

κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζίαο ηνπνζεηήζεσο, ζηεξεψζεσο πξνζηαζίαο θαη ζπζθίμεσο (θαβνπξάθηα, 

αθξνδέθηεο (θσο) βίδεο, ξνδέιεο, θφιιεζε, πίζζα θιπ.). 

Η ιήςε απηνχ ηνπ κέηξνπ πξνζηαζίαο, δει. ηεο άκεζεο γείσζεο πνπ πξναλαθέξακε, δελ 
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απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο φπσο πξαγκαηνπνηήζεη απηήλ κε επηκειή ηξφπν θαη 

θαζ’ φια ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθφ Πξφηππν, ΔΛΟΣ ΗD 384 «Απαιτήσεις για 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΝΔΟΤ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00. 

πκπιεξσκαηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο ηνπ νδνθσηηζκνχ, ζα θαηαζθεπαζηεί 

ππφγεην δίθηπν ζσιελψζεσλ 

Ο ράλδαθαο πνπ ζα αλνηρζεί γη' απηφ ην ζθνπφ ζα έρεη πιάηνο κέρξη 0,50m θαη βάζνο ην 

ιηγφηεξν 0,70m εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εηδηθνί ιφγνη (π.ρ. εκπφδηα, βξάρνη θιπ.) 

επηβάιινπλ λα αλνηρηεί ζε κηθξφηεξν πιάηνο θαη βάζνο. Ο ράλδαθαο ζα είλαη επζχγξακκνο θαη 

πξν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιελψζεσλ ν ππζκέλαο ηνπ ζα θαζαξίδεηαη θαιά απν πέηξεο θαη 

μέλα ζψκαηα θαη ζα γίλεηαη επίπεδνο. Όηαλ ην δίθηπν πξφθεηηαη λα πεξάζεη θάησ απν 

νδνζηξψκαηα ή πιαθνζηξψζεηο, ηφηε ζα εθηειείηαη ηνκή αλαιφγνπ πιάηνπο θαη βάζνπο 

ηνπιάρηζηνλ 20cmή 30cm αληίζηνηρα. Οη εθζθαθέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

ΠΣΠΣ50, Σ 110, XI θαη γεληθά ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Οη ζσιελψζεηο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πην πάλσ ράλδαθα ή ηνκή ζα απνηεινχληαη είηε 

απφ πιαζηηθφ ζσιήλα εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 100 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 2,1 mm πηέζεσο 

ηνπιάρηζηνλ 4 atm   είηε απφ ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) Φ90, πηέζεσο 6 atm, είηε απφ 

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 4΄΄ ή 2΄΄ (ηληζψλ) ειαθξνχ ηχπνπ είηε απφ γαιβαληζκέλν 

ζηδεξνζσιήλα 4΄΄ ή 2΄΄ (ηληζψλ) βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα) φπνπ πεξλνχλ νρήκαηα ή 

δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ εθφζνλ απαηηεζεί  

Οη ζσιελψζεηο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη  κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζχιαθεο χδαηνο θαη επίζεο, νη αγσγνί πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κέζα ζ απηέο λα 

αληηθαζίζηαληαη εχθνια. Απαγνξεχνληαη νη ινμέο δηαδξνκέο. Οη αιιαγέο δηεπζχλζεσο ζα 

επηηεινχληαη κέζσ θακπχισλ ηεκαρίσλ ή γσληψλ ή θαη κε επηκειεκέλε θχξησζε ησλ ζσιήλσλ, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ θξεαηίσλ επηζθέςεσο. 

Οη γαιβαληζκέλεο ζηδεξνζσιήλεο ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ εηδηθψλ γαιβαληζκέλσλ 

ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ (κνχθεο) θαη ζα είλαη θνριησηέο. Οη ζπγθνιιήζεηο, δελ επηηξέπνληαη. Οη 

πιαζηηθνί ζσιήλεο, γηα ηελ κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε, ζα θέξνπλ θσδσλνεηδή θεθαιή. Γεληθά ην 

εζσηεξηθφ θαη ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη απφιπηα ιεία, ζε ηξφπν πνπ ην κνλσηηθφ 

πεξίβιεκα ησλ αγσγψλ λα κελ πθίζηαληαη θζνξά θαηά ηελ έιμε ηνπο κέζα ζηνπο ζσιήλεο. 

Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιελψζεηο, νη ράλδαθεο ζα επηρσκαησζνχλ αξρηθά κε ζηξψζε 

άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πιηθά επηρσκάησλ θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζήο, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00. Σν πιηθφ ηεο επαλεπίρσζεο 

ζα θαηαβξέρεηαη θαη ζα ζπκππθλψλεηαη κε θαηάιιεια κεραλήκαηα ζε πνζνζηφ 95% ζχκθσλα κε 

ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν δνθηκαζίαο PROCTOR. Η επίβιεςε ζα ειέγρεη ηε ζπκπχθλσζε θαη 

κφλν κεηά απν έγγξαθε έγθξηζή ηεο επηηξέπεηαη λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ΠΣΠ ε 

νδνζηξσζία, ηα αζθαιηηθά ή νη πιαθνζηξψζεηο. Σα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθήο ζα 

κεηαθέξνληαη ζηελ πιεζηέζηεξε επηηξεπφκελε απφ ηελ Αζηπλνκία ή άιιε ζπλαξκφδηα Αξρή. 

ηνλ ππζκέλα ηνπ ράλδαθνο ζα ηνπνζεηεζεί ν πνιχθισλνο ραιθφο γεηψζεσο ηνπ δηθηχνπ, 

δηαηνκήο 25 mm2. 
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Μέζα ζηνπο πην πάλσ ζσιήλεο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη αγσγνί ηνπ δηθηχνπ (θαιψδηα Ν.Τ.Τ. 

4x10 mm2) κε έιμε, κε ηε βνήζεηα ζπξκάηηλνπ νδεγνχ απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν δηακέηξνπ 

4mm. Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα αγσγνχο γεληθά (θαιψδηα, ραιθνί) πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ 

αχμεζε, ζην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπο, απφ νθηνεηδή ηνπνζέηεζε ηνπο θαη ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη 

ζε επζχγξακκν κήθνο απν άθξε ζε άθξε. 

Οη ζέζεηο ησλ πίιιαξ, ησλ ηζηψλ, ηεο δηαδξνκήο θαη ηνπ βάζνπο ησλ ραλδάθσλ ησλ 

ζεκειίσλ θαη ησλ ηνκψλ ζα θαζνξίδνληαη, θάζε θνξά, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε. 

ε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε ζα θαζνξίδεηαη επίζεο θάζε θνξά θαη θάζε άιιν ηερληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αθνξά ζηα δίθηπα, φπσο π.ρ. είδνο-χςνο ηζηψλ, είδνο- δηαηνκέο- δηαδξνκέο 

αγσγψλ, ηξφπνο ζηεξίμεσο, θσηηζηηθψλ, πηλάθσλ, θπηίσλ θιπ. (πάθησζε - ζηδεξνθαηαζθεπή) 

θιπ. 

Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, λα εηδνπνηεί έγθαηξα ηελ 

Τπεξεζία ην αξγφηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα, γηα ηνλ ηφπν εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ, 

νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε απξφζθνπηε άζθεζε ηεο 

επίβιεςεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  :  ΑΚΡΟΚΙΒΩΣΙΟ ΙΣΟΤ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00. 

Απηφ ζα θέξεη ζην κελ θάησ κέξνο ηνπ εηδηθή δηκεξή ππνδνρή δχν εηζφδσλ θαηάιιειε γηα 

ππφγεην θαιψδην 4x6 mm2 κέρξη 4x16 mm 2 ζην δε πάλσ κέξνο ζηππηνζιίπηε ή ζηππηνζιίπηεο. 

Μέζα ζην θηβψηην ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο αθξνδέθηεο ησλ 10-16 mm2 κία αζθάιεηα 

αληίζηνηρα ζε θάζε γξακκή πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ 6Α (ηχπνπ ηακπαθέξαο ή 

θπζηγγίνπ) θαηάιιειε γηα ην αθξνθηβψηην θαη θνριίαο πξφζδεζεο ηνπ ραιθνχ. Σν φιν θηβψηην ζα 

θιείλεη ζηεγαλά κε πψκα κε θνριίεο. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ φινπ αθξνθηβσηίνπ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ IP54 (p44) θαηά 

DIN40050/IEC144. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ηνπνζεηείηαη κε επρέξεηα κέζα 

ζηνλ ηζηφ θαη λα είλαη επαξθέο θαη άλεην γηα ηελ ζπλδεζκνινγία ησλ αθηθλνχκελσλ θαη 

αλαρσξνχλησλ ππνγείσλ θαισδίσλ θαζψο θαη ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ ζηα θσηηζηηθά. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αθξνθηβσηίσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη δείγκα 

απηψλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε. 

Η Τπεξεζία δχλαηαη λα εγθξίλεη θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αθξνθηβψηην, εθ' φζνλ ηνχην 

πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ. 

Σν αθξνθηβψηην ζα παξαδνζεί θαη ζα πιεξσζεί πιήξσο ζπλδεδεκέλν. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΓΙΜΔΡΔ ΥΤΣΟΙΓΗΡΔΝΙΟ Ή ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΙΒΩΣΙΟ ΤΝΓΔΗ 

ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΚΑΛΩΓΙΟΤ, ΔΤΘΤ Ή ΥΗΜΑΣΟ ΣΑΦ (ΜΟΤΦΑ) 

Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη αλάινγεο κε ηε δηαηνκή ηνπ ππφγεηνπ θαισδίνπ. Πξηλ απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζηα θηβψηηα, πξέπεη απηά λα απνζηεγλψλνληαη απφ ηπρψλ 
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πγξαζία κε θαηάιιειε ζέξκαλζε. ηελ θαηαζθεπή ηεο ππφγεηαο ζχλδεζεο (κνχθαο) 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κηθξνυιηθψλ, δειαδή ζπγθνιιήζεηο ησλ 

ππνγείσλ θαισδίσλ (9 ηεκ), κνλσηηθή ηαηλία (ιαδνηαηλία ησλ 8mm), κνιχβδηλε ηαηλία 1,50mm, 

κνλσηηθή χιε (κάζζα) άξηζηεο πνηφηεηαο γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 12000V (5θηιά), αθξνδέθηεο 

γείσζεο ησλ 6mm2 (10 ηεκ), ράιθηλνο αγσγφο γεηψζεσο ησλ 6mm2 θιπ. κηθξνυιηθά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΒΡΑΥΙΟΝΔ 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00. 

πκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ ηα θάησζη: 

 Οη βξαρίνλεο φζνλ αθνξά ην κήθνο, θιίζε θιπ. ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ θσηνηερληθή 

κειέηε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο. 

 Ο πξφβνινο ζα είλαη επζχγξακκνο ή θακπχινο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Ο 

επζχγξακκνο πξφβνινο ζα έρεη θιίζε ηφζσλ κνηξψλ φζεο απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε. Σν άθξν ησλ πξνβφισλ ζα είλαη δηακνξθσκέλν έηζη, ψζηε λα ππνδέρεηαη 

ην θσηηζηηθφ ζψκα. Σα ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο, ηα νπνία ζα πξνζερζνχλ λα 

γίλνπλ επηκειεκέλα θαη νιφθιεξνο ν βξαρίνλαο ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ, θαηά 

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1461, θαη ην πάρνο ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

70 κm. 

 Οη βξαρίνλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θσηηζηηθά ζψκαηα Να ρακειήο πηέζεσο ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 2 1/2" κα απφιεμε άθξνπ 2", κε ίδηα 

σο άλσ βάζε θαη φκνην κε ηνπο ππάξρνληεο κήθνο πξνβφινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ. 

Απηφκαηε ζπζθεπή αθήο θαη ζβέζεο θσηηζηηθψλ (θσηνθχηηαξν) κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 

ξχζκηζεο απφ 5-500 LUX ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε κεησηήξσλ θσηηζκνχ θαη 500 - 600 LUX αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κεησηήο θσηηζκνχ. 

Σν θσηνθχηηαξν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V – 50Hz κε νλνκαζηηθή 

έληαζε 6A (σκηθή θφξηηζε). 

Η ζπζθεπή κε δχν θαζνδηθέο ιπρλίεο κνιχβδηλσλ θσηνθχηηαξσλ θαζψο θαη φια ηα 

ππφινηπα φξγαλα γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε θπηίν απφ ρπηφ 

αινπκίλην κε βξαρίνλα θαη θνιάξν ζηεξέσζεο ηνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε. 

Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε επηβξάδπλζε αθήο θαη ζβέζεο ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ γηα ηελ 

απνθπγή ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηπρφλ παξνδηθέο ζθηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ λέθε ή άιιε αηηία. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο :  ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ. 

Απηή απνηειείηαη απφ: α) Έλα ζηεγαλφ ρπηνζίδεξν θηβψηην πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ 

ηξηπνιηθφ δηαθφπηε ησλ 63 Α κε ηξείο αζθάιεηεο ησλ 63 Α πιήξεηο, β)Έλα ζηεγαλφ ρπηνζίδεξν 

θηβψηην πνπ πεξηέρεη δπν ξειέ ηζρχνο 3X40W θαη κε δπν βνεζεηηθέο αθέο κε πελίν δεχμεο 220V 

θαη έμη (6) αζθάιεηεο πιήξεηο ησλ 25 Α. 



 
                                                                   ειίδα 18 απφ 25 

ην ρπηνζίδεξν θηβψηην ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαη πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνο έλαο 

σξνινγηαθφο δηαθφπηεο ρξνλνδηαθφπηεο, θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν 220V/50 πεξηφδσλ, 

κνλνθαζηθφο θαη γηα ζπλερή θφξηηζε 25A εθφζνλ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο είλαη ζπλ(θ) 1,0 κέρξη 

0,5. ε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ιπρλίεο ππξαθηψζεσο ηφηε ζα κπνξεί λα 

θνξηηζζεί κέρξη 10Α. 

Ο σξνινγηαθφο κεραληζκφο ηνπ ζα είλαη νπσζδήπνηε ειεθηξνληθφο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

αζχγρξνλν θηλεηήξα (ηζρχνο 0,8W πεξίπνπ), ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη πάληα ππφ ηάζε κε 

επηηξεπφκελε δηαθχκαλζε 15% ηεο νλνκαζηηθήο. Θα είλαη εθνδηαζκέλνο κε εθεδξηθή πνξεία 

ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 36 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή δηαθνπήο ηεο ηάζεο. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δίθηπν πφιεο δηαθνπεί, νπφηε ν ρξνλνδηαθφπηεο ζα 

βξεζεί εθηφο ηάζεο, ηφηε απηφο ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη γηα 36 ψξεο κε ηελ εθεδξεία πνπ ζα 

δηαζέηεη. 

Ο σξνινγηαθφο δηαθφπηεο ζα έρεη έλα δίζθν δηαηξεκέλν ζε 24 ψξεο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα 

ππάξρνπλ δπν θηλεηέο επαθέο γηα ηελ επηζπκεηή ειεθηξηθή δεχμε (αθή θαη ζβέζε) θάζε 24ψξνπ. 

Θα επηηξέπεηαη κέγηζηε απφθιηζε ζε δηάζηεκα 30 εκεξψλ θαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C, ζε 5 

ιεπηά, γηα δε δηαθχκαλζε απφ 0°C κέρξη 40°C έλα δεπηεξφιεπην ηελ εκέξα. Ο φινο κεραληζκφο 

ζα βξίζθεηαη κέζα ζε θέιπθνο. 

ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ ρξνλνδηαθφπηε θαη θσηνθχηηαξνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ δπν 

δηαθφπηεο, παξάιιεια κε ηα πξναλαθεξζέληα φξγαλα. 

Η φιε δηαλνκή ζα πεξηιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο θιάληδεο, ζηππηνζιίπηεο θιπ. εμαξηήκαηα 

γηα ηελ πιήξε ζχλδεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε θαζψο θαη ξεπκαηνδφηε ηχπνπ ΟΤΚΟ, εμσηεξηθφ 

θαη εζσηεξηθφ θσηηζκφ ΠΙΛΛΑΡ απνηεινχκελν απφ κία κεηαιιηθή ρειψλε θαη έλαλ κεηαιιηθφ 

δηαθφπηε. 

Γεληθά ε ρπηνζηδεξά δηαλνκή ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα φξγαλα θαη πιηθά ηνπ ζηεγαλνχ 

πίλαθα ηνπ άξζξνπ 4. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ. 

Α) ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ Na ΥΠ, Na ΤΠ, Hg 

Ιζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00. 

Γεληθά ηζρχνπλ νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Διιεληθά Πξφηππα ΔΛΟΣ 

ΔΝ 60598/. 2. 3./ηνπ 2003 θαη ε απφθαζε Γ13β/νηθ.165 22/30.11.2004, νη ΟΜΟΔ-ηεχρνο 9 

«Οδηθέο ήξαγγεο, έξγα Η/Φ θαη θσηηζκφο ππαηζξίσλ νδηθψλ έξγσλ» πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 

Απφθαζε ΓΜΔΟ/α/0/285/19-2-03 θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη, ηξνπνινγίεο ή 

δηνξζψζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ηζρχνπλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηα ΦΔΚ 573/Β79.9.86, 177/Β731.3.88 θαη 288/Β729.3.77, 

φπσο δηνξζψζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

Σα θσηηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη αληηζακβσηηθά, απζηεξψο ηνπ ηχπνπ CUT – OFF θαηά 

CIE. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη λα ηνπνζεηεζνχλ γεληθά ζα είλαη νδηθνχ 

θσηηζκνχ, πξνζηαζίαο ζην ρψξν ηνπ ιακπηήξα θαη' ειάρηζην IP65, θαη ζην ρψξν πξνζηαζίαο 
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νξγάλσλ IP43, γεθπξψλ θαη ππνγείσλ δηαβάζεσλ . 

Σα δίθηπα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο απαηηνχλ θσηηζηηθά πδξαξγχξνπ, Τ.Π.250W ή 400W, Na 

Τςειήο Πίεζεο 250W ή 400W, Na ρακειήο πίεζεο 135W ή 180W, θζνξηζκνχ επίηνηρα ή 

θνππαζηήο 1x36W, 2x36W, 1x58W, 2x58W. ηα δίθηπα ζπληήξεζεο ζα θαηαβάιιεηαη 

πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο θσηηζηηθψλ νκνίσλ κε ηα ππάξρνληα ή νκαδνπνίεζεο δηα κεηαθνξάο 

γηα επίηεπμε νκνηνκνξθίαο. Δπίζεο λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ξπζκίζεσο θσηεηλήο αθήο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 40%. 

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα  πξνζθνκίζεη πξνζπέθηνπο, 

ηερληθά ζηνηρεία θιπ. θαη ελδερνκέλσο δείγκαηα ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπο.  

Η Τπεξεζία κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζε νπνηνδήπνηε έιεγρν πξνο 

δηαπίζησζε ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φπσο π.ρ. κεηξήζεηο CUT – OFF, ζπληειεζηνχ ηζρχνο απνδφζεσο, ρξεζηκνπνηήζεσο θαηά CIE, 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε AL θαζξέπηε θαη θειχθνπο θιπ. Οη έιεγρνη θαη νη κεηξήζεηο ζα δηεμάγνληαη 

απφ θξαηηθά εξγαζηήξηα (Πνιπηερλείνπ, ΓΔΗ θιπ.) θαη νη δαπάλεο ζα βαξχλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δάλ ν αλάδνρνο έρεη ηνπνζεηήζεη ζηα δίθηπα κε εγθεθξηκέλν θσηηζηηθφ ζψκα, ηφηε απηφο, 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν εγθεθξηκέλν, αθνχ ηεξεζνχλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

 

Β) ΦΩΣΙΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ LED 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :  

 Σχπνο θσηηζηηθνχ : εηδηθνχ ηχπνπ γηα θσηηζκφ δξφκσλ γηα ηνπνζέηεζε ζε βξαρίνλα 

ηζηνχ 

 Κέιπθνο : θξάκα αινπκηλίνπ 

 Γηαθαλέο θάιπκκα : γπαιί ή πνιπθαξβνληθφ 

 Φσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : αζχκκεηξε επξεία δέζκε 

 Λακπηήξεο : LED ιεπθνχ θσηφο 

 Θεξκνθξαζία ιεπθνχ ρξψκαηνο (CCT) : 4000 - 6000 °K  

 Υξσκαηηθή απφδνζε (Color Rendering Index) : ηνπιάρηζηνλ 65 

 Φσηεηλή απφδνζε θσηηζηηθνχ (ζπλνιηθή) : ηνπιάρηζηνλ 70 lm/W 

 Γπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο κείσζεο θσηεηλήο απφδνζεο (Dimming) : 

ηνπιάρηζηνλ κηα βαζκίδα 50% 

 Υξφλνο δσήο ιακπηήξσλ (L70) : ηνπιάρηζηνλ 50,000 ψξεο 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο θσηηζηηθνχ : ηνπιάρηζηνλ IP65 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο : 230V / 50 Hz 

 πληειεζηήο άεξγνπ ηζρχνο (cos θ) : ηνπιάρηζηνλ 0.85 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -20 έσο +40°C 

 Πηζηνπνίεζε : ηνπιάρηζηνλ ISO 9001 θαη CE Mark 

 Ύςνο ηζηψλ ηνπιάρηζηνλ 9,00 κ 

Σνλίδεηαη φηη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ, θαη ε ηειηθή ηνπο απνδνρή θαη εγθαηάζηαζε ελαπφθεηηαη 

ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΤΛΙΚΑ 

H αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ή θαηεζηξακκέλνπ πιηθνχ ζα γίλεηαη απφ άιιν θαηλνχξγην ην 

νπνίν ζα είλαη ίδην κε ην αληηθαζηζηψκελν, εθηφο αλ άιισο θξίλεη ε Τπεξεζία. 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ ηζηψλ θαη ησλ βξαρηφλσλ ηνπο ζα γίλεηαη κε άιινπο νκνίνπ ηχπνπ θαη 

δηαζηάζεσλ κε ηνπο πεζκέλνπο, εθηφο αλ άιισο απαηηήζεη ε Τπεξεζία. 

Οη ιακπηήξεο αλάινγεο έληαζεο πνπ ηπρφλ ζα ελζσκαησζνχλ πξέπεη λα είλαη πςειήο 

πίεζεο αηκψλ πδξαξγχξνπ είηε ρακειήο ή πςειήο πίεζεο αηκψλ λαηξίνπ, θζνξηζκνχ θιπ. θαηά 

πεξίπησζε, εθηφο αλ άιισο απαηηήζεη ε Τπεξεζία. 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεηαη κε άιια νκνίνπ ηχπνπ θαη ηζρχνο κε 

ηα παιαηά, εθηφο αλ άιισο απαηηήζεη ε Τπεξεζία. 

Σα ππφγεηα θαιψδηα πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηά ζα αληηθαζίζηαληαη κε άιια ηχπνπ 

ηνπιάρηζηνλ ΝΤΤ ίζεο δηαηνκήο κε ηα ηξαπκαηηζκέλα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε πιαζηηθνχο 

ζσιήλεο ή ζσιήλεο ΡΔ ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο θαηά πεξίπησζε, εθηφο αλ άιισο 

απαηηήζεη ε Τπεξεζία.  

Σα δηάθνξα ρξεζηκνπνηνχκελα θαη ελζσκαηνχκελα ζην έξγν πιηθά, ζπζθεπέο ειεθηξηθά 

εμαξηήκαηα κεραλήκαηα φξγαλα θιπ. ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηνο, θαηλνπξγή θαη ζα είλαη εγρψξηα 

(αλ ππάξρνπλ) ηχπνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Όια ηα πην πάλσ πιηθά θιπ. ζα πξέπεη λα 

επηζεκαίλνληαη, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ HD384, δει. πξέπεη λα ηίζεηαη πάλσ ζ' απηά 

ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ην εκπνξηθφ ηνπ ζήκα ή άιιν ζχκβνιν αλαγλσξίζεσο θαζψο θαη ηα 

απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο. Απηή ε επηζήκαλζε πξέπεη λα είλαη νξαηή θαη κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε. Η αξρή πνπ ζα δηέπεη ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ είλαη φηη φια ηα ηκήκαηα κηαο 

εγθαηαζηάζεσο πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί ζε ηξφπν πνπ λα αληέρνπλ φρη 

κφλν ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ζε αλσκάινπο, απηφ δε κέρξη ηεο ζηηγκήο 

απνδεχμεσο απηψλ απφ ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, λα κελ απνηεινχλ δε ζε θακία πεξίπησζε 

θίλδπλν γηα ηνπο αλζξψπνπο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ φιε εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά 

άξζξα ηνπ HD384.  

Σα θζαξκέλα πιηθά πνπ αληηθαζίζηαληαη ζα παξαδίδνληαη ζηηο απνζήθεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλεηαη φηη γηα φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο ζην 

έξγν νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πιηθφ Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά 

Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα Σππνπνίεζεο θαη λα θέξνπλ ηελ 

ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ 6690 ΚΤΑ ΦΔΚ 1914/15-06-2012 (ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 334/94 ) αιιά θαη ησλ πξνγελέζηεξσλ ζρεηηθψλ ΚΤΑ) 

Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη πξφηππεο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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Γ. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 15°:  ΤΝΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ θαηάιιεισλ 

ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. Σα ραξαθηεξηζηηθά νη 

πξνδηαγξαθέο θαη νη κειέηεο εθαξκνγήο ησλ ζηεζαίσλ νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο θαη 

ζηελ παξάγξαθν 1.2.3. ηεο Σερληθεο Πεξηγξαθήο  

Δπηπξφζζεηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ, ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε λα 

θαηαγξάςεη θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, ιεπηνκεξή αλαιπηηθά ζηνηρεία εγθαηαζηάζεσλ 

νδνθσηηζκνχ ηνπ Δπαξρηαθνχ θαη Δζληθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Αξθαδίαο (γεσκεηξηθά ζηνηρεία νδνχ, 

ρσξηθή απνηχπσζε ηζηψλ θαη πηλάθσλ δηαλνκήο, ηερληθά θαη ειεθηξηθά ζηνηρεία θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ, ζηνηρεία θαη απνζηάζεηο ηζηψλ, ζηνηρεία πηλάθσλ δηαλνκήο θιπ)  θαη λα απεηθνλίζεη φια 

ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

Δπίζεο, ην αξγφηεξν κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εηδνπνίεζή ηνπ, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θσηνηερληθή κειέηε πξνο έγθξηζε κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ζε 

πεξίπησζε βειηίσζεο-εγθαηάζηαζεο ειεθηξνθσηηζκνχ ηκεκάησλ Δ.Ο. ή θφκβσλ, κε δηθέο ηνπ 

δαπάλεο ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ ηελ Τπεξεζία. Θα πξνζθνκίζεη επίζεο ην αξρείν 

κε ηα θσηνκεηξηθά δεδνκέλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Σέινο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ δηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη θαηφπηλ εληνιήο ηεο, ν αλάδνρνο 

είλαη ππνρξεσκέλνο, εληφο δηαζηήκαηνο είθνζη (20) εκεξψλ, λα πξνβεί ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 

θσηνηερληθήο κειέηεο-ζθνπηκφηεηαο κε θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ LED, αδαπάλσο γηα ηελ 

Τπεξεζία. 

ηε ζπλέρεηα θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο θαη εληνιήο, λα πξνβεί ζηελ εγθαηάζηαζε 

ή/θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ Φ. Na ΤΠ θαη ζηελ πινπνίεζε πηινηηθά ηνπ θσηηζκνχ 

ελφο νδηθνχ ηκήκαηνο ή θαη πεξηζζφηεξσλ ηκεκάησλ, κε ηα λένπ ηχπνπ θσηηζηηθά ζψκαηα.  

 

ΑΡΘΡΟ 16°:  ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο αλάδνρνο κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη 

ζηελ Τπεξεζία, ηα αληίζηνηρα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ απηνχ θαη ηα νπνία 

ζα πεξηιακβάλνπλ: νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνχ, γέθπξαο, δηαβάζεσο θιπ., φπνπ ζα θαίλνληαη νη 

ζέζεηο θαη απνζηάζεηο ηζηψλ, θσηηζηηθψλ, θαισδίσλ, ραιθψλ θαη γεηψζεσο πίιιαξ θιπ., θαζψο 

επίζεο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

παξαθάησ ππφδεηγκα. 

Η νξηδνληηνγξαθία ηεο νδνχ θιπ., ζα είλαη αθξηβέο ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ή έγρξσκεο 

αεξνθσηνγξαθίεο κε θιίκαθα 1:1000 ή 1:500, φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ε νδφο θιπ., κε ηηο 

ηπρφλ δηαζηαπξνχκελεο νδνχο, θαζψο θαη ηα πεδνδξφκηα, νη λεζίδεο, νη πιαηείεο. 

Οη ζέζεηο ησλ ηζηψλ ζηα παξαπάλσ ζρέδηα ζα επηζεκαλζνχλ θαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΓΑ’87. 

Πάλσ ζηελ νξηδνληηνγξαθία /αεξνθσηνγξαθία απηή ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα αλαγξάθνληαη: 

 Οη ζέζεηο ησλ ηζηψλ. 
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 Φσηηζηηθά ζψκαηα θαη βξαρίνλεο 

 Σα θαιψδηα 

 Σα θξεάηηα 

 Σν δίθηπν γεηψζεσο 

 Σν πίιιαξ 

Κάζε πίιιαξ θαη ηζηφο ζα ζπκβνιίδεηαη κε α/α θαη νη νπνίνη ζα αλαγξάθνληαη θαη επί ησλ 

ηζηψλ θαη πίιιαξ. ην αξηζηεξφ θαη θάησ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ ζα ππάξρεη πηλαθίδα πνπ ζα 

αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ, ε νλνκαζία ηεο νδνχ, ε ρηιηνκεηξηθή ζέζε, ε θιίκαθα, ε 

εκεξνκελία ζχληαμεο θαη ζρεδίαζεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αλαδφρνπ θαη ην ππφκλεκα ησλ 

ζπκβφισλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17°: ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεξίκλε θαη δαπάλε ηνπ ρσξίο εηδηθή απνδεκίσζε θαη ζε 

βάξνο ησλ Γ.Δ. θαη Ο.Δ. λα θσηνγξαθίζεη ην έξγν ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ.  

ε θάζε θσηνγξαθία ζα αλαγξάθεηαη ε ζέζε, ε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ 

πνπ εηθνλίδνληαη θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ήζειε θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ πιήξε 

θσηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ. Σα αξρεία ησλ 

θσηνγξαθηψλ ζα παξαδίδνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

είλαη αλαγθαίν γηα ηελ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Η πνζφηεηα θαη νη ζέζεηο ιήςεσο θσηνγξαθηψλ ηνπ έξγνπ ζα επηιέγνληαη θαη ζα 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επίβιεςε. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΝΔΣ – ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ 

Παξαηήξεζε: ε αλαγξαθή παχιαο ζηελ ζηήιε Κσδ. ΔΣΔΠ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλε ΔΣΔΠ γηα 
ην ελ ιφγσ αληηθείκελν εξγαζηψλ 
 
εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απνθπγή νγθσδψλ θαη δαπαλεξψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο νη ΔΣΔΠ έρνπλ αλαξηεζεί 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ ( www.ggde.gr) 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΚΩΓΙΚΟ   
ΝΔΣ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

    ΔΚΚΑΦΔ   

1 Α-2 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο -
εκηβξαρψδεο  

ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00 

2 Α-2.1 

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη 
ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο 
ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην ηνπ 
νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ 

ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00 

3 Α-3.3 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο 
βξαρψδεο ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ 

ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00 

    ΓΙΑΝΟΙΞΗ ΣΑΦΡΩΝ   

4 Α-4.1 
Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γεψδεο - 
εκηβξαρψδεο 

ΔΣΔΠ 08-01-01-00 

5 Α-4.2 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο βξαρψδεο ΔΣΔΠ 08-01-01-00 

    
ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ – ΑΡΗ 
ΚΑΣΑΠΣΩΔΩΝ   

9 Α-14 
Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε ηάθξνπ 
ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ 
εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο. --- 

10 Α-15 
Καζαξηζκφο νρεηψλ αλνίγκαηνο κέρξη 
θαη 3,0 m --- 

    ΓΑΝΔΙΑ – ΔΠΙΥΩΜΑΣΑ   

11 Α-18.3 
Γάλεηα ζξαπζηψλ επίιεθησλ πιηθψλ 
ιαηνκείνπ Καηεγνξίαο Δ4 

ΔΣΔΠ 02-06-00-00 

12 Α-20 Καηαζθεπή επηρσκάησλ ΠΔΣΔΠ 02-07-01-00 

13 Α-23 
Καηαζθεπή ζηξψζεο άκκνπ –ζθχξσλ 
κεηαβιεηνχ πάρνπο --- 

    ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ   

14 Β-1 
Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,0 m 

ΔΣΔΠ 02-04-00-00 

    ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ   

  Β-29 Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

 
 
 

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00          
ΔΣΔΠ 01-01-02-00             

ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00          
ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00          
ΔΣΔΠ 01-01-05-00             
ΔΣΔΠ 01-01-07-00             

ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00          
ΔΣΔΠ 01-04-00-00             
ΔΣΔΠ 01-03-00-00  
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  Β-29.4 
Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25 θαη C25/30 

-//-  

15 Β-29.4.1 
Καηαζθεπή ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ 
ηάθξσλ, δηακνξθψζεηο ππζκέλα θιπ 
κε ζθπξφδεκα C20/25 -//- 

16 Β-29.4.4 
Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξφδεκα 
C20/25 -//- 

    ΟΠΛΙΜΟΙ   

  Β-30 Xαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 

17 Β-30.1 
Υάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο 
B500A -//- 

    ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ   

18 ΤΓΡ.11.02.04 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ 
ρπηνζίδεξν (ductile iron) 

ΔΣΔΠ 08-07-01-04 

19 Γ-1.1 
Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ 
πάρνπο 

ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 

20 Γ-2.2 Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) ΠΔΣΔΠ 05-03-03-00 

21 Γ-3 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ΔΣΔΠ 05-03-11-01 

22 Γ-4 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε   

23 Γ-5.2 
Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,06 m 

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 

24 Γ-8.1 
Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  

ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 

    
ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΥΑΙΣΙΗ 
ΟΥΗΜΑΣΩΝ (ΑΟ)   

25 Δ-1.1.6 
ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο 
ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνχ 
πιάηνπο W2. 

ΟΜΟΔ-ΑΟ 

26 Δ-1.3.1 

ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο 
ζπγθξάηεζεο Η1, ιεηηνπξγηθνχ 
πιάηνπο W5, θαηεγνξίαο 
ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α. 

ΟΜΟΔ-ΑΟ 

27 Δ-3.1 
Απνμήισζε ραιχβδηλνπ ζηεζαίνπ 
αζθαιείαο πνπ ηνπνζεηήζεθε κε 
έκπεμε 

ΔΣΔΠ 05-05-02-00 

    ΠΙΝΑΚΙΓΔ   

28 Δ-8.2.2 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο  
κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1  

ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

29 Δ-9.1 
Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, 
ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m 

ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

30 Δ-9.3 
Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κηθξνχ 
κεγέζνπο 

ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

31 Δ-10.1 
ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαλ. 
ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 

ΠΔΣΔΠ 05-04-07-00 

32 Δ-10.2 
ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν 
ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3’’) 

ΠΔΣΔΠ 05-04-07-00 

    ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ ΗΜΑΝΗ   

33 Δ-17.2 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε 
ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά 
πιηθφ  

ΔΣΔΠ 05-04-02-00 

34 60.10.01  Υαιχβδηλνη  ηζηνί νδνθσηηζκνχ  
 



 
                                                                   ειίδα 25 απφ 25 

35 60.10.40 

Φσηηζηηθά ζψκαηα νδνθσηηζκνχ 
ηχπνπ βξαρίνλα κε θσηεηλέο πεγέο 
ηερλνινγίαο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο 
(LED) 

 

36 60.10.80  Πίιιαξ νδνθσηηζκνχ 
 

37 60.10.85   
Φξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο ππφγεησλ 
θαισδίσλ  

 

 

Σρίπολη, 16 – 04 – 2019 

 

 

 

               ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

Παπαπαναγιώηοσ Αθανάζιος 

Μητανολόγος Μητανικός με Α΄β 

 

 

 

 

 

 

Ο Αναπλ. Προϊζηάμενος Σμήμαηος 

σγκοινωνιακών Έργων 

 

 

 

μσρνιώηης Μιταήλ 

Πολιηικός Μητανικός με Α΄β 

 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Προϊζηάμενος  

Γιεύθσνζης Σετνικών  Έργων 

 

 

Κωζηόγιαννης Γεώργιος 

Πολιηικός Μητανικός με Α΄β 

 

Δγθξίζεθε κε ηηο 957/2019 θαη 1459/2019  απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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