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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 
1 . ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 
 
 
1.1  ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΔΣΔΠ, ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ θιπ 
  
1.1.1  Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ γηα ην παξφλ έξγν, ηζρχνπλ νη θαησηέξσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 
 

 Ζ ππ΄αξηζ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 2221 Β / 30-7-2012, «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) 
Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα 
Γεκφζηα Έξγα» 

 

 Ζ Δγθχθιηνο 17/2016 (αξ.πξση.ΓΚΠ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)».  

 
1.1.2 Κάζε άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, αληηζηνηρείηαη κε ηελ αληίζηνηρε ΔΣΔΠ ζηνλ 

Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαθεξφκελεο ΔΣΔΠ κέξνο ησλ 440 ηνπ αλαθεξζέληνο ΦΔΚ, 
πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

 
1.1.3 Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ησλ ΣΠ απφ ηελ Κνηλνηηθή 

Ννκνζεζία νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο 
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, δηα εηδηθήο επηζηνιήο. 

 
 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 
  

α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 
β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην 

ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ 
ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 
1.2 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 
1.2.1 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ: 
- ηηο αλαθεξζείζεο ΔΣΔΠ. 
- ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 ζα εθαξκφδνληαη: 
  
 ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Σππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) 
σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο 
θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

 
1.2.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:  

 
α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 
β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ 
απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο 
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ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ 
νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - 
κέινο. 

 
γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 
θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ παξφλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

 
δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 

(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO 
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΠΑ. 

 
1.3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 
1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε 

ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα 
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο κειέηεο. 

 
1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ 

αλαγλσξίδεη φηη νη πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 
1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ παξφλησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ  θσδίθσλ / πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο Αλάδνρνο δελ ζα 
επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη 
αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ησλ ΣΠ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 
 
1.5.1 Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

πεξηιακβάλεηαη εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα 
θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:  
1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 
2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 
3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 
4. Ζ ζέζε ιήςεο 
5. Ζ ζέζε απφζεζεο 
6. Ζ ψξα θφξησζεο 
7. Ζ ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 
8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 
9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 
 

1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο 
ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 

 
1.5.3 Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο 

ηνπ. 
 
1.5.4 Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα 

απφ αλαιπηηθή επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

 
 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
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1.5.5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ 
θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ 
πιηθνχ.  

 
 

2 . ΠΗΝΑΚΑ  ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ  ΑΡΘΡΩΝ ΜΔΛΔΣΖ  ΜΔ ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ ΚΑΗ 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο πνπ βαζίδνληαη ζηα αλαπφζπαζηα παξαξηήκαηα (Παξάξηεκα 3) 

ηεο Δγθπθιίνπ 26 κε αξηζ. ΓΗΠΑΓ/νηθ/356/ 4-10-2012 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. Απηνί αληηζηνηρνχλ ηα άξζξα ησλ Νέσλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ θάζε εξγαζία γηα ηελ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή ηνπ ππφ δεκνπξάηεζε έξγνπ, κε ηηο 

Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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3. ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

Α. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ηµήµα απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο, ζηνπο ειέγρνπο θαη δνθηµέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζηνλ ηξφπν επηµέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε 

απηή. 

2. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

2.1 Γεληθά 

Σν ζπλεξγείν εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρεη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ζε εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ 

ππξαλίρλεπζεο αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ θάησ απφ ηελ ζπλερή επνπηεία 

εηδηθνχ ηερληθνχ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε µε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηα πην 

θάησ πηζηνπνηεηηθά: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ πην πάλσ εηδηθνχ ηερληθνχ λα επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ππξαλίρλεπζεο µε πιηθά ηνπ πξνκεζεπηή απηνχ. 

β. Πηζηνπνηεηηθά εµπεηξίαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο αλαιφγνπ µεγέζνπο 

θαη ζεµαζίαο. 

2.2 Σξφπνο θαηαζθεπήο 

Οη αληρλεπηέο δελ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ξεχµα αέξα πξνζαγσγήο. Ζ δηαδξνµή ησλ θαισδηψζεσλ 

µεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θνληηλψλ δηαθιαδψζεσλ ζα είλαη ζπλερήο. Απαγνξεχεηαη ε ζπλέλσζε ή 

δηαθιάδσζε θαισδίσλ ρσξίο δηαθιαδσηήξα θαη έμσ απφ ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο. 

Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ αληρλεπηψλ, θνµβίσλ ζπλαγεξµνχ θαη ερεηηθψλ νξγάλσλ δελ ζα γίλεηαη απφ 

θνπηηά δηαθιάδσζεο. Ζ δηαθιάδσζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη µε δηαθιαδσηήξα ηνπνζεηεµέλν 

µέζα ζηελ αληίζηνηρε ζπζθεπή. 

Πξνθεηµέλνπ γηα ζεµείν µε µεγάιν αξηζµφ δηαθιαδψζεσλ επηβάιιεηαη ε ρξήζε πιαζηηθνχ 

θαηαλεµεηή ζε µεηαιιηθφ εξµάξην (θαηαλεµεηήο ηειεθσληθνχ ηχπνπ). 

Σα θαπάθηα ησλ θνπηηψλ δηαθιάδσζεο θαη νη πφξηεο ησλ θαηαλεµεηψλ ζα θέξνπλ επηζήµαλζε µε 

θφθθηλε ηειεία ή µε ην γξάµµα F ζε θφθθηλν αλεμίηειν ρξψµα. 

Oη ζσιελψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαγγειίαο ππξθατάο ζα ρξεζηµνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα 

ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο. 

Οδεπζε θαισδηψζεσλ θπθισµάησλ αληρλεπηψλ, ερεηηθψλ µέζσλ θαη θνµβίσλ ζπλαγεξµνχ µέζα 

ζην ίδην ζσιήλα ή ζράξα γεληθά επηηξέπεηαη εθ'φζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε ζήµαλζε ησλ 

θπθισµάησλ απηψλ ζηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ή πάλσ ζηα θαιψδηα ηα ίδηα, πξνθεηµέλνπ γηα νξαηέο 

νδεχζεηο. 
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3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΔ 

3.1 Γεληθά 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηνπο πην θάησ ειέγρνπο θαη 

δνθηµέο µε παξνπζία ηεο Δπίβιεςεο. 

Οη δνθηµέο θαη νη έιεγρνη ζα γίλνπλ απφ εμνπζηνδνηεµέλνπο ηερληθνχο ηνπ νίθνπ πνπ πξνµεζεχεη 

ηνλ εμνπιηζµφ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ επηηπρία ησλ δνθηµψλ θαη ειέγρσλ ζα πηζηνπνηείηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ ζα εθδνζεί 

απφ ηνλ πην πάλσ πξνµεζεπηή θαη φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη φιε ε εγθαηάζηαζε είλαη ζε ζπµθσλία 

µε ηηο απαηηήζεηο ησλ αξµνδίσλ θνξέσλ θαη θαλνληζµψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηµήµα ησλ 

πξνδηαγξαθψλ "ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ". 

3.2 Έιεγρνη θαη ∆νθηµέο µε ηελ εγθαηάζηαζε εθηφο ηάζεο 

α. Έιεγρνο εθηέιεζεο εγθαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα θαη δηαπίζησζε 

αλ έρνπλ εθαξµνζηεί νη απαηηνχµελεο ζεµάλζεηο ησλ θαισδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

β. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο µφλσζεο µεηαμχ αγσγψλ θαη µεηαμχ αγσγψλ θαη γεο. Ζ αληίζηαζε 

µφλσζεο δελ ζα είλαη µηθξφηεξε απφ 250 ΚΩ γηα ζπλερή ηάζε µέρξη 250V θαη 500 ΚΩ γηα ζπλερή 

ηάζε πάλσ απφ 250V. 

γ. Μέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ησλ ειεθηξηθψλ θπθισµάησλ αληρλεπηψλ, θνµβίσλ ζπλαγεξµνχ θαη 

ερεηηθψλ µέζσλ. 

3.3 Έιεγρνη θαη δνθηµέο µε ηελ εγθαηάζηαζε ππφ ηάζε 

α. Μέηξεζε ηνπ ξεχµαηνο εξεµίαο θάζε θπθιψµαηνο 

β. Μέηξεζε ηεο µέγηζηεο έληαζεο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

γ. Διεγρνο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

δ. Διεγρνο απηφµαηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθεδξηθήο ηξνθνδνζίαο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηάζεο. 

ε. ∆νθηµή δηάηαμεο εληνπηζµνχ βιαβψλ. 

ζη. ∆νθηµή ρεηξνθίλεηεο ζήµαλζεο ζπλαγεξµνχ. 

δ. Διεγρνο αλαµεηάδνζεο νπηηθνχ θαη ερεηηθνχ ζπλαγεξµνχ. 

ε. Διεγρνο ζπλεξγαζίαο µε απηνµαηηζµνχο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ (ζπζηήµαηα αεξηζµνχ θηι.) ή 

θεληξηθφ ζχζηεµα ειέγρνπ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (αλ πξνβιέπεηαη). 

ζ. Διεγρνο δηάηαμεο ηειεµεηάδνζεο ζεµάλζεσλ ππξθαηάο θαη βιάβεο. 

η. ∆νθηµή δηέγεξζεο ησλ αληρλεπηψλ θαπλνχ µε ηε βνήζεηα δχν (2) ή ηξηψλ (3) δνθηµαζηηθψλ 

ππξθαηψλ ζε ζεµεία πνπ ζα θαζνξίζεη ε Δπίβιεςε. Ζ δνθηµαζηηθή ππξθαηά ζα επηηεπρζεί µε ην 

θάςηµν 

πιάθαο απφ µαιαθή πνινπξεζάλε δηαζηάζεσλ 500ρ500ρ20 ριζη. εηδηθνχ βάξνπο 17 γιγξ. αλά m³ 

ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ ζπζηαηηθά πνπ λα εµπνδίδνπλ ηελ θιφγα θαη ην πιηθφ ρξσµαηηζµνχ 

δελ ζα ππεξβαίλεη ην 2%. 

Αλάινγα µε ην χςνο ηεο νξνθήο ν αξηζµφο ησλ ηεµαρίσλ πνπ ζα θανχλ είλαη: 

Σεµ. Τςνο νξνθήο (m) 

1       4 

2       4-8 

3       8-10 

3.4 Θεξµνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο (ΘΑ). 
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Οη θεθαιέο ησλ ΘΑ ζα δνθηµαζζνχλ πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο εγθαηάζηαζεο µε ξεχµα ζεξµνχ αέξα 

πνπ ζα έρεη δηαθνξά ζεξµνθξαζίαο απφ ην πεξηβάιινλ 15-20νC. Ζ πεγή ηνπ ζεξµνχ αέξα ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα απφζηαζε ψζηε ζην ζεµείν ηεο ιήςεο ηνπο ΘΑ λα ππάξρεη µία ∆t (µε ηελ 

ζεξµνθξαζία πεξηβάιινληνο) ίζε µε 10νC ν αληρλεπηήο πξέπεη λα δψζεη ζήµα ζπλαγεξµνχ µέζα 

ζε 1min. 

3.5 Φσηνειεθηξνληθνί αληρλεπηέο. 

Ζ δνθηµή ηνπο ζα γίλεη γηα ηελ πηφ δπζµελή πεξίπησζε θσηηάο µε θιφγαο ππνβφζθνπζα. 

3.6 Διεγρνο Δμνπιηζµνχ Δγθαηάζηαζεο 

Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζµνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα ειεγρζνχλ ηα παξαθάησ: 

- Διεγρνο θαη ιεηηνπξγία ηνπ ή ησλ πηλάθσλ ππξαλίρλεπζεο, αλ είλαη ζχµθσλνο µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Έθζεζεο. 

- Θέζε ησλ αληρλεπηψλ 

- Σχπνο ησλ αληρλεπηψλ 

- ∆ηφξζσζε ηεο θιίµαθαο ηεο ζεξµνθξαζίαο ησλ αληρλεπηψλ εθ'φζνλ απαηηείηαη 

- Σξφπνο εγθαηάζηαζεο ησλ αληρλεπηψλ 

- Κάιπςε ηνπ θψλνπ ειέγρνπ ησλ αληρλεπηψλ ζηηο άιιεο θαηαζθεπέο π.ρ. θψηα, ζράξεο θαισδίσλ 

θιπ. 

- Έιεγρνο ηνπ ινηπνχ εμνπιηζµνχ θαη φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία 

µε ηα ζπζηήµαηα απηφµαηεο θαηάζβεζεο. 

 

Β. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΗΩΔΩΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

Σν ηµήµα απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο θαη ηνλ ελδεδεηγκέλν ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηεο εγθαηάζηαζεο γεηψζεσλ θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ζηνπο ειέγρνπο θαη 

δνθηµέο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηνλ ηξφπν επηµέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ πνπ 

πεξηιαµβάλνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε απηή. 

2. ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

2.1 Γεληθά 

Οη εξγαζίεο δείρλνληαη ζηα ζρέδηα θαη πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηελ Σερληθή Δθζεζε. Σα πιηθά 

πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο "Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο". ην ίδην ηεχρνο 

αλαθέξνληαη θαη νη θαλνληζµνί θαη ηα πξφηππα, µε βάζε ηα νπνία ζα γίλεη ε θαηαζθεπή. Ο 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσµέλνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα επηιέμεη ηα ζπγθεθξηµέλα 

πιηθά θαη εμαξηήµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηήζεη θαη πνπ πξέπεη λα είλαη ζχµθσλα µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο, λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηµέλεο παξαηεξήζεηο ή θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο µειέηεο 

ζχµθσλα θαη µε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνµεζεπηή ησλ πιηθψλ θαη νη νπνίεο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Δπίβιεςε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαηαζθεπή ελφο απνηειεζµαηηθνχ ζπζηήµαηνο γεηψζεσλ θαη 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

Σν ζχζηεµα απηφ πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηα ηζρχνληα πξφηππα αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο θαη γεηψζεσλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ εγθαηάζηαζε απφ µεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ηνλ 

θίλδπλν δηαβξψζεσλ, θαζψο επίζεο λα είλαη επρεξήο ν έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

2.2 Δπηινγή θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ θαη εμαξηεµάησλ 
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α. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξεζηµνπνίεζε πιηθψλ µε µεγάιε δηαθνξά ειεθηξνιπηηθήο ηάζεσο 

(π.ρ. ζηδήξνπ µε ραιθφ), δηφηη ζε ζχληνµν ρξφλν ζα δηαβξσζνχλ θαη ζα ππάξμεη πξφβιεµα ζηελ 

εγθαηάζηαζε, θαζψο επίζεο λα ρξεζηµνπνηείηαη ην θαηάιιειν πιηθφ γηα ηελ ζπγθεθξηµέλε ζέζε πνπ 

έρεη ζρεδηαζηεί. Λαζεµέλεο επηινγέο πιηθψλ δεµηνπξγνχλ πνιχ ζχληνµα ζνβαξά πξνβιήµαηα ηφζν 

ζηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη ζηα νηθνδνµηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. 

β. Δπεηδή φινη νη αγσγνί πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ζα είλαη ράιθηλνη, φια ηα ζηεξίγµαηα, ζθηθηήξεο, 

ζχλδεζµνη θαη ινηπά εμαξηήµαηα πξέπεη λα είλαη απφ ραιθφ ή θφθθηλν νξείραιθν µε βίδεο ράιθηλεο 

ή θφθθηλνπ νξείραιθνπ. Οπνπ απαηηεζεί ζχλδεζε εμαξηεµάησλ ραιθνχ µε πιηθά απφ ράιπβα ή 

αινπµίλην, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ρξεζηµνπνηεζεί δηµεηαιιηθή επαθή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ CUPAL. 

γ. Ζ ζχλδεζε αγσγψλ µεηαμχ ησλ µε ειεθηξνζπγθφιιεζε ή νμπγνλνθφιιεζε απαγνξεχεηαη. Γεληθά 

φιεο νη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη γηα µελ ηα απξφζηηα ζεµεία (ππφγεηεο ζπλδέζεηο θιπ.) µε εμσζεξµηθή 

ζπγθφιιεζε µε ηελ µέζνδν ελδ. ηχπνπ CADWELD, γηα δε ηα επηζθέςηµα ζεµεία µε θαηάιιεια 

εμαξηήµαηα (ζθηθηήξεο, ζχλδεζµνη θιπ.). ηα θξεάηηα µέηξεζεο θαη ειέγρνπ ηεο γείσζεο νη 

ζπλδέζεηο ζα γίλνπλ µε θαηάιιεια εμαξηήµαηα. 

δ. Οη ζπιιεθηήξηνη αγσγνί θαη νη αγσγνί θαζφδνπ, ζα ζηεξίδνληαη µε ζηεξίγµαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη 

αλά 1 m πεξίπνπ θαη νπσζδήπνηε ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο ηνπ αγσγνχ, έλα πξν ηεο αιιαγήο 

θαη έλα µεηά. Θα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια ζηεξίγµαηα γηα θάζε πεξίπησζε. ε µνλσµέλν θαη 

ζηεγαλνπνηεµέλν δψµα δελ ζα αλνίγνληαη ηξχπεο, αιιά ζα γίλεηαη ρξήζε εηδηθψλ ζηεξηγµάησλ. Γηα 

ηνπνζεηήζεηο ζηεξηγµάησλ ζε ζηεγαλνπνηεµέλεο επηθάλεηεο ζα ρξεζηµνπνηείηαη ξνδέια 

ζηεγαλνπνηήζεσο NEOPREN. 

Ζ πεξηµεηξηθή γείσζε ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί µέζα ζε ραληάθη βάζνπο 50-60 cm ζε ειάρηζηε 

απφζηαζε 1m απφ ηελ πεξηµεηξηθή ζεµειίσζε ηνπ θηηξίνπ. ∆ελ ζα γίλεη μερσξηζηή εθζθαθή γηα ην 

ραληάθη ηνπ αγσγνχ γείσζεο, αιιά ζα επεθηαζεί ε εθζθαθή ζεµειίσζεο ηνπ θηηξίνπ ζε πιάηνο 

ηνπιάρηζηνλ 1m θαη ζε βάζνο 50-60 cm. 

2.3 Γεθπξώζεηο µεηαιιηθώλ µεξώλ θαη ζηδήξνπ νπιηζµνύ 

Θα γίλνπλ φιεο νη απαηηνχµελεο γεθπξψζεηο θαη ηζνδπλαµηθέο ζπλδέζεηο ησλ µεηαιιηθψλ µεξψλ 

εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ, µε ην ζχζηεµα γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Δθζεζε θαη ηα ρέδηα. 

Οη αγσγνί γεθχξσζεο ζην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα έρνπλ ηελ ίδηα δηαηνµή µε ηνπο αγσγνχο 

ζπιινγήο θαη θαζφδνπ, επεηδή µπνξεί λα δηέιζεη απφ απηνχο φιν ην θνξηίν ηνπ θεξαπλνχ. Ζ 

ρξεζηµνπνίεζε αγσγψλ µηθξφηεξεο δηαηνµήο επηηξέπεηαη µφλν ζηηο ηζνδπλαµηθέο ζπλδέζεηο εληφο 

ηνπ θηηξίνπ. 

∆ελ επηηξέπεηαη ε απ'επζείαο ζχλδεζε ράιθηλσλ αγσγψλ µε ηνλ νπιηζµφ γηα λα απνθεπρζνχλ 

γαιβαληθά θαηλφµελα. 

∆ελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ µειέηε ζχλδεζε ηνπ νπιηζµνχ ηνπ θηηξίνπ µε ην ζχζηεµα γείσζεο θαη 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. Αλ απαηηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ε ζχλδεζε ηνπ νπιηζµνχ, ζα γίλεη 

µέζσ ράιθηλσλ αγσγψλ σο εμήο: 

Θα αθεζνχλ αλαµνλέο έμσ απφ ην ζθπξφδεµα απνηεινχµελεο απφ πξφζζεηα ηµήµαηα ραιχβδηλσλ 

ξάβδσλ πνπ ζα u963 ζπγθνιιεζνχλ ζηνλ νπιηζµφ. Οη αλαµνλέο απηέο ζα ζπγθνιιεζνχλ µε ηνπο 

ράιθηλνπο αγσγνχο µφλν µε ηελ παξεµβνιή ηµεµάησλ επηθαζζηηεξσµέλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ πνπ 

ζα ζπγθνιιεζνχλ µε ηελ µέζνδν CADWELD. 

∆ηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηµεηάιισζε ηνπ ραιθνχ γίλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζηδεξνχ νπιηζµνχ θαη 

φρη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ραιθνχ. 
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2.4 πγθνιιήζεηο Δλδεηθηηθνύ ηύπνπ CADWELD 

Οιεο νη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνπλ µε ηελ µέζνδν CADWELD ή άιιε ηζνδχλαµε πνπ πξέπεη λα ηχρεη 

ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο. 

Ζ µέζνδνο CADWELD είλαη έλαο νηθνλνµηθφο ηξφπνο ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ µε ζπγθφιιεζε. Ζ 

ζχλδεζε πξαγµαηνπνηείηαη µε ηελ ηήμε ησλ ππφ ζχλδεζε αγσγψλ ζε µία εληαία µάδα θαη δελ έρεη 

θαµία ζρέζε µε ηελ ζπγθφιιεζε δχν αγσγψλ µε ιησµέλν µέηαιιν ή µεραληθφ ζχλδεζµν. 

Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα δηειεχζεσο ξεχµαηνο µεγαιχηεξε απφ ηνλ αγσγφ. 

Ζ ζχλδεζε CADWELD πξαγµαηνπνηείηαη µε µία εμψζεξµε αληίδξαζε πνπ παξάγεη έλαλ 

ππέξζεξµν ιησµέλν ραιθφ πνπ ηήθεη ηα άθξα ησλ ππφ ζχλδεζε µεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη 

ζπγθνιινχληαη µεηαμχ ησλ ζε µία εληαία µάδα. Γηα λα γίλεη ζχλδεζε, ρξεζηµνπνηείηαη έλα ειαθξχ 

θαινχπη γξαθίηε µέζα ζην νπνίν πξαγµαηνπνηείηαη ε εμψζεξµε αληίδξαζε θαη παξάιιεια δίδεη ηελ 

µνξθή ηεο ζχλδεζεο. 

Ζ ζχλδεζε CADWELD δελ µεηαβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο 

πιένλ δπζµελείο πεξηβαληνιινγηθέο ζπλζήθεο. Με ηελ µέζνδν CADWELD πξαγµαηνπνηνχληαη 

ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ραιθνχ-ραιθνχ, ράιπβα-ράιπβα,αινπµηλίνπ-αινπµηλίνπ,ρσξίο λα απαηηείηαη 

εμσηεξηθή πεγή ζεξµφηεηαο ή ελέξγεηαο. 

∆ελ επηηξέπνληαη µε ηελ µέζνδν απηή ζπλδέζεηο ραιθνχ-ράιπβα θαη ραιθνχ-αινπµηλίνπ, παξ'φηη 

είλαη θαηαζθεπάζηµεο, επεηδή απαηηείηαη µεγάιε εμεηδίθεπζε θαη εηδηθά θαινχπηα θαη δελ ζπληζηάηαη 

απφ ηνπο πξνµεζεπηέο ζηελ Διιάδα. 

Σν πιηθφ απηφ ζθεπάδεηαη µε ην πιηθφ αξρηθή ελαχζεσο πνπ µε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ αλαπηήξα µε 

ηζαθµαθφπηεξα, αλθιέγεηαη θαη µεηαδίδεη ηελ αλάθιεμε ζην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ. Ζ αλαπηπζζφµελε 

ζεξµφηεηα, ηήθεη ηνλ δίζθν πνπ θιείλεη ηελ δίνδν ζηνλ ρψξν φπνπ επξίζθνληαη ηα πξνο ζχλδεζε 

µεηαιιηθά µέξε πνπ είλαη θαηάιιεια δηαµνξθσµέλνο λα δερζεί ηελ απαηηνχµελε πνζφηεηα ηνπ 

ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ. Ζ αλαπηπζζφµελε ζεξµφηεηα ηνπ ηεθνµέλνπ πιηθνχ πνπ γεµίδεη ηνλ ρψξν 

πνπ βξίζθνληαη νη µεηαιιηθέο επηθάλεηεο, ηήθεη ηα πξνο ζχλδεζε µέξε δεµηνπξγψληαο έηζη µία 

νµνηφµνξθε εληαία µάδα. Γηα λα πξαγµαηνπνηεζεί µία ζχλδεζε απαηηείηαη έλα ζπγθεθξηµέλν 

θαινχπη, µία ζπγθεθξηµέλε πνζφηεηα ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ, µία ρεηξνιαβή γηα ην θξάηεµα θαη 

θιείζηµν ηνπ θαινππηνχ θαζψο θαη έλα θαζαξηζηηθφ θαινππηνχ. 

 

3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ∆ΟΚΗΜΔ 

Θα γίλνπλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη δνθηµέο. 

α. Αλ ε εγθαηάζηαζε ζπµθσλεί µε ηελ µειέηε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνµεζεπηή ησλ πιηθψλ θαη ηα 

ηζρχνληα πξφηππα θαη θαλνληζµνχο. 

β. Αλ φια ηα ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ηθαλά λα εθπιεξνχλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο γηα ηηο νπνίεο µειεηήζεθαλ, ζπµπεξηιαµβαλνµέλεο θαη ηεο αληνρήο ηνπο ζε δηάβξσζε. 

γ. Θα γίλνπλ φινη νη ζρεηηθνί έιεγρνη, µεηξήζεηο θαη δνθηµέο  

 

4. ΟΓΖΓΗΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Καηά ηελ παξάδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα παξαδνζεί ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ εγρεηξίδην νδεγηψλ 

επηζεψξεζεο, ζπληήξεζεο θαη εληνπηζκνχ βιαβψλ. 
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Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΗΥΤΡΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 

Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο: 

 

Σωιελώζεης ειεθηροιογηθώλ εγθαηαζηάζεωλ. 

α) Δίδε ζσιήλσλ. 

Θα ρξεζηµνπνηεζνχλ ηα εμήο είδε ζσιήλσλ: 

- πιαζηηθνί ειεθηξνινγηθνί (επζείεο ή ζπηξάι), θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ θηηξίσλ. 

- ραιπβδνζσιήλεο ειεθηξνινγηθνί, µε εζσηεξηθή µφλσζε, θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε 

εζσηεξηθφ θηηξίσλ. Οη ζσιήλεο απηνί ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πγξνχο ρψξνπο (ινπηξά, WC θιπ.) θαη 

φπνπ νη δηαδξνµέο ηνπο είλαη αθαλείο θαη απίζαλεο (νξηδφληηεο αιιά ραµειά, ινμέο θιπ). 

Οη δηάµεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ ζα αληηζηνηρνχλ πξνο ηα µεγέζε ησλ θαισδίσλ ή ην πιήζνο θαη ην 

µέγεζνο ησλ αγσγψλ πνπ πεξηέρνπλ, ψζηε λα µελ ππεξζεξµαίλνληαη ηα θαιψδηα. 

β) Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ. 

Δληνηρηζµέλα δίθηπα ζσιελψζεσλ ζε ηνίρνπο απφ ηνχβια ζα θαηαζθεπαζζνχλ θπξίσο µε επζείο 

ζθιεξνχο πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ άθαµπην PVC, αιιά έλα µέξνο ησλ δηθηχσλ, φπνπ απαηηεί ν 

θαλνληζµφο, ζα θαηαζθεπαζζεί µε ειεθηξνινγηθνχο ραιπβδνζσιήλεο.  

Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ή ζε πξνδηαµνξθσµέλα απιάθηα ζηνπο ζνβάδεο ή ζα ζηεξίδνληαη 

µε ηζηµεληφιαζπε ζηα ηνχβια, πξηλ πέζεη ν ζνβάο. Πάλησο νη ζσιήλεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 

ζε βάζνο 6mm θάησ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ. Οη επηηξεπφµελεο θαµππιψζεηο, ρσξίο 

θνπηί δηέιεπζεο ζα είλαη θαη'αλψηεξν φξην δχν (2). Οη ζσιήλεο ζηα ζεµεία εηζφδνπ ζηα θνπηηά 

δηαθιαδψζεσο ζα ηα ζπλαληνχλ θάζεηα. 

Οη ζσιελψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάζε ησλ πεξηερνµέλσλ αγσγψλ, ζα έρνπλ ειαθξηά θιίζε 

πξνο ηα θνπηηά θαη απαγνξεχεηαη λα έρνπλ ζρήµα "U" (παγίδεο) γηα λα µελ ζπζζσξεχεηαη λεξφ. Οη 

ζσιήλεο, αλάµεζα ζε δχν δηαδνρηθά θνπηηά, δελ ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ελψζεηο αλά 

3,0m θαη δελ ζα έρνπλ έλσζε φηαλ ε απφζηαζε ησλ δχν θνπηηψλ είλαη µεγαιχηεξε απφ 1,0m. ηα 

ηµήµαηα πνπ βξίζθνληαη µέζα ζε ηνίρνπο ή πιάθεο µπεηφλ απαγνξεχεηαη θάζε είδνπο έλσζε. 

Εγθαηάζηαζε µε οραηούς ταισβδοζωιήλες. 

ε ρψξνπο µε µεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ εµθαλείο ζσιήλεο απφ άθαµπην 

ράιπβα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ µεραληθέο βιάβεο. 

Οη ζσιήλεο ζα βαθνχλ µε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ. Οη νξαηνί ραιπβδνζσιήλεο ζα 

ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 1cm µέρξη 2cm απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ, νξνθψλ θιπ. Θα 

ζηεξίδνληαη µε µεηαιιηθά ζηεξίγµαηα ηχπνπ "Ω" ή πιαζηηθά δηµεξή ζηεξίγµαηα βαξέσο ηχπνπ, ηα 

νπνία ζα βηδψλνληαη ζε ηνίρνπο θαη νξνθέο µε πιαζηηθά βχζµαηα θαη δελ ζα απέρνπλ µεηαμχ ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ 1,00m. 

Υπόγεηα δίθησα. 

Σα ππφγεηα δίθηπα ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο απνρέηεπζεο 4atm θαη ζα 

πξνβιέπνληαη θξεάηηα επηζθέςεσο ην ιηγφηεξν αλά 40m ή φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 

θαµπχιεο. Οη ζσιελψζεηο ζα µπαίλνπλ ζε θαηάιιεια ραληάθηα, ζηνλ ππζµέλα ησλ νπνίσλ ζα 

ππάξρεη ζηξψζε απφ άµµν πάρνπο 5-10cm. Ζ επίρσζε ησλ ραληαθηψλ ζα γίλεηαη µε ζηξψµαηα 

άµµνπ 10cm θαη θνζθηληζµέλν πξντφλ εθζθαθήο. 

Περάζµαηα δαπέδωλ. 

Σα πεξάζµαηα ησλ δαπέδσλ ζα γίλνληαη µε ραιπβδνζσιήλεο. 
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Σηερίγµαηα ζωιελώζεωλ. 

Σα δηάθνξα εμαξηήµαηα γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ ζσιελψζεσλ επί ησλεπηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ, φπσο 

ζηεξίγµαηα ηνίρνπ, αλαξηήξεο νξνθήο, ειάζµαηα αλάξηεζεο ή άιια ειάζµαηα εηδηθήο µνξθήο, 

πξέπεη λα είλαη µεηαιιηθά, εγθεθξηµµέλνπ ηχπνπ θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ ρψξνπ 

γαιβαληζµέλα ελ ζεξµψ. Σα ζηεξίγµαηα ζα ζηεξεσζνχλ επί ηνηρνπνηίαο µε δηάθελν, µε θνριίεο, µε 

εγθάξζηα ζηειέρε ζπγθξάηεζεο, επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέµαηνο ή ηνηρνπνηίαο απφ πιίλζνπο µε 

θνριίεο αγθπξνχµελνπο µε δηαζηνιή, επί µεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ µε βίδεο µεηάιινπ θαη επί μπιείαο 

µε μπιφβηδεο. 

 

Δηαµόρθωζε ειεύζερωλ άθρωλ ζωιήλωλ. 

ε ειεχζεξα άθξα ζσιήλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε πίλαθα δηαλνµήο ή ζε ζέζε ηνπνζέηεζεο 

θσηηζηηθνχ ζψµαηνο ζα ηνπνζεηνχληαη επηζηφµηα απφ πνξζειάλε. Σα επηζηφµηα ζα είλαη ίζηα φηαλ 

ν ζσιήλαο θαηαιήγεη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη θπξηά (ηζηµπνχθηα), φηαλ 

θαηαιήγεη παξάιιεια. 

Κοσηηά δηαθιάδωζες τωλεσηώλ ζωιελώζεωλ. 

ηα εληνηρηζµέλα δίθηπα ζσιελψζεσλ, ηα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνην βάζνο 

ψζηε ηα θαιχµµαηά ηνπο λα είλαη ζην ίδην επίπεδν µε ηελ ηειηθή επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ (πξφζσπν). 

Σα θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ µεηαμχ ησλ πςψλ 2,25m µέρξη 2,50m απφ ην δάπεδν. Σα 

θνπηηά δηαθνπηψλ ζα ηνπνζεηνχληαη γεληθά ζε χςνο 0,85m απφ ην δάπεδν θαη ηα θνπηηά ησλ 

ξεπµαηνδνηψλ ζε χςνο 0,35m απφ ην δάπεδν. Πάλησο νη επαθξηβείο ζέζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηα 

ζρέδηα θαη ηελ επίβιεςε, ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπµβνπιεχεηαη ηαθηηθά 

θαη αλειιηπψο. 

Κοσηηά δηαθιάδωζες ταισβδοζωιήλωλ. 

Σα ζηεγαλά θνπηηά δηαθιαδψζεσο ραιπβδνζσιήλσλ πξέπεη λα έρνπλ δηάµεηξν Φ-70mm. Σα 

θαιχµµαηα ζηεγαλψλ θνπηηψλ, πνπ ηνπνζεηνχληαη µέζα ζην ζθπξφδεµα θαη απφ ηα νπνία πξφθεηηαη 

λα αλαξηεζνχλ ηα θσηηζηηθά ζψµαηα, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη πνιχ θαιά µε βίδεο επάλσ ζην θνπηί 

θαη λα έρνπλ ζην θέληξν ηνπο δηάηαμε αλάξηεζεο (άγγηζηξν) ή µνχθα πξνζαξµνγήο µε θνριίσζε 

ραιπβδνζσιήλα ή θαηάιιειε ηξχπα εμφδνπ ησλ αγσγψλ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θσηηζηηθνχ 

ζψµαηνο. Οη δηαθιαδσηήξεο ησλ αγσγψλ µέζα ζην θνπηί ζα ζηεξεψλνληαη µε βίδεο ζηνλ ππζµέλα 

ηνπ. 

Αγσγνί. 

Αγσγνί ΝΤΑ ή άιινη µε ζεξµνπιαζηηθή µφλσζε ζα είλαη µνλφθισλνη γηα δηαηνµέο µέρξη 4mm2 θαη 

πνιχθισλνη γηα µεγαιχηεξεο δηαηνµέο. Ο νπδέηεξνο θαη ν αγσγφο γείσζεο ζε θάζε θχθισµα ζα 

έρεη µφλσζε ίδηα µε ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψµαηνο (θπζηθά µε δηαθνξεηηθφ ρξσµαηηζµφ). 

Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ µέζα ζηα θνπηηά ζα γίλεηαη µε δηαθιαδσηήξεο πνξζειάλεο, µε αθξνδέθηεο 

επηληθεισµέλνπο ή επηθαζζηηεξσµέλνπο. 

α) Υξσµαηηζµόο µνλώζεσλ. 

Γηα ηηο µφληµεο εγθαηαζηάζεηο ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ ηα ρξψµαηα µνλψζεσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Υξσµαηηζµφο Μνλψζεσλ θαηά VDE 0293 

Πιήζνοαγσγψλ Με αγσγφ γείσζεο Υσξίο αγσγφ 

Γείσζεο 

(ζχµβνιν j) (ζχµβνιν Ο) 

2 Πξάζηλν-Κίηξηλν/Μαχξν Μαχξν/Γαιάδην 
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3 Πξάζηλν-Κίηξηλν/Μαχξν/Γαιάδην 

Μαχξν/Γαιάδην/Καθέ 

4 Πξάζηλν-Κίηξηλν/Μαχξν/Γαιάδην 

Μαχξν/Γαιάδην/Καθέ/Μαχξν 

Καθέ 

5 Πξάζηλν-Κίηξηλν/Μαχξν/Γαιάδην 

Μαχξν/Γαιάδην/Καθέ/Μαχξν 

Καθέ/Μαχξν Μαχξν 

Ο αγσγφο µε µφλσζε πξάζηλε-θίηξηλε ζα ρξεζηµνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζαλ αγσγφο γείσζεο. 

β) Αθξα πνιύθισλσλ αγσγώλ. 

ηα άθξα ησλ πνιχθισλσλ αγσγψλ, πνπ ζπλδένληαη µε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζα ηνπνζεηνχληαη, µε 

ζπγθφιιεζε, αθξνπέδηια (θψο). 

γ) ∆ηαθιαδώζεηο νξαηώλ αγσγώλ γεο. 

Οη γπµλνί αγσγνί ησλ νξαηψλ γξαµµψλ γεο ζα είλαη µνλφθισλνη γηα δηαηνµέο 6-10mm2 θαη 

πνιχθισλνη γηα µεγαιχηεξεο δηαηνµέο. Θα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 1-2cm απφ ηνίρνπο, 

νξνθέο θιπ, θαη ζα ζηεξεψλνληαη µε ζηεξίγµαηα µεηαιιηθά. Οη δηαθιαδψζεηο ηνπο ζα γίλνληαη µε 

ζχζθηγμε µε εηδηθνχο ζθηγθηήξεο. 

Καισδηώζεηο. 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ αλαθέξνληαη ζηε ηερληθή πεξηγξαθή. Σα θαιψδηα ζα 

ηνπνζεηνχληαη: 

- γπµλά ζηεξηγµέλα µε θνιιάξα απφζηαζεο ή ζηδεξνδξφµνπο ζε ηνίρνπο ή νξνθέο. 

- µέζα ζε ζσιήλεο. 

- ζε ζσιήλεο πιαζηηθνχο PVC (ππφγεηεο θαισδηψζεηο). 

Σα ζεµεία πνπ αλαθέξνληαη ζηα δίθηπα ζσιελψζεσλ θαη µπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ θαη ζηα δίθηπα 

θαισδίσλ ζα εθαξµφδνληαη θαη ζηα ηειεπηαία (πρ. Απαγνξεχνληαη ελψζεηο µέζα ζε ηνίρνπο ή 

πιάθεο, ζα ζηεξίδνληαη φπσο νη ζσιελψζεηο, ηα πεξάζµαηα απφ πιάθεο ζα γίλνληαη 

µέζα απφ θνπξψ απφ ραιπβδνζσιήλα θιπ). 

Γίθηπν γείσζεο. 

Οη αγσγνί γείσζεο ζα είλαη ζχµθσλνη πξνο ηα αλαγξαθφµελα ζηα ζρέδηα. Θα είλαη: 

- µνλσµέλνη αγσγνί µε ηελ ίδηα µφλσζε θαη θαηαζθεπή µε ηνπο ππφινηπνπο αγσγνχο ηνπ 

θπθιψµαηνο θαη ή ζα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ίδην ζσιήλα µε απηνχο ή ζε ρσξηζηφ ζσιήλα, ή, 

- γπµλνί πνιχθισλνη αγσγνί ζε ζσιήλα ή νξαηνί επί ζηεξηγµάησλ. 

Γπµλνί αγσγνί µέζα ζην έδαθνο ζα είλαη επηθαζζηηεξσµέλνη. 

Γεληθά ε δηαηνµή ησλ αγσγψλ γείσζεο ζα είλαη ζχµθσλε µε ηα αλαγξαθφµελα ζηα ζρέδηα. 

Πάλησο, εθ'φζνλ νη αγσγνί ηνπ θπθιψµλαηνο έρνπλ δηαηνµή 16mm2 θαη θάησ ν αγσγφο γείσζεο ζα 

έρεη ηελ ίδηα δηαηνµή. 

Γηα αγσγνχο θπθιψµαηνο µε δηαηνµή 16mm2 σο θαη 35mm2 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνµή 

16mm2. Σέινο γηα δηαηνµή αγσγψλ θπθιψµαηνο µεγαιχηεξε ή ίζε απφ 50mm2, ν αγσγφο γείσζεο 

ζα έρεη δηαηνµή ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ην µηζφ ηεο δηαηνµήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψµαηνο. 

Οια ηα δίθηπα ζα γεησζνχλ µε αλεμάξηεηνπο αγσγνχο γείσζεο πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηνλ δπγφ 

γείσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ πίλαθα. 
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Γνθηµέο πηλάθσλ 220/380Vac. 

Οιεο νη δνθηµέο ησλ πηλάθσλ ζα γίλνπλ ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο. Οινη νη πίλαθεο 

θσηηζµνχ θαη θίλεζεο ζα ειεγρζνχλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο. ε φινπο ηνπο πίλαθεο ζα ειεγρζεί ε επάξθεηα ηεο µφλσζεο µε εθαξµνγή ηεο 

αλάινγεο ηάζεο δνθηµήο γηα 1min ζχµθσλα µε ην VDE-0100. 

 

Γ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 

Σξόπνο θαηαζθεπήο ηειεθσληθώλ γξαµµώλ. 

 

Οη γξαµµέο εζσηεξηθψλ θαη αζηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

ζχµθσλα πξνο ηα αλαπηπρζέληα ζρέδηα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ζρέδηα, ηα δε πιηθά ζα 

είλαη φπσο θαζνξίδεηαη ζηα παξαθάησ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλε ζχµθσλα µε ηνπο Καλνληζµνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πεξί "Δζσηεξηθψλ 

Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ" θαη ησλ θαλνληζµψλ ηνπ ΟΣΔ πεξί "Μειέηεο, Καηαζθεπήο, Διέγρνπ 

θαη πληεξήζεσο Σειεπηθνηλσληαθψλ ∆ηθηχσλ Οηθνδνµψλ" (ΦΔΚ 260/Β απφ 3.4.71) θαη 

"Σνπνζεηήζεσο θαη πληεξήζεσο ∆επηεξεπνπζψλ Δγθαηαζηάζεσλ" (ΦΔΚ 269/Β απφ 8.4.71). 

 

Σειεθσληθέο γξαµµέο µε αγσγνύο ζεξµνπιαζηηθήο µόλσζεο ηύπνπ "Τ". 

Οη ηειεθσληθέο γξαµµέο ζα είλαη απφ αγσγνχο µε εξµνπιαζηηθή µφλσζε (PVC) ηχπνπ Τ µε Φ-

0.8mm ζπλεζηξαµµέλνπο θαηά δεχγε µε βήµα ζπζηξνθήο 60mm. Οη αγσγνί απφ θαηαλεµεηέο µέρξη 

ηηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζπλερείο. Σπρφλ αλαπφθεπθηεο ελψζεηο ζα πξαγµαηνπνηνχληαη µε 

ζπγθφιιεζε νµαδηθψο ζε ζέζεηο πξνζηηέο, µέζα ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο µε ζπγθφιιεζε επί 

"ξεγθιεηηψλ". 

Ζ αληηζηνηρία δηαµέηξνπ ζσιήλσλ θαη αξηζµνχ πεξηερνµέλσλ αγσγψλ ζα ιεθζεί απφ ηνλ πίλαθα 

παξαθάησ: 

∆ηάµεηξνο ζσιήλα Μεγ.αξηζµ.αγσγψλ 

mm 

Πιαζηηθφο Φ 13,5 10 

" Φ 16 20 

" Φ 23 30 

Υαιπβδνζσιήλ Φ 13,5 12 

" Φ 16 20 

" Φ 21 30 

" Φ 29 40 

" Φ 30 50 

Γνθηµέο - παξαιαβή ζε ιεηηνπξγία. 

ε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπµάησλ ζα γίλεηαη µέηξεζε ηεο αληίζηαζεο µφλσζεο µεηαμχ 

αγσγψλ θαη γεο θαη µεηαμχ αγσγψλ ζχµθσλα µε ηνπο ειιεληθνχο θαλνληζµνχο. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ε εγθαηάζηαζε δελ είλαη δπλαηφλ λα µεηξεζεί ιφγσ πνιιψλ µηθξψλ ηµεµάησλ θαη ιφγσ µε 

δπλαηφηεηαο εθαξµνγήο ηεο ηάζεο ησλ 100 Volt, ζα γίλεηαη µέηξεζε ησλ θαισδίσλ πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηµνπνηεζνχλ πξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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Μεηά ηελ απνπεξάησζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλνπλ δνθηµέο φισλ ησλ επη µέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ θάζε ζπζηήµαηνο θαη έιεγρνο ζπµµφξθσζεο µε ηηο απαηηήζεηο ηεο µειέηεο, θαζψο 

θαη επηµειήο θαη ιεπηνµεξήο ξχζµηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Δ. ΤΓΡΔΤΖ 

 

σιελώζεηο 

Δίθησα ζωιελώζεωλ θρύοσ δεζηού λερού 

Χαιθοζωιήλες εσζύγρακκοη 

Απηνί ζα είλαη απφ SF-Cu F37 θαηά DIN 1787. ΔΛΟΣ - ΔΝ 1057 θαη ΣΟΣΔΔ 2421/86 κε ηα θάησζη 

ραξαθηεξηζηηθά:  

- Μέζε ππθλφηεηα: 0.94 gr/cm1 

-εκείν ηήμεο:1083°C 

-πληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο: 16.5 10-6 

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ: 99.90% 

 -Αληνρή ειθπζκνχ: 360 N/mm2  

-ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10°C έσο +120°C 

- θιεξφηεηα: ΖΒ 110 

- Μεγίζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε 02: 0.005-0.040% 

-Μήθπλζε ζξαχζεο: 3% 

Οη ζσιήλεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηζσιήληα δηαλνκή, ζε ξάβδνπο κήθνπο 3 ή 4 m θαη 

δηαζηαζηνινγνχληαη σο θάησζη: 

Ολνκαζηηθή 

[δηάκεηξνο 

Ολνκαζηηθ Π 

δηάκεηξνο 

Δμσηεξηθ ή 

δηάκεηξνο 

Δζσηεξηθή 

δηάκεηξνο 

Πάρνο 

ηνηρψκαηνο 

Βάξνο 

DN(ins) DN(mm) OD(mm) (mm) (mm) (Kg/mi) 

1/4 8  10 8 Σ 0,252 

3/8 10 12 10 1 0,308 

5/8 13 15 13 1 0,391 

1/2 15 18 16 1 0,475 

% 20 22 20 1 0,587 

1 25 28 25  1,5 1,11 

1 1/4 32 35 32 1,5 1,10 

1 1/2 40 42 39 1,5 1,00 
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2 50 54 50 2 2,06 

2 1/4 60 64 60 2 3,67 

2 1/2 65 76,1 72,1 2 4,44 

3 80 88,9 84,9 2 4,57 

4 100 108 103 2,5 7,380 

5 125 133 127 3 10,9 

6 150 159 153 3 13,1 

8 200 219 213 3 18,1 

10 250 267 261 3 22,1 

 

Υαιθνζσιήλεο επζύγξακκνη επελδεδπκέλνη 

Απηνί ζα είλαη απφ SF-Cu Ρ37 θαηά DIN 1787. ΔΛΟΣ - ΔΝ 1057 θαη ΣΟΣΔΔ 2421/86 κε ηα θάησζη 

ραξαθηεξηζηηθά: 

- Μέζε ππθλφηεηα: 0,94 gr/cm2 

- εκείν ηήμεο: 1083 °C 

- πληειεζηήο γξακκηθήο δηαζηνιήο: 16,5 10 

- Πεξηεθηηθφηεηα ζε ραιθφ: 99,9,% 

- Αληνρή ειθπζκνχ: 360 N/mm2 

- Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -10 oC έσο +120 oC 

- θιεξφηεηα: HB 110 

- Μεγίζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε 02 : 0.005-0.040% 

-           Μήθπλζε ζξαχζεο: 3%  

Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ εμσηεξηθή επηθάιπςε κε καλδχα πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 2 - 2,5 mm γηα 

πξνζηαζία απφ κεραληθέο θζνξέο θαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο. Οη ζσιήλεο δηαηίζεληαη ζε 

ξάβδνπο 3 ή 4 m θαη δηαζηαζηνινγνχληαη σο θάησζη: 

Ολνκαζηηθή Ολνκαζηηθή Δμσηεξηθή Δζσηεξηθή Πάρνο 

ηνηρψκαηνο 

Πάρνο 

καλδχα 

Βάξνο 

DN(ins) DN(mm) OD(mm) (mm) (mm) (mm) (Kg/m) 

5/8 13 15 

η 

13 1 2 0,391 

— — 16 14 1 2 0,420 

1/2 15 18 16 1 2,5 0,563 

% 20 22 20 1 2,2 0,587 
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Όργανα διακοπής και ελέγτοσ 

Γηαθφπηεο πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ 

Οη δηαθφπηεο ηων ζσιήλσλ ζπλδέζεσο ησλ πδξαπιηθψλ ππνδνρέσλ ζα είλαη θνριησηνί κε 

νξεηράιθηλν ζψκα. Ζ έδξα ησλ δηαθνπηψλ ζα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη ζα έρεη παξέκβπζκα 

ζηεγαλφηεηαο απφ θίκπεξ ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. Οη δηαθφπηεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα πίεζε 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαθνπήο 10 αηκνζθαηξψλ, θαη ζεξκνθξαζία λεξνχ κέρξη 90°0 Γηαθφπηεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε φιεο ηηο ζσιελψζεηο δηακέηξνπ 1/2" - 1 "ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη πξηλ απφ 

θάζε πδξαπιηθφ απνδνρέα. Πξνβιέπνληαη ηα θάησζη είδε δηαθνπηψλ. 

(α) πλεζηζκέλνπ ηχπνπ κε ηξνρίζθν: Γηα φιεο ηηο αθαλείο ζέζεηο ηνπνζεηήζεσο, (β) Γσληαθνί κε 

επηρξσκησκέλν ζψκα θαη ηξνρίζθν: Γηα φινπο ηνπο πδξαπιηθνχο ππνδνρείο. 

Βαιβίδεο δηαθνπήο (βάλλεο) 

Οη βαιβίδεο δηαθνπήο ζα είλαη νξεηράιθηλεο, θνριησηέο γηα δηακέηξνπο απφ 1/2" κέρξη 4" θαη 

θιαληδσηέο γηα δηακέηξνπο κεγαιχηεξεο απφ 4". ζα είλαη αληνρήο ζε εθειθπζκφ πάλσ απφ 2.000 

Kg/cm2 θαη θαηάιιειεο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 αηκνζθαηξψλ θαη ζεξκνθξαζία λεξνχ κέρξη 120°C. 

Πξνβιέπνληαη ηα θάησζη είδε βαιβίδσλ (α) Σχπνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ (ball valve) κε θιείζηκν 1/4 

ηεο ζηξνθήο θαη έδξα ηεθιφλ γηα δηακέηξνπο απφ 1/2" έσο 4". 

(β) πξηαξσηέο (gate valve) ζηηο νπνίεο ην ζπξηαξσηφ δηάθξαγκα θηλείηαη ζηαζεξά ζην θέληξν ηεο 

ππνδνρήο, έηζη ψζηε πξαθηηθά λα εθάπηεηαη ζηηο παξεηέο ηεο ππνδνρήο κφλν φηαλ ε δηθιείδα 

θιείζεη. Γηα δηακέηξννπο κεγαιχηεξεο ησλ 4". 

 

Υδρασλικοί σποδοτείς - Είδη σγειινής 

Γεληθά 

Οη πδξαπιηθνί ππνδνρείο (είδε πγηεηλήο} ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη ησλ ηχπσλ πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζε γεληθέο γξακκέο σο εμήο : 

α. Οη ληπηήξεο, νη ιεθάλεο W.C. θαη νη ληνπδηέξεο ζα είλαη απφ "παιψδε" πνξζειάλε (vitreous 

china). 

β. Οη ιεθάλεο w.c. ζα ιεηηνπξγνχλ κε δνρείν πιχζεο ρακειήο πίεζεο,  

γ. Σα νπξεηήξηα ζα ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξνληθή απηφκαηε βαιβίδα. 

Δίδε πγηεηλήο 

α) Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ" (θαζήκελνπ) ηχπνπ, ρακειήο πίεζεο, 

ηνίρνπ (θξεκαζηή), ιεπθή, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ALFOLDI Villeroy & Boch.  

β) Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ" (θαζήκελνπ) ηχπνπ, πςειήο πίεζεο, 

επηδαπέδηα, ιεπθή, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Ideal ALFOLDI Villeroy & Boch.  

γ) Απηφκαηε δηθιείδα πιχζεο ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ (Flush valve) Φ 3/4", ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DAL 

κε δηαθφπηε απνκφλσζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DAL θαη ζσιήλσζε λεξνχ πιχζεο ζε νξαηή ή 

ρσλεπηή (πξνθεηκέλνπ γηα θξεκαζηέο ιεθάλεο) εγθαηάζηαζε, θαηάιιειε γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαλνληθά ζε πίεζε 1,5 bar. Ζ βαιβίδα ζα είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο (θαηεγνξία 2, ζχκθσλα κε 

ηνπο Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο ειέγρνπ ζνξχβνπ). 

δ) Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 53 ρ 44 cm ελδεηθηηθνχ ηχπνπ SAVAL Villeroy & Boch 

ιεπθφο, κε βαιβίδα ρξσκέ, πψκα κε αιπζίδα θαη ζηθψλη ρξσκέ Φ 1 1/4".  
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ε) Νεξνρχηεο ραιχβδηλνη, αλνμείδσηνη, έλζεηνη ζε μχιηλν ή καξκάξηλν πάγθν, δηαζηάζεσλ φπσο 

ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή κε κηα ή δχν γνχξλεο, κε ζηθψληα πιαζηηθά απφ πνιπαηζπιέλην Φ 1 1/2". 

ζη) Λεθάλε θαηαηνληζηήξα (ληνπδηέξα) απφ παιψδε πνξζειάλε, δηαζηάζεσλ 70 ρ 70 cm, 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ OMNIA - Vita 602870 Villeroy & Boch, ιεπθή κε βαιβίδα ρξσκέ. δ) Οπξεηήξην 

ηνίρνπ, πνξζειάλεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Ideal Standard GF 5702. ε) Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ 

πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ" (θαζήκελνπ ηχπνπ ρακειήο πίεζεο) ιεπθή γηα 4 άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ελλδεηθηηθνχ ηχπνπ OMNIA Vita Villeroy & Boch. Ζ ιεθάλε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα εμαξηήκαηα, ζ) Νηπηήξαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 70 ρ 

56 ελδεηθηηθνχ ηχπνπ OMNIA Vita Villeroy & Boch. 

 

Δίδε θξνπλνπνηίαο 

α) Κξνπλφο νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο θνηλφο, κε πξνζζήθε θαη ξνδέηηα Φ 1/2", θαη 

ελζσκαησκέλε δηάηαμε γηα λα κελ "πηηζηιάεη", ξνπμνχλη πεξηζηξεθφκελν ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 

GROHE 20 444. 

β) Αλακηθηήξαο ςπρξνχ - δεζηνχ λεξνχ (κπαηαξία) Φ 1/2", νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, γηα 

ληπηήξα, πεξηζηξεθφκελν ξνπμνχλη, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GROHE 21 242. 

γ) Αλακηθηήξαο ςπρξνχ - δείηνχ λεξνχ Φ 1/2", νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο, γηα λεξνρχηε, κε 

πεξηζηξεθφκελν ξνπμνχλη, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GROHE 31 751. δ) Αλακηθηήξαο ςπρξνχ-δεζηνχ 

λεξνχ Φ 1/2", νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, γηα ληνπδηέξα, κε ζηαζεξφ θαη £ΐ\7εηφ θαηαηνληζηήξα, 

θαη εθξνή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GROHE 27 099 

ε) Αλακηθηήξαο ςπρξνχ-δεζηνχ λεξνχ Φ 1/2", νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, κε έλα καθξχ 

ζηέιερνο ρεηξηζκνχ 170mm κε θεξακηθφ δίζθν θαη θίιηξν νηθνλνκίαο, ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζε 

ληπηήξα αλαπήξσλ, κε ζχζηεκα γξήγνξεο εγθαηάζηαζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ GROHE 33 093. 

ζη) Δληνηρηδφκελε βαιβίδα 3/4" γηα ηηο ιεθάλεο ησλ WC ρακεινχ ζνξχβνπ (θάησ απφ 20 dBa). Ο 

φγθνο ηνπ λεξνχ θάζε ρξήζεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο απφ 6 έσο 9 ιίηξα ελψ ε παξνρή 

ηνπ ζα είλαη 1 It/sec. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζπκπαγή νξείραιθν. Σν 

έκβνιν ζην εζσηεξηθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ ABS ψζηε λα κεηψλεηαη ζην 

ειάρηζην ε δεκηνπξγία αιάησλ. Σν ζψκα κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ην έκβνιν ζα είλαη επίζεο 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ ABS. Ζ βαιβίδα ζα έρεη ελζσκαησκέλν θίιηξν έηζη ψζηε λα 

πξνζηαηεχεη απφ ζθνππίδηα ηελ νπή απειεπζέξσζεο ηεο πίεζεο. Ζ ζπληήξεζή ηνπ ζα είλαη δπλαηή 

μεβηδψλνληαο απιά ηελ βαιβίδα. Θα έρεη επίζεο ελζσκαησκέλν δηαθφπηε λεξνχ. Δλδεηθηηθφο 

ηχπνο GROHE. 

δ) Δληνηρηδφκελε βαιβίδα νπξεηεξίνπ απηφκαηε ε νπνία ιεηηνπξγεί κέζσ ειεθηξνληθνχ 

θσηνθχηηαξνπ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νξείραιθν ελψ φια ηα 

ειεθηξνληθά κέξε ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ην λεξφ. Θα ηξνθνδνηείηαη απφ ην 

Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο. Όια ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ζα βξίζθνληαη κέζα ζην ζψκα ηεο βαιβίδαο. 

Θα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ ξνήο απφ 1 έσο 10 δεπηεξφιεπηα. Δλδεηθηηθφο ηχπνο 

GROHE. 

 

Εγκαηάζηαζη ειδών σγιεινής και κροσνοποιίας  

Γενικά 

ηηο ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ ζε θάζε πδξαπιηθφ ππνδνρέα ζα 

εγθαηαζηαζνχλ "φξγαλα δηαθνπήο", σο εμήο : 
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α.) Νηπηήξεο: Απφ έλαο γσληαθφο δηαθφπηεο ζθαηξηθφο, επηρξσκησκέλνο, Φ 1/2", ζηηο ζσιελψζεηο 

θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. 

β.) Νεξνρχηεο: Απφ έλαο εληνηρηζκέλνο δηαθφπηεο Φ 1/2" γσληαθφο, ζθαηξηθφο ζηηο ζσιελψζεηο 

θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ. 

γ.) Λεθάλεο W.C. : Γηαθφπηεο γσληαθφο δηαθφπηεο ζθαηξηθφο, επηρξσκησκέλνο. Φ 1/2" Ζ ζχλδεζε 

ησλ κπαηαξηψλ ησλ ληπηήξσλ θαη ησλ λεξνρπηψλ ζα γίλεη κε θνκκάηηα επθάκπηνπ ραιθνζσιήλα Φ 

11 mm επηρξσκησκέλα θαη δχν εηδηθά ξαθφξ, ραιθνζσιήλα πξνο ζηδεξνζσιήλα Φ 1/2". επίζεο 

επηρξσκησκέλα. 

 

Μονώζεις ζωληνώζεων 

σιελψζεηο ζεξκνχ λεξνχ θαη ζσιελψζεηο θξχνπ λεξνχ ζε ςεπδνξνθή 

Σν πιηθφ ησλ θνρπιηψλ ζα είλαη αθξψδεο πνιπαηζπιέλην κε θιεηζηή θπςεινεηδή δνκή 

ζεξκνθξαζηαθήο πεξηνρήο απφ +2°C - +105°C. 

Σν πιηθφ ζα έρεη ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο 0,039 W/M °Κ ζε ζεξκνθξαζία 20°C. Θα είλαη άνζκν, 

απξφζβιεην απφ πγξαζία, έιαηα, ιίπε, βελδίλε θαη ζπλήζε νμέα. Δπίζεο ην πιηθφ δελ ζα πθίζηαηαη 

μήξαλζε, ζα έρεη ζηαζεξή κνξθή θαη δηαζηάζεηο αλεπεξέαζηα απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο 

δηαθπκάλζεηο, θαη ζα επηδέρεηαη βαθή ηεο επηθαλείαο ηνπ.  

Σα θνρχιηα ζα θέξνπλ απφ θαηαζθεπήο ηνπο ελζσκαησκέλε δηάηαμε ζηεγαλνπνίεζεο απφ εηδηθφ 

«θεξκνπάξ» κε ηξηπιφ ρείιη ζηεγαλφηεηαο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ ζθξάγηζε ηεο ξαθήο ρσξίο 

ζπγθφιιεζε. 

Πξηλ απφ Σελ εθαξκνγή ηεο κνλψζεσο, νη ζσιελψζεηο ζα έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο πηέζεσο. 

Πξηλ απφ ηελ κφλσζε νη ζσιήλεο πξέπεη λα θαζαξηζζνχλ κε βνχξηζα θαη λα απνιηπαλζνχλ 

επηκειψο. Σα θνρχιηα πξέπεη λα έρνπλ άξηζηε εθαξκνγή ηδηαίηεξα ζηνλ δηακήθε αξκφ. 

ηνπο εγθάξζηνπο αξκνχο ζα ηνπνζεηεζεί απηνθφιιεηε ηαηλία απφ θαηάιιειν ζπλζεηηθφ πιηθφ πνπ 

ζα ηχρεη ηεο εγθξίζεσο ηεο επηβιέςεσο. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αξκψλ. 

ηα ζεκεία ζηεξίμεσο ησλ ζσιελψζεσλ ε κφλσζε ζα πξνζηαηεχεηαη έλαληη κεραληθψλ 

θαηαπνλήζεσλ κε ηελ βνήζεηα θπιίλδξνπ απφ θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 0,8 mm θαη 

ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 15 cm εθαηέξσζελ ηνπ ζηεξίγκαηνο ηνπ νπνίνπ ηα άθξα ζα έρνπλ 

θακππισζεί πξνο ηα έμσ. 

Ζ κφλσζε ησλ θακπχισλ, ινηπψλ εμαξηεκάησλ, δηθιείδσλ θ.ι.π. ζα γίλεη κε ηεκάρηα θνρπιηψλ ή 

πιαθψλ, θνκκέλσλ θαηάιιεια, θαη εθαξκνδνκέλσλ θαηά ζηεγαλφ θαη θαιαίζζεην ηξφπν ζηα 

εμαξηήκαηα, κε θφιια θαη κε ηαηλία ή θαλάβηλν ηζρπξφ χθαζκα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ηα 

ηέξκαηα ησλ κνλψζεσλ πξηλ απφ ακφλσηα εμαξηήκαηα θ.ι.π. ζα ηνπνζεηεζνχλ δαθηχιηνη απφ 

ισξίδεο αινπκηλίνπ, πιάηνπο 10-15 mm θαη πάρνπο 0,6 mm κε θαηάιιεινπο ζθπγθηήξεο απφ 

πιηθφ πνπ λα κε δηαβξψλεηαη. Γηα εμαξηήκαηα κηθξνχ κεγέζνπο κπνξεί, κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

επηβιέςεσο, ε κφλσζή ηνπο λα γίλεη κε εηδηθή απηνθφιιεηε ηαηλία απφ ην ίδην πιηθφ πιάηνπο 5 cm 

θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm, ζε δηπιή ζηξψζε ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλνιηθφ πάρνο 

κνλψζεσο ηνπιάρηζηνλ 6 mm. 
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σιελψζεηο θξχνπ λεξνχ ζε ηνίρνπο 

Θα πξνζηαηεπζνχλ εμσηεξηθά κε κνλσηηθή αληηδηαβξσηηθή ηαηλία πάρνπο 3mm. 

Βαθές ζωληνώζεων 

Σν εκθαλέο δίθηπν ζηδεξνζσιήλσλ ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο PRIMER θαη δχν ζηξψζεηο 

βεξληθφρξσκα ζην ρξψκα πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε. 

Σηηρίγμαηα ζωληνώζεων 

Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα αγθπξνχκελα ζε ζηαζεξά 

νηθνδνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίγκαηα ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θαηά κήθνο 

ζπζηνινδηαζηνιή ηνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αγθχξσζε πξνθεηκέλνπ νη 

ζπζηνινδηαζηνιέο λα παξαιεθζνχλ εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ αγθπξψζεσο. 

Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ζηδεξνγσληέο ή ζηδεξνδνθνχο κε ηελ βνήζεηα 

ζηεξηγκάησλ ηχπνπ Χ. Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν θαη ζα ζπλδένληαη 

πξνο ηηο ζηδεξνγσληέο κέζσ θνριηψλ, πεξηθνριίσλ θαη γθξφβεξ γαιβαληζκέλσλ. Σα ζηεξίγκαηα ζα 

είλαη ελδεηθηηθψλ ηχπσλ ΑΚΟ Tyrodur, MUPRO, BETTERBAN. Οη ζηδεξνγσληέο θαηά πεξίπησζε 

ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιατλνχο ηνίρνπο ή ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή. 

Ζ ζηεξέσζε ζηα νηθνδνκηθά πιηθά ζα γίλεηαη κε εθηνλσηηθά βχζκαηα κεηαιιηθά θαη θνριίεο. 

ε πεξίπησζε αλαξηήζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξάβδνη κεηαιιηθνί ή ζηδεξνγσληέο 

επαξθνχο αληνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθάζηνηε θνξηίν αιιά πάλησο φρη 'κηθξφηεξεο "ηζνδχλακεο" 

δηαηνκήο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Ηζρχνπλ θαη εδψ ηα πεξί αγθπξψζεσλ γηα 

ιφγνπο ζπζηνινδηαζηνιψλ. Όια ηα κεηαιιηθά πιηθά ζηεξίμεσο (ζηδεξνδνθνί, ζηδεξνγσληέο, 

ζηεξίγκαηα, θνριίεο, πεξηθφριηα γθξφβεξ) ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

 

Εεζηφ λεξφ ρξήζεο 

Ηλιακοί Σσλλέκηες 

Θα εγθαηαζηαζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο ζχγρξνλνη, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Κάζε ζπιιέθηεο ζα θέξεη 4 άθξα ζχλδεζεο. Οη ζπιιέθηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πξνθίι 

αλνδεησκέλνπ αινπκηλίνπ χςνπο 9cm , ην νπίζζην θάιπκκα ζα είλαη απφ αινπκίλην πάρνπο 0,4mm, 

εξκεηηθά πξνζαξκνζκέλν κε απηνθφιιεηεο ηαηλία θαη βίδεο, ζα θέξεη θξχζηαιιν πάρνπο 4mm 

ςεκέλν, άζξαπζην κε ζηαζεξφ ζπληειεζηή δηαζηνιήο θαη πςειή δηαπεξαηφηεηα θσηφο (>90%), 

αλζεθηηθφο ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζπιιεθηηθή 

επηθάλεηα απφ ραιθφ κε θάζεηνο ζσιήλεο πνπ ζα είλαη 11 ηεκάρηα δηαηνκήο Φ8 ραιθνχ πάρνπο 

0,4mm κε ξακκέλν πηεξχγην ραιθνχ θαη επηιεθηηθή βαθή BLUE TEC θνιιεκέλν ζηνπο ζσιήλεο 

ραιθνχ κε ηερλνινγία LASER, νη νξηδφληηεο ζσιήλεο ζα είλαη ραιθνχ Φ22, ε κφλσζε ζα είλαη απφ 

παινβάκβαθα κε επηθάιπςε καχξνπ παινυθάζκαηνο κε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα κφλσζεο: ι=0,0338 

W/m grd (κέηξεζε ζηνπο 0°C). 

Οη ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο κεηαμχ ειηαθψλ θαη BOILER ζα κνλσζνχλ κε πιηθφ 

απφ αθξψδεο θανπηζνχθ ηχπνπ armaflex. 

Ζ ζηήξημε ησλ ζπιιεθηψλ ζα ζπλνδεχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά εγγχεζεο ζηαζεξφηεηαο γηα ηηο πην 

αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ηαρχηεηα αλέκνπ 150km/h). 

Ασηομαηιζμοί δικηύοσ ζσλλεκηών 



Δθζπγρξνληζκφο θαη Λεηηνπξγηθή Αλαβάζκηζε Πνιπδχλακνπ Πεξηθεξεηαθνχ Ηαηξείνπ Καιιηάλσλ 

 

19 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Θα αληηθαηαζηαζεί ν ππάξρνλ δηαθνξηθφο ζεξκνζηάηεο κε λέν δηαθνξηθφ ςεθηαθφ ζεξκνζηάηε, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή. Ο ςεθηαθφο ζεξκνζηάηεο ζα πεξηέρεη 3 

αηζζεηήξηα (ξπζκηδφκελα) πνπ ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη -20°C έσο +130°C. Ζ 

ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνζηάηε ζα είλαη απφ 0°C έσο +40°C θαη ζα έρεη δπν εμφδνπο κε 

ξειέ ON-OFF (ειεχζεξεο ηάζεηο) θαη κία έμνδν κε ξειέ (Alarm). Οα πεξηέρεη επηπιένλ ζεξκνζηάηε 

γηα βνεζεηηθή πεγή ζέξκαλζεο θαη ζα έρεη δπλαηφηεηα ηνπιάρηζηνλ 7 δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη γξαθηθή απεηθφληζε ζηελ νζφλε ηεο επηιεγφκελεο εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο 

ζηελ νζφλε ζα εκθαλίδεηαη ε ζεξκνθξαζία, θαηάζηαζε ξειέ θαη βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

Ο ζεξκνζηάηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηνδηάγλσζεο βιαβψλ κε νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ζήκα. Ζ 

ηξνθνδνζία ηνπ ζα είλαη 230VAC 

 

Σ. ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ - ΘΔΡΜΑΝΖ - ΑΔΡΗΜΟ 

 

σιελώζεηο 

Γίθηπα πξνζαγσγήο-επηζηξνθήο ςπρξνύ-ζεξκνύ λεξνύ θαη βνεζεηηθά δίθηπα 

δηακέηξνπ έσο 2" 

Θα θαηαζθεπαζζνχλ απφ καχξνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή. 
Ζ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζα αθνινπζήζεη ηηο πην θάησ δηαηάμεηο: 
 

πλδέζεηο 

Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθφξσλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ γηα ζρεκαηηζκφ ησλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ ρξήζε ζπλδέζκσλ [κνχθεο] απφ καιαθφ 
ρπηνζίδεξν [καγηάκπι] κε εληζρπκέλα ρείιε ζηελ πεξηνρή ηεο εζσηεξηθήο θνριηψζεσο 
[θνξδνλάηα]. 
Χο πιηθφ παξεκβχζκαηνο γηα ζηεγάλσζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί TEFLON ην νπνίν πξέπεη λα 
εκθαλίδεη επαξθή αληνρή ζε λεξφ ζεξκνθξαζίαο απφ 2°C κέρξη 110°C θαη λα κελ 
παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αιινίσζε, θζνξά ή δηάιπζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηαζηάζεσο.  
 

Αιιαγέο δηεπζύλζεσο 
Οη αιιαγέο δηεπζχλζεσο ησλ ζσιήλσλ γηα επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αμνληθήο πνξείαο ηνπ 
δηθηχνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θαλφλα θνριησηά κε εηδηθά ηεκάρηα κεγάιεο αθηίλαο 
θακππιφηεηαο, απφ καιαθηφ ρπηνζίδεξν κε εληζρπκέλα ρείιε, εθηφο απφ ζσιήλεο κηθξήο 
δηακέηξνπ, φπνπ επηηξέπεηαη ε θάκςε ηνπο ρσξίο ζέξκαλζε κε εηδηθφ εξγαιείν. 
Οπσζδήπνηε κε ηελ θάκςε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα κε παξακνξθψλεηαη ε θπθιηθή δηαηνκή 
ηνπ. 
Υξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ κηθξήο αθηίλαο θακππιφηεηαο [γσλίεο] επηηξέπεηαη κφλν ζε ζέζεηο 
φπνπ αλππέξβιεηα εκπφδηα ην επηβάιινπλ θαη πάληνηε κεηά απφ έγθξηζε ηεο επηβιέςεσο. 
Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ζσιήλσλ γηα ηξνθνδφηεζε αλαρσξνχλησλ θιάδσλ, ζα εθηεινχληαη 
νπσζδήπνηε κε εηδηθά εμαξηήκαηα [ηαχ, ζηαπξνί], κε εληζρπκέλα ρείιε. 
 

Απόζηαζε ζηεξηγκάησλ 

Ο πην θάησ πίλαθαο ζα εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο επζεηψλ δηαδξνκψλ ζσιήλσλ θαη φρη 
ζηα ζεκεία φπνπ ε ρξεζηκνπνίεζε βαλψλ, θιαληδψλ θ.ι.π. δεκηνπξγεί ζπγθεληξσκέλα 
θνξηία, νπφηε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηεξίγκαηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 
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Γηάκεηξνο 

ζσιήλα 

Μέγηοηε απόζηαζε 

ζηεξηγκάησλ γηα 

νξηδόληηεο 

ζσιελώζεηο 

Μέγηζηε 

απόζηαζε 

ζηεξηγκάησλ γηα 

θαηαθόξπθεο 

ζσιελώζεηο 

Γηάκεηξνο ξάβδνπ 

ζηεξίμεσο 

Μέρξη Φ 1" 2.5 m 2.5 m 10 mm 

Φ 1 7V' 2.5 m 3.0 m 12 mm 

Φ 1 
1
/2" 3.0 m 3.5 m 12 mm 

Φ 2" 3.0 m 3.5 m 12 mm 

 

Απνζύλδεζε ζσιελώζεσλ 

Όιεο νη ζσιελψζεηο ησλ δηθηχσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη 
επρεξήο ε απνζπλαξκνιφγεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ζσιελψζεσλ ή νξγάλνπ' ειέγρνπ 
ξνήο γηα αληηθαηάζηαζε, ηξνπνπνίεζε ή κεηαζθεπή ρσξίο ρξήζε εξγαιείσλ θνπήο, 
νμπγφλνπ ή θαη ειεθηξνζπγθφιιεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε φια ηα ζεκεία φπνπ ηνχην ζα 
είλαη αλαγθαίν ζα πξνβιέπνληαη ιπφκελνη ζχλδεζκνη ξαθφξ. Γηέιεπζε ζσιήλσλ απφ 
ηνίρνπο θαη πιάθεο 
Καηά ηελ δηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ ηνίρνπο θαη δάπεδα απηέο ζα θαιχπηνληαη απφ θχιιν 
κνιχβδνπ πάρνπο 2 mm δηακνξθσκέλν ζε θχιηλδξν δηακέηξνπ θαηά 3 mm κεγαιχηεξεο 
απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα. Έηζη απνθεχγεηαη ε ζπγθφιιεζε ηνπ ζσιήλα κε ηα 
νηθνδνκηθά πιηθά. ί 
Σν δηάθελν αλάκεζα ζηνλ ζσιήλα θαη ηνλ πξνζηαηεπηηθφ κνιχβδηλν καλδχα ζα ζθξαγίδεηαη 
κε θαηάιιειν πιηθφ π.ρ. θνξδφλη ακηάληνπ θαη ζηιηθφλε. Δάλ ν ζσιήλαο είλαη κνλσκέλνο 
ηφηε ε κφλσζε ζα πξνζηαηεχεηαη ζην ζεκείν ηεο δηαηξήζεσο κε θπιηλδξηθφ καλδχα απφ 
θχιιν γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο πάρνπο 1,25 mm, ν νπνίνο ζα εθάπηεηαη ζηελ επηθάλεηα 
ηεο κφλσζεο. Δπηπιένλ ζα ππάξρεη θαη δεχηεξνο θπιηλδξηθφο καλδχαο απφ θχιιν 
κνιχβδνπ πάρνπο 2 mm γηα ηελ απνθπγή ζπγθνιιήζεσο κε ηα νηθνδνκηθά πιηθά. Μεηαμχ 
ησλ δχν καλδχσλ ζα ππάξρεη δηάθελν 3 mm ην νπνίν ζα ζθξαγηζζεί κε θαηάιιειν πιηθφ 
π.ρ. θνξδφλη ακηάληνπ θαη ζηιηθφλε. Λνηπφο εμνπιηζκφο δηθηχνπ 

πζηνινδηαζηνιηθά 

Γηα ηελ παξαιαβή ζπζηνιψλ - δηαζηνιψλ ζηα δίθηπα ςπρξνχ-ζεξκνχ λεξνχ, ζα 
ηνπνζεηεζνχλ εμαξηήκαηα, αγθπξψζεηο, δηαζηνιηθά θαη νδεγνί.  
 

Αγθπξώζεηο 
ζα είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Muepro "Stato" γηα ζσιελψζεηο δηακέηξνπ έσο 2". Γηα 
κηθξφηεξεο δηακέηξνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηκεξή θνιάξα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Muepro No 
41246 έσο 41300.  
 

Γηαζηνιηθά 
Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηεο ηάμεσο 25 m. Οα είλαη αμνληθά κνξθήο ζσιελσηνχ 
ειαηεξίνπ απφ ρξσκνληθειηνχρν ράιπβα θαη ζα ζπλδένληαη κε θιάληδεο ζην δίθηπν. 
Δλδεηθηηθφο ηχπνο STENFLEX.  
 

Οδεγνί 
Οα είλαη δηκεξή θνιάξα κε νιηζζαίλνπζα βάζε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Muepro No 41785 ή 
43087. 
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Αληηθξαδαζκηθά ζσιελώζεσλ 

ηηο ζπλδέζεηο φισλ ησλ ζσιελψζεσλ κε κεραλήκαηα πεξηζηξεθφκελα (ςχθηεο, αληιίεο 
θιπ.), ζα εγθαηαζηαζνχλ αληηδνλεηηθνί ειαζηηθνί ζχλδεζκνη (αληηθξαδαζκηθά) δηακέηξνπ 
ίζεο κε απηήλ ηεο ζσιήλσζεο. 
Οη ζχλδεζκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκφ λεξφ κέρξη 110°C θαη πίεζε δνθηκήο 10 
αηκνζθαηξψλ (ND 10). 

Λπόκελνη ζύλδεζκνη (Ραθόξ-Φιάληδεο) 

ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ ζα παξεκβάιινληαη ιπφκελνη ζχλδεζκνη : 
- ηηο ζπλδέζεηο απηψλ κε κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο. 
- Κνληά ζε θάζε δηθιείδα, θίιηξν θιπ. γηα ηε δπλαηφηεηα επρεξνχο απνζπλαξκνιφγεζεο 
ηνπο. 

ε νξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ, πνπ θαζνξίδνληαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο 
γηα ηε δπλαηφηεηα απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ. 
 
Οη ιπφκελνη ζχλδεζκνη κέρξη δηάκεηξν 2" ζα είλαη ηχπνπ ξαθφξ κε θσληθή έδξαζε. Γηα 
κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιπφκελνη ζχλδεζκνη ηχπνπ θιάληδαο, κε 
παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, αλάινγα κε ην δηεξρφκελν ξεπζηφ ζηε ζσιήλσζε. Οη 
θιάληδεο ζα είλαη απφ ζθπξήιαην ράιπβα επεμεξγαζκέλν ζηελ επηθάλεηά ηνπο θαη 
θαηάιιειεο γηα ζπγθφιιεζε ζηνπο ζσιήλεο. 
Οη θιάληδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο Γεξκαληθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ κέγηζηε 
πίεζε ιεηηνπξγίαο, ή άιινπο φκνηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο. 
Φιάληδεο ζπλεξγαδφκελεο γηα ζχλδεζε κε ηεκάρηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα 
είλαη ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ζε φηη αθνξά ηνπο θαλνληζκνχο, κε ηελ θιάληδα πνπ έρεη 
επάλσ ηνπ ν εμνπιηζκφο. 

Σηερίγκαηα ζωιελώζεωλ 

ηήξημε ησλ ζσιελώζεσλ 

Οη θαηαθφξπθεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα αγθπξνχκελα ζε ζηαζεξά 

νηθνδνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζηεξίγκαηα ζα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε θαηά κήθνο 

ζπζηνινδηαζηνιή ηνπο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη αγθχξσζε πξνθεηκέλνπ νη 

ζπζηνινδηαζηνιέο λα παξαιεθζνχλ εθαηέξσζελ ηνπ ζεκείνπ αγθπξψζεσο. 

Οη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη πάλσ ζε ζηδεξνγσληέο ή ζηδεξνδνθνχο κε ηελ βνήζεηα 

ζηεξηγκάησλ ηχπνπ Χ. Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν κνξθνζίδεξν θαη ζα ζπλδένληαη 

πξνο ηηο ζηδεξνγσληέο κέζσ θνριηψλ, πεξηθνριίσλ θαη γθξφβεξ γαιβαληζκέλσλ. Σα ζηεξίγκαηα 

ζα είλαη ελδεηθηηθψλ ηχπσλ AKO.Tyrodur, MUPRO, BETTERMAN. Oη ζηδεξνγσληέο θαηά 

πεξίπησζε ζα ζηεξεψλνληαη ζε πιατλνχο ηνίρνπο ή ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή. 

Ζ ζηεξέσζε ζηα νηθνδνκηθά πιηθά ζα γίλεηαη κε εθηνλσηηθά βχζκαηα κεηαιιηθά θαη θνριίεο. ηελ 

πεξίπησζε αλαξηήζεσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξάβδνη κεηαιιηθνί ή ζηδεξνγσληέο επαξθνχο 

αληνρήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν εθάζηνηε θνξηίν αιιά πάλησο φρη κηθξφηεξεο "ηζνδχλακεο" δηαηνκήο 

απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Ηζρχνπλ θαη εδψ ηα πεξί αγθπξψζεσλ γηα ιφγνπο 

ζπζηνινδηαζηνιψλ. Οια ηα κεηαιιηθά πιηθά ζηεξίμεσο (ζηδεξνδνθνί, ζηδεξνγσληέο, ζηεξίγκαηα, 

θνριίεο, πεξηθφριηα γθξφβεξ) ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

Γηθιείδεο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο δηθηύνπ  

Γεληθά 

Οη δηθιείδεο ζα εγθαηαζηαζνχλ κφλν ζε θαηαθφξπθεο ή νξηδφληηεο ζσιελψζεηο, εθηφο αλ 

ζεκεηψλεηαη αιιηψο ζηα ζρέδηα. 

- Όιεο νη δηθιείδεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε εχθνια πξνζηηέο ζέζεηο. 
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- Οη δηθιείδεο ζα είλαη ηεο ίδηα δηακέηξνπ κε ηελ ζσιήλσζε. 

- Όιεο νη θνριησηέο δηθιείδεο ζα ζπλδένληαη κε ηελ ζσιήλσζε κε ιπφκελν ζχλδεζκν (ξαθφξ). 

- Οη δηθιείδεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα θαη πδαηνζηεγή δηαθνπή, γηα δηαθνξά πίεζεο λεξνχ απφ ηηο 

δχν πιεπξέο κέρξη 16 αηκφζθαηξεο θαη γηα ζεξκνθξαζία κέρξη 120°C. 
Οξεηράιθηλεο βάλλεο  

Οξεηράιθηλεο ζπξηαξσηέο δηθιείδεο (βάλεο) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ-ζηα δίθηπα καχξσλ 

ζηδεξνζσιήλσλ (κέρξη 2"). 

Οη βάλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν, κε ηξνρίζθν .. ρεηξηζκνχ θαη 

ζπξηαξσηφ δηάθξαγκα πνπ αλπςψλεηαη, φηαλ ε δηθιείδα αλνίγεη. Απηέο ζα πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

ζσιήλσζε κε θνριίσζε. 

Αληί γηα νξεηράιθηλεο ζπξηαξσηέο δηθιείδεο (βάλεο), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξεηράιθηλεο 

θνριησηέο ζθαηξηθέο δηθιείδεο (Ball valves), φπνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία. 

Υπηνζηδεξέο βάλεο 

Υπηνζηδεξέο βάλεο κε θιάληδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα δίθηπα ραιπβδνζσιήλσλ, γηα 

δηακέηξνπο 2 1/2" θαη κεγαιχηεξεο. 

Σν ζψκα, ε θεθαιή θαη ην ζπξηαξσηφ δηάθξαγκα ζα είλαη απφ πξεζζαξηζηφ ρπηνζίδεξν. 

Οη πιεπξέο ππνδνρήο ηνπ δηαθξάγκαηνο ζα είλαη απφ θσζθσξνχρν νξείραιθν. 

Γηθιείδεο ξύζκηζεο 

Οη ξπζκηζηηθέο δηθιείδεο ζα είλαη ζθαηξηθνχ ηχπνπ κε αλπςνχκελν βάθηξν, κέρξη θαη 

πεξηιακβαλφκελεο νλνκαζηηθήο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 50 mm θαη ζα είλαη κε ζπείξσκα θαη 

θαηαζθεπαζκέλεο κε ζψκα απφ κπξνχληδν ή ρπηφ νξείραιθν, κε κεηαιιηθή έδξα θαη δίζθνπο 

απφ θξάκα κεηάιινπ. 

Οη δηθιείδεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 65 mm θαη πάλσ ζα είλαη θιαληδσηέο, ζθαηξηθέο, κε 

αλπςνχκελν βάθηξν θαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηνζίδεξν, κε ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα απφ 

κπξνχληδν θαη αλαλεψζηκε έδξα θαη ζπλδεηηθνχο δίζθνπο. . Οη ξπζκηζηηθέο δηθιείδεο ζα είλαη 

καξθαξηζκέλεο κε δείθηε πνπ ζα δείρλεη ην % αλνίγκαηνο ηεο δηθιείδαο. 

Γηπιέο ξπζκηζηηθέο δηθιείδεο ζα έρνπλ επηπιένλ πξνζαξκνζκέλν έλα κεραληζκφ αζθάιηζεο 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία, γηα ζθνπνχο απνκφλσζεο. 

Ρπζκηζηηθέο ή δηπιέο ξπζκηζηηθέο δηθιείδεο ζα πξνζαξκνζζνχλ ζην ζθέινο επηζηξνθήο φισλ 

ησλ δηαθιαδψζεσλ θπθινθνξίαο, γηα ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο. Οα πξνκεζεπζεί κηά δηθιείδα 

απνκφλσζεο ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ ηχπνπ, ζην ζθέινο επηζηξνθήο, φπνπ δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλεο δηπιέο ξπζκηζηηθέο δηθιείδεο γηα ιφγνπο απνκφλσζεο. ηα ζηνηρεία ησλ 

θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, ηεο κνλάδαο ζέξκαλζεο - αεξηζκνχ θαη ζηα αλαζεξκαληηθά 

ζηνηρεία κε ζεξκφ λεξφ, πξνβιέπνληαη βαιβίδεο γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο λεξνχ (balancing 

valves) πξνο ηα ζηνηρεία. Οη βαιβίδεο απηέο, ηχπνπ ζθαηξηθνχ θξνπλνχ (ή θαη ηχπνπ 

ζηξαγγαιηζκνχ ξνήο), ζα έρνπλ δείθηε θηλνχκελν εκπξφο απφ βαζκνινγεκέλε θιίκαθα, 

ελδεηθηηθή ηνπ αλνίγκαηνο ηεο βαιβίδαο (απφ ηειείσο θιεηζηή κέρξη 100% αλνηθηή), φπσο θαη 

δχν ιήςεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή δηαθνξηθνχ καλφκεηξνπ, γηα κέηξεζε ηεο πηψζεο πίεζεο θαηά 

κήθνο ηεο βαιβίδαο, ε νπνία, κε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα ζα κεηαθξάδεηαη ζε παξνρή ζε m3/h. 

Οη ιήςεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δηαθνξηθνχ καλφκεηξνπ ζα έρνπλ ελζσκαησκέλεο 

αληεπίζηξνθεο βαιβίδεο θαη ζα θέξνπλ ηάπεο. 

Οη βαιβίδεο ζα είλαη κέρξη 2" δηάκεηξν, νξεηράιθηλεο, βηδσηέο θαη πάλσ απφ 2", ρπηνζηδεξέληεο, 

θιαληδσηέο. 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο ν θαηαζθεπαδφκελνο απφ ην εξγνζηάζην CRANE ηχπνο DM 930.. Οη 

ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα πίεζε 10 bar. ε νξηζκέλεο ζέζεηο (π.ρ. by pass 

ηξηφδσλ βαιβίδσλ) πξνβιέπνληαη βαιβίδεο ζηξαγγαιηζκνχ ηεο ξνήο (globe valves). 
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Οξεηράιθηλνη δηαθόπηεο  

Οξεηράιθηλνη δηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζε φζα ζεκεία ζεκεηψλεηαη ζηα ζρέδηα, γηα 

ξχζκηζε ηεο παξνρήο.  

Οη δηαθφπηεο. ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θσζθνξνχρν νξείραιθν θαη ζα θέξνπλ 

παξέκβπζκα ζηεγαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ απφ θίκπεξ ή παξεκθεξή νπζία.  

 

Ρπζκηζηηθέο βαιβίδεο ζεξκαληηθώλ ζσκάησλ 

Απηέο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ζπλδέζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ησλ ζεξκαληηθψλ 

ζσκάησλ, ζα είλαη δηακέηξνπ Φ ´ ", κε δίζθν θαη δηπιή ξχζκηζε. 

Βαθές 

Σα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ καχξν ζηδεξνζσιήλα ή απφ ραιπβδνζσιήλα TUBO ζα βαθνχλ 

κε δχν ζηξψζεηο αληηζθψξηαθνχ. Σα ηκήκαηα πνπ δελ κνλψλνληαη ζα βαθνχλ ζηελ ζπλέρεηα θαη 

κε δχν ζηξψζεηο βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο εγθξίζεσο ηεο επίβιεςεο. 

Σα δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ζα βαθνχλ κφλν θαηά ηα νξαηά ηνπο 

ηκήκαηα κε 2 ζηξψζεηο PRIMER θαη 2 ζηξψζεηο βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο εγθξίζεσο ηεο 

επίβιεςεο. 

Αλάινγε βαθή κε ηνπο καχξνπο ακφλσηνπο ζηδεξνζσιήλεο ζα γίλεη θαη φια ηα ζηδεξά 

ζηεξίγκαηα θαη ινηπνχο ζηδεξνθαηαζθεπέο. 

 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2019 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΜΑΕΩΜΔΝΟΤ 
Αξρ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

 
 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θφο κε Α΄ β. 

Ζ Αλαπι. Πξντζηακέλε 
Σκήκαηνο Γνκψλ Πεξηβάιινληνο 

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 
 
 

ΔΤΑΝΘΗΑ ΗΓΔΡΖ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

 
 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΩΣΟΓΗΑΝΝΖ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α’ β. 

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ’ αξ. 3079/2019 (ΑΓΑ: 65ΞΚ7Λ1-17Ζ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΑΡΘΡΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΔΣΔΠ  
ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α 
Αξ. 

Σηκνι. 
Κσδηθόο 
Άξζξνπ 

Δίδνο Δξγαζίαο 
ΔΣΔΠ  ΔΛΟΣ 1501- / 

ΠΔΣΔΠ 
ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΔΡΓΑ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1 1.1 
ΟΗΚ 

20.05.01 

Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 
κε ρξήζε κεραληθψλ 
κέζσλ,ρσξίο ηελ θαζαξή 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο ζε εδάθε γαηψδε-
εκηβξαρψδε 

ΔΣΔΠ 02-04-00-00   

2 1.2 
ΟΗΚ 

22.36.01 

Γηακφξθσζε αλνηγκάησλ ζε 
ιηζνδνκέο γηα νπέο επηθαλείαο 
0,51 m

2
 έσο 1,00 m

2
 

   

3 1.3 
ΟΗΚ 

22.36.02 

Γηακφξθσζε αλνηγκάησλ ζε 
ιηζνδνκέο γηα νπέο επηθαλείαο 
1,01 m

2
 έσο 1,50 m

2
 

   

4 1.4 
ΟΗΚ 

22.36.03 

Γηακφξθσζε αλνηγκάησλ ζε 
ιηζνδνκέο γηα νπέο επηθαλείαο 
1,51 m

2
 έσο 2,00 m

2
 

   

5 1.5 
ΟΗΚ 

22.10.01 

Καζαίξεζε  ζηνηρείσλ 
θαηαζθεπψλ απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα κε ρξήζε ζπλήζνπο 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ΔΣΔΠ 15-02-01-01   

6 1.6 ΟΗΚ 22.23 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ΔΣΔΠ 14-02-01-01   

7 1.7 ΤΓΡ 10.18 
Δθαξκνγή πδξνβνιήο κέζεο 
πηέζεσο επί επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο 

   

8 1.8 ΟΗΚ 22.02 
Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ 
αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή  

ΔΣΔΠ 14-02-02-01   

9 1.9 ΟΗΚ 22.45 
Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ 
θνπθσκάησλ    

10 1.10 ΟΗΚ 20.10 
Δπίρσζε κε πξντφληα 
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή 
θαηεδαθίζεσλ 

ΔΣΔΠ 02-07-02-00   

11 1.11 ΟΗΚ 
10.01.02 

Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί 
απηνθηλήηνπ, κε κεραληθά κέζα    

12 1.12 ΟΗΚ 
10.07.01 

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα 
κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο    

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

13 2.1 ΟΓΟ Β-
29.7 

Δθαξκνγή εθηνμεπνκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο εθηφο ππνγείσλ 
έξγσλ 

   

14 2.2 ΟΓΟ Β-
30.4 

Xαιχβδηλνο νπιηζκφο 
ζθπξνδεκάησλ,Υαιχβδηλεο ίλεο 
ζθπξνδέκαηνο 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00   
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15 2.3 
ΟΗΚ 

32.01.05 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ 
γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C25/30 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 
ΕΤΕΠ 01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 
ΕΤΕΠ 01-01-05-00 
ΕΤΕΠ 01-01-07-00 

  
  

16 2.4 
ΟΗΚ 

32.01.04 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 
ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ 
γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25 

17 2.5 ΟΗΚ 38.03 
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ 
θαηαζθεπψλ 

ΕΤΕΠ 01-04-00-00   

18 2.6 
ΟΗΚ 

38.20.02 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 
ζθπξνδέκαηνο,  θαηεγνξίαο 
B500C (S500s) 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00   

19 2.7 
ΟΗΚ 

38.20.03 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 
ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά 
πιέγκαηα B500C (S500s) 

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00   

ΟΜΑΓΑ Γ: ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

20 3.1 
ΟΗΚ 

71.01.01 

Αξκνινγήκαηα φςεσλ 
πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ, 
αξκνινγήκαηα αθαηεξγάζησλ 
φςεσλ ιηζνδνκψλ 

   

21 3.2 ΟΗΚ 71.21 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά 
κε ηζηκεληνθνλίακα  

ΔΣΔΠ 03-03-01-00   

22 3.3 
ΟΗΚ 

42.11.02 

Αξγνιηζνδνκέο κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 
400 kg ηζηκέληνπ,  κηάο νξαηήο 
φςεσο 

ΔΣΔΠ 03-02-01-00   

23 3.4 ΟΗΚ 71.81 
Δπηρξίζκαηα ηξαβερηά 
πξνεμνρψλ κέρξη 20 cm, απινχ 
ζρεδίνπ 

   

24 3.5 
ΟΗΚ          

71.22 Υ 
Καηαζθεπή γπαιηζηεξήο 
ηζηκεληνθνλίαο ηνηρνπνηίαο 

ΔΣΔΠ 03-03-01-00   

ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΣΤΑ (ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ) 

25 4.1  ΑΣΖΔ 
8826.3.2 

Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο 
εληάζεσο 16Α schuko 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

26 4.2  ΑΣΖΔ 
8801.1.1 

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθην 
εληάζεσο 10A ηαζεσο 250V 
απιφο κνλνπνιηθφο 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

27 4.3 
 ΑΣΖΔ 

8801.1.4 

Γηαθφπηεο ρσλεπηφο κε πιήθην 
εληάζεσο 10A ηαζεσο 250V, 
θνκηηαηέξ ή αιιέξεηνχξ 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

28 4.4 
 ΑΣΖΔ      

8982.3 Υ 

Φσηηζηηθφ ζψκα ππξαθηψζεσο 
ηνίρνπ ή νξνθήο κε 
αληαπγαζηήξα θσληθφ ηχπνπ 
ζπφη πξνζηαζίαο IP20 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

29 4.5  ΑΣΖΔ 
8766.3.1 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ 
δηαηνκήο 3×1,5mm² 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

30 4.6  ΑΣΖΔ 
8766.3.2 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ 
δηαηνκήο 3×2,5mm² 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

31 4.7 
 ΑΣΖΔ 

9337.3.5 
Υ 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ 
πεληαπνιηθφ δηαηνκήο 5×16mm² 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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32 4.8  ΑΣΖΔ 
8732.2.3 

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ 
πιαζηηθφο ζπηξάι 16mm 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

33 4.9 ΖΛΜ24 
ζεξκνζίθσλαο ειεθηξηθφο 80 
ιίηξσλ 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

34 4.10 ΖΛΜ48 

θαιψδην ηχπνπ Α-2Τ(St) 2Y 
ηειεθσληθφ, ππφγεην ή εληφο 
ζσιήλσλ,δπν δεπγψλ 
2×2×0,8mm 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

35 4.11 ΑΣΖΔ 9347  χλδεζε κεηξεηνχ ΓΔΖ    ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

36 4.12 
ΑΣΖΔ 

8201.1.2 
Ππξνζβεζηήξαο θφλεσο ηχπνπ 
Pa,θνξεηφο γνκψζεσο 6kg 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

37 4.13 
ΑΣΖΔ 
8204.1 

Ππζνζβεζηηθή θσιηά επίηνηρε ή 
ρσλεπηή 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

38 4.14 
ΑΣΖΔ 

8766.5.2 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM 
πεληαπνιηθφ δηαηνκήο 
5×2,5mm² 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

39 4.15 
ΑΣΖΔΝ      

8972.10.1.2 

Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) 
νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 
ρσλεπηφ, ηεηξάγσλν, 
δηαζηάζεσλ 60x60cm 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

40 4.16 ΑΣΖΔΝ       
8972.10.1.1 

Φσηηζηηθφ ζψκα LED (panel) 
νξνθήο, εζσηεξηθψλ ρψξσλ, 
ρσλεπηφ,επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 
120x30cm 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

41 4.17 ΑΣΖΔ          
8552 Υ 

Δμσηεξηθή κνλάδα γηα multi 
θιηκαηηζηηθφ, θαηεγνξίαο 36.000 
btu/h 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

42 4.18 
ΑΣΖΔΝ   
8557.1 

Δζσηεξηθή κνλάδα 
θιηκαηηζηηθνχ, ηχπνπ θαζέηαο, 
θαηεγνξίαο 12.000 btu/h  

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

43 4.19 
ΑΣΖΔΝ   
8557.2 

Δζσηεξηθή κνλάδα 
θιηκαηηζηηθνχ, ηχπνπ θαζέηαο, 
θαηεγνξίαο 18.000 btu/h  

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

44 4.20 
ΑΣΖΔ       

8993.1 Υ 
χζηεκα ζπλαγεξκνχ   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

45 4.21 
ΑΣΖΔ 

8974.3.4 
Υ 

Φσηηζηηθφ ζψκα αθαιείαο   
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

46 4.22 
ΑΣΖΔ       

8826.2 Υ 
Πξίδα θεξαίαο   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

47 4.23 ΑΣΖΔ       
8826.2 Υ 

Γηπιή πξίδα(δφηεο) ηειεθψλνπ-
Ζ/Τ ρσλεπηφο 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

48 4.24 ΖΛΜ48 Υ Καιψδην θεξαίαο ηειεφξαζεο   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

49 4.25 
ΑΣΖΔ        

9351.3 Υ 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο 4 ζεηξψλ   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 

Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

50 4.26 ΑΣΖΔ       
9351.4 Υ 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο 2 ζεηξψλ   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

51 4.27 ΖΛΜ13 
Αλακηθηήξ(κπαηαξία) ζεξκνχ-
ςπρξνχ χδαηνο 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

52 4.28 ΖΛΜ14 
Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ 
επξσπαηθνχ(θαζήκελνπ) ηχπνπ 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

53 4.29 ΑΣΖΔ        
8151.2 Υ 

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ ΑΜΔΑ 
απφ πνξζειάλε ρακειήο 
πηέζεσο κε ην δνρείν πιχζεο 
θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ θαη ην ζεη 
ρεηξνιαβψλ αλαπήξσλ 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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54 4.30 ΖΛΜ15 
Γνρείν πιχζεο ιεθάλεο 
απνρσξεηεξίνπ 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

55 4.31 ΖΛΜ17 
Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο 
αλνμείδσηνο πιάηνπο 50cm 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

56 4.32 ΖΛΜ17 Υ Νηπηήξαο πνξζειάλεο   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

57 4.33 ΖΛΜ1 Υ 
Καηαζθεπή πδξαπιηθήο 
εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο 
απνρέηεπζεο 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

58 4.34 
ΑΣΖΔ 
9340.3 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο 
πνιχθισλνο δηαηνκήο 25mm 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

59 4.35 
ΑΣΖΔ         

9342.3 Υ 
Γείσζε απφ επηραιθσκέλε 
ξάβδν γείσζεο 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

60 4.36 ΑΣΖΔ           
8204.1 Υ 

χζηεκα ππξαλίρλεπζεο   ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

61 4.37 
ΑΣΖΔ            

9340.4 Υ 
χζηεκα αληηθεξαπληθήο 
πξνζηαζίαο 

  
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

62 4.38 
ΑΣΖΔ            

8062.3 Υ 

Σππνπνηεκέλε πδξνξνή απφ 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
αινπκίλην 

  ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ 
Ζ/Μ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΤΕΙ- ΕΠΙΣΡΩΕΙ 

63 5.1 ΟΗΚ 73.92 

Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ 
δαπέδνπ κε πζηεξφρπην 
ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 
cm 

   

64 5.2 ΟΗΚ 73.35 
Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ 
θεξακηθά πιαθίδηα    

65 5.3 
ΟΗΚ 

73.34.01 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά 
πιαθίδηα GROUP 1, 
δηαζηάζεσλ 20x20 cm 

ΔΣΔΠ 03-07-02-00   

66 5.4 
ΟΗΚ 

75.31.04 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ 
/ εμαηξεηηθά ζθιεξφ κάξκαξν d 
= 3 cm 

ΠΔΣΔΠ 03-07-03-00   

67 5.5 ΟΗΚ 73.93 
Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ 
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε 
επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα 

   

68 5.6 ΟΗΚ 73.11 
Δπηζηξψζεηο κε ρνλδξφπιαθεο 
αθαλφληζηεο  

ΠΔΣΔΠ 03-07-03-00   

69 5.7 ΟΗΚ 
42.51.03 

Κνηλέο γσληνιηζνδνκέο κε 
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα 400 kg 
ηζηκέληνπ θαη 0,08 m3 αζβέζηνπ 

ΔΣΔΠ 03-02-01-00   

70 5.8 ΟΗΚ 72.16 
Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα 
ξσκατθνχ ηχπνπ  

ΔΣΔΠ 03-05-01-00   

ΟΜΑΓΑ Σ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ-ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

71 6.1 ΟΗΚ 
65.02.01.02 

Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ 
αλνηγφκελεο,απφ 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν 
αινπκίλην, δίθπιιεο, ρσξίο 
θεγγίηε 

ΔΣΔΠ 03-08-03-00   

72 6.2 
ΟΗΚ 

65.17.04 

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ 
κεκνλσκέλα, δίθπιια, κε ή 
ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε, 
αλνηγφκέλα πεξί θαηαθφξπθν ή 
νξηδφληην άμνλα 

ΔΣΔΠ 03-08-03-00   

73 6.3 ΟΗΚ 65.25 Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ    
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74 6.4 
ΟΗΚ 

76.22.02 

Ταινπίλαθεο αζθαιείαο 
(LAMINATED), ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 10mm (5 mm + 
κεκβξάλε + 5 mm) 

ΔΣΔΠ 03-08-07-02   

75 6.5 
ΟΗΚ 

76.27.02 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - 
ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί 
παινπίλαθεο, ζπλνιηθνχ πάρνπο 
22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 
12 mm, θξχζηαιιν 5 mm) 

ΔΣΔΠ 03-08-07-02   

76 6.6 
ΟΗΚ 

54.46.01 

Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο,κε 
θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 
cm 

ΔΣΔΠ 03-08-01-00   

77 6.7 ΟΗΚ 56.21 
Πάγθνο απφ άθαπζηε θνξκάηθα 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DUROPAL    

78 6.8 ΟΗΚ 54.75 Δληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο ΔΣΔΠ 03-09-01-00   

79 6.9 ΟΗΚ 56.10 
πξηάξηα γηα ληνπιάπεο 
θνηηψλσλ επηθάλεηαο 
κεγαιχηεξεο ησλ 0,40 m

2
 

ΔΣΔΠ 03-09-01-00   

80 6.10 
ΟΗΚ 

64.01.01 

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ 
ξάβδνπο ζπλήζσλ 
δηαηνκψλ,απινχ ζρεδίνπ απφ 
επζχγξακκεο ξάβδνπο 

   

81 6.11 ΟΗΚ 64.29 
Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο 
Φ50/2 mm    

82 6.12 ΟΗΚ 62.25 
Θχξεο ζηδεξέο πιήξεηο 
ζπξφκελεο 

ΔΣΔΠ 03-08-02-00   

83 6.13 ΟΗΚ 62.41 
Κάζζεο αλάξηεζεο 
ζπξνθχιισλ απφ γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα 

   

84 6.14 ΟΗΚ 61.30 
Μεηαιιηθφο ζθειεηφο 
ςεπδνξνθήο    

85 6.15 ΟΗΚ 61.31 
Μεηαιιηθφο ζθειεηφο 
ηνηρνπεηάζκαηνο    

86 6.16 ΟΗΚ 
52.61.02 

ηέγε μχιηλε γηα βπδαληηλά 
θεξακίδηα αλνίγκαηνο 6,01 έσο 
12,00 m 

   

87 6.17 ΟΗΚ 
52.80.02 

αλίδσκα ζηέγεο κε κηζφηαβιεο 
πάρνπο 1,8 cm    

88 6.18 ΟΗΚ 
78.30.01 

Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, 
επηζθέςηκε, θσηηζηηθή  απφ 
πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ πάρνπο 
15 έσο 20 mm,  
δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 
625x625mm 

ΔΣΔΠ 03-07-10-01   

89 6.19 
ΟΗΚ 

78.05.12 

Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο θαη 
ππξάληνρεο, επίπεδεο, πάρνπο 
18mm 

   

ΟΜΑΓΑ Ε: ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 

90 7.1 ΟΗΚ 77.15 
Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα 
ρξσκαηηζκνχο 

ΔΣΔΠ 03-10-02-00   

91 7.2 ΟΗΚ 77.16 
Πξνεηνηκαζία μπιίλσλ 
επηθαλεηψλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

ΔΣΔΠ 03-10-05-00   
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92 7.3 
ΟΗΚ 

77.71.02 

Δθαξκνγή επί μχιηλσλ 
επηθαλεηψλ βεξληθνρξψκαηνο 
βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηε ελφο ε 
δχν 
ζπζηαηηθψλ,βεξληθνρξσκαηηζκνί 
μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε 
βεξληθφρξσκα λίηξνπ ελφο 
ζπζηαηηθνχ 

ΔΣΔΠ 03-10-05-00   

93 7.4 
ΟΗΚ 

77.80.01 

Υξσκαηηζκνί επί Δζσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

ΔΣΔΠ 03-10-02-00   

94 7.5 
ΟΗΚ 

77.84.02 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο 
ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ κε 
ζπαηνπιάξηζκα ηεο 
γπςνζαλίδαο 

ΔΣΔΠ 03-10-02-00   

95 7.6 ΟΗΚ 77.55 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί 
ζηδεξψλ επηθαλεηψλκε ρξψκαηα 
αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ 
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε 
δηαιχηνπ 

ΔΣΔΠ 03-10-03-00   

96 7.7 ΟΗΚ 79.10 
ηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο κε 
ιεπηή ειαζηνκεξή 
πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε 

   

97 7.8 ΟΗΚ 79.55 
Θεξκν-ερνκφλσζε κε πιάθεο 
νξπθηνβάκβαθα ησλ 50 mm, 
ππθλφηεηαο 80 kg. 

ΠΔΣΔΠ 03-06-02-02   
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