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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Α. ΥΡΑΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Α.1 Συνοπτικι Ρεριγραφι Δομιματοσ 

Θ Ιερά Μονι Ταξιάρχθ Μιχαιλ τθσ Μουράσ βρίςκεται ςτισ πλαγιζσ του Ράρνωνοσ, ςτθν περιοχι των 

λεγόμενων Αυμποχωρίων τθσ Κυνουρίασ, ςε απόςταςθ λίγων χιλιομζτρων από τον οικιςμό του 

Ραλαιοχωρίου και ςτο μζςον περίπου τθσ διαδρομισ προσ τον οικιςμό του Αγίου Βαςιλείου. Είναι κτιςμζνθ 

ςε διπλισ κλίςεωσ ομαλι πλαγιά, ςε υψόμετρο 740 μζτρων περίπου, ςε βραχϊδεσ υπόβακρο, κοντά ςε 

καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ που διαμορφϊνονται με λίκινεσ πεηοφλεσ και ςε φυςικι πθγι με τρεχοφμενο νερό. 

Ρρόκειται για ζνα αξιόλογο μεταβυηαντινό οικοδομικό ςυγκρότθμα, κυρίωσ λόγω τθσ διαλεκτικισ του 

ςχζςθσ με το ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ  τοπίο, το οποίο εγκαταλείφκθκε το 1834 μετά από ςχετικό 

βαςιλικό διάταγμα, με αποτζλεςμα τα κελιά να ερειπωκοφν και ςταδιακά να καταρρεφςει ο άνω όροφοσ ςε 

μεγάλο βακμό. 

Θ κάτοψθ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ τθσ Μονισ ζχει ςχιμα ακανόνιςτου τραπεηίου με επιφάνεια ενόσ 

ςτρζμματοσ περίπου. 

Οι πτζρυγεσ διατάςςονται περιμετρικά, ςχθματίηοντασ ζναν ευρφχωρο οχυρωμζνο περίβολο ςτο κζντρο του 

οποίου βρίςκεται το Κακολικό. Σε δφο ςθμεία, ςτα βόρεια και ςτα δυτικά, που θ ςυνζχεια των κτιςμάτων 

διακόπτεται, υψϊνεται ιςχυρόσ μανδρότοιχοσ. Θ είςοδοσ γίνεται από τα δυτικά, μζςω τοξωτισ κφρασ που 

ανοίγεται ςτον υψθλό μανδρότοιχο. Θ παρατιρθςθ των οικοδομικϊν αρμϊν και των διαφορϊν ςτθν 

τοιχοποιία των επιμζρουσ κτιςμάτων οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ Μονι οικοδομικθκε ςταδιακά. Οι 

οικοδομικζσ φάςεισ και θ ςειρά διαδοχισ τουσ ζχουν ςθμειωκεί ςτα αρχιτεκτονικά ςχζδια τθσ κάτοψθσ. 

Τα κτίςματα των πτερφγων τθσ αρχικισ φάςεωσ ιταν γενικϊσ διϊροφα. Το ιςόγειο καλυπτόταν με κατά 

μικοσ διατεταγμζνουσ θμικυλινδρικοφσ λίκινουσ κόλουσ, θ γζνεςθ των οποίων είναι λίγο ψθλότερα από τθ 

ςτάκμθ του δαπζδου. Ο όροφοσ ιταν ξυλόςτεγοσ. Ππωσ προκφπτει από τισ δοκοκικεσ ςτθ βόρεια πτζρυγα, 

θ πλευρά προσ τθν αυλι διζκετε κατά μικοσ διατεταγμζνο ξφλινο χαγιάτι, από το οποίο υπιρχε πρόςβαςθ 

ςτον όροφο. 

Στθν επόμενθ οικοδομικι φάςθ ανικει θ προςκικθ τθσ βορειοδυτικισ πτζρυγασ. Αυτι περιλαμβάνει ςτο 

ιςόγειο δφο χϊρουσ. Ο νότιοσ ςτεγαηόταν με ζναν θμικυλινδρικό κόλο, του οποίου ςϊηονται μόνο οι 

γενζςεισ. Ο κόλοσ διαταςςόταν εγκαρςίωσ προσ τον εξωτερικό μανδρότοιχο τθσ Μονισ και ο χϊροσ ιταν 

ανοικτόσ προσ τθν αυλι. Ο βόρειοσ (γωνιακόσ) χϊροσ δεν ςτεγαηόταν με κόλο, αλλά είχε ξφλινο 

μεςοπάτωμα, του οποίου ςϊηονται οι δοκοκικεσ. Στο μζςον τθσ βορειοδυτικισ πτζρυγασ προςτίκεται 

κτιςτι κλίμακα με κολωτι υποδομι, θ οποία οδθγοφςε από το χαγιάτι τθσ βόρειασ πτζρυγασ ςτον όροφο 

τθσ βορειοδυτικισ. 

Οι τοίχοι είναι κτιςμζνοι με αργολικοδομι από τοπικοφσ αςβεςτόλικουσ με ακανόνιςτθ παρεμβολι πλίνκων 

και κεραμιδιϊν και αμελϊσ λαξευμζνουσ γωνιόλικουσ. Οι κόλοι είναι καταςκευαςμζνοι από πλακοειδείσ 

αςβεςτόλικουσ. 

Οι κφρεσ και τα παράκυρα του ιςογείου και του ορόφου ιταν τοξωτά με λίκινο πλαίςιο, από τα οποία 

διατθρείται ζνα ακζραιο ςτθ βόρεια πτζρυγα (ςτον όροφο) και θ βάςθ οριςμζνων ςτισ κφρεσ του ιςογείου. 

Σε νεϊτερθ μεταςκευι οφείλονται οι ψευδοεπάλξεισ που είχαν διαμορφωκεί ςτο δυτικό μανδρότοιχο, οι 

οποίεσ όμωσ εφράχκθςαν κατά τισ πρόςφατεσ εργαςίεσ ςτθν Μονι από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. 

Το Κακολικό ανικει ςτον τφπο του μονόκλιτου ςταυροειδοφσ εγγεγραμμζνου. 

Ο τροφλοσ με το οκταγωνικό τφμπανο ςτθρίηεται αφενόσ ςτον κατά μικοσ θμικυλινδρικό κόλο και αφετζρου 

ςτον ςτενότερο εγκάρςιο χαμθλωμζνο κόλο. Θ διαφορά του πλάτουσ των κόλων ςυνεπάγεται ότι ο τροφλοσ 

είναι ελλειψοειδισ. Θ εγκάρςια κεραία του ςταυροφ δθμιουργεί αβακείσ εςοχζσ ςτουσ κατά μικοσ τοίχουσ, 



3 

 

ςτουσ οποίουσ επιπλζον ανοίγονται από δφο τυφλά αφιδϊματα ίδιου βάκουσ. Στθν ανατολικι πλευρά 

προςαρτάται θ ελλειψοειδισ εςωτερικά και τρίπλευρθ εξωτερικά κόγχθ του ιεροφ, ενϊ ςτο πλάτοσ του 

ανατολικοφ τοίχου ανοίγονται οι δφο μικρζσ κόγχεσ των παραβθμάτων. Θ είςοδοσ γίνεται από τθ χαμθλι 

τοξωτι δυτικι κφρα. Τα παράκυρα τθσ εγκάρςιασ κεραίασ, τθσ κόγχθσ του ιεροφ και του τροφλου είναι 

ςτενά και μονόλοβα. 

Οι τοίχοι είναι καταςκευαςμζνοι από αργολικοδομι από τοπικό γκρίηο αςβεςτόλικο και θ κάλυψθ των 

ςτεγϊν γίνεται με ςχιςτόπλακεσ. Τα γείςα είναι λίκινα, λοξότμθτα. Στο μζςον του δυτικοφ αετϊματοσ 

υπάρχει μεταγενζςτερο διϊροφο κωδωνοςτάςιο. Το εςωτερικό είναι αγιογραφθμζνο ςε μζτρια διατιρθςθ. 

Στο φψοσ τθσ γενζςεωσ των κόλων κακϊσ και ςε άλλεσ δφο ςτάκμεσ υπιρχε περιμετρικι ξυλοδεςιά, θ οποία 

ζχει καεί και υπάρχουν χαίνοντα αυλάκια. Το δάπεδο είναι λίκινο, καταςκευαςμζνο από απλζσ ορκογωνικζσ 

πϊρινεσ πλάκεσ. 

Στον περιβάλλοντα χϊρο τθσ Μονισ, ςε απόςταςθ λίγων μζτρων προσ τα ανατολικά, υπιρχε μικρό 

καμαροςκζπαςτο κτίςμα, το οποίο ζχει καταρρεφςει και διατθρείται ςε μικρό μόνο φψοσ. Στα βόρεια, ςε 

λίγο μεγαλφτερθ απόςταςθ, λίκινα ςκαλοπάτια οδθγοφν ςε μία αξιόλογθ παλαιά κρινθ, με μορφι 

αψιδϊματοσ με λαξευτό τόξο, ςτο τφμπανο του οποίου ανοίγονται δφο κυρίδεσ με τόξα διπλισ 

καμπυλότθτασ. 

Το εν λόγω δόμθμα, ζχει κεμελιωκεί με τθν κατάλλθλθ εκςκαφι για ζδραςθ ςτο μθτρικό εδαφικό βραχϊδεσ 

ςτρϊμα, ςε πλαγιά με διπλι κλίςθ με τα κατάντθ προσ βορρά και ανατολι, χαρακτθρίηει δε το εδαφικό 

ανάγλυφο τθσ περιοχισ τθσ Μονισ. 

 

Α.2 Γενικι Ρακολογία Δομιματοσ 

Το ςυγκρότθμα τθσ Ιεράσ Μονισ Ταξιάρχθ Μιχαιλ Μουράσ, δεν εμφανίηει ςοβαρά δομικά προβλιματα από 

πλευράσ δομικισ αςτοχίασ, αλλά εμφανίηει ςοβαρά οικοδομικά προβλιματα λόγω μακρόχρονθσ 

εγκατάλειψθσ και φκορϊν κυρίωσ όςον αφορά ςτθν ανωδομι, ςτον φζροντα οργανιςμό του 1ου ορόφου, 

του πατϊματοσ και τθσ ςτζγθσ οι οποίοι ζχουν καταρρεφςει. Θ ςθμερινι του εικόνα το κακιςτά μθ 

λειτουργικό και ςε φάςθ μεγάλθσ υποβάκμιςθσ. 

Το Κακολικό είναι ςε καλφτερθ κατάςταςθ, με τισ ςχετικζσ φκορζσ υλικϊν λόγω του χρόνου και με τισ 

ςχετικζσ ανκρωπογενείσ επεμβάςεισ. Θα αναφερκοφν οι ςθμαντικότερεσ από τισ φκορζσ που ζχουν 

εντοπιςκεί. Αυτζσ είναι: 

1. θγματϊςεισ ςε οριςμζνεσ όψεισ του ιςογείου. Οι ρθγματϊςεισ είναι πολλϊν διευκφνςεων τφπου Α και 

Β, δθλαδι τριχοειδείσ, και αποδίδονται κυρίωσ ςε φκορά των κονιαμάτων, αλλά και τμθματικζσ 

εξωκιςεισ των τοίχων. Δεν αξιολογοφνται ωσ ςθμαντικζσ. 

2. Φκορζσ ςτα κονιάματα δομισ των λικοδομϊν από γιρανςθ λόγω πολυετοφσ εγκαταλείψεωσ. 

Σθμειϊνεται ότι επειδι θ ποιότθτα και το είδοσ των κονιαμάτων ποικίλλει, οι φκορζσ είναι ςχετικά 

ςθμαντικζσ. Φκορζσ εμφανίηονται επίςθσ ςτισ χαμθλζσ ςτάκμεσ, ωσ αποτζλεςμα διαβρϊςεωσ λόγω 

ανερχόμενθσ υγραςίασ και βιολογικϊν παραγόντων (μφκθτεσ, ριηικό ςφςτθμα φυτϊν) και ςτισ υψθλζσ 

λόγω κατερχόμενθσ υγραςίασ και ειςροισ ομβρίων από τθν ςτζγθ. 

3. Τριχοειδείσ ρθγματϊςεισ ςτθν κλείδα των τόξων και των κόλων του Κακολικοφ, λόγω ςχετικισ 

απομείωςθσ των μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν των λικοδομϊν και εξωκιςεων τθσ κολοδομίασ. Οι 

περιςςότερεσ είναι καλυμμζνεσ από πρόχειρθ ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ. 

4. Καταςτροφι από φωτιά των ξφλινων ελκυςτιρων του Κακολικοφ και αντικατάςταςι τουσ με μεταλλικοφσ 

ελκυςτιρεσ, οι οποίοι είναι οξειδωμζνοι. 

5. Καταςτροφι από φωτιά των ξυλοδεςιϊν ςτο εςωτερικό του Κακολικοφ, όπου χαίνουν ακάλυπτεσ οι 

εςοχζσ. 

6. Μζτρια προβλιματα κατερχόμενθσ υγραςίασ ςτουσ τοίχουσ και τθν κολοδομία του Κακολικοφ. 
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Α.2 Ρακολογία δομιματοσ ανά δομικό ςτοιχείο  

 

Α.2.1 Τοιχοποιίεσ (Θεμελιώςεισ) 

Τα κεμζλια του Κακολικοφ και των πτερφγων δεν εμφανίηουν ορατζσ αςτοχίεσ, ςτο βακμό που μπορεί να 

γίνει οπτικι παρατιρθςθ. Δεν ζχουν γίνει διερευνθτικζσ τομζσ και εκςκαφζσ και ςυνεπϊσ δεν γνωρίηουμε 

αν υπάρχουν αςτοχίεσ ςε βακφτερα ςτρϊματα. Ωςτόςο, επειδι το ζδαφοσ είναι βραχϊδεσ και οι 

κεμελιϊςεισ γίνονται ςε ςτακερό υπόβακρο κεωροφμε ότι δεν υπάρχουν δομικά προβλιματα. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι οι κεμελιϊςεισ του Κακολικοφ είναι ορατζσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κακϊσ εδράηονται 

ςτον βράχο ςε επιφανειακι διάταξθ. 

Πςον αφορά ςτισ φκορζσ για τισ κεμελιϊςεισ και τα εντόσ του εδάφουσ τμιματα των λικοδομϊν ζχουν 

υποςτεί τισ φκορζσ που ςυνεπάγεται το πζραςμα του χρόνου. Ζτςι, το κονίαμα ζχει μερικϊσ αποςακρωκεί 

λόγω υγραςίασ και επιρροισ από τα ςυςτατικά του εδάφουσ, τουσ μφκθτεσ και τισ ρίηεσ των φυτϊν. 

Σθμαντικι είναι θ επίδραςθ και του υπογείου υδροφόρου ορίηοντα, θ ςτάκμθ του οποίου ελαφρϊσ 

αυξομειϊνεται εποχιακϊσ, με δυςμενι ςυνζπεια ςτθν δομι του κονιάματοσ, κακϊσ υφίςταται τθν επιρροι 

του κφκλου «χειμϊνασ - υγραςία - ψφχοσ» - «καλοκαίρι - ξθραςία - ηζςτθ». Ο κφκλοσ επαναλαμβάνεται, με 

ταυτόχρονθ επίδραςθ τθσ υγραςίασ και των ςυςτατικϊν του εδάφουσ βακφτερα ςτθν κεμελίωςθ, λόγω των 

φκορϊν και των ρθγματϊςεων. Με τθν επανάλθψθ πολλϊν τζτοιων κφκλων, με ταυτόχρονθ εμφάνιςθ 

υγραςίασ χαμθλά, οι φκορζσ επιτείνονται. 

Ωσ ςφνοψθ των παραπάνω μποροφμε να κεωριςουμε προσ το παρόν ςτθν γενικότθτά του, ότι το ζδαφοσ 

είναι ςτακερό, δεν αναμζνονται κακιηιςεισ, ακόμθ και για τθν πικανότθτα μικρισ επαφξθςθσ των 

ςυνολικϊν φορτίων. Σε κατάςταςθ δυναμικϊν καταπονιςεων το πρόβλθμα τθσ ευςτάκειασ είναι υπαρκτό, 

ςε ςχζςθ με τθν φορά και τθν ζνταςθ των ςειςμικϊν διεγζρςεων. 

 

Α.2.2 Τοιχοποιίεσ (κατακόρυφεσ) 

Οι κατακόρυφεσ φζρουςεσ τοιχοποιίεσ του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ οι οποίεσ είναι αργολικοδομζσ χωρίσ 

ξυλοδεςιζσ, ζχουν υποςτεί τθν διάβρωςθ που ςυνεπάγεται το πζραςμα του χρόνου, με τουσ διάφορουσ 

κφκλουσ καιρικϊν και εποχικϊν φαινομζνων να εναλλάςςονται. Ο μθχανιςμόσ τθσ διάβρωςθσ ζχει 

περιγραφεί ςτα προθγοφμενα και είναι όμοιοσ με των κεμελίων, όςον αφορά ςτα καιρικά φαινόμενα και 

τον κφκλο τουσ. Εδϊ πρζπει να τονιςκεί επιπλζον θ επίδραςθ του παγετοφ. Πταν το νερό που ζχει 

διειςδφςει μζςα ςτο κονίαμα δομισ τθσ τοιχοποιίασ παγϊςει, διογκοφται και εξαςκεί μεγάλεσ δυνάμεισ 

εκτονϊςεωσ, που διαςποφν και κρυμματίηουν τθν πζριξ περιοχι του κονιάματοσ. Ζτςι, θ αποςάκρωςθ του 

κονιάματοσ είναι τόςο πιο ζντονθ, όςο πιο ζντονθ είναι και θ διαφορά ςτθν κερμοκραςία και τθν υγραςία, 

ςτισ μεταξφ τουσ ακραίεσ καταςτάςεισ των εποχικϊν κφκλων, κυρίωσ ςτισ χαμθλζσ ηϊνεσ ζωσ 1 m από το 

περιβάλλον ζδαφοσ. Λόγω τθσ καταρρεφςεωσ του ορόφου τα όμβρια φδατα ειςζρχονται ςτο εςωτερικό των 

λικοδομϊν χωρίσ κανζνα εμπόδιο, κακιςτϊντασ τθν παραπάνω επίδραςθ λίαν κρίςιμθ. Ζτςι, ακόμθ και 

διαχωριςμόσ των δφο μετϊπων τθσ λικοδομισ είναι πλζον αναμενόμενοσ, εάν δεν γίνουν ςυντόμωσ οι 

ςτερεωτικζσ εργαςίεσ. 

Τθν προϊοφςα διάβρωςθ ζρχεται να επιδεινϊςει θ επίδραςθ των ςειςμϊν, που όςο μικροί και αν είναι, 

ςυνδυαηόμενοι με τθν μακρόχρονθ εγκατάλειψθ και φκορά, επιβαρφνουν τθν κατάςταςθ. Θ δράςθ των 

ςειςμϊν ζχει ωσ εξισ: Οι τοίχοι υπό τθν ςειςμικι ανακυκλιηόμενθ ζνταςθ, καταπονοφνται και ενίοτε 

αςτοχοφν ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ. Τζτοιεσ περιοχζσ είναι οι γωνίεσ των τοίχων, οι ακμζσ των ανοιγμάτων, οι 

πόδεσ και οι κεφαλζσ των πεςςϊν, οι περιοχζσ κακοτεχνιϊν ι ανκρϊπινων επεμβάςεων (π.χ. πρόχειρεσ και 

κακότεχνεσ διανοίξεισ ι πρόχειρα και χωρίσ λικοςυρραφι κλειςίματα ανοιγμάτων κλπ). 

Στουσ τοίχουσ του ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ, λόγω μεγάλου πάχουσ τοίχων και χαμθλισ ςειςμικισ 

ζνταςθσ, αυτοφ του είδουσ οι ρθγματϊςεισ είναι ςπάνιεσ και πάντωσ είναι αςιμαντεσ, κυρίωσ τφπου Α και 

Β. Κατά τισ τελευταίεσ επιςκευζσ ζγινε μερικι αντικατάςταςθ των πθλοκονιαμάτων με αςβεςτοκονιάματα 

και τςιμεντοκονιάματα με μαφρο τςιμζντο, που είναι πρόχειρα, κακισ όψεωσ και ατελι. 
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Λόγω εξωκιςεωσ των κολοδομιϊν οι φζροντεσ τοίχοι οι οποίοι ζχουν πλζον μειωμζνθ ακαμψία λόγω 

αποςακρϊςεωσ του κονιάματοσ δομισ, ζχουν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ εμφανίςει μικρζσ ι μζτριεσ 

αποκλίςεισ από τθν κατακόρυφο. Το φαινόμενο κα εντείνεται όςο δεν γίνονται ςτερεωτικζσ εργαςίεσ. 

Συνολικά οι λικοδομζσ ζχουν τριχοειδείσ ρθγματϊςεισ και μερικι αποδιοργάνωςθ. 

 

Α.2.3 Τοιχοποιίεσ (Θολοδομίεσ) 

Τα τόξα και οι κολοδομίεσ των κελιϊν είναι καταςκευαςμζνεσ με τοπικοφσ πλακοειδείσ αςβεςτόλικουσ με 

αςβεςτοπθλοκονίαμα ι αςβεςτοκονίαμα. Θ κατάςταςθ τουσ είναι μζτρια ζωσ κακι και υπάρχουν τοπικζσ 

καταρρεφςεισ. Στα εςωράχια παρατθροφνται μικρορθγματϊςεισ, βυκίςεισ και πάςθσ φφςεωσ 

παραμορφϊςεισ ςτουσ κυρίουσ άξονεσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ζγινε χονδροειδισ επιςκευι με χριςθ 

αργϊν λίκων και ιςχυροφ τςιμεντοκονιάματοσ. Ζγινε, επίςθσ, ατελισ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ ςτο 

εξωράχιο για δθμιουργία ρφςεων, χωρίσ αποτζλεςμα. 

Κατά τθν φάςθ των ςτερεωτικϊν εργαςιϊν, όταν κα αποκαλυφκοφν και τα εξωράχια των κόλων, κα γίνει 

αςφαλζςτερθ εκτίμθςθ τθσ ςοβαρότθτασ των ρθγματϊςεων και λοιπϊν αςτοχιϊν. 

 

Α.2.4 Ρατώματα 

Στα κτιρια των κελιϊν δεν διατθροφνται δάπεδα, πλθν του ανατολικοφ χϊρου τθσ βόρειασ πτζρυγασ, όπου 

ζχει καταςκευαςτεί δάπεδο από ακανόνιςτεσ αςβεςτολικικζσ πλάκεσ με τςιμεντοκονίαμα ςτουσ αρμοφσ. 

Τα φζροντα δάπεδα τθσ ανωδομισ γενικϊσ είναι κατεςτραμμζνα. 

 

Α.2.5 Στζγεσ 

Οι ςτζγεσ και τα χαγιάτια των κελιϊν είναι κατεςτραμμζνα ςτο ςφνολο τουσ. 

 

 

Β. ΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Β.1 Γενικζσ αρχζσ των επεμβάςεων 

Οι προτάςεισ επεμβάςεων είναι ςφμφωνεσ με τθν εγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι μελζτθ και διζπονται από τισ 

αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ, από τθν εμπειρία ςε παρόμοια ζργα και από τθν μεκοδολογία που ζχει 

αναπτυχκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ΔΑΒΜΜ/ΥΡΡΟ, με βάςθ τθν ςφμβαςθ τθσ Βενετίασ και τισ επόμενεσ. 

Κατά το δυνατόν κα προτιμθκοφν παραδοςιακζσ τεχνικζσ, βελτιωμζνεσ με βάςθ τθν ςφγχρονθ τεχνικι και 

τεχνολογία. Οι βαςικζσ αρχζσ τθσ προτεινόμενθσ επζμβαςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

1. Ο ςεβαςμόσ τθσ αυκεντικότθτασ του μνθμείου και του περιβάλλοντοσ του με τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ 

των αυκεντικϊν ςτοιχείων του. 

2. Θ αποκατάςταςθ των αςτοχιϊν παρζχοντασ τθν αντίςτοιχθ αςφάλεια. 

3. Θ αποφυγι χριςθσ καταςτροφικϊν μεκόδων επζμβαςθσ. 

4. Θ αρχι τθσ, κατά το δυνατόν, αναςτρεψιμότθτασ των επεμβάςεων. 

5. Θ εξαςφάλιςθ τθσ επικεϊρθςθσ των ενιςχυμζνων περιοχϊν, για πικανι μελλοντικι παρζμβαςθ 

(ενίςχυςθ, αποξιλωςθ). 

6. Θ απλότθτα ςτθ ςφλλθψθ και θ οικονομία ςτθν εφαρμογι τθσ πρόταςθσ. 
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Β.2 Σκοπόσ & Γενικι περιγραφι επεμβάςεων 

Σκοπόσ των προβλεπόμενων επεμβάςεων είναι: 

 Να μελετθκεί θ αποκατάςταςθ του ορόφου και θ γενικότερθ δομικι επάρκεια των πτερφγων των κελιϊν, 

ςφμφωνα με τισ προτάςεισ τθσ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. 

 Να διαςταςιολογθκοφν οι νζοι ξφλινοι φορείσ ςτεγϊν και πατωμάτων. 

Πςον αφορά ςτθ δομικι ςτερζωςθ, οι πλζον πρόςφορεσ και δοκιμαςμζνεσ μζκοδοι είναι θ αρμολόγθςθ και 

ομογενοποίθςθ των τοιχοποιιϊν με ειςπίεςθ ενζματοσ καταλλιλου ςυνκζςεωσ, θ αντικατάςταςθ 

ρθγματωμζνων λικοςωμάτων με χριςθ κλειδιϊν από το ίδιο υλικό και θ πλιρωςθ και ςυγκόλλθςθ 

ρθγματϊςεων με χριςθ καταλλιλων ενεμάτων. 

Ρρζπει να επιδιορκωκοφν οι ςυνδζςεισ των τοίχων μεταξφ τουσ και με τισ εςωτερικζσ παραςτάδεσ, για 

ενίςχυςθ του ςυνόλου. 

Στθ κεμελίωςθ δεν προβλζπεται περαιτζρω ενίςχυςθ, εκτόσ τθσ γενικισ που αφορά και ςτισ λικοδομζσ. Θα 

ανακαταςκευαςκοφν τα κατεςτραμμζνα ξφλινα δάπεδα, με νζεσ ξφλινεσ δοκοφσ που κατεςτράφθςαν, οι 

οποίεσ κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ που προςδιορίηονται από τισ δοκοκικεσ 

Ομοίωσ και οι ςτζγεσ, οι οποίεσ κα ανακαταςκευαςκοφν και κα εδράηονται ςε διαηϊματα οπλιςμζνου 

ςκυροδζματοσ ςτισ ςτζψεισ των λικοδομϊν, με τθ βοικεια του οποίου κα ςτακεροποιθκοφν περαιτζρω τα 

δομιματα. Τα χαγιάτια κα εδράηονται ςε ξφλινουσ ορκοςτάτεσ και ςε δοκοκικεσ ςτισ λικοδομζσ.  

Διευκρινίηεται ότι τα παρακάτω περιγραφόμενα υπάρχουν και ςτα γενικά ςχζδια και ςτα ςχζδια 

λεπτομερειϊν. Σε περίπτωςθ που υπάρχει λεπτομζρεια ςτο ςχζδιο που δεν εκρίκθ απαραίτθτο να αναλυκεί 

περαιτζρω ςτθν παροφςα περιγραφι, υπεριςχφει το ςχζδιο. Αντικζτωσ, ςτθν περίπτωςθ που περιγράφεται 

ςτθν παροφςα κάποια επζμβαςθ θ οποία δεν εμφανίηεται ςτα ςχζδια, εφαρμόηεται θ παροφςα. Πλεσ οι 

επεμβάςεισ κα επιβεβαιωκοφν ςτθν φάςθ των εργαςιϊν, τελοφν δε υπό τθν ζγκριςθ των επιβλεπόντων. 

Για τθν αποκατάςταςθ των πτερφγων των κελιϊν προβλζπονται τα ακόλουκα: 

1. Ενίςχυςθ υφιςταμζνων λικοδομϊν με αρμολόγθςθ, λικοςυμπλθρϊςεισ και ενζματα.  

2. Νζεσ λικοδομζσ ορόφου, τοπικζσ κακαιρζςεισ και ανακαταςκευζσ λικοδομϊν.  

3. Δθμιουργία διαηωμάτων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςτθ ςτζψθ των λικοδομϊν.  

4. Επιςκευι κόλων με ενζματα και επικάλυψθ εξωραχίων με κονία.  

5. Εφαρμογι προεντεταμζνων ανοξείδωτων ελκυςτιρων Φ20 ςτο εξωράχιο των κόλων.  

6. Εφαρμογι τυφλϊν ανοξείδωτων αγκυρίων Φ20 ςτισ γωνίεσ των τοίχων.  

7. Νζα ξφλινα πατϊματα ςτα κτίρια Α, Γ, Δ και Ε.  

8. Νζα πλάκα επί εδάφουσ πάχουσ από ςκυρόδεμα με ανοξείδωτο οπλιςμό, επάνω ςε χαλίκι.  

9. Νζεσ ξυλοκαταςκευζσ τθσ ςτζγθσ και των χαγιατιϊν των πτερφγων.  

10. Ενιςχφςεισ λικοδομϊν κεμελίων.  

11. Καταςκευι ςτραγγιςτθρίου ςυςτιματοσ εξωτερικϊσ και ΝΑ του ςυγκροτιματοσ.  

 

Β.3 Αναλυτικι περιγραφι επεμβάςεων 

 

Β.3.1 Επιςκευι και Ενίςχυςθ υπαρχόντων κεμελίων 

Ρροβλζπεται θ αποκάλυψθ των λικοδομϊν μζχρι κεμελίων ςτον περιβάλλοντα χϊρο (ι και των κεμελίων 

κατά τθν κρίςθ των επιβλεπόντων) και θ προςεκτικι τουσ επικεϊρθςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και ενίςχυςθ. 

Σε περίπτωςθ που θ επζμβαςθ επεκτακεί και ςτθν κεμελίωςθ, εφόςον το ζδαφοσ ευρεκεί αποπλυμζνο ι 

ευρεκοφν ςπθλαιϊςεισ, αυτζσ κα ςυμπλθρωκοφν με αυτζσ κα ςυμπλθρωκοφν με λικοςϊματα/λικόδεμα 

είτε με ςκυρόδεμα, με τθν λογικι των ντουλαπιϊν. 
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Εφόςον οι ςπθλαιϊςεισ είναι διάςπαρτεσ και δεν μποροφν να ςυμπλθρωκοφν με τθν προαναφερκείςα 

μζκοδο, κα γίνει ςκυροδζτθςθ ςτθν περίμετρο και κα τοποκετθκοφν ςωλθνάκια, μζςω των οποίων κα γίνει 

τςιμεντζνεςθ για πλιρωςθ των κενϊν. 

Το ζνεμα κα ζχει αναλογία 60% τςιμζντο, 20% υδράςβεςτο και 20% κθραϊκι γθ. Θα γίνει πρόςκεςθ και 

μικροφ ποςοςτοφ χαλαηιακισ λεπτισ άμμου, ωσ αδρανζσ για να μθ διαρρεφςει ςτο υπζδαφοσ το ζνεμα. 

Κατά τα λοιπά και για τθν περίπτωςθ τθσ επεμβάςεωσ ςτθν κεμελίωςθ, οι λίκινεσ κεμελιολωρίδεσ κα 

ενιςχυκοφν με αρμολογιματα ι και τοπικϊσ με ενζματα, όπωσ ακριβϊσ ιςχφει και για τθν ενίςχυςθ των 

φερουςϊν λικοδομϊν και περιγράφεται ςτθ ςχετικι παράγραφο. 

Σε περίπτωςθ ευρζςεωσ αςτοχιϊν ςτθν λικοδομι που χριηουν λικοςυμπλθρϊςεων, αυτζσ κα 

εφαρμοςκοφν όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι παράγραφο. 

Τα παραπάνω ιςχφουν για όλεσ τισ λίκινεσ κεμελιολωρίδεσ. Οι αποφάςεισ κα λθφκοφν από τουσ 

επιβλζποντεσ κατά τθν φάςθ των διανοίξεων και επικεωριςεων. 

 

Β.3.2 Δθμιουργία Σφραγιςτθρίου Συςτιματοσ 

Ρροβλζπεται θ καταςκευι ςτραγγιςτθρίου ςυςτιματοσ ςτον νότιο και ανατολικό εξωτερικό τοίχο, για 

διοχζτευςθ των ομβρίων ςτα κατάντθ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

 

Β.3.3 Αρμολογιματα 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςκεί θ απόπλυςθ κονιαμάτων λόγω φκοράσ ι αςτοχιϊν, προτείνεται 

αρμολόγθςθ των τοιχοποιιϊν του δομιματοσ, όπου είναι απαραίτθτο. 

Ρριν από τισ εργαςίεσ αρμολογιματοσ κα απομακρυνκοφν από τθν επιφάνεια του τοίχου όςα κονιάματα 

δεν διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και κα ακολουκιςει ο ςχετικόσ κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ του 

τοίχου. 

Ππου το κονίαμα είναι πθλοκονίαμα και όχι αςβεςτοκονίαμα, προκειμζνου να μθ διαλυκεί το υγιζσ και 

προκλθκοφν καταρρεφςεισ, κα γίνει μόνον επιφανειακι ζκπλυςθ προ τθσ εφαρμογισ των ενεμάτων. Θ 

ζκπλυςθ αυτι κα γίνει με νερό υπό πίεςθ ςτουσ αρμοφσ, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια κα ςφραγιςκοφν με βακφ 

αρμολόγθμα. 

Θ ςφςταςθ των νζων αρμολογθμάτων των κελιϊν ενδεικτικϊσ μπορεί να είναι, δεδομζνου ότι τόςο το υλικό 

δομισ όςο και οι εςωτερικζσ μθ τοιχογραφθμζνεσ επιφάνειεσ το επιτρζπουν,  θ ακόλουκθ: υδράςβεςτοσ, 

λευκό τςιμζντο, κθραϊκι γθ, άμμοσ ποταμίςια και ορυκτι (4mm), χαλαηιακι άμμοσ (0-1mm), κεραμικι 

ψθφίδα (2mm)=1: 0.5 : 0.5 : 3 : 0.5 : 0.5. Θα περιορίηονται ςτο πλάτοσ του αρμοφ και κα ςκουπιςτοφν με 

μαλακι πλαςτικι βοφρτςα, αφοφ «τραβιξουν». Θ τελικι ςφςταςθ κα κακοριςτεί με τθν παραλαβι 

δειγμάτων από τθν επίβλεψθ. 

Ραράλλθλα με το αρμολόγθμα κα εφαρμοςκοφν και όςεσ άλλεσ δομικζσ επιςκευζσ κρικοφν αναγκαίεσ, 

όπωσ λικοςυμπλθρϊςεισ, ανακαταςκευζσ και λικοςυρραφζσ κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

παραγράφουσ και μετά από ςχετικι εντολι τθσ επιβλζψεωσ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των αρμολογθμάτων γίνεται και θ απαραίτθτθ προπαραςκευι για τισ εργαςίεσ 

ενεμάτων, όπωσ περιγράφονται ςτθν αρχι τθσ ςχετικισ παραγράφου. 

 

Β.3.4 Λικοςυρραφζσ και Λικοςυμπλθρώςεισ 

Οι ρθγματϊςεισ των λικοςωμάτων, κα αντιμετωπιςκοφν με λικοςυρραφζσ. Οι λικοςυρραφζσ πρζπει να 

γίνονται με κλειδιά, δθλαδι λικοςϊματα καταλλιλων διαςτάςεων από το ίδιο υλικό, τα οποία ςφθνϊνονται 

με ιςχυρό ςυνδετικό κονίαμα, αντικακιςτϊντασ αντίςτοιχα λικοςϊματα τα οποία ζχουν ρθγματωκεί ι ζχουν 

ακατάλλθλεσ διαςτάςεισ και τα οποία απομακρφνονται. 
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Οι ςυρραφζσ με ελάςματα χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ αδυναμίασ χριςθσ λικοςωμάτων, κυρίωσ για 

εκτεταμζνεσ ςε ζκταςθ ρθγματϊςεισ μικροφ εφρουσ, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ. 

Για τθν εφαρμογι απαιτείται βακφσ κακαριςμόσ των αρμϊν με απομάκρυνςθ κάκε ςακροφ υλικοφ και 

ςυμπλιρωμα λίκων (τςιβίκωμα) ςε μεγάλουσ αρμοφσ. Το κονίαμα ςυνδζςεωσ κα είναι το ίδιο με αυτό που 

κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αρμολόγθςθ, και κα εφαρμόηεται επιμελϊσ, με επαρκι ςυμπίεςθ. 

 

Β.3.5 Ενζματα Στερζωςθσ & Ομογενοποίθςθσ Τοιχοποιϊών 

Ρροκειμζνου να αυξθκεί θ φζρουςα ικανότθτα των τοιχοποιιϊν, προτείνονται ενζματα. Μζςω τθσ μεκόδου 

αυτισ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ τρίςτρωτων τοιχοποιιϊν, αποκακίςταται θ ςυνζχεια μεταξφ των εξωτερικϊν 

ςτρϊςεων με τθν εςωτερικι ςτρϊςθ τθσ τοιχοποιίασ. Ραρόμοια δράςθ εμφανίηεται και ςε λοιπζσ 

τοιχοποιίεσ, με τελικό αποτζλεςμα τθν διαμόρφωςθ μιασ ςυμπαγοφσ μάηασ που ςυμπεριφζρεται ενιαία, και 

εμφανίηει αυξθμζνεσ αντοχζσ. 

Θ ςφνκεςθ των ενεμάτων, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των κονιαμάτων για τθν αρμολόγθςθ ενδείκνυται να 

γίνεται ειδικι μελζτθ. 

Γενικϊσ, τα ενζματα ςτερζωςθσ και ομογενοποίθςθσ τθσ δομισ των τοιχοποιιϊν, πρζπει να καλφπτουν τισ 

παρακάτω ιδιότθτεσ: 

1. Να είναι ςτακερά αιωριματα κακ' όλθ τθν διάρκεια των ενζςεων. 

2. Να διειςδφουν υπό χαμθλι πίεςθ ςε κάκε ρωγμι, ακόμθ και μικροφ εφρουσ (μζχρι 2 mm). 

3. Να ςυγκρατοφν το νερό αναμίξεωσ κατά τθν δίοδό τουσ από τα υλικά τθσ τοιχοποιίασ. 

4. Με τθν προϊοφςα ςτερεοποίθςθ, να επιφζρουν αφ' ενόσ ςφράγιςθ και πλιρωςθ των κενϊν κατά βάκοσ 

και αφ' ετζρου βελτίωςθ των μθχανικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ τοιχοποιίασ, χωρίσ να κακιςτοφν τθν ηϊνθ 

επιρροισ τουσ αςφμβατθ με τισ γειτονικζσ, που δεν κα πλθρωκοφν ομοίωσ με ενζματα.   

Σφμφωνα με τθν ςφγχρονθ βιβλιογραφία, αλλά και με βάςθ τθν ςχετικι εμπειρία από παρόμοια ζργα, 

κακϊσ και τισ υποδείξεισ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, οι απαιτιςεισ αυτζσ καλφπτονται με χριςθ 

λεπτόκοκκων ενεμάτων με κατάλλθλθ πρόςμιξθ και ποηολανικοφ υλικοφ. 

Ραρακάτω προτείνεται μια τριμερισ ςφνκεςθ, αποτελοφμενθ από μικρό ποςοςτό λευκοφ τςιμζντου Δανίασ, 

υδράςβεςτο ςε ςκόνθ καιποηολάνθ υψθλοφ δείκτθ ποηολανικότθτασ.  

Θ κατά βάροσ ςφνκεςθ είναι: 

• Υδράςβεςτοσ ςε ςκόνθ                                                                        25.00 kg (1.05 m2/gr Blaine) 

• Θθραϊκι γθ αλεςμζνθ με 10 % ςυγκράτθςθ ςτα 45 μm               45.00 kg (1.30 m2/gr Blaine) 

• Τςιμζντο λευκό χωρίσ άλατα τφπου Aalborg                                   30.00 kg (0.35 m2/gr Blaine) 

• Νερό χωρίσ προςμίξεισ                                                                        80.00 kg 

• ευςτοποιθτισ                                                                                       1.00 kg 

 

Θ ςφνκεςθ αυτι δίδει τισ ακόλουκεσ ιδιότθτεσ, προ τθσ ςκλθρφνςεωσ: 

1. Χρόνοσ διελεφςεωσ ςτθν δοκιμαςτικι ςτιλθ άμμου NF-P18-891 (κοκκομετρία ςτιλθσ 1.25- 2.50 mm, που 

προςομοιϊνει κενά 0.20- 0.40 mm): 19 sec. 

2. Εξίδρωςθ κατά NF-P18-359 ςτισ 3 ϊρεσ : 2% κ.ο. 

3. ευςτότθτα κατά NF-P18-891, για κϊνο Marshμε διάμετρο ςτομίου 4.70 mmκαι 500 ml: 21 sec 

4. Απόμιξθ : Μθδενικι 

 

Οι αναμενόμενεσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ του ενζματοσ αυτοφ είναι οι ακόλουκεσ, εφ' όςον θ παραςκευι του 

γίνει κατά τισ προδιαγραφζσ: 
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• Αντοχι ςε ςφνκλιψθ 28 θμερϊν                                              4.00 MPa 

• Αντοχι ςε ςφνκλιψθ 90 θμερϊν                                            10.00 MPa 

• Αντοχι ςε εφελκυςμό (από κάμψθ) 28 θμερϊν                   2.10 MPa 

• Αντοχι ςε εφελκυςμό (από κάμψθ) 90 θμερϊν                  3.10 MPa 

 

Θ προετοιμαςία τθσ εφαρμογισ, περιλαμβάνει τθν καλϊσ αρμολογθμζνθ και επιδιορκωμζνθ λικοδομι, 

όπωσ αναφζρεται παραπάνω. 

Επιπλζον, ωσ προπαραςκευι για τισ εργαςίεσ ενεμάτων, κατά τθν εκτζλεςθ των αρμολογθμάτων, 

διανοίγονται οπζσ ςτουσ αρμοφσ και κατά μικοσ των ρωγμϊν με χριςθ περιςτροφικοφ τρυπανιοφ, 

ςχθματίηοντασ ιδεατό κάναβο διαςτάςεων όχι μεγαλφτερο του 1.00x1.00 m για αμφιπρόςωπθ εφαρμογι 

ενεμάτων, ι 0.60x0.60 m για μονοπρόςωπθ εφαρμογι. Οι οπζσ κακαρίηονται επιμελϊσ από τθν παιπάλθ με 

πεπιεςμζνο αζρα. Ακολοφκωσ, διαφανείσ πλαςτικοί ςωλθνίςκοι τοποκετοφνται ςε αυτζσ και ςτερεϊνονται 

ςτον τοίχο χρθςιμοποιϊντασ το κονίαμα τθσ αρμολόγθςθσ. Οι κορυφζσ του κανάβου τθσ μιασ πλευράσ 

πρζπει να τοποκετθκοφν μεταξφ των κορυφϊν τθσ άλλθσ, οριηοντίωσ όςο και κατακορφφωσ, όπωσ φαίνεται 

και ςτθ ςχετικι λεπτομζρεια. 

Στθν περίπτωςθ αμφιπρόςωπθσ εφαρμογισ οι ςωλθνίςκοι κα τοποκετθκοφν κατά 50% ςτο 1/3 του πάχουσ 

του τοίχου και κατά 50% ςτο 1/2 αυτοφ. Ππου προβλζπεται μονοπρόςωπθ εφαρμογι το 1/3 των 

ςωλθνίςκων κα τοποκετθκεί ςτο 1/3 του πάχουσ του τοίχου, το ζτερον 1/3 ςτο 1/2 του πάχουσ και το λοιπό 

1/3 ςτα 2/3 του πάχουσ. 

Το εξζχον τμιμα των ςωλθνίςκων κα ζχει μικοσ περί τα 50 cm, ενϊ το τμιμα που τοποκετείται ςτο 

εςωτερικό πρζπει να είναι διάτρθτο ςε δφο τουλάχιςτον κζςεισ και το άκρο του να είναι κομμζνο πλαγίωσ, 

για να εξαςφαλίηεται θ ειςροι του ενζματοσ ςτον τοίχο ακόμα και όταν τα άκρα των ςωλθνίςκων φραχκοφν. 

Για τθν εφκολθ αναγνϊριςθ του βάκουσ ςτο οποίο τοποκετοφνται οι ςωλθνίςκοι, αυτοί κα πρζπει να 

φζρουν ταινία διαφορετικοφ χρϊματοσ, ενϊ αυτό δθλϊνεται και ςε καρτελάκι αρίκμθςθσ. Θ αρίκμθςι τουσ 

κα γίνεται με κανόνεσ κωδικοποίθςθσ, που κα κακορίηονται επί τόπου του ζργου, θ δε διάταξθ τουσ κα 

αποτυπϊνεται ςε ςκαριφιματα ι ςχζδια. Θ ειςπίεςθ του ενζματοσ κα ξεκινάει από τουσ ςωλινεσ τθσ 

κατωτζρασ ςτάκμθσ. 

Να ςθμειωκεί πωσ θ χριςθ υλικϊν ςε πολφ υψθλό διαμεριςμό με υψθλό υδρομετρικό ςυντελεςτι (τθσ 

τάξεωσ του 1.00), ςε ςυνδυαςμό με τθν χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν αναμικτιρων υψθλοφ ςτροβιλϊδουσ (1500- 

2000 RPM) ςυνεχοφσ ροισ, επιτρζπουν τθν δθμιουργία μίγματοσ κολλοειδοφσ, λεπτόρρευςτου και μθ 

απομειγνυόμενου, ικανοφ να διειςδφςει και εντόσ των λεπτότερων ρωγμϊν. Θ ςυντιρθςθ του ενζματοσ κα 

γίνεται ςε αναμικτιρα με περίπου 150-300 RPM. 

Θ ειςπίεςθ του ενζματοσ κα γίνεται με αντλία, ϊςτε θ πίεςθ ςτο ακροφφςιο να είναι τθσ τάξεωσ τθσ 0.50- 

1.00 atm, με ειδικό φίλτρο προςταςίασ, ειδικό εξάρτθμα που κα παρεμποδίηει τθν άνοδο τθσ πιζςεωσ άνω 

του επικυμθτοφ ορίου. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςε περιοχζσ με αγιογραφίεσ ι τοιχογραφίεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ενζματα 

κα εφαρμοςκοφν μόνον εξωτερικϊσ, θ δε πίεςθ κα είναι χαμθλι (ζωσ 0.50 atm) και οι εργαςίεσ κα γίνονται 

παρουςία ςυντθρθτι. 

Για τθν αποφυγι ανεπικφμθτων ενεργειϊν, λόγω απότομθσ αφξθςθσ τθσ πίεςθσ, τοποκετείται τρίοδθ 

βαλβίδα ςτο ακροφφςιο ειςπίεςθσ, ϊςτε το ζνεμα να μπορεί να διοχετεφεται τάχιςτα ςε φορθτό δοχείο 

ςυλλογισ. 

Επιπλζον είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ μζτρθςθ και θλεκτρονικι καταγραφι τθσ πίεςθσ, τθσ παροχισ και του 

όγκου του ενζματοσ που καταναλϊνεται ςυναρτιςει του χρόνου, μζςω κατάλλθλθσ ςυςκευισ. 

Οι εργαςίεσ των ενεμάτων δεν κα εφαρμόηονται για φψοσ μεγαλφτερο από 1.00 m θμερθςίωσ, ϊςτε να μθν 

αναπτυχκεί υψθλι υδροςτατικι εςωτερικι πίεςθ. 
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B.3.6 Επιχρίςματα 

Σε περιπτϊςεισ όπου ζχουμε κακαίρεςθ και επανεφαρμογι ι εκ νζου εφαρμογι επιχριςμάτων, αυτά κα 

ςτρωκοφν ςε τρία χζρια ωσ εξισ: 

1. Ρεταχτό με αςβζςτθ και άμμο (4:1) και μικρι πρόςμιξθ λευκοφ τςιμζντου (10%), με προςκικθ ινϊν 

πολυπροπυλενίου (300 gr/m3). 

2. Χονδρό και ψιλό από αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα (70/30) και όμοια ποςότθτα ινϊν πολυπροπυλενίου. 

3. Τρίτο χζρι ψιλό πατθτό με το μυςτρί, ωσ ανωτζρω. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί πωσ και των επιχριςμάτων θ ςφνκεςθ κα οριςτικοποιθκεί ςτθν φάςθ τθσ καταςκευισ 

από τθν επίβλεψθ. 

 

Β.3.7 Επιςκευι και Ενίςχυςθ Θόλων 

Για το ςφνολο των δομθμάτων τθσ Μονισ προβλζπεται θ αφαίρεςθ του ςκυροδζματοσ από τισ κολοδομίεσ 

και θ δομικι αποκατάςταςθ των περιοχϊν. 

Επιπλζον, τα τμιματα τθσ κολοδομίασ των πτερφγων που ζχουν καταςκευαςκεί κατά τισ πρόςφατεσ άτεχνεσ 

επεμβάςεισ κα κακαιρεκοφν και κα ανακαταςκευαςτοφν. 

Ρριν ξεκινιςουν οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ κα προθγθκεί υποςτφλωςθ των κολοδομιϊν με ικριϊματα και 

νάρκθκεσ, ϊςτε κατά τθ διάρκεια των κακαιρζςεων και των επιςκευϊν να αποκλειςκοφν οι αςτοχίεσ. 

Θ αφαίρεςθ του μανδφα ςκυροδζματοσ από τισ κολοδομίεσ των πτερφγων προβλζπεται αρχικά με χριςθ 

ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων και ςτθ ςυνζχεια χειρωνακτικά, ϊςτε να προκφπτουν τεμάχια με ενδεικτικζσ 

διαςτάςεισ 30x30 cm. 

Στισ πτζρυγεσ, τα νζα γεμίςματα κα γίνουν με διαβακμιςμζνα ςκφρα, ϊςτε να μειωκοφν τα φορτία. Ράνω 

από τα γεμίςματα κα διαςτρωκεί αςβεςτοκονιόδεμα ελαφρά οπλιςμζνο με ανοξείδωτο πλζγμα Τ131, ςτο 

οποίο κα ενςωματωκοφν ςε κατάλλθλεσ αποςτάςεισ αφανείσ ελκυςτιρεσ από ανοξείδωτο νευροχάλυβα 

που κα αγκυρϊνονται ςτουσ εξωτερικοφσ τοίχουσ, όπωσ περιγράφεται ςτθ ςχετικι παράγραφο. 

 

Β.3.8 Τοπικζσ κακαιρζςεισ και ανακαταςκευζσ τοιχοποιίασ 

Σε περιπτϊςεισ όπου θ δομι τθσ τοιχοποιίασ ζχει διαταραχκεί ςοβαρά και θ επιςκευι από μόνθ τθσ δεν 

επαρκεί για τθν δομικι ςτερζωςθ, επιλζγεται θ λφςθ τθσ κακαίρεςθσ και τθσ εν ςυνεχεία ανακαταςκευισ. 

Ομοίωσ και όπου προβλζπονται ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

Ρριν από τθν κακαίρεςθ πρζπει να ζχει προθγθκεί καλι υποςτφλωςθ τθσ περιοχισ του κτθρίου, με χριςθ 

ςιδθρϊν υποςτυλωμάτων, ςυνδζςμων και διαγωνίων, ϊςτε να αποκλειςκεί θ πικανότθτα τοπικϊν 

καταρρεφςεων. 

Μετά τθν κακαίρεςθ γίνεται κακαριςμόσ και διαλογι των λικοςωμάτων. Τα υγιζςτερα, τα κανονικότερου 

ςχιματοσ και μεγζκουσ επιλζγονται για επανάχρθςθ. Σε αυτά κα προςτεκοφν νζα λικοςϊματα, αναλόγου 

ςχιματοσ και μεγζκουσ, προσ επαναδόμθςθ των περιοχϊν που κακαιρζκθκαν. Επίςθσ, πρζπει να ζχει 

προθγθκεί κακαριςμόσ και τθσ επιφάνειασ τθσ εναπομζνουςασ τοιχοποιίασ, με απομάκρυνςθ των ςακρϊν 

υλικϊν, κονιαμάτων, λικοκραυςμάτων και ξζνων ςωμάτων. Εφ' όςον ςτα προϊόντα διαςπάςεωσ υπάρχει 

ςκυρόδεμα και ςιδθροπλιςμόσ ι ςιδθροδοκοί, αυτά κα απομακρφνονται από το ζργο, ωσ άχρθςτα. 

Επιπλζον, θ επιφάνεια αποκατάςταςθσ κα πρζπει να είναι αδρι και κακαρι, με δθμιουργία φωλεϊν κατά 

διαςτιματα για καλφτερθ πρόςφυςθ και μθχανικι ςφνδεςθ των δφο διαφορετικϊν φάςεων. 

Τζτοια κακαίρεςθ προβλζπεται για τισ επικαλφψεισ από ςκυρόδεμα των εξωραχίων των κόλων των 

πτερφγων. Θ κακαίρεςθ προβλζπεται με χριςθ ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων ι και δια χειρόσ, κατόπιν 

υποδείξεωσ των επιβλεπόντων. Απαιτείται προςοχι για αποφυγι διαταράξεωσ των πεςςϊν, των τοίχων, 

των κόλων και των τόξων. Για το λόγο αυτόν, θ όποια κακαίρεςθ, προβλζπεται μετά τθν δομικι ςτερζωςθ 

των προαναφερκζντων λίκινων τμθμάτων. 
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Επιςθμαίνεται πϊσ ςε κάκε επιςκευι ι ανακαταςκευι των τοιχοποιιϊν, κα γίνεται λικοςυρραφι μεταξφ 

υπάρχουςασ και νεόδμθτθσ καταςκευισ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθ ςχετικι παράγραφο. Ειδικι 

περίπτωςθ αποτελεί θ πικανότθτα διάνοιξθσ οπϊν ςε λικοδομι των κτιρίων των πτερφγων που προσ το 

παρόν δεν προβλζπεται, αλλά μπορεί να προκφψει κατά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν (διζλευςθ Θ/Μ 

εγκαταςτάςεων, ςωλθνϊςεων κλπ). Ρρζπει υποχρεωτικά να ζχει προθγθκεί δομικι ςτερζωςθ τθσ 

λικοδομισ με τισ προαναφερκείςεσ μεκόδουσ και ςχετικι υποςτφλωςθ των περιοχϊν που φορτίηουν τθν 

λικοδομι ςτθν οποία προβλζπεται διάνοιξθ οπισ. Θ διάςπαςθ τθσ λικοδομισ προβλζπεται με χριςθ 

ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων ι και δια χειρόσ, με απομάκρυνςθ των καταλλιλων λικοςωμάτων. 

 

Β.3.9 Καταςκευι νζων τοιχοποιιών 

Στισ περιπτϊςεισ όπου προβλζπεται καταςκευι νζων τοιχοποιιϊν, αυτό κα γίνεται από ζμπειρο προςωπικό 

και ακολουκϊντασ τθν ενδεδειγμζνθ πρακτικι. Θα επιδιϊκεται ζδραςθ κάκε τοποκετοφμενου λίκου ςε 

τουλάχιςτον δφο υποκείμενουσ και κα τοποκετοφνται ςυχνά διάτονοι λίκοι, είτε φκάνουν ςτο απζναντι 

μζτωπο τθσ τοιχοποιίασ είτε όχι. Σκοποφμενθ είναι θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ αλλθλεμπλοκι των λίκων. 

Θα χρθςιμοποιθκοφν αςβεςτολικικά λικοςϊματα, νζα ι και όςα προκφψουν από τθν κακαίρεςθ και μετά 

από διαλογι κρικοφν κατάλλθλα. Το κονίαμα δομισ κα είναι ποιότθτασ Μ10. 

 

Β.3.10 Νζα δάπεδα επί εδάφουσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

Τα δάπεδα ιςογείου των πτερφγων ζχουν καταςτραφεί και προβλζπεται να αντικαταςτακοφν. Θα 

απομακρυνκοφν όποια υπολείμματα υπάρχουν και κα ιςοπεδωκεί το πατθμζνο χϊμα που υπάρχει τϊρα. 

Κατόπιν κα καταςκευαςκοφν τα δάπεδα ωσ ακολοφκωσ. 

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ ανερχόμενθ υγραςία, ςυνιςτάται θ δθμιουργία υποςτρϊματοσ από κακαρό 

χαλίκι πάχουσ 20 cm και 3Α κάτωκεν του δαπζδου τθσ κατωτάτθσ ςτάκμθσ εντόσ του οποίου κα 

ενςωματωκοφν τυχόν ςωλθνϊςεισ. Επάνω ςτο 3Α κα διαςτρωκεί φφλλο πολυαικυλενίου πάχουσ κατ' 

ελάχιςτον 2 mm. Επάνω ςτο φφλλο κα διαςτρωκεί το αςβεςτοκονιόδεμα (ςκυρόδεμα με ςυνδετικό υλικό 

αςβζςτθ και ςκφρα ζωσ 16 mm) τθσ πλάκασ επί εδάφουσ. 

Τα δάπεδα αυτά κα ζχουν μζςο πάχοσ 15 cm και κα είναι οπλιςμζνα με ανοξείδωτο δομικό πλζγμα Τ131 

άνω και κάτω. Σε περιοχζσ με αναβακμοφσ προβλζπεται ειδικι διαμόρφωςθ τφπου ςυνδετιριασ δοκοφ. Στα 

όρια πλακϊν ςε τοίχουσ ι πεςςοφσ προβλζπεται ςχετικι ενίςχυςθ του πάχουσ τουσ. 

Στθ ςυνζχεια κα διαςτρωκοφν τοπικζσ πλάκεσ ςε ακανόνιςτθ διάταξθ, ςε ςτρϊςθ αςβεςτοκονιάματοσ 

πάχουσ 2 cm, όπωσ αναφζρει θ αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

 

Β.3.11 Δθμιουργία διαηωμάτων οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ενιαία ςυμπεριφορά των λικοδομϊν, προτείνεται θ καταςκευι διαηωμάτων 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί κλειςτό πλαίςιο. 

Σθμειϊνεται ότι ρόλο διαηωμάτων ζχουν και όςοι αναβακμοί δθμιουργοφνται από τθν κακ' φφοσ τυχόν 

μείωςθ του πάχουσ δφο διαδοχικϊν τοίχων. Αυτοί κα ςυντθρθκοφν και κα επιςκευαςκοφν. Εφόςον 

απαιτθκεί, κα καταςκευαςκεί διάηωμα μζςθσ διατομισ 10x20 cm με 2Φ12 Α+Κ και ΣΦ8/15. Επιςθμαίνεται 

πάντωσ ότι με βάςθ τθν αποτφπωςθ οι αναβακμοί αυτοί είναι ελάχιςτοι. 

Στθν οροφι του ορόφου των πτερφγων, προβλζπονται διαηϊματα ςτισ απολιξεισ των τοίχων, ωσ ενίςχυςθ 

τθσ ςτζψθσ τουσ. 

Τα διαηϊματα αυτά κα είναι ςτο εςωτερικό των τοίχων ϊςτε να είναι εξωτερικϊσ αφανι, δθλαδι 

περιζχονται εντόσ δφο προςϊπων των λικοδομϊν και ζχουν μζςεσ διαςτάςεισ και οπλιςμοφσ, ωσ εξισ: 

• Διάηωμα 40-55x20 cm με οπλιςμό 5Φ12 Α+Κ, 2ΣΦ8/15 

• Διάηωμα 55-65x20 cm με οπλιςμό 6Φ12 Α+Κ, 2ΣΦ8/15 
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• Διάηωμα 65-70x20 cm με οπλιςμό 7Φ12 Α+Κ, 2ΣΦ8/15 

Στισ ακμζσ και τισ γωνίεσ, οι οπλιςμοί κα κάμπτονται καταλλιλωσ με μορφι Γ κατά 60 cm τουλάχιςτον, ϊςτε 

να αγκυρϊνονται ςωςτά ςτο άλλο ςκζλοσ του διαηϊματοσ, εξαςφαλίηοντασ ςωςτι όπλιςθ του κόμβου και 

καλι λειτουργία του διαηϊματοσ. 

Θ επιφάνεια του διαηϊματοσ πρζπει να ζχει οριηοντιωκεί τελείωσ με χριςθ ιςχυρισ μθ ςυρρικνοφμενθσ 

κονίασ. Για αυτό τον πρόςκετο λόγο, θ ςθμαςία των διαηωμάτων και θ καλι εφαρμογι τουσ είναι μεγάλθ 

κακόςον ςυντείνουν ςτθν δθμιουργία διαφράγματοσ. Τα διαηϊματα αυτά εκτόσ των προαναφερκειςϊν 

ιδιοτιτων, κα εξαςφαλίςουν και τθν αςφαλι και επικεωριςιμθ ζδραςθ των ςτεγϊν. 

Ρριν από τθν καταςκευι των διαηωμάτων προθγείται θ εςωτερικι αυλάκωςθ ςτθ ςτζψθ των λικοδομϊν, ι θ 

αφαίρεςθ εςωτερικϊν λίκων, ϊςτε να δθμιουργθκεί κενό, χωρίσ αιςκθτικι αλλοίωςθ των όψεων. Τα 

διαηϊματα γενικϊσ κα καλφψουν αυτό το κενό ςτο οποίο και κα «χωνευκοφν», κα είναι δε ςτακερά 

ςυνδεδεμζνα με τισ φζρουςεσ τοιχοποιίεσ, με τθν δθμιουργία φωλεϊν διαςτάςεων περίπου 15x15x15 cm 

ανά 1.00 m γενικϊσ προσ δθμιουργία κατακόρυφθσ οδόντωςθσ. Επιπλζον προβλζπονται ανοξείδωτα 

αγκφρια διατομισ Φ16 ςε διπλι ςειρά ανά 1.00 m εναλλάξ, για καλφτερθ αγκφρωςθ. Το βάκοσ ζμπθξθσ κα 

είναι περίπου 60 cm μζςα ςτθ λικοδομι και θ διαδικαςία διάνοιξθσ, τοποκζτθςθσ και ςτερζωςθσ του 

αγκυρίου κα είναι αυτι που περιγράφεται ςτθν ςχετικι παράγραφο. Εννοείται επίςθσ πωσ θ επιφάνεια τθσ 

ςτζψθσ τθσ τοιχοποιίασ, κα είναι κακαρι και απθλλαγμζνθ από κάκε ςακρό ι ξζνο υλικό.  

 

Β.3.12 Αποκατάςταςθ ξφλινων διαηωμάτων 

Σε περίπτωςθ που εντόσ τθσ μάηασ τθσ τοιχοποιίασ υπάρχουν ςαπιςμζνα μζλθ ξφλινων διαηωμάτων 

(ξυλοδεςιϊν), αυτά πρζπει να αφαιρεκοφν, ει δυνατόν, και να πλθρωκοφν με νζο υλικό, προκειμζνου να 

αποκαταςτακεί θ ςυνζχεια τθσ τοιχοποιίασ ςτισ εν λόγω περιοχζσ. 

Σε περιπτϊςεισ αφανϊν διαηωμάτων, προτείνεται θ χριςθ κονιάματοσ με διαβάκμιςθ χονδρόκοκκθσ και 

λεπτόκοκκθσ ςφνκεςθσ είτε παχφρρευςτου τςιμεντενζματοσ με ρυηάκι ι καλά πλυμζνθ χονδρόκοκκθ άμμο, 

με οπλιςμό από ανοξείδωτο νευροχάλυβα. Ο κλωβόσ του οπλιςμοφ κα αποτελείται από ςπείρα βιματοσ 10 

cm από ράβδουσ Φ6 ζωσ Φ8, με διάμετρο ικανι να ενταχκεί ςτθν οπι, και κα περιλαμβάνει διαμικθ 

οπλιςμό τεςςάρων ράβδων διαμζτρου Φ10. Ο κλωβόσ κα καλφπτει ολόκλθρο το μικοσ του ςωλινα και κα 

τοποκετείται μζςα ς' αυτόν αμζςωσ μετά τον κακαριςμό του από κάκε άχρθςτο ι ςακρό υλικό. Εν ςυνεχεία 

κα γίνεται θ ςκυροδζτθςθ ι θ ειςπίεςθ ενζματοσ. 

Στθν περίπτωςθ των ξυλοδεςιϊν με εμφανζσ πρόςωπο, μπορεί είτε να εφαρμοςκεί τθν ίδια διαδικαςία με 

ςκυρόδεμα, είτε να επανατοποκετθκοφν νζεσ ξφλινεσ δοκοί. 

Στθν περίπτωςθ τθσ πρϊτθσ λφςθσ, μετά τθν τοποκζτθςθ του οπλιςμοφ ςτισ φωλεζσ, θ περιοχι κα κλείςει 

μετωπικά με ςανίδεσ ςτισ οποίεσ κα ζχουν ανοιχκεί οπζσ. Κατόπιν κα πραγματοποιθκεί θ ςκυροδζτθςθ, 

από φψοσ 60-80 cm άνωκεν του διαηϊματοσ, και, τελικά, κα γίνει ςυμπλιρωςθ των κενϊν με τςιμεντζνεμα, 

μζςω ςωλθνίςκων που κα ζχουν τοποκετθκεί ςτισ προαναφερκείςεσ οπζσ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ δεφτερθσ λφςθσ, κα πρζπει το ξφλινο μζλοσ να φκάνει ςτο εργοτάξιο ςε δφο τμιματα, 

προκειμζνου με κατάλλθλο χειριςμό να τοποκετείται μζςα ςτθν οπι. Το ςθμείο επαφισ κα ζχει κατάλλθλθ 

διαμόρφωςθ με εντορμία, ϊςτε να τοποκετθκεί πρϊτα το ζνα και κατόπιν να «ςπρωχκεί» οριηοντίωσ το 

άλλο, κουμπϊνοντασ με το προθγθκζν. Ενδεχομζνωσ να χρειάηεται και πάκτωςθ ςτον τοίχο, ςε οπζσ με 

βάκοσ 15-25 cm, οπότε ο χειριςμόσ αυτόσ είναι επαρκισ. Το ξφλινο μζλοσ κα πρζπει να είναι πιςςαριςμζνο 

ςτισ τρεισ επιφάνειζσ του. Θ διατομι του πρζπει να είναι όςο και θ παλαιά, ϊςτε όταν ειςαχκεί ςτο λοφκι 

του τοίχου να μθν υπάρχουν κενά. Τελικά, κα πρζπει να γίνει αρμολόγθμα και να ςυμπλθρωκοφν τα κενά με 

ζνεμα, μζςω ςωλθνίςκων που κα ζχουν τοποκετθκεί ανά διαςτιματα. 

Θ διαδικαςία αυτι κα γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τθν αρμολόγθςθ και με τθν ομογενοποίθςθ των 

τοιχοποιιϊν, με ςειρά που κακορίηεται κατά περίπτωςθ. 
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Β.3.13 Καταςκευι νζων ξφλινων πατωμάτων 

Στον όροφο των πτερφγων, επάνω από τα γεμίςματα των κόλων, προβλζπονται ξφλινα δάπεδα από ςανίδεσ 

δρυόσ πλάτουσ 13 cm και πάχουσ 2.00 cm, που κα καρφωκοφν ςε διαδοκίδωςθ από καδρόνια καςτανιάσ 

διατομισ 5x8 cm ανά 50 cm. 

Τα ξφλινα δάπεδα ςτα χαγιάτια των κτιρίων Α, Γ και Ε κα είναι από ςανίδεσ τφπου teak πλάτουσ 15 cm και 

πάχουσ 2.50 cm που κα καρφωκοφν επάνω ςτα υποκείμενα ξφλινα δοκάρια από πελεκθτι ξυλεία καςτανιάσ 

διαςτάςεων 14x14 cm ανά 50 περίπου cm. Εφόςον υπάρχουν, κα χρθςιμοποιθκοφν οι υπάρχουςεσ 

δοκοκικεσ μετά τον κακαριςμό και τθν εξυγίανςι τουσ και κα κακορίςουν τθ κζςθ των νζων δοκϊν. 

Στο κτίριο Δ κα γίνει νζο πάτωμα από ςανίδεσ πλάτουσ 13 cm και πάχουσ 2.50 cm που κα ςτθρίηονται ςε 

ξφλινεσ δοκοφσ διαςτάςεων 14x17 cm και μζςθ απόςταςθ 80 cm και οι οποίεσ κα εδράηονται ςε 

υπάρχουςεσ δοκοκικεσ. 

Τα χαγιάτια γενικϊσ ςτθν ελεφκερθ όψθ τουσ φζρουν ξφλινουσ ορκοςτάτεσ διαςτάςεων 14x14 cm ςε 

κατάλλθλεσ κζςεισ ςτα οποία ςτθρίηονται οι ξφλινεσ δοκοί. 

 

Β.3.14 Καταςκευι νζων ξφλινων ςτεγών 

Οι ςτζγεσ ςτισ πτζρυγεσ κα καταςκευαςτοφν από πελεκθτι ξυλεία καςτανιάσ, με εναλλάξ πλιρθ ηευκτά και 

"ορφανά" ψαλίδια, που κα εδράηονται ςτο περιμετρικό διάηωμα. Τα ψαλίδια, οι ελκυςτιρεσ, οι μαχιάδεσ 

και οι ορκοςτάτεσ κα είναι από πελεκθτι ξυλεία διατομισ 14x14 cm και οι αντθρίδεσ κα είναι διατομισ 

14X8 cm. Επί των ψαλιδιϊν κα καρφωκεί ςανίδωμα πάχουσ 2.50 cm, κερμομονωτικι ςτρϊςθ από φφλλα 

εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ, δεφτερο ςανίδωμα πάχουσ 2.50 cm και ςτεγανωτικι μεμβράνθ. Στθ ςυνζχεια 

κα τοποκετθκεί θ επικάλυψθ από ςχιςτόπλακεσ. 

Στον εξϊςτθ προβλζπεται ςτζγαςτρο με ηευκτό που αποτελείται από ξφλινεσ δοκοφσ διατομισ 10x10 cm 

ανά αποςτάςεισ 85 cm και ςανίδωμα πάχουσ 2.50 cm. 

 

Β.3.13 Εφαρμογι μεταλλικών ελκυςτιρων (τόξα / κόλοι) 

Στισ πτζρυγεσ προβλζπεται ειςαγωγι ελκυςτιρων ςτθν περιοχι άνωκεν τθσ κλείδασ των κολοδομιϊν και 

κάτωκεν των νζων ξφλινων πατωμάτων, εντόσ πλαςτικϊν ςωλινων. 

Οι προτεινόμενοι ελκυςτιρεσ είναι διατομισ Φ20 mm, από ωςτενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI316, 

BS6744, με προζνταςθ μζχρι τθσ τάξεωσ των 0.60 kN/m ελκυςτιρα, που δεν πρζπει να υπερβεί το 60 % του 

ορίου κραφςεωσ (θ εφαρμοηόμενθ τάνυςθ είναι πολφ θπιότερθ). Οι ράβδοι κα είναι γενικϊσ με νευρϊςεισ 

μα, εφ' όςον είναι ορατοί, μποροφν να είναι λείοι. 

Θ αγκφρωςθ ςτο άκρο τουσ, που κα ζχει υποςτεί επεξεργαςία για δθμιουργία ςπειρϊματοσ, μπορεί να 

γίνεται μζςω κυκλικισ πλάκασ αγκυρϊςεωσ, από όμοιο υλικό, διαμζτρου 150 mm και πάχουσ 15 mm, με 

ροδζλα 2mm, περικόχλιο και περικόχλιο αςφαλείασ, αφοφ ζχει προθγθκεί διάςτρωςθ μθ ςυρρικνοφμενθσ 

κονίασ υψθλισ αντοχισ. Ρριν τθν ειςαγωγι και τάνυςθ του ελκυςτιρα θ πλάκα αγκφρωςθσ μπορεί να 

ςτερεωκεί ςτθν τοιχοποιία μζςω αγκυρίων Μ8 ςε εςοχι καταλλιλου βάκουσ. 

Επάνω από το εξωράχιο τθσ κολοδομίασ κα διαςτρωκεί κονιόδεμα ςτθ μάηα του οποίου κα διζρχονται οι 

ελκυςτιρεσ. Ράντωσ, με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κα γίνει επιβεβαίωςθ τθσ κζςθσ τουσ, με ςυνεκτίμθςθ 

του υψομζτρου, τθσ πορείασ που κα διαςχίςουν και τθσ τελικισ κζςθσ ακφρωςθσ, άρα και του τελικοφ τουσ 

μικουσ και των τελικϊν διαςτάςεων του ειδικοφ τεμαχίου εδράςεωσ. 

Θ διαδικαςία των εργαςιϊν για τθν ειςαγωγι των και τθν εν ςυνεχεία μερικι τάνυςθ είναι θ εξισ: 

1. Ρλιρωςθ των κενϊν τθσ τοιχοποιίασ με ενζματα καταλλιλου ςυνκζςεωσ και υψθλισ αντοχισ. 

2. Ρροετοιμαςία τθσ επιφανείασ εδράςεωσ τθσ πλάκασ αγκυρϊςεωσ με χριςθ μθ ςυρρικνοφμενθσ κονίασ, 

υψθλισ αντοχισ τφπου EMACO. 

3. Διάτρθςθ τθσ λικοδομισ με ςτατικό τρόπο και χριςθ περιςτροφικοφ δραπάνου, ςτακεροποιθμζνου 



14 

 

καταλλιλωσ για ευκφγραμμθ και ςτακεράσ διαμζτρου διάνοιξθ. Θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι κατ' 

ελάχιςτον Φ30 ζωσ Φ32. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν ελεγχόμενθ παροχι νεροφ και τθν πλιρθ 

αναρρόφθςι του με ειδικι διάταξθ. 

4. Εγκατάςταςθ του ελκυςτιρα διατομισ Φ20 από ωςτενιτικό ανοξείδωτο νευροχάλυβα τφπου AISI316 

κατά BS6744 και διζλευςθ μζςα από τθν οπι τθσ κατακόρυφθσ πίςω πλάκασ του πζλματοσ αγκυρϊςεωσ. 

5. Τοποκζτθςθ των πλακϊν αγκφρωςθσ Φ150χ15 mm ςτθ διαμορφωμζνθ ζξω επιφάνεια των τοίχων. 

Ρροαιρετικά, εξαςφάλιςθ με αγκφρια Φ8 για καταςκευαςτικοφσ λόγουσ. 

6. Τοποκζτθςθ τθσ ροδζλασ και του μπουλονιοφ περίςφιξθσ πίςω από τθν κατακόρυφθ πλάκα. 

7. Μερικι τάνυςθ του ελκυςτιρα με ςφίξιμο του μπουλονιοφ με χριςθ καταλλιλου χειροκινιτου 

διατάξεωσ (ροπόκλειδο). 

8. Τελικι τάνυςθ του ελκυςτιρα με χριςθ ροπόκλειδου όχι μεγαλφτερθ από 0.60 kN/m. Επανζλεγχοσ και 

εξαςφάλιςθ τθσ τανφςεωσ με χριςθ ροδζλασ Φ60χ5, περικοχλίου Μ20 και μπουλονιοφ αςφαλείασ. Ππωσ 

ιδθ ζχει αναφερκεί, θ τάνυςθ δεν κα υπερβαίνει το 60 % του ορίου κραφςεωσ του αγκυρίου. 

9. Τελικι προςταςία τθσ κεφαλισ του ελκυςτιρα με πρόςμικτα υλικά ανκεκτικά ζναντι διαβρϊςεωσ. 

Σε περίπτωςθ που τα μικθ των ελκυςτιρων που προκφπτουν είναι μεγαλφτερα από τα μικθ του εμπορίου, 

θ ςφνδεςθ κα γίνεται μζςω ειδικϊν τεμαχίων (μοφφεσ), με ςπείρωμα δεξιά - αριςτερά. 

Θ διαδρομι των ελκυςτιρων και θ αρίκμθςι τουσ φαίνονται ςτα γενικά ςχζδια, οι δε λεπτομζρειεσ 

εφαρμογισ φαίνονται ςτα ςχζδια λεπτομερειϊν. 

 

Β.3.14 Εφαρμογι μεταλλικών αγκυρίων 

Για ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ μεταξφ εγκαρςίων τοίχων ςτισ περιοχζσ ςυμβολισ τουσ προβλζπεται εφαρμογι 

τυφλϊν προεντεταμζνων αγκυρίων. 

Τα τυφλά προεντεταμζνα αγκφρια κα ςυνίςτανται από ωςτενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα με νευρϊςεισ, τφπου 

AISI316 κατά BS6744, που ςτθν άκρθ κα ζχουν υποςτεί επεξεργαςία προσ δθμιουργία ςπειρϊματοσ. Θα 

ζχουν μικοσ όςο προκφπτει από τα ςχζδια και πάντωσ όχι μικρότερο από το πάχοσ του εγκαρςίου τοίχου 

πλζον 1.30 m, ιτοι (Β+1.30) m και κα τοποκετοφνται ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ του δομιματοσ. 

Τα ςθμεία των επεμβάςεων φαίνονται ςτα ςχζδια. Κατά τθν φάςθ των εργαςιϊν, κα επιβεβαιωκοφν οι 

κζςεισ και οι διαδρομζσ των αγκυρίων. 

Στο αγκφριο κα εφαρμόηεται ιπια τάνυςθ τθσ τάξεωσ των 0.60 kN/m, που ευρίςκεται εντόσ των 

επιτρεπομζνων ορίων, αφοφ θ τάνυςθ δεν κα υπερβαίνει το 60 % του ορίου κραφςεωσ του αγκυρίου, αλλά 

και θ επιβαλλόμενθ ζνταςθ, όπωσ εφαρμόηεται ςτθν λικοδομι μζςω των πλακϊν αγκυρϊςεωσ, δεν 

ξεπερνάει τθν αντίςτοιχθ επιτρεπόμενθ τάςθ. 

Θ διαδικαςία των εργαςιϊν για τθν ειςαγωγι των και τθν εν ςυνεχεία μερικι τάνυςθ είναι θ εξισ: 

1. Ρλιρωςθ των κενϊν τθσ τοιχοποιίασ με ενζματα καταλλιλου ςυνκζςεωσ και υψθλισ αντοχισ. 

2. Διάτρθςθ τθσ λικοδομισ με ςτατικό τρόπο και χριςθ περιςτροφικοφ δραπάνου, ςτακεροποιθμζνου 

καταλλιλωσ για ευκφγραμμθ και ςτακεράσ διαμζτρου διάνοιξθ. Θ διάμετροσ τθσ οπισ κα είναι κατ' 

ελάχιςτον Φ30 ζωσ Φ32. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτθν ελεγχόμενθ παροχι νεροφ και τθν πλιρθ 

αναρρόφθςι του με ειδικι διάταξθ. 

3. Εγκατάςταςθ του αγκυρίου διατομισ Φ20 μζςα ςτθν διανοιγείςα οπι. 

4. Ζνεςθ με τςιμεντζνεμα υψθλισ αντοχισ ςτο πίςω μζροσ του αγκυρίου (πίςω από τθν ροδζλα φραγμοφ) 

για τθν δθμιουργία πακτϊςεωσ με βάκοσ τθσ τάξεωσ των 1.30 m. 

5. Ρροετοιμαςία τθσ επιφανείασ εδράςεωσ τθσ πλάκασ αγκυρϊςεωσ με χριςθ μθ ςυρρικνοφμενθσ κονίασ, 

υψθλισ αντοχισ τφπου EMACO. 

6. Μερικι τάνυςθ του αγκυρίου με ςφίξιμο του μπουλονιοφ με χριςθ καταλλιλου χειροκινιτου διατάξεωσ 

(ροπόκλειδο). 
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7. Συμπλιρωςθ του τςιμεντενζματοσ ςτο υπόλοιπο μικοσ του αγκυρίου. 

8. Τοποκζτθςθ τθσ πλάκασ αγκυρϊςεωσ ςτθν διαμορφωμζνθ επιφάνεια. Οι διαςτάςεισ τθσ πλάκασ κα είναι 

150x150x15 mm, ι Φ150χ15, τφπου AISI316 κατά BS6744. Ρροαιρετικά, εξαςφάλιςθ με αγκφρια Φ8 για 

καταςκευαςτικοφσ λόγουσ. 

9. Τελικι τάνυςθ του αγκυρίου με χριςθ ροπόκλειδου όχι μεγαλφτερθ από 0.60 kN/m. Επανζλεγχοσ και 

εξαςφάλιςθ τθσ τανφςεωσ με χριςθ ροδζλασ Φ60χ5, περικοχλίου Μ20 και μπουλονιοφ αςφαλείασ. Ππωσ 

ιδθ ζχει αναφερκεί, θ τάνυςθ δεν κα υπερβαίνει το 60 % του ορίου κραφςεωσ του αγκυρίου. 

10. Τελικι προςταςία τθσ κεφαλισ του αγκυρίου με τςιμεντοκονία και πρόςμικτα υλικά, ανκεκτικά ζναντι 

διαβρϊςεωσ. Συνιςτάται θ επάλειψθ τθσ πλάκασ με ρθτίνθ και θ επίπαςι τθσ με χαλαηιακι άμμο, για 

δθμιουργία αδρισ όψθσ ικανισ να δεχκεί επιχρίςματα, κονίεσ, βαφζσ κλπ. 

Θ διαδρομι των αγκυρίων και θ αρίκμθςι τουσ φαίνονται ςτα γενικά ςχζδια, οι δε λεπτομζρειεσ εφαρμογισ 

φαίνονται ςτα ςχζδια λεπτομερειϊν. 

 

Β.3.15 Αποκατάςταςθ ξφλινων μελών 

Σε περιπτϊςεισ μερικισ αςτοχίασ ι ςαπίςματοσ ξφλινων μελϊν με ταυτόχρονθ απόφαςθ για διατιρθςθ του 

υγιοφσ τμιματοσ τουσ, προτείνεται θ αντικατάςταςθ των βλαμμζνων τμθμάτων με νζα. Γενικϊσ, κα 

χρθςιμοποιείται τοπικι ξυλεία καςτανιάσ. 

Γενικά για γραμμικά μζλθ, τθσ αντικατάςταςθσ του ςαπιςμζνου τμιματοσ προθγείται υποςτφλωςθ τθσ 

περιοχισ, ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, και αποκοπι του βλαμμζνου τμιματοσ 

με μόρφωςθ εντορμίασ. Εν ςυνεχεία, γίνεται θ ςφνδεςθ με εκατζρωκεν ελάςματα από χάλυβα, ποιότθτασ 

S235 και πάχουσ 3 mm, που κα ςυνδζονται με τζςςερισ ντίηεσ Μ10, δφο ανά παλαιό και νζο μζλοσ. 

Στθν περίπτωςθ ςαπιςμζνων εδράςεων ςε φωλεζσ τοιχοποιίασ, προθγείται υποςτφλωςθ τθσ περιοχισ και 

αποκοπι του βλαμμζνου τμιματοσ, ενϊ ακολουκεί καλόσ κακαριςμόσ τθσ φωλεάσ και αλφάδιαςμα με 

επιπζδωςθ τθσ κάτω επιφανείασ μζςω κονίασ ςτακεροφ όγκου. Αφοφ γίνει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ μεταξφ 

επιφανειϊν παλαιάσ και νζασ διατομισ, τοποκετείται θ νζα ςτθ ςωςτι κζςθ με τουσ κατάλλθλουσ 

χειριςμοφσ, ϊςτε να μθ καταςτραφοφν οι παρειζσ τθσ φωλεάσ. Το άκρο τθσ δοκοφ πρζπει να ζχει 

πιςςαριςκεί ζναντι υγραςίασ. Θ ςφνδεςθ κα γίνει μζςω εντορμιϊν και ελαςμάτων, ωσ ανωτζρω. Τα 

ελάςματα, που κα εντάςςονται ςτθ φωλεά, κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Μετά τθν τοποκζτθςθ και 

εξαςφάλιςθ τθσ νζασ διατομισ, θ φωλεά πλθροφται με μικροφσ λίκουσ και ςυνδετικό κονίαμα ςτο οποίο 

ζχει προςτεκεί κονία ςτακεροφ όγκου. Σε περίπτωςθ που και τα δφο άκρα του μζλουσ είναι ςαπιςμζνα, θ 

εργαςία είτε κα γίνει πρϊτα από τθν περιοχι με το μεγαλφτερο πρόβλθμα και κατόπιν από τθν άλλθ. 

Στισ περιοχζσ εδράςεων ξφλινων δοκϊν προτείνεται θ χριςθ γωνιακϊν ελαςμάτων 80x5 mm με βίδεσ Μ10 

εκατζρωκεν τθσ δοκοφ και Μ12 για αγκφρωςθ, είτε κατακόρυφα αγκφρια που διαπερνοφν τθ δοκό, εφ' όςον 

κάτωκεν υπάρχει ςκυρόδεμα ι τοίχοσ. Για ςυνδζςεισ με ξφλινουσ ςτρωτιρεσ, προτιμϊνται τα γωνιακά 

ελάςματα. Αντιςτοίχωσ και για τυχόν ξφλινουσ ςτφλουσ. 

Τζλοσ, όςα ξφλινα μζλθ κρικοφν από τθν επίβλεψθ ακατάλλθλα λόγω γενικοφ ςαπίςματοσ, αςτοχιϊν ι 

μονίμων παραμορφϊςεων, κα αντικαταςτακοφν εξ' ολοκλιρου με νζα. 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 

Γ.1 ΥΔΕΥΣΗ 

 

Γ.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θα γίνει ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του μνθμείου. 

Στα ςωηόμενα δεν υπάρχει κανενόσ είδουσ θλεκτρομθχανολογικι εγκατάςταςθ. Κοντά ςτο μνθμείο υπάρχει 

πθγι με τρεχοφμενο πόςιμο, κατά τεκμιριο, νερό. Θα καταςκευαςτοφν νζεσ εγκαταςτάςεισ που να 

εξυπθρετοφν τα νζα δεδομζνα. Θ εγκατάςταςθ υδρεφςεωσ κα εκτελεςτεί με επενδεδυμζνουσ 

χαλκοςωλινεσ ενδεικτικοφ τφπου TALOS ι ιςοδφναμοι.Οι υπόγειοι ςωλινεσ κα είναι πλαςτικοί HDPE 

16atαναλόγου διαμζτρου. Θα τθρθκοφν οπωςδιποτε οι υποδείξεισ των καταςκευαςτϊν. 

Θ εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ και του δικτφου των ςωλθνϊςεων κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ιςχφοντα "Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων" του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ 

υποδείξεισ του καταςκευαςτι και τθσ επιβλζψεωσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ 

εμπειρίασ, με τισ μικρότερεσ δυνατζσ φκορζσ των δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου και με πολφ επιμελθμζνθ 

δουλειά. Οι διατριςεισ πλακϊν, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων ςτοιχείων του κτιρίου για τθν 

τοποκζτθςθ υδραυλικϊν υποδοχζων ι διζλευςθσ ςωλθνϊςεων κα εκτελοφνται μετά από ζγκριςθ τθσ 

επιβλζψεωσ. 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και 

υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και ςτισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ 

των υλικϊν. Πλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να 

είναι καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται κανονικά με τθν 

παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα βάρθ που προβλζπονται 

από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ. 

Θα τθρθκοφν οπωςδιποτε οι ΕΤΕΡ 04.01.04.01, 04.01.04.02 και 04.01.03.00, όπωσ αυτζσ κα είναι 

διατυπωμζνεσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 

Γ.1.2 ΡΑΟΧΕΣ 

Το κτίριο κα τροφοδοτθκεί με νερό από τθν παρακείμενθ πθγι. Σε κατάλλθλο ςθμείο, πλθςίον τθσ πθγισ, 

κα καταςκευαςτεί δεξαμενι, περίπου διαςτάςεων 2X2X3mθ οποία τροφοδοτείται από τθν πθγι. Οι 

διαςτάςεισ εξαρτϊνται από τθν παροχι τθσ πθγι, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επάρκεια ςε νερό. Συνιςτάται να 

είναι όμορθ με τθν δεξαμενι τθσ πυρόςβεςθσ. Με κατάλλθλο πιεςτικό ςυγκρότθμα τροφοδοτείται με νερό 

ςυνεχϊσ το δίκτυο τθσ μονισ. Το πιεςτικό ςυγκρότθμα πρζπει να είναι κατάλλθλο για πόςιμο νερό, με 

δίδυμεσ αντλίεσ με inverter, αυτομάτου αναρροφιςεωσ, πλιρωσ αυτόματεσ και να ςυνοδεφεται από τον 

πίνακα αυτοματιςμοφ. Συνιςτϊμενο ςυγκρότθμα ενδεικτικοφ τφπου WILO CO-2 ΜΘΙ 804, με κωδικό 

2986811 ι ιςοδφναμο. Για τθν διατιρθςθ τθσ πίεςθσ ςυνιςτάται θ χριςθ δοχείου πιζςεωσ χωρθτικότθτασ 

200lt. Συνιςτϊμενο δοχείο ενδεικτικοφ τφπου ReflexD200 με κωδικό 2810110 ι ιςοδφναμο. 

 

Γ.1.3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Οι διαδρομζσ των ςωλθνϊςεων ςτα ςχζδια είναι τελείωσ ενδεικτικζσ. Καμία χάραξθ δεν κα γίνει από τα 

ςχζδια. Οι χαράξεισ κα γίνουν ςε ςυνεργαςία με τθν επίβλεψθ. 

 

Γ.1.3.1 Μόνωςθ ςωλθνώςεων 

 Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ κερμοφ νεροφ κα μονωκοφν για τθν αποφυγι 

απωλειϊν κερμότθτασ. 
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 Θ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων κα καταςκευαςτεί από ςωλινεσ τφπου ARMAFLEXι ιςοδφναμουσ. 

 Οι ςωλθνϊςεισ του μονωτικοφ κα κολλθκοφν επάνω ςτουσ υδροφόρουσ ςωλινεσ με τθν ειδικι κόλλα 

που προβλζπεται για αυτό το ςκοπό. 

 Κατά τθν εφαρμογι οι μεν διαμικεισ αρμοί κα ςτεγανοποιθκοφν με ςυγκόλλθςθ τθσ επικάλυψθσ του 

μανδφα με ειδικι κόλλα. Οι δε εγκάρςιοι με επικόλλθςθ πλαςτικι ι υφαςμάτινθσ ταινίασ. 

 Ρριν από τθ μόνωςθ, οι επιφάνειεσ των ςωλινων κα κακαριςτοφν επιμελϊσ και κα απολυμανκοφν 

τελείωσ. 

 Οι μονϊςεισ των ςωλθνϊςεων ςτο φπαικρο κα προςτατεφονται με πρόςκετθ επι¬κάλυψθ με φφλλο 

αλουμινίου. 

 Κάκε φφλλο αλουμινίου κα είναι κατάλλθλα κυλινδριςμζνο και διαμορφωμζνο ςτα άκρα (ςχθματιςμόσ 

αφλακα με "κορδονιζρα"), κα υπάρχει δε πλιρθσ επικάλυψθ τουλάχι¬ςτον κατά 50 mmκατά γενζτειρα 

και περιφζρεια. 

 Θ ςτερζωςθ των τμθμάτων τθσ επικάλυψθσ μεταξφ τουσ κα γίνεται με επικαδμιω- μζνεσ λαμαρινόβιδεσ 

κατάλλθλεσ για εγκατάςταςθ ςτο φπαικρο και πλαςτικζσ ροδζλεσ. 

 Με τθν ίδια μόνωςθ όπωσ οι ςωλινεσ κα μονωκοφν και οι βάνεσ και τα υπόλοιπα όργανα και οι αντλίεσ. 

 

Γ.1.3.2 Δίκτυα ςωλθνώςεων 

Θ καταςκευι των δικτφων ςωλθνϊςεων κα ακολουκιςει τισ πιο κάτω βαςικζσ αρχζσ: Οι ςωλινεσ κα 

καταβλθκεί προςπάκεια να είναι μονοκόμματοι χωρίσ ενδιάμεςεσ ςυνδζςεισ κυρίωσ αφανϊν εντόσ των 

δομικϊν ςτοιχείων. 

Συνδζςεισ: Οι ςυνδζςεισ των διαφόρων τεμαχίων ςωλινων για ςχθματιςμό των κλάδων του δικτφου κα 

πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο με τθ χριςθ ειδικϊν τε¬μαχίων. Απαγορεφεται απόλυτα για τθν 

ςφνδεςθ ςωλινων θ θλεκτροςυγκόλλθςθ ι θ οξυγονοκόλλθςθ. Υλικό παρεμβφςματοσ TEFLON. 

Αλλαγζσ διευκφνςεωσ: Οι αλλαγζσ διευκφνςεωσ των ςωλινων για επίτευξθ τθσ επικυμθτισ αξονικισ 

πορείασ του δικτφου, κα πραγματοποιοφνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια μεγάλθσ ακτίνασ 

καμπυλότθτασ. Οπωςδιποτε με τθν κάμψθ του ςωλινα πρζπει να μθ παραμορφϊνεται θ κυκλικι διατομι 

του και να μθν προκαλείται θ παραμικρι βλάβθ. Χριςθ ειδικϊν τεμαχίων μικρισ ακτίνασ καμπυλότθτασ 

(γωνίεσ) επιτρζπεται μόνο ςε κζςεισ όπου ανυπζρβλθτα εμπόδια το επιβάλλουν και πάντοτε μετά από 

ζγκριςθ τθσ Επιβλζψεωσ. Οι διακλαδϊςεισ των ςωλινων για τθν τροφοδότθςθ αναχωροφντων κλάδων κα 

εκτελοφνται οπωςδιποτε με ειδικά εξαρτιματα 

Στιριξθ των ςωλθνϊςεων: Οι κατακόρυφεσ ςωλθνϊςεισ κα ςτθρίηονται με ειδικά ςτθρίγματα αγκυροφμενα 

ςε ςτακερά οικοδομικά ςτοιχεία τα οποία ςτθρίγματα κα επι¬τρζπουν τθν ελεφκερθ κατά μικοσ 

ςυςτολοδιαςτολι τουσ εκτόσ από περιπτϊςεισ όπου απαιτείται αγκφρωςθ προκειμζνου οι 

ςυςτολοδιαςτολζσ να παραλθφκοφν εκατζρωκεν του ςθμείου αγκυρϊςεωσ. Οι οριηόντιεσ ςωλθνϊςεισ κα 

ςτθρίηονται ςε ανοξείδωτεσ ςιδθρογωνιζσ με τθν βοικεια ςτθριγμάτων τφπου Ο. Οι ςιδθρογωνίεσ κατά 

περίπτωςθ κα ςτερεϊνονται ςε πλαϊνοφσ τοίχουσ ι κα αναρτϊνται από τθν οροφι. Θ ςτερζωςθ ςτα 

οικοδομικά υλικά κα γίνεται με εκτονωτικά βφςματα μεταλλικά και κοχλίεσ. Σε περίπτωςθ αναρτιςεωσ 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ράβδοι μεταλλικοί ι ςιδθρογωνίεσ επαρκοφσ αντοχισ για το ςυγκεκριμζνο 

εκάςτοτε φορτίο αλλά πάντωσ όχι μικρότερθσ "ιςοδυνάμου" διατομισ. Ιςχφουν και εδϊ τα περί 

αγκυρϊςεων για λόγουσ ςυςτολοδιαςτολϊν. 

Απόςταςθ ςτθριγμάτων: Ο πιο κάτω πίνακασ κα εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ ευκειϊν διαδρομϊν ςωλινων 

και όχι ςτα ςθμεία όπου θ χρθςιμοποίθςθ βανϊν, φλαντηϊν κλπ δθμιουργεί ςυγκεντρωμζνα φορτία, οπότε 

και κα τοποκετοφνται ςτθρίγματα και από τισ δφο πλευρζσ. 

Αποςφνδεςθ ςωλθνϊςεων: Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ των δικτφων κα καταςκευαςτοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε 

να είναι ευχερισ θ αποςυναρμολόγθςθ οποιουδιποτε τμιματοσ ςωλθνϊςεων ι οργάνου ελζγχου ροισ για 

αντικατάςταςθ, τροποποίθςθ ι μεταςκευι χωρίσ χριςθ εργαλείων κοπισ, οξυγόνου ι και 

θλεκτροςυγκολλιςεωσ. Για το ςκοπό αυτό ς' όλα τα ςθμεία όπου τοφτο κα είναι αναγκαίο κα προβλζπονται 

λυόμενοι ςφνδεςμοι (ρακόρ, φλάντηεσ) κατά τισ υποδείξεισ τθσ επιβλζψεωσ. 
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Διζλευςθ ςωλινων από τοίχουσ και πλάκεσ: Κατά τθν διζλευςθ ςωλθνϊςεων από τοίχουσ και δάπεδα αυτζσ 

κα καλφπτονται από τεμάχιο ςωλινοσ μίασ διαμζτρου μεγαλφτερθσ. Ζτςι αποφεφγεται θ ςυγκόλλθςθ του 

ςωλινα με τα οικοδομικά υλικά. Το διάκενο ανάμεςα ςτον ςωλινα και τον προςτατευτικό μανδφα κα 

ςφραγίηεται με κατάλλθλο άκαυςτο υλικό. Εάν ο ςωλινασ είναι μονωμζνοσ τότε θ μόνωςθ κα 

προςτατεφεται ςτο ςθμείο τθσ διατριςεωσ. 

 

Γ.1.4 Πργανα διακοπισ 

Στισ ςωλθνϊςεισ κρφου και ηεςτοφ νεροφ προσ κάκε υδραυλικό υποδοχζα ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ κα 

εγκαταςτακοφν όργανα διακοπισ, ςφαιρικά, πρϊτθσ ποιότθτοσ αντιςτοίχου διαμζτρου. 

Σε όλουσ τουσ υδραυλικοφσ υποδοχείσ κα γίνει γεφφρωςθ μεταξφ των ςωλινων κρφου και ηεςτοφ νεροφ. 

Στον κεντρικό ςυλλζκτθ κα γεφυρωκοφν και γειωκοφν, με τθν κεντρικι γείωςθ, όλοι οι μεταλλικοί ςωλινεσ. 

 

Γ.1.5 Είδθ υγιεινισ-κρουνοποιίασ 

Τα είδθ υγιεινισ περιγράφονται και κακορίηονται ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ.  

 

Γ.1.5.1 Βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα είναι κατάλλθλεσ για ςωλθνϊςεισ νεροφ κερμοκραςίασ 120°Cκαι πίεςθσ 10 

atm για οριηόντια ι κατακόρυφθ τοποκζτθςθ. Για διαμζτρουσ μζχρι 2" οι βαλβίδεσ κα είναι ορειχάλκινεσ 

κοχλιωτζσ. 

Οι βαλβίδεσ αντεπιςτροφισ κα εξαςφαλίςουν πλιρθ ςτεγανότθτα ςτθν αντίςτροφθ ροι του νεροφ. Θ 

λειτουργία τουσ δεν πρζπει να προκαλεί κόρυβο ι πλιγμα για τθν ςφνδεςθ του διπλοκρουνοφ με τα δίκτυα 

κερμοφ - κρφου νεροφ με τα απαραίτθτα ρακόρ. 

 

Γ.1.5.2 Λεκάνθ W.C. Ευρωπαϊκοφ τφπου 

Οι λεκάνεσ κα ςυνοδεφεται από βαλβίδα εκπλφςεωσ όπωσ κακορίηεται ςτα ςχζδια  

 

Γ.1.6 Εγκατάςταςθ ηεςτοφ νεροφ χριςεωσ 

Για τθν παραςκευι του ηεςτοφ νεροφ χριςθσ κα χρθςιμοποιθκεί κεντρικό ςφςτθμα θλιακισ εγκατάςταςθσ, 

με εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Θ θλιακι εγκατάςταςθ κα 

αποτελείται από τισ παρακάτω κφριεσ ςυςκευζσ: 

• Θλιακοί ςυλλζκτεσ: τζςςερισ θλιακοί ςυλλζκτεσ επιλεκτικισ επιφάνειασ, ςυνολικισ ονομαςτικισ 

επιφάνειασ 8 m2, με τισ βάςεισ ςτθρίξεωσ. Ρροτεινόμενοι ςυλλζκτεσ: ενδεικτικοφ τφπου ΜΑΛΤΕΗΟΣ 

τφπου MALT CSW ι ιςοδφναμοι. 

• Boiler: 2 κατακόρυφα boiler των 200lt ζκαςτο, ανοξείδωτοι, κερμικά μονωμζνοι. 

Το ζνα κα είναι τριπλισ ενεργείασ (με ςτοιχείο για θλιακοφσ ςυλλζκτεσ, για κεντρικι κζρμανςθ και 

θλεκτρικό ςτοιχείο) και το άλλο απλισ ενεργείασ (με ςτοιχείο για θλιακοφσ ςυλλζκτεσ). 

Ρροτεινόμενα boiler: ενδεικτικοφ τφπου ΜΑΛΤΕΗΟΣ τφπου 200lt ER200 L/3E (No1), 200lt ER200 L/1E 

(No2), ι ιςοδφναμα. 

• Κυκλοφορθτισ ανακυκλοφορίασ πόςιμου ηεςτοφ νεροφ: κυκλοφορθτισ για ηεςτό νερό χριςεωσ, παροχι: 

0,15lt/sec, μανομετρικό: 0,9m, ςτατικι πίεςθ 4m. 

Ρροτεινόμενοσ κυκλοφορθτισ: ενδεικτικοφ τφπου WILO Star- Η20/1 (CircosStar) ι ιςοδφναμοσ. 

• Κυκλοφορθτισ θλιακοφ κυκλϊματοσ: κυκλοφορθτισ για θλιακζσ εγκαταςτάςεισ, παροχι: 0,5lt/sec, 

μανομετρικό: 1,5m, ςτατικι πίεςθ: 3m. Ρροτεινόμενοσ κυκλοφορθτισ: ενδεικτικοφ τφπου WILO Star - ST 

25/4 ι ιςοδφναμοσ. 
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• Κυκλοφορθτισ κυκλϊματοσ κζρμανςθσ: κυκλοφορθτισ για κεντρικζσ κερμάνςεισ, παροχι 0,5m3/h, 

μανομετρικό 1m, ςτατικι πίεςθ 2m. Ρροτεινόμενοσ κυκλοφορθτισ: ενδεικτικοφ τφπου WILO Stratos ECO 

25/1-5 ι ιςοδφναμοσ. 

• Διπλόσ διαφορικόσ κερμοςτάτθσ για τον ζλεγχο των κυκλοφοριτϊν των κλάδων κζρμανςθσ και 

ςυλλεκτϊν κακϊσ και του καυςτιροσ. Ρροτεινόμενοσ διαφορικόσ κερμοςτάτθσ: ενδεικτικοφ τφπου 

DTC100/4 TDτθσ Honeywell- Centra ι ιςοδφναμοσ. 

• Κλειςτό δοχείο διαςτολισ 10lt, πιζςεωσ λειτουργίασ 10at, κατάλλθλοσ για πόςιμο νερό. 

 

Ρεριγραφι εγκατάςταςθσ 

Θλιακοί ςυλλζκτεσ: 

Οι θλιακοί ςυλλζκτεσ κα ζχουν νότιο προςανατολιςμό και δεν κα ςκιάηονται από άλλα ςϊματα. Θα 

ςτερεωκοφν επί των ςτθριγμάτων τουσ. Τα ςτθρίγματα κα ςτερεωκοφν ςτο ζδαφοσ επάνω ςε βάςθ από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα μζςω πάχουσ τουλάχιςτον 15cm. Θα ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ κατά ηεφγθ με ειδικά 

τεμάχια και κα γεφυρωκοφν οι είςοδοι και ζξοδοι. Στο επάνω ςθμείο τθσ εξόδου κα τοποκετθκεί κατάλλθλο 

κλειςτό δοχείο διαςτολισ με βαλβίδα αςφαλείασ. Στθν ζνωςθ κα προςαρμοςκεί κατάλλθλο ειδικό τεμάχιο 

όπου κα τοποκετθκεί ο εμβαπτιηόμενοσ αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ. Ο αιςκθτιρασ κα ςυνδεκεί με 

πολφκλωνο εφκαμπτο καλϊδιο διατομισ 1mm2, με μόνωςθ ςιλικόνθσ. Το καλϊδιο κα τοποκετθκεί εντόσ 

εφκαμπτου πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα βαρζωσ τφπου ConflexHF. 

Σφνδεςθ boiler με ανακυκλοφορία: 

Συνδζεται ο ςωλινασ ανακυκλοφορίασ με το boiler Ν°2 ςτο ακροςωλινιο με τθν ζνδειξθ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑ, 

αφοφ παρεμβλθκοφν τα ακόλουκα εξαρτιματα: 

 Ειδικό τεμάχιο για τθν τοποκζτθςθ του εμβαπτιηομζνου κερμοςτάτθ και τον κερμοςτάτθ ελζγχου του 

κυκλοφορθτι 

 Διακόπτθσ 

 Αντεπιςτροφι βαλβίδα  

 Ανόδιο μαγνθςίου 

 Κυκλοφορθτισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

 Διακόπτθσ 

 Boiler 

Ο κερμοςτάτθσ κα ςυνδεκεί με τον κυκλοφορθτι και κα ρυκμιςτεί ςτουσ 30°C.  

Σφνδεςθ boiler με δίκτυο φδρευςθσ: 

Στο ακροςωλινιο του boilerΝ°2 με τθν ζνδειξθ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΥΟΥ, ςυνδζεται θ είςοδοσ νεροφ από το δίκτυο 

αφοφ παρεμβλθκοφν διακόπτθσ απομόνωςθσ και θ βαλβίδα αςφαλείασ 10bar. 

Λαμβάνεται μζριμνα για τθν δυνατότθτα εκκζνωςθσ του boiler.  

Σφνδεςθ των δφο boiler: 

Το ακροςωλινιο του boiler Ν°2 με τθν ζνδειξθ ΕΞΟΔΟΣ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ςυνδζεται με το ακροςωλινιο του 

boiler Ν°1 με τθν ζνδειξθ ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΥΟΥ αφοφ παρεμβλθκοφν οι διακόπτεσ και το κλειςτό δοχείο 

διαςτολισ. Λαμβάνεται μζριμνα για τθν δυνατότθτα εκκζνωςθσ του boiler. Το ακροςωλινιο του boilerΝ°1 με 

τθν ζνδειξθ ΡΟΣ ΘΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕ- ΚΤΕΣ ςυνδζεται με το ακροςωλινιο του boilerΝ°2 με τθν ζνδειξθ ΑΡΟ 

ΘΛΙΑ¬ΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ με κεκλιμζνο (κλίςθ τουλάχιςτον 2%) ςωλινα, διαμζτρου DN22 και κερμικά 

μονωμζνο, αφοφ παρεμβλθκοφν διακόπτεσ απομόνωςθσ. Στο υψθλότερο ςθμείο του ςωλινα τοποκετείται 

αυτόματο εξαεριςτικό. 

Σφνδεςθ boiler με δίκτυο ηεςτοφ νεροφ: 

Στο ακροςωλινιο του boiier Νο1 με τθν ζνδειξθ ΕΞΟΔΟΣ ΗΕΣΤΟΥ ΝΕΟΥ ςυνδζεται το δίκτυο του ηεςτοφ 

νεροφ αφοφ παρεμβλθκεί διακόπτθσ απομόνωςθσ. 
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Σφνδεςθ boiier με λζβθτα: 

Συνδζεται ςτο ακροςωλινιο του boiler Ν°1 με τθν ζνδειξθ ΡΟΣ ΛΕΒΘΤΑ ζνα ορειχάλκινο ταχ διακλάδωςθσ, 

ςτο επάνω άκρο του οποίου, ςυνδζεται ζνα αυτόματο εξαεριςτικό και ςτο ενδιάμεςο άκρο τον ςωλινα που 

οδθγεί ςτθν επιςτροφι από τθν κεντρικι κζρμανςθ προσ τον λζβθτα, αφοφ παρεμβλθκοφν διακόπτεσ 

απομόνωςθσ. 

Συνδζεται ςτο ακροςωλινιο του boilerΝο1 με τθν ζνδειξθ ΑΡΟ ΛΕΒΘΤΑ ζνα ορειχάλκινο ταχ διακλάδωςθσ, 

ςτο επάνω άκρο του οποίου, ςυνδζεται ζνα αυτόματο εξαεριςτικό και ςτο ενδιάμεςο άκρο τον ςωλινα που 

οδθγεί ςτθν προςαγωγι ηεςτοφ από τον λζβθτα, αφοφ παρεμβλθκοφν τα εξισ: 

 Διακόπτθσ 

 Κυκλοφορθτισ 

 Ανόδιο μαγνθςίου 

 Αντεπιςτροφι βαλβίδα 

 Διακόπτθσ 

 

Σφνδεςθ boiler με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ: 

Το ακροςωλινιο του boiler Ν°1 με τθν ζνδειξθ ΑΡΟ ΘΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ςυνδζεται με το επάνω 

βραχυκφκλωμα των ςυλλεκτϊν. Το ακροςωλινιο του boiler Ν°2 με τθν ζνδειξθ ΡΟΣ ΘΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ςυνδζεται με το κάτω βραχυκφκλωμα των ςυλλεκτϊν, αφοφ παρεμβλθκοφν τα παρακάτω εξαρτιματα:  

 Boiler 

 Διακόπτθσ 

 Αντεπιςτροφι βαλβίδα  

 Ανόδιο μαγνθςίου  

 Κυκλοφορθτισ  

 Διακόπτθσ 

Λαμβάνεται μζριμνα για τθν δυνατότθτα αποχζτευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Οι διάμετροι των ςωλινων αναγράφονται ςτο ςχετικό διάγραμμα. Θα χρθςιμοποιθκοφν χαλκοςωλινεσ, 

εργοςταςιακά μονωμζνοι, CUSMART τθσ Χαλκόρ. 

Γενικά: 

Πλα τα αιςκθτιρια κα είναι εμβαπτιηομζνου τφπου. 

Τα αποφρακτικά όργανα κα είναι ορειχάλκινα, ςφαιρικά, βιδωτά, με ρακόρ, Ν10 (πιζςεωσ λειτουργίασ 

10bar). 

Τα καλϊδια κα είναι πολφκλωνα, εφκαμπτα, μονοκόμματα, διατομισ 1mm2, με διπλι μόνωςθ. Θα 

τοποκετθκοφν εντόσ διαμορφοφμενου πλαςτικοφ θλεκτρολογικοφ ςωλινα βαρζωσ τφπου, Conflex HF. 

Θ ρφκμιςθ του διπλοφ διαφορικοφ κερμοςτάτθ κα γίνει ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τθσ 

επίβλεψθσ, κακϊσ και τισ ανάγκεσ του χριςτθ. 

 

Γ.1.7 Δοκιμζσ 

Το δίκτυο παροχισ νεροφ, πριν καλυφκοφν τα μθ ορατά τμιματά του, κα τεκεί για ζνα 24ωρο ςε πίεςθ 7 

atm για τον ζλεγχο τθσ ςτεγανότθτάσ τουσ. Για κάκε δοκιμι κα ςυνταχκοφν πρωτόκολλα δοκιμϊν και κα 

υπογραφοφν από τον επιβλζποντα και τον ανάδοχο. 

Μετά το πζρασ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρθ ςχζδια 

εφαρμογισ και περιγραφι των εκτελεςκζντων εγκαταςτάςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 
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Γ.2 ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

Γ.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ ακόλουκθ τεχνικι περιγραφι βαςίηεται:  

α) Στο άρκρο 26 του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ  

β) Στθν ΤΟΤΕΕ 2412/86 

γ) Στθν απόφαςθ ΓΙ/9900/3.12.1974/ΦΕΚ 1266 Β', "περί υποχρεωτικισ καταςκευισ αποχωρθτθρίων" 

δ) Στο Ρ.Δ. 38/91 

ε) Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΓΤΕΤΕΡ 04.04.01.01, θ οποία παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια, όπωσ αυτι κα είναι 

διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

Θ εγκατάςταςθ των ειδϊν υγιεινισ και του δικτφου των ςωλθνϊςεων κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ιςχφοντα "Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Υδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων" του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ 

υποδείξεισ του καταςκευαςτι και τθσ επιβλζψεωσ, κακϊσ επίςθσ και τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τθσ 

εμπειρίασ, με τισ μικρότερεσ δυνατζσ φκορζσ των δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου και με πολφ επιμελθμζνθ 

δουλειά. Οι διατριςεισ πλακϊν, τοίχων και τυχόν λοιπόν φερόντων ςτοιχείων του κτιρίου για τθν 

τοποκζτθςθ υδραυλικϊν υποδοχζων ι διζλευςθσ ςωλθνϊςεων κα εκτελοφνται μετά από ζγκριςθ τθσ 

επιβλζψεωσ. 

Οι κανονιςμοί με τουσ οποίουσ πρζπει να ςυμφωνοφν τα τεχνικά ςτοιχεία των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και 

υλικϊν των διαφόρων εγκαταςτάςεων, αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ και ςτισ επιμζρουσ προδιαγραφζσ 

των υλικϊν. Πλα τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου, κα πρζπει να 

είναι καινοφργια και τυποποιθμζνα προϊόντα γνωςτϊν καταςκευαςτϊν που αςχολοφνται κανονικά με τθν 

παραγωγι τζτοιων υλικϊν, χωρίσ ελαττϊματα και να ζχουν τισ διαςτάςεισ και τα βάρθ που προβλζπονται 

από τουσ κανονιςμοφσ, όταν δεν κακορίηονται από τισ προδιαγραφζσ. 

Θα τθρθκοφν οπωςδιποτε οι ΕΤΕΡ 04.01.04.01, 04.02.01.01, 04.04.04.01, 04.04.04.02, 04.04.05.01 και 

04.04.05.02, όπωσ αυτζσ κα είναι διατυπωμζνεσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 

Γ.2.2. Είδθ υγιεινισ 

Οι νιπτιρεσ, οι λεκάνεσ WC και τα υπόλοιπα είδθ υγιεινισ περιγράφονται ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

 

Γ.2.3. Δίκτυο ςωλθνώςεων 

Το δίκτυο ςωλθνϊςεων αποχετεφςεωσ του κτιρίου κα καταςκευαςκεί με βάςθ τουσ ακόλουκουσ γενικοφσ 

όρουσ: 

 Θ διαμόρφωςθ του δικτφου, θ διάμετροσ των διαφόρων τμθμάτων του και τα υλικά καταςκευισ κα είναι 

ςφμφωνα με τα ςχζδια, ενϊ παράλλθλα κα τθροφνται οι διατάξεισ των επιςιμων κανονιςμϊν του 

Ελλθνικοφ κράτουσ για "Εςωτερικζσ Υδραυλικζσ Εγκαταςτάςεισ". Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα είναι 

ςφμφωνα με τουσ Γερμανικοφσ κανονιςμοφσ καταςκευισ DIN8061/8062/19531. 

 Τα μζςα ςτο ζδαφοσ, οριηόντια τμιματα του δικτφου κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-

PVC6 atm. 

 Οι κατακόρυφεσ ςτιλεσ αποχετεφςεωσ κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-PVC6 atm. 

 Οι δευτερεφοντεσ ςωλινεσ των υποδοχζων ι ςιφωνίων δαπζδων κα καταςκευαςκοφν από 

πλαςτικοςωλινεσ. 

 Οι δευτερεφοντεσ ςωλινεσ αεριςμοφ κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-PVC4 

atmδιαςτάςεων Φ 40 mm. 

 Οι κατακόρυφεσ ςωλινεσ αεριςμοφ του δικτφου κα καταςκευαςκοφν από πλαςτικοφσ ςωλινεσ U-PVC4 

atm. 
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 Οι οριηόντιοι πλαςτικοί ςωλινεσ μζςα ςτο ζδαφοσ κα τοποκετθκοφν με ζδραςθ πάνω ςε βάςθ από 

ςκυρόδεμα των 200 kgτςιμζντου, αρκετοφ πάχουσ (10 cm) και πλάτουσ το οποίο κα διαςτρωκεί ςτον 

πυκμζνα του αντίςτοιχου χαντακιοφ, με τθν ίδια ρφςθ, όπωσ ο αποχετευτικόσ αγωγόσ. Μετά τθν 

τοποκζτθςθ και ςυναρμογι των πλαςτικϊν ςωλινων ςτο χαντάκι, αυτό κα γεμίςει πρϊτο με ιςχνό 

ςκυρόδεμα που κα καλφπτει τουσ ςωλινεσ μζχρι το μιςό τθσ διαμζτρου τουσ και φςτερα με τα προϊόντα 

τθσ εκςκαφισ που κα κοςκινίηονται καλά. 

 Τα φρεάτια που διαμορφϊνονται για επίςκεψθ και κακαριςμό κατά μικοσ των υπογείων αποχετευτικϊν 

αγωγϊν και ςτισ κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ ι διακλάδωςισ τουσ, ανεξάρτθτα διαςτάςεων, κα 

καταςκευάηονται όπωσ κακορίηεται πιο κάτω. 

Ο πυκμζνασ του ορφγματοσ ςτθ κζςθ κάκε φρεατίου κα διαςτρϊνεται με ιςχνό ςκυρόδεμα 

περιεκτικότθτασ 200 kgτςιμζντου ανά m3ςε πάχοσ 12 cmπάνω ςτο οποίο κα τοποκετθκεί μιςό τεμάχιο 

πλαςτικοφ ςωλινα Φ 10 cm(κομμζνο κατά μικοσ δφο γενζτειρων διαμετρικά αντικζτων) ίςιου ι 

καμπφλου ι διακλαδϊςεωσ γ για διαμόρφωςθ κοίλθσ επιφάνειασ ροισ προςαρμοηόμενου ςτεγανό με 

κανονικι ςυναρμογι πάνω ςτουσ ςυμβάλλοντεσ ςτο φψοσ του πυκμζνα αποχετευτικοφσ αγωγοφσ από 

τουσ οποίουσ ο ζνασ πρζπει απαραίτθτα να είναι ο γενικόσ αγωγόσ του κλάδου ζτςι ϊςτε να μθ 

διακόπτεται θ ςυνζχεια τθσ ροισ από τον γενικό αγωγό. 

Τα ςτόμια των απορρεόντων ςτο φρεάτιο άλλων αγωγϊν από διάφορεσ διευκφνςεισ κα τοποκετοφνται 

χαμθλότερα του αυλακιοφ του κυρίου αγωγοφ. Τα τοιχϊματα του φρεατίου κα εδράηονται πάνω ςτθ 

διάςτρωςθ του πυκμζνα από ιςχνό ςκυρόδεμα κα καταςκευάηονται από δρομικι οπτοπλινκοδομι με 

πλιρεισ πλίνκουσ και τςιμεντοκονία 1:2 με τθ δζουςα προςοχι, ϊςτε να μθ μζνουν κενά γφρω από τα 

ςτόμια των ςωλινων που ςυνδζονται ςτα φρεάτια. Τα τοιχϊματα και ο πυκμζνασ του φρεατίου κα 

επιχρίονται με τςιμεντοκονία αναλογίασ 1 μζρουσ τςιμζντου και 2 μζρθ άμμου κάλαςςασ, με λείανςθ 

τθσ επιφάνειασ τουσ με μυςτρί, χωρίσ όμωσ να καλφπτονται τα 

από πλαςτικά τεμάχια (διαμορφοφμενα ςτον πυκμζνα) αυλάκια. Κατά τθν επιλογι του αναδόχου τα 

τοιχϊματα των φρεατίων μποροφν να καταςκευαςκοφν και από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 300 kgαντί 

πλινκοδομισ. Τα φρεάτια κα φζρουν διπλό ςτεγανό χυτοςίδθρο κάλυμμα βαρζωσ τφπου και πλαίςιο. Για 

εξαςφάλιςθ τθσ ςτεγανότθτασ μεταξφ καλυμμάτων και πλαιςίων ςτισ αυλακϊςεισ του περικωρίου κα 

τοποκετθκεί λίποσ. Πςα φρεάτια βρίςκονται ςε κζςεισ που διζρχονται οχιματα κα φζρουν καλφμματα 

τφπου και αντοχισ αρκετισ για το φορτίο τουσ. 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και προκαταςκευαςμζνα φρεάτια. Θα ακολουκθκοφν οπωςδιποτε οι 

οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Τα χυτοςιδθρά καλφμματα ανάλογα με τισ διαςτάςεισ τουσ κα είναι περίπου όπωσ παρακάτω: 

Διαςτάςεισ (cm) Βάροσ (kg) 

27x27 15 

30x40 25 

40x50 50 

50x60 75 

 

Το βάκοσ του φρεατίου κα είναι ςυνάρτθςθ τθσ κλίςεωσ του προσ αυτό οδθγοφμενων ςωλινων που δεν 

πρζπει όμωσ να είναι μικρότερθ από 1:100 

 Οι πλαςτικοί ςωλινεσ και τα ειδικά τεμάχια κα είναι βάρουσ ςφμφωνου προσ τουσ κανονιςμοφσ, 

ανκεκτικοί, απόλυτα κυλινδρικοί, χωρίσ ριγματα και με ςτακερό πάχοσ τοιχωμάτων. 

 Οι πλαςτικοί ςωλινεσ κα ζχουν το πάχοσ που κακορίηεται ςτο ςχζδιο κα είναι κατά το δυνατό ςυνεχείσ 

ενϊ κα απορρίπτονται τυχόν αδικαιολόγθτεσ ενϊςεισ. Για τον ζλεγχο του πάχουσ των χρθςιμοποιθμζνων 

πλαςτικοςωλινων κακορίηεται ότι το ελάχιςτο βάροσ τουσ κατά διάμετρο κα είναι: 
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Διαςτάςεισ (cm) Βάροσ (kg) 

Φ32 x 1.8 0.26 

Φ40 x 1.8 0.33 

Φ50 x 1.8 0.42 

Φ63 x 1.8 0.54 

Φ75 x 1.8 0.64 

Φ90 x 1.8 0.77 

Φ100 x 2.1 0.99 

Φ110 x 2.2 1.16 

Φ125 x 2.5 1.48 

Φ140 x 2.8 1.84 

Φ160 x 3.2 2.41 

 

Οι ςυνδζςεισ των πλαςτικοςωλινων μεταξφ τουσ κατά προζκταςθ ι κατά διακλάδωςθ για τον 

ςχθματιςμό τθσ ςωλθνϊςεωσ κα επιτυγχάνεται με μοφφα διαμορφωμζνθ ςτο ζνα άκρο κάκε ςωλινα και 

ελαςτικό δακτφλιο ςτεγανότθτασ, ανκεκτικό, ςτθν κερμοκραςία και ςτα διάφορα λφματα των οικιακϊν 

και των περιςςοτζρων βιομθχανικϊν αποχετεφςεων. Θ προςαρμογι ορειχάλκινων εξαρτθμάτων ςε 

πλαςτικοςω- λινεσ κα εκτελείται κατά όμοιο τρόπο. Οι ςυνδζςεισ πλαςτικοςωλινων κατά διακλάδωςθ 

πρζπει να εκτελοφνται λοξά ςε γωνία 45 μοιρϊν με καμπφλωςθ του ςωλινα τθσ διακλαδϊςεωσ κοντά 

ςτο ςθμείο διακλάδωςθσ για διευκόλυνςθ τθσ ροισ ςτουσ ςωλινεσ. Οι ενϊςεισ των πλαςτικοςωλινων 

με ςιδθροςωλινεσ κα γίνονται με ειδικό ορειχάλκινο κοχλιωτό ςφνδεςμο του οποίου το ζνα άκρο κα 

ςυνδεκεί ςτον πλαςτικοςωλινα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, το άλλο δε κα κοχλιϊνεται 

ςτο ςιδθροςωλινα. Θ προςαρμογι πωμάτων κακαριςμοφ και άλλων εξαρτθμάτων ςε πλαςτικοςωλινεσ 

πρζπει να εκτελείται κατά τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται κατά το δυνατόν ο ςτροβιλιςμόσ τθσ ροισ και θ 

ςυςςϊρευςθ τυχόν παραςυρόμενων από τα αποχετευόμενα νερά, ςτερεϊν ουςιϊν ςε κζςεισ 

προςαρμογισ των εξαρτθμάτων τουσ. Για τθ ςτερζωςθ πλαςτικοςωλινων ςε τοίχουσ ι δάπεδα μζςα ςτα 

αυλάκια εντοιχιςμοφ τουσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά τςιμεντοκονία. 

 Οι απολιξεισ των κατακόρυφων ςτθλϊν αεριςμοφ ι των προεκτάςεων των ςτθλϊν αποχετεφςεωσ πάνω 

από το δϊμα κα προςτατεφονται από κεφαλι με πλζγμα από γαλβανιςμζνο ςφρμα, όπου ςτα ςχζδια 

ςθμειϊνεται, όπωσ και όπου αυτό είναι αναγκαίο κα προβλεφκοφν ςτόμια κακαριςμοφ με πϊμα 

κοχλιωτό (τάπεσ). Οι διάμετροι των ςτομίων κακαριςμοφ κα είναι ίςεσ τισ διαμζτρουσ των αντιςτοίχων 

ςωλινων όπου αυτό είναι δυνατό. 

 Οι πλαςτικοκαταςκευζσ (πχ. ςτραγγιςτιρεσ δαπζδων κλπ) κα καταςκευαςκοφν από φφλλο πλαςτικοφ 

πάχουσ 4 mm. Οι ςτραγγιςτιρεσ (ςιφωνίου) κα φζρουν ορειχάλκινεσ ςχάρεσ διαμζτρου 100 mm.Το 

ςυνολικό βάροσ χωρίσ τθν ορειχάλκινθ τάπα κα είναι 1.5 kgμε διάφραγμα (κόφτρα) θ οποία κα φζρει 

κοχλιωτι ορειχάλκινθ τάπα κακαριςμοφ Φ 30. Επειδι τα οικοδομικά υλικά δεν προςβάλλουν τουσ 

πλαςτικοςωλινεσ, δεν είναι αναγκαία θ επάλειψι τουσ με προςτατευτικά υλικά. Το ςιφϊνιο ουρθτθρίων 

κα είναι κλειςτό με ορειχάλκινο πϊμα αντί ςχάρασ. 

Οι παραπάνω περιγραφζσ ιςχφουν εφόςον δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ αντίςτοιχεσ ΕΤΕΡ και τισ οδθγίεσ 

των καταςκευαςτϊν προκαταςκευαςμζνων υλικϊν και ςυςκευϊν. 
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Γ.2.4 Αποχζτευςθ ομβρίων 

Θ αποχζτευςθ των ομβρίων τθσ ςτζγθσ κλπ, φαίνεται ςτθν αρχιτεκτονικι μελζτθ. 

 

Γ.2.5 Διάκεςθ λυμάτων 

Ππωσ είναι φυςικό κα καταςκευαςτεί νζα εγκατάςταςθ εξ' αρχισ εισ τρόπον ϊςτε να εξυπθρετείται το 

ςφνολον του κτιρίου, να μθν μολφνονται τα υπόγεια φδατα και να γίνεται εξοικονόμθςθ νεροφ 

χρθςιμοποιϊντασ για πότιςμα ανακυκλωμζνο νερό. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ τα λφματα από το 

κεντρικό φρεάτιο κα οδθγοφνται, κατά περίπτωςθ, ςε ςθπτικι δεξαμενι, διαςτάςεων όπωσ αναγράφεται 

ςτα ςχζδια, και ςτθν ςυνζχεια ςε αυτόνομθ μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ. Ρροβλζπεται αυτόνομθ 

μονάδα ενδεικτικοφ τφπου BIOSMART τθσ Δράκοσ - Ρολζμθσ ι ιςοδφναμθ. Το μζγεκοσ τθσ ςυςκευισ κα 

προςδιοριςκεί, ςε ςυνεργαςία με τον καταςκευαςτι, κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιών. 

Θ ζξοδοσ τθσ βιολογικισ μονάδασ οδθγείται ςε διάτρθτο πλαςτικό ςωλινα ο οποίοσ οδεφει εντόσ ορφγματοσ 

γεμάτοσ με πζτρεσ (κροκάλεσ) και ςτο επάνω μζροσ χϊμα ςτο οποίο κα φυτευτοφν υδρόφιλα φυτά.  

Σφμφωνα με τον καταςκευαςτι: 

Ρεριγραφι 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων BIOSMARTείναι εργοςταςιακά προκαταςκευαςμζνθ και παρζχει βιολογικι 

επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων δευτζρου βακμοφ, με τθν μζκοδο του παρατεταμζνου αεριςμοφ, και 

κακιςτά τθν απορροι κατάλλθλθ για υπεδάφια άρδευςθ. 

Θ μονάδα είναι καταςκευαςμζνθ από πολυπροπυλζνιο και πολυαικυλζνιο υψθλισ πίεςθσ, ενϊ όλα τα 

μεταλλικά μζρθ τθσ ε ίναί καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τοποκετείται μζςα ςτο ζδαφοσ, με 

μοναδικι απαίτθςθ για πρόςβαςθ-επίβλεψθ από τθν επιφάνειά τθσ. 

0 βιοαντιδραςτιρασ περιλαμβάνει αεριηόμενο ςφςτθμα εςχάρωςθσ και τμιματα απονιτροποίθςθσ, 

αεριςμοφ/νιτροποιθςθσ, διαφγαςθσ, τα οποία περιζχονται μζςα ςε μία μόνο δεξαμενι με εςωτερικά 

διαφράγματα. Θ επεξεργαςία των ειςερχομζνων λυμάτων επιτυγχάνεται με βιοαποδόμθςθ του οργανικοφ 

φορτίου ςτο τμιμα αεριςμοφ, τθν απομάκρυνςθ των αμμωνιακϊν και νιτρικϊν ιόντων μζςω ςυνδυαςμοφ 

νίτρο- ποίθςθσ/απονιτροποίθςθσ ενϊ ςτο τελικό ςτάδιο τθσ διαφγαςθσ απομακρφνονται τα αιωροφμενα 

ςτερεά (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ βιολογικισ ενεργοφ ιλφοσ) και παράγεται διαυγζσ εκρζον. 

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΑΡΟΟΘΣ 

Με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται πιςτά οι οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και ο όγκοσ και θ 

ποιότθτα ειςερχομζνων λυμάτων κυμαίνονται εντόσ των δεδομζνων του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ, με βάςθ τισ 

προχποκζςεισ που κζτει θ ελλθνικι νομοκεςία για άρδευςθ με αςτικά λφματα, όπωσ ορίηεται από τθν 

Υγειονομικι Διάταξθ ΕΙ β.221/65, Άρκρο 8, Ραράγραφοσ 1/δ, παρζχεται εγγφθςθ για τισ παρακάτω 

παραμζτρουσ εκρροϊν: 

Ραράμετροι COD BODs SS N-NH+
4 Ptot 

Mg/1 50-90 10-25 15-25 2-4 3-5 

 

Τα επεξεργαςμζνα λφματα μποροφν να διατεκοφν ςε τελικό αποδζκτθ ι να επαναχρθςιμοποιθκοφν με 

διάφορουσ τρόπουσ: 

1. Υπεδάφια άρδευςθ κιπων, δζντρων και γκαηόν, με υπεδάφιο δίκτυο αρδευτικϊν ςωλινων. 

2. Επιφανειακι άρδευςθ γκαηόν μετά από απολφμανςθ.* 

3. Διοχζτευςθ ςε ρζματα ι ςτθ κάλαςςα, μετά από απολφμανςθ. 

* Επιφανειακι άρδευςθ με εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ςτάγδθν ποτίςματοσ μπορεί επίςθσ να 

πραγματοποιθκεί, αφοφ προθγθκεί με μικροφιλτράριςμα των εκρεόντων, για αποφυγι φραγισ των 

ςωλθνϊςεων και μπεκ. 
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Επειδι το πλυςταριό ςτο υπόγειο είναι κάτω από τθν ςτάκμθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, κα 

χρθςιμοποιθκεί μικρι μονάδα αυτόματθσ απομάκρυνςθσ οικιακϊν αποβλιτων από ντουσ, νιπτιρεσ, 

πλυντιρια κλπ. με όλα τα όργανα αυτοματιςμοφ. Ρροτείνεται μονάδα ενδεικτικοφ τφπου WiloΤΜ 32 - 0,5 

ι ιςοδφναμθ. 

Για τθν απορροι του λεβθτοςταςίου κα καταςκευαςτι φρεάτιο όπου κα τοποκετθκεί αυτόματθ αντλία, με 

όλα τα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ. Ρροτείνεται αντλία ενδεικτικοφ τφπου Wilo TMW 32/8 - Α ι ιςοδφναμθ. 

 

Γ.2.6 Δοκιμζσ 

Γ.2.6.1 Δοκιμι Στεγανότθτασ με αζρα 

Θ δοκιμι του δικτφου αποχζτευςθσ με αζρα ζχει ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ αεροςτεγανότθτασ τθσ 

εγκατάςταςθσ, και εκτελείται για όλθ τθν εγκατάςταςθ ταυτόχρονα. Αφοφ γίνει θ πλιρωςθ όλων των 

οςμοπαγίδων με νερό και ςφραγιςτοφν όλεσ οι απολιξεισ των ςτθλϊν αποχζτευςθσ ςτθν οροφι του 

κτιρίου, ειςάγεται ςτθν εγκατάςταςθ μζςω αντλίασ, αζρασ πίεςθσ 38 mmΣΥ και κλείνει θ ειςαγωγι αζρα. 

Για χρονικό διάςτθμα όχι μικρότερο των 3 min, θ πίεςθ πρζπει να διατθρθκεί ςτακερι. 

Γ.2.6.2 Δοκιμι ικανοποιθτικισ απόδοςθσ 

Μετά τθν επιτυχι δοκιμι τθσ ςτεγανότθτασ και για τθν εξακρίβωςθ τθσ διατιρθςθσ του απαιτοφμενου 

φψουσ απομόνωςθσ μζςα ςε όλεσ τισ οςμοπαγίδεσ, εκτελείται θ δοκιμι ικανοποιθτικισ απόδοςθσ κατά 

τμιματα. Για τθν εκτζλεςθ τθσ δοκιμισ επιλζγεται αρικμόσ υδραυλικϊν υποδοχζων που ςυνδζονται ςτον 

ίδιο κλάδο, οριηόντιο ι κατακόρυφο. Ο αρικμόσ και το είδοσ των επιλεγόμενων υποδοχζων για ταυτόχρονθ 

εκφόρτιςθ, γίνεται με βάςθ τον πίνακα: 

Αρικμόσ ΥΥ Αριθμόσ ΥΥ που πρέπει να εκφορτιςτοφν από ταυτόχρονα 

κάκε είδοσ ςε ςτιλθ ι κλάδο 

Λεκάνθ με Δ.Κ. Νιπτιρεσ Νεροχφτεσ Κουηινϊν 

1 ζωσ 9 1 1 1 

 

Μετά το πζρασ των διαδοχικϊν δοκιμαςτικϊν φορτίςεων κάκε ςτιλθσ, θ εγκατάςταςθ ςφραγίηεται 

αεροςτεγϊσ, όπωσ ακριβϊσ ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα, χωρίσ να ειςαχκεί νερό ςε καμία 

οςμοπαγίδα. 

Στθν ςυνζχεια ειςάγεται αζρασ, όπωσ ακριβϊσ ςτθν δοκιμι ςτεγανότθτασ με αζρα, αλλά με πίεςθ μζχρι 25 

mm ΣΥ και κλείνεται θ ειςαγωγι του αζρα. Θ δοκιμι κα κεωρθκεί πετυχθμζνθ όταν θ πίεςθ διατθρθκεί 

ςτακερι για 3 min. 

Για όλεσ τισ δοκιμζσ κα ςυνταχκοφν πρωτόκολλα δοκιμισ και κα υπογραφοφν από τον επιβλζποντα και τον 

ανάδοχο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν ο ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτον κφριο του ζργου πλιρθ ςχζδια τθσ 

πραγματοποιθκείςθσ εγκαταςτάςεωσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

Επίςθσ κα υποβάλει όλα τα πιςτοποιθτικά των χρθςιμοποιθκζντων υλικϊν και μθχανθμάτων, τισ εγγυιςεισ 

των και τα τεχνικά φυλλάδια. 

 

Γ.3 ΘΕΜΑΝΣΗ 

 

Γ.3 1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ ακόλουκθ τεχνικι περιγραφι βαςίηεται: 

α) Κανονιςμόσ Θερμομόνωςθσ Κτιρίων (ΦΕΚ 362/Δ/1979-Κεφ.7) 
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β) Το άρκρο 26 του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ (ΦΕΚ 59/Δ/89), κακϊσ και τα παραπεμπόμενα από αυτό: 

- ΤΟΤΕΕ 2421/86, Μζροσ Α και Β (ΦΕΚ 67/Β/88 και ΦΕΚ 177/Β/88) 

- Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234,352,810,447 

- ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/93) για τισ εςτίεσ καφςθσ 

- Θ απόφαςθ 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) για υποχρεωτικι τοποκζτθςθ τρίοδθσ ι τετράοδθσ βάνασ 

- Οι κανονιςμοί DIN 4701-4706/DIN 4751 

- Το ΡΔ 27/09/85 (ΦΕΚ 631/Δ/85) για τθν Κατανομι Δαπανϊν Θζρμανςθσ και θ εγκφκλιοσ 126/85 

Ρα τθν παραπάνω μελζτθ λιφκθκε υπόψθ επικυμθτι κερμοκραςία κερμαινόμενων χϊρων ίςθ με 20 °C, με 

αντίςτοιχθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 0° C. 

Οι ςυνολικζσ κερμικζσ απϊλειεσ του κτιρίου ανζρχονται ςε Qtot=68.969 Mcal/h. Θ κερμοκραςία 

προςαγωγισ του νεροφ κα είναι ίςθ με t= 75 °C. 

Θ Θζρμανςθ των χϊρων γίνεται με το ςφςτθμα τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ με εξαναγκαςμζνθ κυκλοφορία 

ηεςτοφ νεροφ (μζςω κυκλοφορθτι). Θ διανομι του φορζα κερμότθτασ γίνεται από κάτω με διπλι γραμμι. 

Για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ελαφρό πετρζλαιο (Diesel Oil) με κερμογόνο 

δφναμθ 10.200 Kcal/kg. Για τθν τζλεια καφςθ του πετρελαίου κα πρζπει να γίνεται ςυντιρθςθ και ςωςτι 

ρφκμιςθ του καυςτιρα, λζβθτα και καπνοδόχου τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο. 

Εναλλακτικά, αν ο κφριοσ του ζργου το επικυμεί, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, και υγραζριο, ωσ πιο φκθνό 

καφςιμο και αιςκθτά λιγότερο ρυπογόνο. Θα πρζπει όμωσ να ζλκει ςε ςυνεννόθςθ με εταιρείεσ υγραερίου 

ϊςτε να αναλάβουν τθν καταςκευι τθσ όλθσ εγκατάςταςθσ του υγραερίου και ςτθν ςυνζχεια τθν προμικεια 

του καυςίμου. 

 

Γ.3.2  Λζβθτασ 

Ρα τθν τροφοδοςία τθσ εγκαταςτάςεωσ κεντρικισ κζρμανςθσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ μαντεμζνιου 

λζβθτα κερμοφ νεροφ, αεριαυλωτοφ, αντικλίψεωσ κατάλλθλου για καφςθ πετρελαίου (ι και υγραερίου αν ο 

κφριοσ του ζργου αποφαςίςει αυτι τθν λφςθ). Θ προςαφξθςθ για τθν κάλυψθ των απωλειϊν του Λζβθτα, 

ςωλθνϊςεων και για τθν επιτάχυνςθ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ πάρκθκε ίςθ με Η = 0.25. 

Ζτςι, απαιτείται λζβθτασ ςυνολικισ κερμικισ ιςχφοσ ίςθσ με Q= 141.100 Mcal/h. Ο Λζβθτασ που επιλζγεται 

κα είναι του παρακάτω ενδεικτικοφ τφπου ι ιςοδφναμου:  

Viessmann TASSO F6  

137.60-151.20 Mcal/h 91 

1024x1013x828mm 

Ο Λζβθτασ είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ 234-235 και ζχει: 

α) Θυρίδεσ επίβλεψθσ τθσ φωτιάσ, κακαριςμοφ του εςωτερικοφ του και των αεραυλϊν και αςφάλειεσ από 

υπερπίεςθ μζςα ςτον χϊρο καφςθσ  

β) Χαλφβδινθ πλάκα για τθν προςαρμογι του καυςτιρα  

γ) Κρουνό εκκζνωςθσ ςτο κάτω μζροσ 

δ) Στόμια για τθν προςαγωγι των ςωλθνϊςεων αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ του νεροφ με φλάντηεσ 

ε) Ειδικό μονωτικό περίβλθμα με εξωτερικό προςτατευτικό μανδφα από γαλβανιςμζνο χαλυβδόφυλλο 

ςτ) κερμόμετρο και μανόμετρο 

Για τθν εγκατάςταςθ του λζβθτα κα ακολουκθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.09.02.00, όπωσ αυτι κα είναι 

διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου. 
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Γ.3.3 Καυςτιρασ 

Ο Λζβθτασ κα κερμαίνεται με καυςτιρα πετρελαίου Dieselαυτόματθσ λειτουργίασ κατάλλθλοσ για 

λειτουργία με εναλλαςςόμενο ρεφμα 220 V/ 50 Hz και προοδευτικι ρφκμιςθ φλόγασ ςφμφωνα με το 

απαιτοφμενο κερμικό φορτίο. 

Αν ο κφριοσ του ζργου προτιμιςει τθν λφςθ του υγραερίου, κα πρζπει να γίνει χριςθ καυςτιροσ υγραερίου. 

Ο καυςτιρασ πλθροί τα ςχζδια ΕΛΟΤ 276-386, είναι υπερπίεςθσ, και επιτυγχάνει όςο το δυνατόν τελειότερθ 

διαςκόρπιςθ και ανάμιξθ του πετρελαίου με τον αζρα. Επίςθσ, κα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτιματα 

και ςυςκευζσ: 

α) Αντλία πετρελαίου που αναρροφά το καφςιμο από τθν δεξαμενι  

β) Φίλτρο πετρελαίου που κακαρίηεται εφκολα  

γ) Φυγοκεντρικό Ανεμιςτιρα 

δ) Θλεκτροκινθτιρα  

ε) Σφςτθμα αυτόματθσ ζναυςθσ με ςπινκιριςτι  

ςτ) Φωτοαντίςταςθ για τον ζλεγχο τθσ φλόγασ  

η) Υδροςτάτθ αςφαλείασ  

θ) Τουσ απαραίτθτουσ θλεκτρονόμουσ 

Ο καυςτιρασ κα είναι ικανότθτασ: W= 16.523 Kg/h 

Ζτςι, επιλζγεται ο Καυςτιρασ ενδεικτικοφ τφπου THYSSEN ΤΘ 14 6.00-14.0 ι ιςοδφναμοσ. 

 

Γ.3.4 Κυκλοφορθτζσ 

Θ εγκατάςταςθ κερμάνςεωσ αποτελείται από τρείσ κλάδουσ, για λόγουσ ευελιξίασ και οικονομικισ 

λειτουργίασ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε παρουςιαηόμενεσ ανάγκεσ. 

Για τον ςκοπό αυτό, μετά τον ςυλλζκτθ των αναχωριςεων, είναι τοποκετθμζνοι τρείσ (3) κυκλοφορθτζσ, 

ζνασ για τον κάκε κλάδο. Αυτοί αποτελοφνται από φυγόκεντρθ αντλία ηευγμζνθ ςτον ίδιο άξονα του 

θλεκτροκινθτιρα, μζςω ελαςτικοφ ςυνδζςμου. Ο Θλεκτροκινθτιρασ είναι ςτεγανοφ τφπου μονοφαςικόσ 

220 V/50 Hz. 

Θ λειτουργία του κυκλοφορθτι είναι ακόρυβθ και χωρίσ κραδαςμοφσ, εγκακίςταται δε ςτουσ ςωλινεσ με 

τθν βοικεια φλαντηϊν. Ακόμα, ο κυκλοφορθτισ είναι υδρολίπαντοσ, κατάλλθλοσ για κυκλοφορία νεροφ 

κερμοκραςίασ 120 °Cκαι πίεςθ 6 bar. Πλοι οι κυκλοφορθτζσ κα οδθγοφνται από μετατροπζα ςυχνότθτασ, 

ζτςι ϊςτε θ παροχι τουσ να προςαρμόηεται αυτομάτωσ ςτθν εκάςτοτε ηιτθςθ.  

Ρροτείνονται κυκλοφορθτζσ με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

No 1 

WILO Star- Ε 25/1-5                           Ραροχι: 3,58m3/h                          Μανομετρικό: 5,00mH20 

Νο3 

WILO TOP-E30/1-7                            Ραροχι:6,42m3/ft                           Μανομετρίκό: 6,83mH20 

No 4 

WILOTOP-S30/10                              Ραροχι: 11,2m3/h                            Μανομετρικό: 11,1 mH20 

 

Στθν αναχϊρθςθ των κλάδων, πριν τον κυκλοφορθτι, κα εγκαταςτακεί μια τετράοδοσ βάνα αναμείξεωσ με 

πλιρεσ αυτόματο ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ. 

Τονίηεται ότι ο τφποσ όλων των μθχανθμάτων πρζπει να ελεγχκεί κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου για 

τυχόν κατάργθςθ του μοντζλου και αντικατάςταςθ του με νεϊτερο. 
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Γ.3.5 Δεξαμενι πετρελαίου 

Σε περίπτωςθ επιλογισ του πετρελαίου ωσ καφςιμο και όχι το υγραζριο, θ δεξαμενι του πετρελαίου κα 

καταςκευαςτεί από μαφρθ λαμαρίνα πάχουσ 4 mmμε θλεκτροςυγκόλλθςθ και εςωτερικζσ ενιςχφςεισ από 

μορφοςίδερο. Μετά τθν καταςκευι τθσ κα βαφτεί εξωτερικά με μίνιο και ςτθν ςυνζχεια με ελαιόχρωμα. Στο 

πάνω μζροσ κα ζχει ανκρωποκυρίδα επίςκεψθσ και κακαριςμοφ, διαςτάςεων 50 χ 60 cmμε κάλυμμα 

ςτεγανό, προςαρμοςμζνο με βίδεσ και παρζμβυςμα από λαμαρίνα του ίδιου πάχουσ. 

Θ δεξαμενι κα ζχει χωρθτικότθτα 2000.00 Itκαι διαςτάςεισ 2x1x1(m) 

Θ δεξαμενι αυτι κα αρκεί για αποκικευςθ πετρελαίου για διάςτθμα 10 θμερϊν  

Θ δεξαμενι κα είναι εφοδιαςμζνθ: 

α) με κρουνό κζνωςθσ 11/2"ςτο κατϊτερο ςθμείο του πυκμζνα 

β) με δείκτθ ςτάκμθσ 

γ) με ςωλινα εξαεριςμοφ 11/4". 

δ) με ςωλινα πλιρωςθσ, ο οποίοσ κα καταςκευαςτεί από ςιδθροςωλινα διαμζτρου 11/4", και το άκρο του 

κα είναι κατάλλθλα διαμορφωμζνο, ϊςτε να μπορεί να προςαρμόηεται ςτο ςτόμιο του ελαςτικοφ ςωλινα 

του βυτιοφόρου. 

ε) με παροχι με βάνα για τθν τροφοδότθςθ του καυςτιρα 

 

Γ.3.6 Δοχείο διαςτολισ 

Το δίκτυο κεντρικισ κζρμανςθσ αςφαλίηεται με κλειςτό δοχείο διαςτολισ, τοποκετοφμενο ςτθν επιςτροφι 

του ηεςτοφ νεροφ. Αυτό κα τοποκετθκεί με κατάλλθλα ςτθρίγματα ςτο δάπεδο του λεβθτοςταςίου και κα 

είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα όργανα αυτοματιςμοφ και, πλθρϊςεωσ, διακοπισ κλπ. 

Το δοχείο διαςτολισ που εκλζγεται είναι ενδεικτικοφ τφπου REFLEX80 Ν ι ιςοδφναμο με χωρθτικότθτα ίςθ 

με 80lt/3.00bar. 

 

Γ.3.7 Κακοδικι προςταςία 

Επειδι ςτισ εγκαταςτάςεισ (κζρμανςθ, φδρευςθ, πυρόςβεςθ κλπ) χρθςιμοποιοφνται διαφορετικά μζταλλα 

(ςίδθροσ, χαλκόσ κλπ.) αυτζσ χρειάηονται κακοδικι προςταςία για τον περιοριςμό των διαβρϊςεων. 

Συνιςτάται θ τοποκζτθςθ ςτθν εγκατάςταςθ κερμάνςεωσ ανοδίου ενδεικτικοφ τφπου stopcorΑ7 plus τθσ 

BASEPLASTΑΒΕΕ ι ιςοδφναμου. 

 

Γ.3.8 Καπνοδόχοι 

Θ καπνοδόχοσ του Λζβθτα κα γίνει με προκαταςκευαςμζνα κομμάτια από κιςςθρομπετόν, εςωτερικϊν 

διαςτάςεων όπωσ φαίνονται ςτα ςχζδια. Θ καπνοδόχοσ κα προεκτακεί κατά 1 mπάνω από το δάπεδο του 

δϊματοσ. Στο κατϊτατο ςθμείο τθσ καπνοδόχου και προσ τθν πλευρά του Λζβθτα κα καταςκευαςτεί κυρίδα 

κακαριςμοφ αεροςτεγισ. Τζλοσ, ςτο πάνω μζροσ κα προςαρμοςτεί κάλυμμα από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 

πάχουσ 2 mm. 

Οι διαςτάςεισ τθσ καπνοδόχου που επιλζγεται κα είναι ίςεσ με20cm. 

Το ςτόμιο εξόδου των καυςαερίων από τον λζβθτα κα ςυνδεκεί με τθν καπνοδόχο με καπναγωγό από 

μαφρθ λαμαρίνα θλεκτροςυγκολλθτό. Για τθν προςαρμογι τθσ κυκλικισ διατομισ εξόδου των καυςαερίων 

από τον Λζβθτα προσ τον ορκογωνικισ διατομισ καπναγωγό, κα καταςκευαςτεί ειδικό τεμάχιο μετάπτωςθσ 

με το οποίο εξαςφαλίηεται θ ομαλι πορεία των καυςαερίων. 
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Γ.3.9 Θερμαντικά ςώματα 

Τα ςϊματα κα είναι χαλφβδινα, εγχϊριασ προζλευςθσ, κατάλλθλα για πίεςθ λειτουργίασ 4 bar. Θα 

τοποκετθκοφν με επιμζλεια και κα ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο του κερμοφ νεροφ με διακόπτεσ ςτθν είςοδο και 

ζξοδο του νεροφ, ενϊ κα χρωματιςτοφν με ειδικό χρϊμα που αντζχει ςτθ κερμοκραςία του ςϊματοσ. 

Επίςθσ όλα τα κερμαντικά ςϊματα κα ζχουν εξαερωτικά και ρυκμιηόμενεσ αυτόματεσ κερμοςτατικζσ 

βαλβίδεσ. 

Θ ςτερζωςθσ ςτουσ τοίχουσ κα γίνει με τθ βοικεια ειδικϊν ςτθριγμάτων. 

Το είδοσ και το μζγεκοσ των κερμαντικϊν ςωμάτων φαίνεται ςτα ςχζδια και το επιςυναπτόμενο ειδικό 

ζντυπο. 

 

Γ.3.10 Σωλινεσ 

Οι ςωλινεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι χάλκινοι επενδεδυμζνοι. Θα καταβλθκεί προςπάκεια οι 

ςωλινεσ να είναι μονοκόμματοι, χωρίσ ςυνδζςεισ, ιδίωσ τα μθ επιςκζψιμα τμιματα. Καμία χάραξθ 

διαδρομισ των ςωλθνϊςεων δεν κα γίνει από τα ςχζδια. Οι διαδρομζσ κα κακοριςτοφν μαηί με τθν 

επίβλεψθ. 

Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.01.03.00, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 

του ζργου. 

Οι ςωλινεσ του δικτφου κα τοποκετθκοφν περίπου, ςφμφωνα με τα ςχζδια. Τα οριηόντια τμιματα τουσ κα 

παρουςιάηουν κλίςθ 1/100 ζωσ 5/100. Τα τμιματα των ςωλινων που βρίςκονται μζςα ςτο ζδαφοσ, ςτο 

δάπεδο, ι αυτά που διζρχονται από τισ πλάκεσ των ορόφων κα προςτατευκοφν με εφκαμπτο πλαςτικό 

ςωλινα. 

Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.01.04.02, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 

του ζργου 

Στθν αρχι κάκε κατακόρυφθσ ςτιλθσ κα τοποκετθκεί βάνα με κρουνό κζνωςθσ ανάλογθσ διαμζτρου. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ προςαγωγισ και επιςτροφισ ηεςτοφ νεροφ που βρίςκονται ςε μθ κερμαινόμενουσ 

χϊρουσ, κα μονωκοφν για τθν αποφυγι απωλειϊν κερμότθτασ. Θ μόνωςθ των ςωλινων κα γίνει με 

μονωτικοφσ ςωλινεσ τφπου Armaflex, πάχουσ εξαρτωμζνου από τθν κερμοκραςία του νεροφ και τθν 

διάμετρο του ςωλινα. 

Τα κανάλια εντόσ του εδάφουσ κα μονωκοφν με ιςχυρό μονωτικό υλικό. 

Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.07.02.01, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 

του ζργου. 

 

Γ.3.11 Λεβθτοςτάςιο 

Οι διαςτάςεισ του λεβθτοςταςίου κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ προδιαγραφζσ.  

Ακόμα, για τθν επάρκεια λιψθσ αζρα, απαιτείται για το λεβθτοςτάςιο και τθν αποκικθ καυςίμων 

παράκυρο ι άνοιγμα κατάλλθλων διαςτάςεων.  

Θα φωτίηονται επαρκϊσ και τα νερά κα αποχετεφονται. 

 

Γ.3.12 Δοκιμι 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του δικτφου των ςωλθνϊςεων και πριν από τθν τοποκζτθςθ των κερμαντικϊν 

ςωμάτων κα τεκεί το δίκτυο υπό υπερπίεςθ 6 ατμοςφαιρϊν για τρεισ ςυνεχείσ ϊρεσ. 

Εφ' όςον δεν παρουςιαςτεί καμία διαρροι, κα τοποκετθκοφν τα ςϊματα. Θα γεμίςει με νερό, κα κλείςουν 

τα ελεφκερα άκρα των ςωλινων και κα τεκεί το δίκτυο με υπερπίεςθ 4 ατμοςφαιρϊν μετρουμζνων ςτο 

Λεβθτοςτάςιο επί δφο ςυνεχείσ ϊρεσ. 



30 

 

Σε περίπτωςθ κάποιασ διαρροισ, θ οποία μπορεί να διαπιςτωκεί εφκολα από τθν πτϊςθ πίεςθσ που 

ςθμειϊνεται ςτο μανόμετρο, κα επιςκευαςτεί θ ςχετικι ατζλεια, κα αντικαταςτακοφν τα ελαττωματικά 

εξαρτιματα και θ δοκιμι κα επαναλθφκεί. 

Στθ ςυνζχεια κα τεκεί θ εγκατάςταςθ ςε λειτουργία υπό ςυνκικεσ πλιρουσ κζρμανςθσ, μζχρι 

κερμοκραςίασ ςχεδόν βραςμοφ του νεροφ, και κατόπιν κα αφεκεί να ψυχρακεί με παράλλθλο ζλεγχο τθσ 

ςτεγανότθτασ των ενϊςεων και παρεμβυςμάτων κατά τισ διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ. 

 

Γ.3.13 Συντιρθςθ 

Σχετικά με τθ ςυντιρθςθ απαιτοφνται τα παρακάτω: 

α) Μθνιαία Λίπανςθ των λιπαντιρων του καυςτιρα με ελαφρό ζλαιο. 

β) Ετιςια επικεϊρθςθ και κακαριςμόσ του Λζβθτα και τθσ καπνοδόχου. 

Σθμειϊνεται, ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ μελζτθσ αυτισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μετά από 

τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυντάκτθ τθσ μελζτθσ. 

Μετά το πζρασ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρθ ςχζδια 

εφαρμογισ και περιγραφι των εκτελεςκζντων εγκαταςτάςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 

Γ.4 ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΑ 

 

Γενικά 

Σιμερα δεν υπάρχει καμιά εγκατάςταςθ και κα καταςκευαςτοφν όλεσ από τθν αρχι. 

Θ εγκατάςταςθ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ ιςχυρϊν ρευμάτων και πρόκειται να 

καταςκευαςκεί ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ρρότυπο ΕΛΟΤ HD384 "Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ" 

και τισ απαιτιςεισ τθσ Δ Ε Θ. 

Επίςθσ κα ακολουκθκοφν, κατά περίπτωςθ, και οι ΕΤΕΡ 04.20.01.02, 04.20.02.01, 04.20.01.03, 04.20.01.01 

και 04.20.01.06, όπωσ αυτζσ κα είναι διατυπωμζνεσ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ του ζργου. 

Οι ακριβείσ κζςεισ, τα φψθ των διαφόρων εξαρτθμάτων, οι διαδρομζσ των καλωδιϊςεων 8α 

προςδιοριςκοφν επί τόπου του ζργου από τθν επίβλεψθ, του εργολάβου υποχρεουμζνου να τθν 

ςυμβουλεφεται τακτικά και ανελλιπϊσ. Τονίηεται ότι δεν μποροφν να γίνουν χαράξεισ από τισ κατόψεισ των 

ςχεδίων. 

 

Γ.4.1 Τροφοδοςία Δ.Ε.Η. - Μετρθτζσ 

Θ τροφοδοςία κα γίνει από το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ. με 230/400 V-50Hz. Στον χϊρο που φαίνεται ςτα ςχζδια κα 

τοποκετθκοφν ο γενικόσ πίνακασ διανομισ. 

Ο μετρθτισ κα ςυνδεκεί με τθν περιμετρικι γείωςθ του ςυγκροτιματοσ. 

Θ είςοδοσ του καλωδίου τθσ Δ.Ε.Θ. και ο τρόποσ μθχανικισ προςταςίασ του κα υποδειχκοφν από τθν Δ.Ε.Θ. 

 

Γ.4.2 Καλωδιώςεισ-Σωλθνώςεισ 

α. Οι καλωδιϊςεισ κα καταςκευαςτοφν με καλϊδια J1W-Rι J1W-U(ΝΥΥ) και όπου θ εγκατάςταςθ ζίναι 

χωνευτι κα χρθςιμοποιοφνται χαλκοςωλινεσ ι πλαςτικοί, κατά περίπτωςθ. 

β. Ππου θ όδευςθ είναι ενδοδαπζδια, κα χρθςιμοποιθκοφν πλαςτικοί ςωλινεσ και τα κυτία διακλαδϊςεωσ 

κα ςφραγιςτοφν με κατάλλθλο υλικό (χυτοριτίνθ). 

γ. Ειδικά όταν θ εγκατάςταςθ είναι ενςωματωμζνθ ςε μπετόν ι εντόσ του εδάφουσ, κα χρθςιμοποιθκοφν 

πλαςτικοί ςωλινεε ενδεικτικοφ τφπου HELIFLEXι ιςοδφναμου. 

δ. Πλεσ οι γραμμζσ κα φζρουν αγωγό γείωςθσ. 
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ε. Οι οριηόντιεσ διαδρομζσ ςωλθνϊςεων κα βρίςκονται κατά το δυνατόν ςε φψοσ μεγαλφτερο από 2.5 m. 

η. Για τισ γραμμζσ φωτιςμοφ τα καλϊδια κα ζχουν διατομι 1.5 mm2, ενϊ για τισ αντίςτοιχεσ ρευματοδοτϊν, 

διατομι 2,5mm2. Για όλεσ τισ παροχζσ, το είδοσ του καλωδίου και θ αντίςτοιχθ διατομι κακϊσ και τα 

όργανα χειριςμοφ και αςφαλείασ, αναγράφονται ςτα διαγράμματα των πινάκων διανομισ. 

θ. Για το τθλεφωνικό δίκτυο κα χρθςιμοποιθκοφν καλϊδια UTPcat.5e PVC4 ηευγϊν. 

8. Ο τφποσ του πλαςτικοφ ςωλινα κα επιλζγεται, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τον πίνακα που 

παρατίκεται ςτθ μελζτθ. 

 

Γ.4.3 Ρίνακεσ διανομισ 

Οι πίνακεσ διανομισ κα είναι μεταλλικοί ςτεγανοί μονοφαςικοί (θ τριφαςικοί). Κάκε πίνακασ κα φζρει 

ξεχωριςτζσ μπάρεσ φάςεων, ουδζτερου και γείωςθσ. Μεταξφ των άλλων, ο πίνακασ κα περιλαμβάνει: 

 Γενικζσ αςφάλειεσ 

 Γενικό διακόπτθ 

 Θλεκτρονόμο διαφυγισ 30mA. 

 Αναχωριςεισ ςφμφωνα με το ςχζδιο πινάκων 

Οι ςυντθκτικζσ αςφάλειεσ των αναχωριςεων προσ μερικοφσ πίνακασ κα είναι βραδείασ τιξεωσ ενϊ οι 

αντίςτοιχεσ γενικζσ των μερικϊν πινάκων κα είναι ταχείασ τιξεωσ, για να ςυνεργάηονται. 

Θ παροχι προσ το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα κα γίνει πριν από τον γενικό διακόπτθ και γενικζσ αςφάλειεσ 

διότι ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ πρζπει να γίνει διακοπι του ρεφματοσ από τον γενικό πίνακα αλλά πρζπει να 

λειτουργεί το πυροςβεςτικό. (Βλζπε ςχετικά διαγράμματα πινάκων). 

 

Γ.4.4 Ρροςωρινι παροχι 

Θ προςωρινι παροχι κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα 75,76,77 του 1073/81 Ρ.Δ. με μζριμνα του ιδιοκτιτθ 

και με ευκφνθ του θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ. 

Τα άρκρα αυτά προβλζπουν θ προςωρινι παροχι να είναι τοποκετθμζνθ ςε ςτεγανό μεταλλικό κουτί καλά 

γειωμζνο το οποίο να φζρει κλειδαριά, ϊςτε να αςφαλίηεται κατά τισ μθ εργάςιμεσ ϊρεσ, με μζριμνα του 

ιδιοκτιτθ. 

Επίςθσ προβλζπεται και κα τοποκετθκεί οπωςδιποτε αυτόματοσ προςτατευτικόσ διακόπτθσ διαφυγισ 

(διαφορικισ προςταςίασ- αντιθλεκτροπλθξιακόσ αυτόματοσ). Ρροτοφ θ παροχι αυτι χρθςιμοποιθκεί, κα 

κλθκεί για ζλεγχο ο επιβλζπων μθχανικόσ, άλλωσ ουδεμία ευκφνθ κα φζρει ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. Οι 

μπαλαντζηεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν να φζρουν αγωγό γείωςθσ, ζςτω και αν τροφοδοτοφν εργαλεία που 

δεν απαιτοφν γείωςθ. Ο τρόποσ που κα απλϊνονται να είναι τζτοιοσ ϊςτε να αποκλείεται φκορά και 

ςυνεπϊσ κίνδυνοσ ατυχιματοσ (μακράν από ςυνικεισ διακινιςεισ προςωπικοφ, οχθμάτων-μθχανθμάτων 

κ.α.). 

 

Γ.4.5 Ραρατθριςεισ 

α. Οι ρευματοδότεσ κα φζρουν αγωγό γείωςθσ και κα τοποκετοφνται ςε φψοσ 50 cm από το δάπεδο. 

β. Οι διακόπτεσ κα τοποκετθκοφν ςε φψοσ 80 cm από το δάπεδο. 

γ. Οι κζςεισ φωτιςτικϊν ςθμείων δείχνονται ςτα ςχζδια. Τφποι φωτιςτικϊν που ζχουν προκακοριςκεί ςτο 

ςτάδιο τθσ μελζτθσ, δείχνονται επίςθσ ςτα ςχζδια. 

δ. Πταν ςε κάποιο χϊρο θ εγκατάςταςθ είναι ςτεγανι, αντίςτοιχα ςτεγανοί κα είναι οι ρευματοδότεσ, οι 

διακόπτεσ και τα φωτιςτικά ςϊματα. 

ε. Εάν ο κφριοσ του ζργου το επικυμεί μπορεί να μεριμνιςει για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν 

ςτοιχείων (π.χ. ιςχφοσ 10kw) όχι όμωσ επί του δϊματοσ αλλά ςτον περιβάλλοντα χϊρο, τθν δε παραγόμενθ 

θλεκτρικι ενζργεια κα πουλά ςτθν ΔΕΘ. 
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η. Κανζνα ολικό δεν 8α ενςωματωκεί ςτο ζργο χωρίσ να είναι εγκεκριμζνο από τθν επίβλεψθ. 

θ. Οι θλεκτρικοί πίνακεσ κα καταςκευαςτοφν από εγκεκριμζνο ςχετικό εργαςτιριο, κα φζρουν ςιμα CE. Οα 

προςκομιςτοφν ςτον τόπο του ζργου ζτοιμοι προσ εγκατάςταςθ. 

κ. Ρριν από τθν καταςκευι των πινάκων ο ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν επίβλεψθ, προσ ζγκριςθ, ςχζδια των 

πινάκων και κατάλογο των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν ςυνοδευόμενα από ςχετικά τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) και πιςτοποιθτικά. 

ι. Ρριν από τθν προμικεια των υλικϊν και μθχανθμάτων και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτο ζργο, ο ανάδοχοσ κα 

υποβάλει ςτθν επίβλεψθ, προσ ζγκριςθ, πλιρθ κατάλογο μθχανθμάτων και υλικϊν ςυνοδευόμενα από 

ςχετικά τεχνικά φυλλάδια και πιςτοποιθτικά. 

κ. Στουσ πίνακεσ κα τοποκετθκοφν ςχεδιαγράμματα επί τθσ προμετωπίδασ του πίνακα, πλαςτικοποιθμζνα, 

όπου κα αναγράφονται οι χριςεισ των διαφόρων οργάνων 

 

Γ.4.6 Φώτα αςφαλείασ 

Θ εγκατάςταςθ φϊτων αςφαλείασ αποςκοπεί: 

Να είναι εμφανισ θ ζξοδοσ από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ προσ τον εξωτερικό περιβάλλοντα χϊρο. 

Συνιςτϊνται φωτιςτικά ςϊματα ςυνεχοφσ λειτουργίασ με λυχνίεσ Led για χαμθλι κατανάλωςθ και μεγάλθ 

διάρκεια ηωισ. Στον επαρκι φωτιςμό των εςωτερικϊν χϊρων και του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε περίπτωςθ 

διακοπισ τθσ ΔΕΘ. Συνιςτϊνται φωτιςτικά ςϊματα μθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ με δίδυμουσ προβολείσ με 

λυχνίεσ αλογόνου για μεγάλθ διάρκεια ηωισ και μεγάλθ ζνταςθ φωτιςμοφ. 

Τα φϊτα αςφαλείασ κα υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 

Ράνω από τθν ζξοδο κάκε χϊρου κα τοποκετθκοφν αυτοελεγχόμενα φϊτα αςφαλείασ ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ εςωτερικοφ χϊρου με τθν ζνδειξθ «ΕΞΟΔΟΣ». Ππου δεν είναι εμφανισ θ ζξοδοσ, τοποκετοφνται 

φωτιςτικά κατεφκυνςθσ προσ ζξοδο, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. Τα φωτιςτικά κα διακζτουν ςυςςωρευτζσ 

επαναφορτιηόμενουσ, λυχνίεσ Led υψθλισ φωτεινότθτασ και μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, και κα είναι 

αυτόματθσ λειτουργίασ με αυτονομία 3 ωρϊν. 

Συνιςτϊμενα φωτιςτικά: ενδεικτικοφ τφπου Oiympia electronics ςειράσ «ECOLIGHT» τφποσ MLD-285/g και 

ςειράσ«EASY LEDsLIGHT» τφποσ GR-310/12/180 ι ιςοδφναμα. Τα φωτιςτικά ςϊματα τροφοδοτοφνται από 

τον τοπικό θλεκτρικό πίνακα με ιδιαίτερθ γραμμι ΝΥΥ 3Χ1,5τ.χ. 

Σε εςωτερικοφσ χϊρουσ κα τοποκετθκοφν αυτόματα αυτοελεγχόμενα φωτιςτικά ςϊματα αςφαλείασ 

υψθλισ ιςχφοσ με λάμπεσ αλογόνου μθ ςυνεχοφσ λειτουργίασ με διάρκεια λειτουργίασ 3 ωρϊν. 

Συνιςτϊμενα φωτιςτικά: ενδεικτικοφ τφπου Olympia electronics ςειράσ «POWERLIGHT» τφποσ GR-23 ι 

ιςοδφναμα. 

 

Γ.4.7 Γειώςεισ 

Θεμελιακι Γείωςθ 

Το ςφςτθμα γείωςθσ περιγράφεται ςτθν μελζτθ αντικεραυνικισ προςταςίασ. Θα είναι περιμετρικι γείωςθ 

με χάλκινθ ταινία και γειωτάσ τφπου «Ε» και πλακϊν γείωςθσ. Το θλεκτρόδιο γείωςθσ κα είναι χάλκινοσ 

αγωγόσ ορκογωνικισ διατομισ (ταινία) από χαλκό. 

Γενικϊσ θ διατομι του αγωγοφ γείωςθσ κα είναι θ ίδια με τουσ αγωγοφσ κυκλϊματοσ για διατομζσ από 1,5 

mm μζχρι 35 mm. Για αγωγοφσ κυκλϊματοσ 50 mm και άνω ο αγωγόσ γείωςθσ κα ζχει διατομι τουλάχιςτον 

ίςθ προσ το μιςό τθσ διατομισ των αγωγϊν του κυκλϊματοσ. 

Κφριεσ και Συμπλθρωματικζσ Ιςοδυναμικζσ Συνδζςεισ (ΚΒΣ, ΣΙΣ) 

Θ ΚΙΣ είναι θ αγϊγιμθ ι μζςω ςπινκθριςτϊν ςφνδεςθ ςε ακροδζκτθ ι ηυγό γείωςθσ των: 

 κφριου αγωγοφ προςταςίασ Ε (αγϊγιμθ ςφνδεςθ) που αναφερκικαμε παραπάνω 

• των ειςερχόμενων ςτο κτίριο μεταλλικϊν δικτφων όπωσ: β χαλφβδινοσ ςωλινασ φδρευςθσ (μζςω 
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ςπινκθριςτι) εάν δεν είναι πλαςτικόσ 

• χαλφβδινοσ ςωλινασ φυςικοφ αερίου (μζςω ςπινκθριςτι) 

• μεταλλικοί μανδφεσ καλωδίων θλεκτρικισ παροχισ, εάν υπάρχουν (αγϊγιμθ ςφνδεςθ) 

• μεταλλικοί μανδφεσ καλωδίων τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ, εάν υπάρχουν (μζςω ςπινκθριςτϊν) 

β των ξζνων ςτοιχείων εςωτερικά του κτιρίου όπωσ: ο το δίκτυο πυρόςβεςθσ (αγϊγιμθ ςφνδεςθ) εάν 

υπάρχει » οι μεταλλικοί ςωλινεσ κζρμανςθσ (αγϊγιμθ ςφνδεςθ) 

• οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματιςμοφ (αγϊγιμθ ςφνδεςθ) εάν υπάρχουν « ο μεταλλικόσ οπλιςμόσ του 

κτιρίου 

• οι οδθγοί του ανελκυςτιρα (εάν υπάρχει) 

Εάν το πλικοσ των ειςερχομζνων δικτφων είναι μεγαλφτερο και τα ςθμεία ειςόδου τουσ βρίςκονται ςε 

μικρι απόςταςθ, προτιμότερο είναι να προβλζπεται ζνασ ηυγόσ που να διακζτει ανάλογεσ υποδοχζσ 

ςφνδεςθσ (εξιςωτισ δυναμικοφ). Ο ηυγόσ κα ςυνδζεται με τθ κεμελιακι γείωςθ με κατάλλθλθ όδευςθ ϊςτε 

να προβλεφκοφν ακροδζκτεσ και ηυγοί γείωςθσ ςτισ κζςεισ του κτιρίου που απαιτοφνται ΚΙΣ. 

Θ ΣΙΣ εφαρμόηεται τοπικά ςε ειδικοφσ χϊρουσ ι εγκαταςτάςεισ όπου δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν μζτρα 

προςταςίασ αυτόματθσ διακοπισ όταν εμφανιςτοφν επικίνδυνεσ τάςεισ επαφισ μεγαλφτερεσ των 

50Vεναλλαςςομζνου ρεφματοσ ι 120Vςυνεχοφσ ρεφματοσ ι όταν πρζπει να λθφκοφν αυςτθρότερα μζτρα 

προςταςίασ για τιμζσ τάςθσ επαφισ χαμθλότερεσ των παραπάνω, όπωσ λουτρά και ειδικοί χϊροι. 

Θ ΣΙΣ πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προςιτά αγϊγιμα μζρθ, δθλαδι τα εκτεκειμζνα αγϊγιμα 

μζρθ των ςτακερϊν ςυςκευϊν και του υπόλοιπου θλεκτρολογικοφ υλικοφ και τα ξζνα αγϊγιμα ςτοιχεία, ςτα 

οποία περιλαμβάνεται ο μεταλλικόσ οπλιςμόσ του ςκυροδζματοσ του κτιρίου. Ρροσ αυτό το ιςοδυναμικό 

ςφςτθμα πρζπει να ςυνδζονται και οι ακροδζκτεσ γείωςθσ των ρευματοδοτϊν. Γενικά όλα τα μεταλλικά 

μζρθ των εγκαταςτάςεων κα ςυνδεκοφν με το ςφςτθμα γείωςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτθν περίπτωςθ μασ, εκτόσ τθσ γείωςθσ τθσ διάταξθσ ΔΕΘ και των θλεκτρικϊν 

πινάκων κα εκτελεςτοφν μζςω ιςοδυναμικϊν ηυγϊν οι παρακάτω ςυνδζςεισ:  

1οσ Ιςοδυναμικόσ Ηυγόσ (χϊροσ λεβθτοςταςίου): 

• Τα μεταλλικά μζρθ του θλεκτρικοφ πίνακα λεβθτοςταςίου 

• Οι ςωλινεσ κζρμανςθσ 

• Δομικό πλζγμα ςτο χϊρο του λεβθτοςταςίου και τθσ δεξαμενισ πετρελαίου 

• Θ δεξαμενι πετρελαίου εάν είναι μεταλλικι 

2οσ Ιςοδυναμικόσ Ηυγόσ (χϊροσ μθχανοςταςίου ανελκυςτιρα): 

• Τα μεταλλικά μζρθ του πίνακα ανελκυςτιρα 

 Δομικό πλζγμα ςτο χϊρο του μθχανοςταςίου 

• Μεταλλικά μζρθ κινθτιρα - αντλίασ ανελκυςτιρα 

 Οδθγοί ανελκυςτιρα 

3οσ Ιςοδυναμικόσ Ηυγόσ (χϊροσ κφριασ ειςόδου): 

• Οι μεταλλικοί ςωλινεσ φυςικοφ αερίου. 

Πλεσ οι παραπάνω ιςοδυναμικζσ ςυνδζςεισ κα γίνουν μζςω επικαςςιτερωμζνου εφκαμπτου χάλκινου 

αγωγοφ Φ16τ.χ. Οι ςυνδζςεισ των ιςοδυναμικϊν ηυγϊν με τθ κεμελιακι γείωςθ κα γίνονται με χάλκινθ 

ταινία 30x3.5 mm. 

Εάν θ καταςκευι του δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ γίνει με πλαςτικοφσ ςωλινεσ και οι λουτιρεσ είναι 

μθ μεταλλικοί δεν απαιτείται ιδιαίτερθ γείωςθ. 
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Γ.4.8 Ρρόςκετα ςτοιχεία προςταςίασ 

Γεφφρωςθ των ειδϊν υγιεινισ και ςφνδεςθ των μεταλλικϊν παροχϊν φδρευςθσ με τθν μπάρα γείωςθσ. 

Για τθν προςταςία των εγκαταςτάςεων και των ςυςκευϊν ζναντι κρουςτικϊν υπερτάςεων κα τοποκετθκοφν 

ςτον γενικό πίνακα (ςτθν είςοδο) απαγωγείσ κρουςτικϊν υπερτάςεων (προτείνεται ενδεικτικόσ τφποσ 

ΕΛΕΜΚΟ / 35Τ1 4) εισ δε τουσ μερικοφσ πίνακεσ απαγωγείσ υπερτάςεων κλάςθσ II (προτείνεται ενδεικτικόσ 

τφποσ ABBOVR275 s). 

Οι ειςερχόμενεσ παροχζσ (π.χ. τθλεφϊνου κλπ.) κα προςτατευκοφν οπωςδιποτε με κατάλλθλουσ 

απαγωγείσ υπερτάςεων. Ρροτείνεται ςτον κατανεμθτι τθλεφϊνων, ο οποίοσ βρίςκεται ςτο αρχονταρίκι, να 

τοποκετθκεί απαγωγζασ υπερτάςεων ABBOVRTC200 FR. Οι επί μζρουσ ςυςκευζσ (π.χ. υπολογιςτζσ κλπ.) κα 

προςτατευκοφν και τοπικά μζςω ειδικϊν ρευματοδοτϊν. 

 

Γ.4.9 Δοκιμζσ εγκατάςταςθσ 

 

Θ αντίςταςθ μόνωςθσ πρζπει να μετρθκεί μεταξφ κάκε ενεργοφ αγωγοφ και τθσ γθσ  

Σθμειϊςεισ: 

1. Στο ςφςτθμα ςφνδεςθσ των γειϊςεων TN-C, ο αγωγόσ PENκεωρείται ότι αποτελεί μζροσ τθσ γθσ. 

2. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ μζτρθςθσ οι αγωγοί φάςεων και ο ουδζτεροσ μποροφν να ςυνδζονται 

μεταξφ τουσ. 

Θ αντίςταςθ μόνωςθσ, μετροφμενθ με τθν τάςθ δοκιμισ που δίνεται ςτον πίνακα, είναι ικανοποιθτικι αν 

κάκε κφκλωμα, με αποςυνδεδεμζνεσ τισ ςυςκευζσ, ζχει αντίςταςθ μόνωςθσ τουλάχιςτον ίςθ με τθν τιμι του 

πίνακα. 

ΡΙΝΑΚΑΣ 61-Α Ελάχιςτθ τιμι αντίςταςθσ μόνωςθσ 

Ονομαςτικι τάςθ κυκλϊματοσ (V) Τάςθ δοκιμισ ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ(V) 

Ελάχιςτθ αντίςταςθ μόνωςθσ (ΜΩ) 

SELV και PELV 250 0.25 

Μζχρι 500V, με εξαίρεςθ τισ 

προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ 

500 0.5 

Ράνω από 500V 1000 1.0 

 

Οι δοκιμζσ πρζπει να γίνουν με ςυνεχζσ ρεφμα. Θ ςυςκευι δοκιμισ πρζπει να είναι ικανι να παρζχει τθν 

τάςθ δοκιμισ που ορίηεται ςτον πίνακα, όταν φορτίηεται με ρεφμα 1mA. 

Πταν το κφκλωμα περιλαμβάνει θλεκτρονικζσ διατάξεισ οι αγωγοί φάςεων και ο ουδζτεροσ πρζπει να 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ κατά τθ μζτρθςθ. 

Μετά το πζρασ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρθ ςχζδια 

εφαρμογισ και περιγραφι των εκτελεςκζντων εγκαταςτάςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 

 

Γ.5 ΡΥΟΣΒΕΣΗ  

 

Γ.5.1  ΓΕΝΙΚΑ 

Δεδομζνου ότι το υπόψθ ςυγκρότθμα είναι μνθμείο και βρίςκεται μακριά από τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία, 

πρζπει να αντιμετωπιςκεί αυτοδφναμα θ περίπτωςθ μικρισ εκτάςεωσ πυρκαγιάσ και ςτθν αρχι τθσ. 
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Ζτςι προβλζπονται, εκτόσ από τα ςυςτιματα πυροπροςταςίασ, τα παρακάτω: Δίκτυο πυρόςβεςθσ με νερό. 

Ρροβλζπονται τζςςερισ (4) πυροςβεςτικζσ φωλιζσ ςτθν αυλι , αυτόματο πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα και 

δεξαμενι νεροφ. 

Σε κάκε χϊρο προβλζπεται φορθτόσ πυροςβεςτιρασ κόνεωσ 6kg ι 2kg κατά περίπτωςθ. Στο λεβθτοςτάςιο 

προβλζπονται αυτόματοι (αυτοδιεγειρόμενοι) πυροςβεςτιρεσ κόνεωσ 12kg κακϊσ και φορθτοί 

πυροςβεςτιρεσ κόνεωσ και C02 12kg. Ζξω από το λεβθτοςτάςιο προβλζπεται και πυροςβεςτιρασ C02 και 

κόνεωσ 12kg. 

Στο μαγειρείο, ςτθν φοφςκα, προβλζπεται αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ μεC02. 

Για τθν προςταςία του πζριξ τθσ μονισ χϊρο πρζπει να προβλεφκεί ιδιαίτερθ εγκατάςταςθ. 

Θ μελζτθ πυρόςβεςθσ ζγινε ςφμφωνα με τθν ΡΔ 71/1988 για Κατοικία. Θ πυρόςβεςθ με νερό περιλαμβάνει: 

α) τουσ υποδοχείσ πυρόςβεςθσ (πυροςβεςτικζσ φωλιζσ). 

β) Δίκτυο ςωλθνϊςεων διαδρομισ και διαμζτρου όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. 

Οι ςωλθνϊςεισ ξεκινοφν από το ςυλλζκτθ πυραςφάλειασ ςτο μθχανοςτάςιο, οδεφουν οριηόντια υπόγεια 

εντόσ ορφγματοσ και ανεβαίνουν κατακόρυφα ςτουσ υποδοχείσ πυρόςβεςθσ. 

 

γ)Ριεςτικό ςυγκρότθμα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

Ρροτεινόμενο ςυγκρότθμα 

DRAKOS-POLEMIS INC. AQUAPRESS F 330 Α 46-50-100 ι ιςοδφναμο  

ΑΝΤΛΙΑ 

Οριηόντια μονοβάκμια φυγοκεντρικι  

Τφποσ αντλίασ                                LDP-3 50-200 

Στόμια (mm)                                   65-50 

Ραροχι (m3/h)                              46 

Ολικό φψοσ (m)                             50 

Ταχφτθσ (rpm)                               2900 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ                       Χυτοςίδθροσ GG25 

Κζλυφοσ Ρτερωτι                        Χυτοςιδθρά GG25 

Άξονασ                                            Χαλφβδινοσ St70  

Στεγανοποίθςθ                             Σαλαμάςτρα 

ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘΑΣ 

Τριφαςικόσ, βραχυκυκλωμζνου δρομζα. Αςφγχρονοσ. 

Ιςχφσ                             20 (HP) 

Ταχφτθσ (rpm)              2900 

Τάςθ (V)              400 

Ρροςταςία              Ι55 

Κλάςθ μονϊςεωσ F 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΘΑΣ ΚΘΜ DIESELDPI3-30  

Ιςχφσ                                     30 (HP) 

Αρικμόσ κυλίνδρων        3  

Ταχφτθσ (rpm)                        3.000 

 Ψφξθ                                        Υδρόψυκτοσ 
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Συγκρότθμα JOCKEY 

Αντλία                                     

Τφποσ αντλίασ                         RV300 Τ 

Ραροχι (m3/h)                       3,6 

Μανομετρικό Φψοσ (m)        73 

Ταχφτθσ (rpm)                         2.900 

ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘΑΣ  

3/400/50, IP54, F 

Ιςχφσ                                 3 (HP) 

Ταχφτθσ (rpm)                 2.900 

ΡΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 

Τφποσ μεμβράνθσ  

Συνολικι χωρθτικότθτα     100 (lit) 

Ρίεςθ λειτουργίασ               10 bar 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ κα είναι, μεταλλικόσ, ςτεγανόσ προςταςίασ IP65, για τθν αυτόματθ και χειροκίνθτθ 

λειτουργία του θλεκτροκινθτιρα. 

Ο πίνακασ κα ζχει όλα τα απαραίτθτα υλικά (διακόπτεσ, αυτόματουσ, λυχνίεσ κλπ), τα όργανα ελζγχου και 

αυτοματιςμοφ, και κα είναι ςυναρμολογθμζνοσ και ζτοιμοσ για λειτουργία. Επίςθσ κα υπάρχει και ςφςτθμα 

εκκίνθςθσ του πετρελαιοκινθτιρα, ςφςτθμα φόρτιςθσ και ςφςτθμα ςυντιρθςθσ μπαταριϊν 

Το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα εδράηεται ςε κοινι βάςθ, είναι ςυναρμολογθμζνο θλεκτρικά και υδραυλικά, 

ζτοιμο για άμεςθ λειτουργία. Οι μόνεσ ςυνδζςεισ που κα χρειαςτοφν να γίνουν είναι με το δίκτυο 

αναρρόφθςθσ- κατάκλιψθσ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Λόγω του περιοριςμζνου χϊρου όπου κα 

εγκαταςτακεί το πυροςβεςτικό ςυγκρότθμα, πρζπει να προςεχκεί θ διάταξι του κατά τθν παραγγελία και θ 

ςυναρμολόγθςθ πρζπει να γίνει εντόσ του χϊρου. 

δ) Δεξαμενι πυρόςβεςθσ ςυνολικοφ όγκου 30 m3, διαςτάςεων 5x3x2 μζτρα, καταςκευαςμζνθ από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, δονθμζνο, με εςωτερικι επάλειψθ για ςτεγάνωςθ, καμμζνθ ςε κζςθ κοντά ςτθν 

πθγι. Θ δεξαμενι καλφπτει τισ απαιτιςεισ των πυροςβεςτικϊν φωλιϊν για περίπου ΛΑ ϊρα. 

Θ πυρόςβεςθ με φορθτοφσ πυροςβεςτιρεσ περιλαμβάνει πυροςβεςτιρεσ κόνεωσ 6 kg ι 2kg κατά 

περίπτωςθ. Κάκε πυροςβεςτιρασ καλφπτει επιφάνεια 50 m2. 

Το αυτόματο ςφςτθμα κατάςβεςθσ με C02 ςτθν φοφςκα τθσ κουηίνασ περιλαμβάνει: Ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα κατάςβεςθσ μαγειρείου με C02. 

Φιάλθ C02 50kg, ακροφφςια καμπάνασ για κάτω από τθν φοφςκα, ειδικά ακροφφςια για μζςα ςτον 

αεραγωγό, πίνακα ελζγχου, κερμικοφσ ανιχνευτάσ, φωτεινό επαναλιπτθ, κόρνα, κομβίο κλπ, Ρροτεινόμενο 

ςυγκρότθμα: 

Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα κατάςβεςθσ μαγειρείου με C02 τθσ KIDDEITALIA/SIE ι ιςοδφναμο. 

 

Γ.5.2 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

Γ.5.2.1 Σωλθνώςεισ  

α) Σωλινεσ: Οι ςωλινεσ του δικτφου πυρόςβεςθσ κα είναι Χαλκοςωλινασ.  

Οι ςωλινεσ πρζπει να ςυνδζονται με ςπειρϊματα, ςυγκόλλθςθ, φλάντηεσ ι ειδικοφσ ςυνδζςμουσ και να 

είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ISOR/65 ι άλλα αντίςτοιχα. Οι ςωλινεσ 
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πρζπει να προςτατεφονται εξωτερικά από τθ διάβρωςθ. Οι υπόγειεσ ςωλθνϊςεισ καταςκευάηονται από 

ςωλινεσ που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα πρότυπα DIN28610,  

DIN2460, DIN19800 ι άλλα αντίςτοιχα και κα τοποκετθκοφν εντόσ πλαςτικοφ ςωλινοσ 12atδι-αμζτρου 

Φ120. Μετά τθν καταςκευι και τον εςωτερικό κακαριςμό των ςωλθνϊςεων, αυτζσ υποβάλλονται ςε 

υδραυλικι πίεςθ δοκιμισ 14 bar για 24 ϊρεσ. 

Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.01.03.00, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν. Οι διαδρομζσ των ςωλθνϊςεων ςτα ςχζδια είναι τελείωσ ενδεικτικζσ. Καμία χάραξθ δεν κα 

γίνει από τα ςχζδια. Οι χαράξεισ κα γίνουν ςε ςυνεργαςία με τθν επίβλεψθ. 

 

Γ.5.2.2 Ρυροςβεςτικζσ φωλιζσ 

Οι πυροςβεςτικζσ φωλιζσ κα είναι μεταλλικά ερμάρια, διαςτάςεων 0.60x0.70x0.18 m από λαμαρίνα D.K.P 

πάχουσ 1.5 mm με τισ αναγκαίεσ ενιςχφςεισ, βαμμζνα με 2 ςτρϊςεισ χρϊματοσ ερυκροφ, κατάλλθλα για 

εντοιχιςμζνθ τοποκζτθςθ. 

Στθν μπροςτινι όψθ κα υπάρχει πόρτα από θμιδιαφανζσ γυαλί πάχουσ 5 mm ςτθν οποία κα αναγράφονται 

με ερυκρό χρϊμα τα γράμματα Ρ.Φ. 

Κάκε πυροςβεςτικι φωλιά κα φζρει: 

α) Ειδικι δικλείδα (κρουνόσ ορειχάλκινοσ) διαμζτρου 2", τφπου πυροςβεςτικισ, το ζνα άκρο τθσ οποίασ κα 

ςυνδζεται με το δίκτυο και ςτο άλλο κα φζρει διάταξθ για τθν προςαρμογι ςε αυτιν ςυνδζςμου του 

εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. 

β) Διπλωτιρα ι τυλικτιρα, για να δζχεται διπλωμζνο ι τυλιγμζνο τον εφκαμπτο πυροςβεςτικό ςωλινα. 

γ) Εφκαμπτο πυροςβεςτικό ςωλινα από πλζγμα ςυνκετικϊν ινϊν με εςωτερικι επζνδυςθ ελαςτικοφ, 

διαμζτρου 1 3/4", μικουσ 20 m, ο οποίοσ μζςω ειδικοφ ςυνδζςμου κα είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνοσ ςτθν 

παραπάνω δικλείδα. 

δ) Ακροφφςιο εκτόξευςθσ νεροφ, ειδικοφ τφπου (αυλόσ πυρόςβεςθσ από ειδικό κράμα αλουμινίου) με 

δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ παροχισ (βολισ) κακϊσ και δθμιουργίασ προπετάςματοσ για τθν προςταςία του 

χειριςτι, μόνιμα ςυνδεδεμζνο ςτο άκρο του εφκαμπτου πυροςβεςτικοφ ςωλινα. Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ 

ΕΤΕΡ 04.05.01.01, θ οποία παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο 

εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 

 

Γ.5.2.3 Ρυροςβεςτιρεσ ςκόνθσ 

Ο τφποσ, καταςβεςτικι ικανότθτα και τα υπόλοιπα ςτοιχεία κάκε πυροςβεςτιρα κα είναι γραμμζνα ςτθν 

πρόςοψι του, ςφμφωνα με τισ Ελλθνικζσ προδιαγραφζσ. 

Το κυρίωσ κυλινδρικό δοχείο, που περιζχει τθν ξθρι ςκόνθ κα είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοζλαςμα 

που πλθροί τισ προδιαγραφζσ NHS19/72 και κα ζχει υποβλθκεί ςε δοκιμαςτικι υδραυλικι πίεςθ 25 

ατμοςφαιρϊν και ςε πίεςθ κραφςθσ 75 ατμοςφαιρϊν (NHS19/71). 

Στο πάνω μζροσ του δοχείου κα υπάρχει κατάλλθλθ χειρολαβι, ενϊ ο πυκμζνασ κα φζρει ςιδερζνια 

ςτεφάνθ ι ειδικι καταςκευι για να μθν εφάπτεται ςτο ζδαφοσ. 

Στο πάνω μζροσ κα υπάρχει οπι πλιρωςθσ με πϊμα από επιχρωμιωμζνο ορείχαλκο, εφοδιαςμζνο με 

βαλβίδα αςφαλείασ υπερπίεςθσ. 

Το φιαλίδιο κα ζχει υποβλθκεί ςε δοκιμαςτικι πίεςθ 250 ατμ. 

Το μικοσ εκτόξευςθσ τθσ ςκόνθσ κατά τθ λειτουργία πρζπει να είναι τουλάχιςτον 6.5 m. 

 

Γ.5.2.4 Ρυροςβεςτιρασ CΟ2. 

Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από μαγγανιοφχο χαλυβδοζλαςμα και δοκιμαςμζνοσ ςε πίεςθ 250bar. Θα φζρει 

ορειχάλκινθ βαλβίδα με ενςωματωμζνθ διάταξθ αςφάλειασ ζναντι υπερπίεςθσ, ρυκμιςμζνθ ςτα 190bar, 
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ελαςτικό ςωλινα με ειδικοφσ ςυνδζςμουσ, δοκιμαςμζνο ςτα 300barκαι ελαςτικι χοάνθ με υψθλι 

διθλεκτρικι αντοχι. 

Θα τθρθκοφν οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.05.06.01 και ΕΤΕΡ 04.05.07.01, όπωσ αυτζσ κα είναι διατυπωμζνεσ 

κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

 

Γ.5.2.5 Αγωγοί 

Ο τφποσ των αγωγϊν και θ διατομι των φαίνεται ςτα ςχζδια και τθν περιγραφι. Οι αγωγοί κερμοπλαςτικισ 

μόνωςθσ ΝΥΑ (ονομαςτικισ τάςθσ 1000V) κα είναι ςφμφωνοι είτε προσ τον πιν.ΙΙΙ, άρκρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 

Κατθγορία (I) (α) είτε προσ VDE-0250/03869. Τα πολυπολικά καλϊδια ανκυγρισ κερμοπλαςτικισ μόνωςθσ 

ΝΥΜ (ονομαςτικισ τάςθσ 500V) κα είναι ςφμφωνα, είτε προσ τον πιν.ΙΙΙ άρκρ.135 ΦΕΚ 59-Β/55 Κατθγορία 

(3) (α), είτε προσ VDE-0250/369. 

Τα υπόγεια πολυπολικά καλϊδια κερμοπλαςτικισ μόνωςθσ ΝΥΥ κα είναι ςφμφωνα προσ VDE-0271/369. 

Θα τθρθκεί οπωςδιποτε θ ΕΤΕΡ 04.20.02.01, όπωσ αυτι κα είναι διατυπωμζνθ κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ 

των εργαςιϊν. 

 

Γ.5.2.6 Ρυρανιχνευτισ οπτικόσ καπνοφ για αεραγωγό. 

Ο πυρανιχνευτισ είναι ενςωματωμζνοσ ςε πλαςτικό ι μεταλλικό κιβϊτιο, ςτεγανό ςε διζλευςθ καπνοφ. Το 

κιβϊτιο είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε αεραγωγό. Ο αζρασ του αεραγωγοφ ειςζρχεται και εξζρχεται 

από το κιβϊτιο διαμζςου δφο (2) αντίςτοιχων ςωλθνίςκων. Στο εςωτερικό του κιβωτίου είναι 

τοποκετθμζνοσ πυρανιχνευτισ καπνοφ ιονιςμοφ. Ζνασ κάλαμοσ μζςα ςτον οποίο είναι τοποκετθμζνθ 

φωτοεκπζμπουςα δίοδοσ και φωτοευ¬αίςκθτο ςτοιχείο. Ο κάλαμοσ επικοινωνεί με τον αζρα διαμζςου ενόσ 

λαβυρίνκου, που επιτρζπει τθν είςοδο καπνοφ και απαγορεφει τθν είςοδο φωτόσ. Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ 

(χωρίσ καπνό) θ δίοδοσ εκπζμπει περιοδικά υπζρυκρθ ακτινοβολία. Σε περίπτωςθ ειςόδου καπνοφ θ 

ακτινοβολία διακλάται και προςπίπτει ςτο φωτοευαίςκθτο ςτοιχείο. Ο πυρανιχνευτισ διεγείρεται μετά από 

ςυνεχείσ και διαδοχικζσ ανιχνεφςεισ καπνοφ, διάρκειασ περίπου 15sec. 

Ο πυρανιχνευτισ ςυνδζεται με διπολικό καλϊδιο. Τοποκετείται ςε βάςθ και ςτερεϊνεται με πίεςθ και 

περιςτροφι. Θ αφαίρεςθ του πυρανιχνευτι από τθν βάςθ του επιςθμαίνεται ςτον πίνακα πυρανίχνευςθσ. 

Ρεριμετρικζσ κυρίδεσ επιτρζπουν τθν είςοδο του καπνοφ από κάκε διεφκυνςθ. Εςωτερικό πλζγμα 

απαγορεφει τθν είςοδο ςωματιδίων μεγάλων διαςτάςεων. Τάςθ λειτουργίασ: από 12 μζχρι 30Vdc. 

Ο πυρανιχνευτισ κα είναι εγκεκριμζνοσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό (BSI, VDS, UL κτλ). 

 

Γ.5.2.7 Σειρινεσ ςυναγερμοφ 

Θ ςειρινα κα είναι κατάλλθλθ και εγκεκριμζνθ για χριςθ ςε ςυςτιματα πυροπροςταςίασ και κα 

ςυνοδεφεται από βάςθ εγκατάςταςθσ. Θ ςειρινα κα είναι κατάλλθλθ για ςιμανςθ αναγγελίασ πυρκαγιάσ 

και για ςιμανςθ ςυναγερμοφ ι εκκζνωςθσ κτθρίων ι προςτατευμζνων χϊρων, με διακεκριμζνθ ςιμανςθ 

για κάκε περίπτωςθ. Θα είναι δε κατάλλθλθ για εςωτερικι ι εξωτερικι τοποκζτθςθ. Τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ςειρινασ είναι:  

Τάςθ λειτουργίασ: 24Vdc.  

Στάκμθ ιχου: 110dB ςε απόςταςθ 30cm. 

Στα καταςκευαςτικά ςχζδια, τα οποία κα υποβλθκοφν από τον εργολάβο ςτθν επιχείρθςθ για ζγκριςθ, κα 

φαίνονται οι κζςεισ των απαιτουμζνων φραγμϊν φωτιάσ, κακϊσ και όλεσ οι καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ 

των. 

Θ αντοχι του φραγμοφ ςε φωτιά, όπωσ ορίηεται ςτα πρότυπα ISO834, DIN4102, BS478 ι παρόμοιο, πρζπει 

να είναι τουλάχιςτον 60 λεπτά ι όπωσ άλλωσ αναφζρεται ςτα ςχζδια. Ο τρόποσ και τα υλικά καταςκευισ 

του φραγμοφ πρζπει να ζχουν ελεχκεί και εγκρικεί από επίςθμο εργαςτιριο δοκιμϊν. Θ αντοχι του 
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φραγμοφ ςε φωτιά πρζπει να βεβαιϊνεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό. 

Καταςκευι πυροφραγμάτων 

Ενδεικτικά αναφζρουμε ζνα τρόπο καταςκευισ πυροφραγμάτων όπου χρθςιμοποιείται το υλικό 

FLAMMASTIK τθσ χθμικισ εταιρείασ GRUENAU. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και άλ¬λοσ ιςοδφναμοσ τφποσ. 

Υλικά: 

FLAMMASTIK Α, υλικό επικαλφψεωσ, επιβραδυντικό τθσ φωτιάσ.  

FLAMMASTIK Κ, μαςτίχθ, επιβραδυντικι τθσ φωτιάσ. 

Ρλάκεσ ορυκτοβάμβακα, πάχουσ τουλάχιςτον 5cm, πυκνότθτασ τουλάχιςτον 120Kgr/m2.  

Καταςκευι: 

Οι πλάκεσ ορυκτοβάμβακα κόβονται ζτςι ϊςτε να φράςςονται όλα τα ανοίγματα μεταξφ τοίχων και 

καλωδίων, ςωλινων, αγωγϊν κλπ. Οι πλάκεσ πρζπει να προςαρμόηονται ςφιχτά και να παραμζνουν ςτθ 

κζςθ τουσ χωρίσ άλλα υποςτθρίγματα. 

Ρριν από τθν τοποκζτθςθ των πλακϊν, οι επιφάνειεσ των τοίχων, καλωδίων, ςωλινων κλπ. όπου κα 

εφάπτονται οι πλάκεσ, κακϊσ και τα ςόκορα των πλακϊν επικαλφπτονται με FLAM. Α. 

Μετά τθν τοποκζτθςθ των πλακϊν ςφραγίηονται οι αρμοί μεταξφ τοίχου και πλακϊν, πλακϊν και καλωδίων, 

ςωλινων κλπ. και των διαφόρων τμθμάτων των πλακϊν μεταξφ τουσ με FLAM. Α ι Κ 

Μικρότερα ανοίγματα γεμίηονται προθγουμζνωσ με άμορφο ορυκτοβάμβακα. 

Πταν τα ανοίγματα ςτα δομικά ςτοιχεία είναι μεγαλφτερα από τισ διαςτάςεισ τθσ πλάκασ ορυκτοβάμβακα 

(100X50cm), ςτισ ενϊςεισ των πλακϊν τοποκετοφνται μεταλλικά υποςτθρίγματα (ςίδθροσ Τ ι παρόμοια). 

Επικαλφπτονται και οι δφο πλευρζσ του πυροφραγμοφ με FLAMMASTIKΑ (3 kg/m2, πάχοσ υγρισ ςτρϊςθσ 

3mm). 

Πλα τα καλϊδια επικαλφπτονται ςε μικοσ 50cmκαι από δφο πλευρζσ του πυροφραγμοφ, με FLAMMASTIKA 

(7kG/mm2 πάχοσ υγρισ ςτρϊςθσ τουλάχιςτον 5mm). Οι ςωλινεσ επικαλφπτονται με FLAMMASTIKΑ ςε 

μικοσ 25cm, και από τισ δφο πλευρζσ του πυροφραγμοφ και ςτθν ςυνζχεια περιβάλλονται με κοχφλια 

ορυκτοβάμβακα πάχουσ 5cmεπικα¬λυμμζνα με FLAMMASTIKΑ. 

Αντοχι ςτθ φωτιά: 

Για αντοχι μζχρι 90 λεπτά τοποκετείται μια πλάκα ορυκτοβάμβακα. Για αντοχι μζχρι 180 λεπτά 

τοποκετοφνται δφο πλάκεσ ορυκτοβάμβακα ςε απόςταςθ περίπου 6cm θ μία από τθν άλλθ. 

Γενικά: 

Ο καταςκευαςτισ φροντίηει ϊςτε τα άκρα των επιφανειϊν που ζχουν επικαλυφκεί να είναι ευκείεσ 

γραμμζσ. 

Κατθγορία: διτονικι, ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ.  

Συχνότθτα: 1200Hz. 

 

Γ.5.2.8 Κουμπιά ςυναγερμοφ. 

Το κουμπί ςυναγερμοφ βρίςκεται ςε κουτί κόκκινου χρϊματοσ και είναι κατάλλθλο για χωνευτι ι επίτοιχθ 

τοποκζτθςθ, καταςκευαςμζνο από μονωτικι πλαςτικι φλθ, αδιάβρωτθ. Ζχει γυάλινο ι πλαςτικό κάλυμμα, 

που προςτατεφει το κουμπί από λανκαςμζνουσ ςυναγερμοφσ. Στθν πρόςοψθ γράφει με ελλθνικοφσ 

χαρακτιρεσ "ΦΩΤΙΑ". Το κουμπί ςυνοδεφεται με ςφυράκι κρεμαςμζνο με αλυςίδα. Ρροβλζπεται για 

επίτοιχθ τοποκζτθςθ ςε φψοσ 1,50mαπό το τελειωμζνο δάπεδο. Τεχνικά χαρακτθριςτικά:  

Τάςθ λειτουργίασ: 24Vdc.  

Θερμοκραςία λειτουργίασ: μζχρι 130oC. 
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Γ.5.2.9 Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείου 

Ρρόκειται για αυτόματο ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ και πυρόςβεςθσ, το οποίο ςκοπό ζχει τθν ανίχνευςθ και 

καταςτολι πυρκαγιάσ. 

Τοποκετείται ςτθν χοάνθ απαγωγισ αζρα τθσ εςτίασ του μαγειρείου. Θ ανίχνευςθ τθσ πυρκαγιάσ γίνεται με 

τθκτά τα οποία ςυνδζονται με ςυρματόςχοινο και ελατιριο τανφςεωσ για τθν εκφόρτωςθ του 

πυροςβεςτιρα. 

Στθν είςοδο του αεραγωγοφ απαγωγισ τοποκετείται Damperτο οποίο κλείνει τον αεραγωγό ςτθν 

περίπτωςθ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ. 

Θ καταςτολι τθσ πυρκαγιάσ γίνεται με 3 ψεκαςτιρεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν φιάλθ καταςβζςεωσ 

12Kgr. 

Το ςφςτθμα φζρει μπαταρία 12V,ςειρινα για τθν θχθτικι ςιμανςθ εκδιλωςθσ τθσ πυρκαγιάσ και τισ 

αντίςτοιχεσ καλωδιϊςεισ. 

 

Γ.5.2.10 Φραγμοί πυρόσ 

Γενικά 

Σε διάφορεσ περιπτϊςεισ ζχει διαπιςτωκεί ότι, άςχετα με τθν αιτία ζναρξθσ τθσ πυρκαγιάσ, θ εξάπλωςι τθσ 

από χϊρο ςε χϊρο, πραγματοποιείται ι διευκολφνεται μζςω των οχετϊν, ςθράγγων οδεφςεων καλωδίων, 

αεραγωγϊν κλπ. 

Οι παραπάνω αναφερόμενεσ οδεφςεισ καλωδίων και ςωλινων και τα ςυναφι ανοίγματα διεφλευςι τουσ, 

διευκολφνουν ςε ςφντομο χρόνο τθν εξάπλωςθ καυςαερίων και καπνϊν, ακόμα και ςε χϊρουσ όπου δεν 

ζχει προςεγγίςει ακόμα θ πυρκαγιά. Ζτςι δθμιουργείται ςφγχυςθ και δυςκολεφεται θ ςωςτι αναγνϊριςθ 

τθσ κζςεωσ τθσ εςτίασ πυρκαγιάσ και κατά ςυνζπεια και θ κατάςβεςι τθσ. 

Για τθν αντιμετϊπιςθ περιπτϊςεων όπωσ οι παραπάνω, ζχουν αναπτυχκεί μζκοδοι καταςκευισ ειδικϊν 

φραγμϊν, για τθν διακοπι ι ζςτω τθν ςοβαρά κακυςτζρθςθ τθσ εξάπλωςθσ τθσ φωτιάσ. 

Οι φραγμοί καταςκευάηονται από υλικά πυράντοχα και τοποκετοφνται ςε επίκαιρεσ κζςεισ για τθν μθν 

εξάπλωςθ τθσ φωτιάσ. 

Φραγμοί φωτιάσ κα τοποκετθκοφν: 

1 .Κατά τθν δίοδο/είςοδο καλωδίων από χϊρο ςε χϊρο. 

2. Σε κάκε είδουσ μορφισ και προοριςμοφ ανοίγματα δαπζδου τοίχου μεταξφ χϊρων.  

Οι φραγμοί φωτιάσ γενικά πρζπει να είναι τζτοιοι που να μποροφν να αφαιρεκοφν εφκολα και χωρίσ 

τραυματιςμό ι άλλθ ηθμιά των καλωδίων ι των ςωλθνϊςεων που προςτατεφουν, ϊςτε να μπορεί να 

πραγματοποιείται μία ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ ι προςκικθ. 

Ο καταςκευαςτισ φροντίηει ϊςτε να προφυλαχκοφν από τον ψεκαςμό με FLAMMASTIK γειτονικζσ 

επιφάνειεσ, μθχανιματα κλπ. 

Οι επικαλυμμζνεσ επιφάνειεσ πρζπει να είναι ςτρωτζσ και ομοιογενείσ. Δεν πρζπει να φαίνονται γυμνά 

ςθμεία ορυκτοβάμβακα, καλωδίων κλπ. Χρόνοσ ςτεγνϊματοσ FLAMMASTIK:  

Θερμοκραςία περιβάλλοντοσ 20oC- ςχετικι υγραςία 65%  

πάχοσ επικαλ. ςτεγνό ςτθν αφι τελείωσ ςτεγνό  

5mm   20 ϊρεσ 48 ϊρεσ  

3mm   10 ϊρεσ 24 ϊρεσ 

Μετά το πζρασ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρθ ςχζδια 

εφαρμογισ και περιγραφζσ των εκτελεςκζντων εγκαταςτάςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι 
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Γ.6 ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑ                                                                   

 

Γ.6.1 Γενικά 

Θ μελζτθ πυραςφάλειασ ζγινε ςφμφωνα με τισ Ρυροςβεςτικζσ Διατάξεισ για χϊρουσ ςυνάκροιςθσ κοινοφ, 

προςαρμοςμζνεσ ςτο μνθμείο, λόγω των περιοριςμζνων δυνατοτιτων για παρεμβάςεισ. 

 

Γ.6.2 Φώτα αςφαλείασ 

Θ εγκατάςταςθ φϊτων αςφαλείασ αποςκοπεί ςτο να είναι εμφανισ θ ζξοδοσ από τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ 

προσ τον εξωτερικό περιβάλλοντα χϊρο. Συνιςτϊνται φωτιςτικά ςϊματα ςυνεχοφσ λειτουργίασ με λυχνίεσ 

Led για χαμθλι κατανάλωςθ και μεγάλθ διάρκεια ηωισ. 

Τα φϊτα αςφαλείασ κα υπερκαλφπτουν τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 

Ράνω από τθν ζξοδο κάκε χϊρου κα τοποκετθκοφν αυτοελεγχόμενα φϊτα αςφαλείασ ςυνεχοφσ 

λειτουργίασ εςωτερικοφ χϊρου με τθν ζνδειξθ «ΕΞΟΔΟΣ». Ππου δεν είναι εμφανισ θ ζξοδοσ, τοποκετοφνται 

φωτιςτικά κατεφκυνςθσ προσ ζξοδο, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. Τα φωτιςτικά κα διακζτουν ςυςςωρευτζσ 

επαναφορτιηόμενουσ, λυχνίεσ Led υψθλισ φωτεινότθτασ και μεγάλθσ διάρκειασ ηωισ, και κα είναι 

αυτόματθσ λειτουργίασ με αυτονομία 3 ωρϊν. 

Συνιςτϊμενα φωτιςτικά: ενδεικτικοφ τφπου Olympia electronics ςειράσ «ECOLIGHT» τφποσ MLD-285/g και 

ςειράσ «EASY LEDs LIGHT» τφποσ GR-310/12/180 ι ιςοδφναμα. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα τροφοδοτοφνται από τον τοπικό θλεκτρικό πίνακα με ιδιαίτερθ γραμμι ΝΥΥ 3Χ1,5τ.χ. 

 

Γ.6.3 Ρυρανίχνευςθ 

Σκοπόσ του κάτωκι περιγραφομζνου ςυςτιματοσ είναι θ πρόλθψθ των κινδφνων από πυρκαγιά με τθν 

ανίχνευςθ ςτο αρχικό ςτάδιο κάκε εςτίασ καπνοφ, πυρακτϊςεωσ ι αποτόμου ανόδου τθσ κερμοκραςίασ. 

Τθν ειδοποίθςθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ. 

Αυτόματοσ αναγγελία πυρκαγιάσ 

Πλοι οι χϊροι ελζγχονται από ανιχνευτζσ πυρκαγιάσ εκτόσ από τουσ χϊρουσ υγιεινισ. 

Στα γραφεία και τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ οι ανιχνευτζσ ςυνδζονται με φωτεινοφσ επαναλιπτεσ πάνω από τθν 

πόρτα του χϊρου που ελζγχουν. Οι ανιχνευτζσ ςυνδζονται παράλλθλα ςε ηϊνεσ πυρανιχνεφςεωσ και ανά 

οριηόντια τμιματα του κτιρίου για τον εντοπιςμό από τον πίνακα ελζγχου του τμιματοσ που κινδυνεφει. 

Εάν θ αντίςταςθ γειϊςεωσ δεν είναι ικανοποιθτικι (<1,5Οhm) κα προςτεκοφν και άλλοι γειωτζσ τφπου «Ε» 

ζωσ ότου επιτευχκεί ικανοποιθτικι αντίςταςθ γειϊςεωσ. 

Με τθν ταινία γειϊςεωσ κα ςυνδεκεί ο γενικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ διανομισ και ο μετρθτισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ τθσ ΔΕΘ. Στο ςθμείο ςυνδζςεωσ κα ενταφιαςκεί, και ςυνδεκεί, κατακόρυφθ χάλκινθ πλάκα 

γειϊςεωσ διαςτάςεων 500X500X5mm. 

Συνιςτάται ζτοιμθ προκαταςκευαςμζνθ πλάκα γειϊςεωσ ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6320505 ι 

ιςοδφναμθ. Οι ςυνδζςεισ κα γίνουν με ειδικά τεμάχια. 

Θ επιςιμανςθ των γειϊςεων, για τθν προςταςία τουσ από φκορζσ που πικανό να υποςτοφν από εκςκαφζσ 

για τθν εγκατάςταςθ άλλων υπόγειων εγκαταςτάςεων, μπορεί να πραγματοποιθκεί με ειδικζσ πινακίδεσ 

ςιμανςθσ. Συνιςτϊνται οι πινακίδεσ ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6300152 ι ιςοδφναμεσ. 

Στθν προαναφερκείςα ταινία γειϊςεωσ κα γεφυρωκοφν απαραιτιτωσ όλεσ οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ 

εγκαταςτάςεισ (ςωλθνϊςεισ, καλϊδια, μεταλλικζσ καταςκευζσ κλπ.) 

Αλεξικζραυνο 

Για τθν ςφλλθψθ τυχϊν κεραυνϊν εντόσ του προςτατευομζνου χϊρου, κα εγκαταςτακεί επί ιςτοφ, ςτθν 

ανατολικι πλευρά του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, όπου είναι και το υψθλότερο ςθμείο, κεφαλι 
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αλεξικεραφνου πρϊιμου οχετοφ E.S.E. (μθ ραδιενεργοφ) PULSAR. 

Το αλεξικζραυνο πρζπει να ικανοποιεί το Γαλλικό πρότυπο NFC17 - 102, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164 - 1 κακϊσ και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. 

Τα αλεξικζραυνα PULSAR είναι αυτόνομεσ μονάδεσ και για τθ λειτουργία τουσ εκμεταλλεφονται τθν 

ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου που αναπτφςςεται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθ φάςθ δθμιουργίασ τθσ 

καταιγίδασ. Για τθν περίπτωςι μασ επιλζγουμε κεφαλι αλεξικεραφνου εκπομπισ πρϊιμου οχετοφ 

ενδεικτικοφ τφπου Pulsar30 (RodCheck) ι ιςοδφναμου. 

Ιςτόσ 

Ρροκειμζνου να επιτφχει το αλεξικζραυνο τθν απαιτουμζνθ ακτίνα προςταςίασ, θ ακίδα τθσ κεφαλισ κα 

τοποκετθκεί ςε φψοσ 7m από το ςθμείο ζδραςθσ του ιςτοφ. Θ υψομετρικι διαφορά κάκε 

προςτατευομζνου κτίςματοσ ωσ προσ τθν ακίδα του PULSTAR δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των 3m. Ο 

ιςτόσ κα είναι χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ, εν κερμϊ επιψευδαργυρωμζνοσ, φλαντηωτοφ τφπου και 

κατακλινόμενοσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςτοφ εδραηομζνου ςτο ζδαφοσ απαιτείται καταςκευι βάςεωσ από ςκυρόδεμα εντόσ 

ορφγματοσ διαςτάςεων περίπου 2,5mμικουσ, 1mπλάτουσ και 1,5m βάκουσ. Εντόσ του ςκυροδζματοσ τθσ 

βάςθσ του ιςτοφ και ςε βάκοσ περίπου 20cm από τθν τελικι επιφάνεια αυτισ, κα τοποκετθκεί πλαίςιο 

ςχιματοσ τετραγϊνου από ςιδθρό οπλιςμό 016mm, ςτο κζντρο του 

Κφρια από τθ ΔΕΘ και εφεδρικι από μπαταρία 24 V. 

Θ εφεδρικι τροφοδοςία κα επαρκεί για τουλάχιςτον (30) πρϊτα λεπτά .Θ μεταγωγι από τθ μια πθγι ςτθν 

άλλθ κα γίνεται αυτόματα με κατάλλθλο ρελζ. 

(3) Σφςτθμα αυτόματθσ επανάταξθσ. 

(4) Σφςτθμα εφζςβεςθσ φωτεινϊν επαναλθπτϊν. 

(5) Σφςτθμα επιτιρθςθσ γραμμϊν με επιλογικό διακόπτθ εντοπιςμοφ τθσ βλάβθσ. 

(δ) Θχθτικά όργανα ςυναγερμοφ (ςειρινεσ, βομβθτζσ, κουδοφνι) . 

(7) Φωτεινι ζνδειξθ για παροχι 24 VDCαπό τθ μπαταρία. 

(8) Φωτεινι ζνδειξθ για παροχι 220 VAC. 

(9) Φωτεινζσ ενδείξεισ για κάκε ηϊνθ, ξεχωριςτι για το ςυναγερμό (ALARM) και ξεχωριςτι για βλάβθ ηϊνθσ 

(FAULT). 

(10)Αυτόματο τθλεφωνθτι ο οποίοσ, ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, κα καλεί αυ¬τόματα τθν Ρυροςβεςτικι 

Υπθρεςία. 

Ο πίνακασ κα τοποκετθκεί ςτο κυλικείο. 

Ενδεικτικόσ προτεινόμενοσ τφποσ: Olympia electronics πίνακασ 6 ηωνϊν τθσ ςειράσ «FIRE SYS» 

ςυνοδευόμενοσ από μπαταρία κλειςτοφ τφπου τθσ ςειράσ «FIRE SYS» τφποσ και αυτόματο τθλεφωνθτι ι 

ιςοδφναμοσ.  

β)Καλωδιϊςεισ ΝΥΥ διατομισ 3x1,5 mm2 

 γ) Ρυρανιχνευτζσ ορατοφ καπνοφ και κερμότθτασ (διπλισ τεχνολογίασ). Οι ανιχνευτζσ αυτοί αντιδροφν ςτα 

ορατά και αόρατα προϊόντα τθσ καφςθσ. Ανιχνεφουν το καπνό ςε χϊρουσ με κακαρι ατμόςφαιρα (ςχετικι 

υγραςία μικρότερθ από 95% ταχφτθτα αζρα 5 m/sec) και δίνουν ζγκαιρα διζγερςθ. Επίςθσ αντιδροφν όταν θ 

κερμοκραςία του χϊρου ανζβει πάνω από κάποιο όριο. Είναι ςυνδυαςμόσ των ανιχνευτϊν ορατοφ καπνοφ 

και κερμοδιαφορι-κϊν. Θ τοποκζτθςι τουσ γίνεται ςτθν οροφι και καλφπτουν χϊρο μζχρι 100 τ.μ. Θ 

μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ δφο ανιχνευτϊν είναι 10 μ, ενϊ για διαδρόμουσ 15 μ, και θ μζγιςτθ απόςταςθ 

από το τοίχο 3.6μ. Κάκε ανιχνευτισ φζρει ςτθ βάςθ του ενςωματωμζνο ενδεικτικό λαμπτιρα νζον που 

αναβοςβινει όταν ενεργοποιθκεί ο ανιχνευτισ. Ενδεικτικόσ πρατεινόμενοσ τφποσ: Olympia electronics 

τφποσ BS-657 ι ιςοδφναμοσ. 
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δ) Θερμοδιαφορικόσ ανιχνευτισ 

Οι ανιχνευτζσ αυτοί αντιδροφν όταν μζςα ςε προκακοριςμζνο χρόνο θ κερμοκραςία ανζβει πάνω από 

κάποιο όριο (π.χ. 10 °C). Είναι κατάλλθλθ για ανίχνευςθ φωτιάσ χωρίσ καπνό ρυπαροφσ χϊρουσ εκεί όπου 

δθμιουργοφνται καπνοί ι ατμοί (λεβθτοςτάςια, πλυντιρια κτλ). 

Οι κερμοδιαφορικοί ανιχνευτζσ δεν ενδείκνυται ςε χϊρουσ όπου προςβάλλονται από θλιακι ακτινοβολία. 

Θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ δυο ανιχνευτϊν είναι 13 μ, ενϊ θ μζγιςτθ απόςταςθ από το τοίχο είναι 6μ.Οι 

ανιχνευτζσ αυτοφ του είδουσ ζχουν τοποκετθκεί ςτουσ χϊρουσ που φαίνονται ςτα ςχετικά ςχζδια και 

καλφπτουν επιφάνεια ζωσ 50 τ.μ. 

Ενδεικτικόσ προτεινόμενοσ τφποσ: Olympia electronics τφποσ BS-660 ι ιςοδφναμοσ.  

ε) Φωτεινόσ επαναλιπτθσ (οπτικόσ ςυναγερμόσ)  

φωτεινόσ επαναλιπτθσ αποτελείται από περιςτρεφόμενο, λαμπτιρα αερίου XENON υψθλισ φωτεινισ 

ζνταςθσ ι πυρακτϊςεωσ των 5 W, δίνοντασ αφεςβενόμενο φωσ. Τοποκετικθκαν όπωσ φαίνεται ςτα ςχετικά 

ςχζδια,  

η) Σειρινα ςυναγερμοφ.  

Θ ςειρινα ςυναγερμοφ κα είναι θλεκτρονικισ θχθτικισ απόδοςθσ 100 DB/m και κα είναι ενςωματωμζνθ με 

τον φωτεινό επαναλιπτθ. Θ θχθτικι απόδοςθ των ςειρινων κα υπεριςχφει τθσ μζγιςτθσ ςτάκμθσ του 

κορφβου που υπάρχει ςε κανονικζσ ςυνκικεσ και κα ξεχωρίηει από τα θχθτικά ςιματα άλλων ςυςκευϊν 

ςτον ίδιο χϊρο .Θ τοποκζτθςθ τουσ φαίνεται ςτα ςχετικά ςχζδια,  

θ) Ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ χειροκίνθτου ςυςτιματοσ 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΡΥΑΝΙΧΝΕΥΣΘΣ 

Μόλισ ενεργοποιθκεί ζνασ πυρανιχνευτισ ανάβει ςτον πίνακα θ ενδεικτικι λυχνία που αντιςτοιχεί ςτο χϊρο 

που καλφπτει ο ανιχνευτισ αυτόσ. Συγχρόνωσ αναβοςβινει ο φωτεινόσ επαναλιπτθσ του ανιχνευτι αυτοφ 

ϊςτε να γίνεται εφκολα ο εντοπιςμόσ του χϊρου κινδφνου. Επίςθσ ακοφγεται θχθτικό ςιμα ςυναγερμοφ για 

ειδοποίθςθ των ενοίκων. Καλεί τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία αυτόματα μζςω του αυτόματου τθλεφωνθτι. 

Μετά τθ καταςτολι τθσ εςτίασ πυρόσ ι του αιτίου ςυναγερμοφ γίνεται επανάταξθ από τον πίνακα ελζγχου 

ϊςτε το ςφςτθμα να είναι πάλι ςε ετοιμότθτα. Σε περίπτωςθ χειροκίνθτθσ ενεργοποίθςθσ υπάρχει ςτον 

πίνακα ςχετικι ζνδειξθ τθσ κζςθσ του κόμβου που τον προκάλεςε ϊςτε να ευχεραίνεται ο εντοπιςμόσ. Το 

ςφςτθμα μπορεί να ελζγχεται χειροκίνθτα τοπικά για τον ζλεγχο καλισ λειτουργίασ .Με τθ πίεςθ ενόσ 

κομβίου ανά ηϊνθ ανάβουν οι ενδεικτικζσ λυχνίεσ ϊςτε να ελζγχεται ότι βρίςκονται ςε λειτουργία. Επίςθσ 

τοπικά μπορεί να ελζγχεται και το θχθτικό κφκλωμα. Σε περίπτωςθ διακοπισ ενόσ κλάδου τροφοδοςίασ 

κάποιου κυκλϊματοσ υπάρχει ςχετικι οπτικι ζνδειξθ ςτο πίνακα ςυνοδευόμενθ από ειδικό βόμβο βλάβθσ. 

Οι ςειρινεσ ςυναγερμοφ είναι δυο ιχων διακεκομμζνου για προειδοποίθςθ και ςυνεχοφσ για εκκζνωςθ. 

Τοποκετοφνται ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτισ κατόψεισ των ςχετικϊν ςχεδίων ζτςι που να καλφπτουν 

θχθτικά κάκε ςθμείο των χϊρων. 

Μετά το πζρασ των εγκαταςτάςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον εργοδότθ πλιρθ ςχζδια 

εφαρμογισ και περιγραφι των εκτελεςκζντων εγκαταςτάςεων, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. 
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Γ.7 ΑΝΤΙΚΕΑΥΝΙΚΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 

Γ.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ ανάγκθ εγκατάςταςθσ ενόσ Συςτιματοσ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ (ΣΑΡ) ςε μια καταςκευι, προκφπτει 

από τθν εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2:2006 και ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τα 

Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ςειράσ ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61643. Το εξωτερικό ΣΑΡ ςχεδιάηεται ςφμφωνα με 

το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3:2006 και ςκοπόσ του είναι να προςτατεφει τα δομικά μζρθ μιασ 

καταςκευισ από άμεςα κεραυ νικά πλιγματα. Ραράλλθλα πρζπει να διοχετεφει με αςφάλεια το κεραυνικό 

ρεφμα ςτθν γείωςθ. 

Οι ςυνζπειεσ από κεραυνικό πλιγμα (Μουςεία, Μνθμεία και Αρχαιολογικοί χϊροι) είναι θ απϊλεια τθσ 

αναντικατάςτατθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και θ απϊλεια ηωισ. 

Θ εγκατάςταςθ του ΣΑΡ κα γίνει ςφμφωνα με τθν ΕΤΕΡ 04-50-01-00, όπωσ κα ιςχφει κατά τον χρόνο 

εκτζλεςθσ του ζργου. 

Στθ Μονι δεν μποροφν να γίνουν εκτεταμζνεσ παρεμβάςεισ. Σιμερα δεν υπάρχει καμία 

θλεκτρομθχανολογικι εγκατάςταςθ και κα καταςκευαςτοφν όλεσ εξ αρχισ. 

Οι εγκαταςτάςεισ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ κλπ, ιδίωσ δε οι θλεκτρικζσ κα προςτατευκοφν ζναντι 

κρουςτικϊν υπερτάςεων με ιδιαίτερεσ κατά περίπτωςθ διατάξεισ, βλζπε ςτισ ανάλογεσ μελζτεσ. 

 

Γ.7.2  ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

Για τθν προςταςία του κτιρίου, και για τθν επίτευξθ ιςοδυναμικισ επιφανείασ πζριξ του κτιριακοφ 

ςυγκροτιματοσ, κα πραγματοποιθκοφν τα παρακάτω: 

Ρεριμετρικά του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, από τθν ζξω πλευρά, κα ενταφιαςκεί εντόσ ορφγματοσ (χαντάκι) 

χάλκινθ ταινία γειϊςεωσ διατομισ 40X3mmκαι εισ βάκοσ τουλάχιςτον 60cm. Θ χάλκινθ ταινία πρζπει να 

εγκαταςτακεί εντόσ του ορφγματοσ με κατακόρυφθ τθν μικρότερθ πλευρά τθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα 

πρζπει να ςτθρίηεται ανά δφο μζτρα ςε ςτθρίγματα - ορκοςτάτεσ. Ρρζπει να δοκεί προςοχι ςτισ οδθγίεσ 

του καταςκευαςτι για τον ενταφιαςμό τθσ ταινίασ. 

Συνιςτάται ζτοιμθ προκαταςκευαςμζνθ ταινία ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6420 403 ι ιςοδφναμθ 

και ορκοςτάτεσ ενδεικτικοφ τφπου ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6103015 ι ιςοδφναμοι. 

Στισ τζςςερισ «γωνίεσ» του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ κα ενταφιαςτεί από ζνασ χάλκινοσ γειωτισ τφπου «Ε» 

και εισ βάκοσ τουλάχιςτον 1m. Οι γειωτζσ αυτοί κα ςυνδεκοφν ςτακερά, με ειδικζσ διατάξεισ, με τθν 

προαναφερκείςα ταινία και κα αποτελοφν ζνα ενιαίο ςφνολο γειϊςεωσ των εγκαταςτάςεων τθσ μονισ. 

Συνιςτάται ζτοιμοσ προκαταςκευαςμζνοσ γειωτισ τθσ ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6321001 + 6321002 κακϊσ και θ 

χριςθ ειδικϊν τεμαχίων για τισ ςυνδζςεισ. 

Εάν θ αντίςταςθ γειϊςεωσ δεν είναι ικανοποιθτικι (<1,5Οhm) κα προςτεκοφν και άλλοι γειωτζσ τφπου «Ε» 

ζωσ ότου επιτευχκεί ικανοποιθτικι αντίςταςθ γειϊςεωσ. 

Με τθν ταινία γειϊςεωσ κα ςυνδεκεί ο γενικόσ θλεκτρικόσ πίνακασ διανομισ και ο μετρθτισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ τθσ ΔΕΘ. Στο ςθμείο ςυνδζςεωσ κα ενταφιαςκεί, και ςυνδεκεί, κατακόρυφθ χάλκινθ πλάκα 

γειϊςεωσ διαςτάςεων 500X500X5mm. 

Συνιςτάται ζτοιμθ προκαταςκευαςμζνθ πλάκα γειϊςεωσ ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6320505. Οι ςυνδζςεισ κα 

γίνουν με ειδικά τεμάχια. 

Θ επιςιμανςθ των γειϊςεων, για τθν προςταςία τουσ από φκορζσ που πικανό να υποςτοφν από εκςκαφζσ 

για τθν εγκατάςταςθ άλλων υπόγειων εγκαταςτάςεων, μπορεί να πραγματοποιθκεί με ειδικζσ πινακίδεσ 

ςιμανςθσ. Συνιςτϊνται οι πινακίδεσ ΕΛΕΜΚΟ με κωδικό 6300152. 

Στθν προαναφερκείςα ταινία γειϊςεωσ κα γεφυρωκοφν απαραιτιτωσ όλεσ οι ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ 

εγκαταςτάςεισ (ςωλθνϊςεισ, καλϊδια, μεταλλικζσ καταςκευζσ κλπ.) 
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Γ.7.3 ΑΛΕΞΙΚΕΑΥΝΟ 

Για τθν ςφλλθψθ τυχϊν κεραυνϊν εντόσ του προςτατευομζνου χϊρου, κα εγκαταςτακεί επί ιςτοφ, ςτθν 

ανατολικι πλευρά του κτιριακοφ ςυγκροτιματοσ, όπου είναι και το υψθλότερο ςθμείο, κεφαλι 

αλεξικεραφνου πρϊιμου οχετοφ E.S.E. (μθ ραδιενεργοφ) PULSAR. 

Το αλεξικζραυνο πρζπει να ικανοποιεί το Γαλλικό πρότυπο NFC17 - 102, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

50164 - 1 κακϊσ και το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤΕΝ 50164-2. 

Τα αλεξικζραυνα PULSAR είναι αυτόνομεσ μονάδεσ και για τθ λειτουργία τουσ εκμεταλλεφονται τθν 

ενζργεια του θλεκτρικοφ πεδίου που αναπτφςςεται ςτθν ατμόςφαιρα κατά τθ φάςθ δθμιουργίασ τθσ 

καταιγίδασ. Για τθν περίπτωςι μασ επιλζγουμε κεφαλι αλεξικεραφνου εκπομπισ πρϊιμου οχετοφ Pulsar 30 

(RodCheck). 

 

Γ.7.4 ΙΣΤΟΣ 

Ρροκειμζνου να επιτφχει το αλεξικζραυνο τθν απαιτουμζνθ ακτίνα προςταςίασ, θ ακίδα τθσ κεφαλισ κα 

τοποκετθκεί ςε φψοσ 7mαπό το ςθμείο ζδραςθσ του ιςτοφ. Θ υψομετρικι διαφορά κάκε προςτατευομζνου 

κτίςματοσ ωσ προσ τθν ακίδα του PULSTAR δεν πρζπει να είναι μικρότερθ των 3m. Ο ιςτόσ κα είναι 

χαλφβδινοσ ςωλθνωτόσ, εν κερμϊ επιψευδαργυρωμζνοσ, φλαντηωτοφ τφπου και κατακλινόμενοσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςτοφ εδραηομζνου ςτο ζδαφοσ απαιτείται καταςκευι βάςεωσ από ςκυρόδεμα εντόσ 

ορφγματοσ διαςτάςεων περίπου 2,5mμικουσ, 1mπλάτουσ και 1,5mβάκουσ. Εντόσ του ςκυροδζματοσ τθσ 

βάςθσ του ιςτοφ και ςε βάκοσ περίπου 20cmαπό τθν τελικι επιφάνεια αυτισ, κα τοποκετθκεί πλαίςιο 

ςχιματοσ τετραγϊνου από ςιδθρό οπλιςμό 016mm, ςτο κζντρο του οποίου κα τοποκετθκεί θ βάςθ του 

ιςτοφ. Κάκε τεμάχιο του οπλιςμοφ κα ζχει μικοσ περίπου 1m, ενϊ θ ςφνδεςθ κάκε ηεφγουσ αυτϊν, προσ 

ςχθματιςμό του τετράγωνου πλαιςίου, κα γίνεται περίπου ςτα 80cm. Αν λόγοι αιςκθτικοί το επιβάλουν και 

θ ςτατικι επάρκεια τθσ λικοδομισ είναι ικανοποιθτικι, ο ιςτόσ μπορεί να ςτθριχκεί μόνο επί του τοίχου. 

 

Γ.7.5 ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ 

Οι 2 αγωγοί κακόδου για τθν όδευςθ του κεραυνικοφ ρεφματοσ από τθν κεφαλι του αλεξικεραφνου ςτο 

ςφςτθμα γείωςθσ, αποτελοφνται εν μζρει από τον ιςτό ςτιριξθσ του αλεξικεραφνου και, κατά κφριο λόγο, 

από χάλκινο αγωγό διατομισ 50mm2ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια των κακόδων. 

Ο αγωγόσ κακόδου κα ενωκεί με τθν περιμετρικι ταινία γειϊςεωσ ςτθν δε βάςθ κα τοποκετθκεί χάλκινθ 

πλάκα, όπωσ προαναφζρκθκε. 

 

Γ.7.6. Δοκιμζσ 

Μετά το πζρασ τθσ εγκατάςταςθσ κα γίνουν όλεσ οι προβλεπόμενεσ ςτθν ΕΤΕΡ 04-50-01-00 δοκιμζσ. 
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Δ. ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Δαπάνθ Ομάδασ 
κατά τον 

Ρροχπολογιςμό  
Μελζτθσ 

Α ΧΩΜΑΤΟΥΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΕΣΕΙΣ 208.781,40 € 

Β ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ 290.460,00 € 

Γ ΤΟΙΧΟΡΟΙΕΣ, ΕΡΙΧΙΣΜΑΤΑ 301.955,00 € 

Δ ΔΙΚΤΥΑ 309.979,39 € 

Ε ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΡΙΣΤΩΣΕΙΣ 50.380,00 € 

ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 333.345,00 € 

Η ΛΟΙΡΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 146.359,50 € 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΔΑΡΑΝΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΘ ΜΕΛΕΤΘ  Σς=  1.641.260,29 € 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σς= 295.426,85 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΔΑΡΑΝΘ ΕΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΘ ΜΕΛΕΤΘ ΣΣ = 1.936.687,14 € 

Απρόβλεπτα  15%ΧΣΣ= 290.503,07 €  

ΣΥΝΟΛΟ Σ1 = 2.227.190,21 € 

Απολογιςτικά (Υλικά προσ Απόκεςθ) = 1.500,00 €  

Ανακεϊρθςθ = 9.213,02 €  

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΓΟΥ ΚΑΤA  ΤΘΝ ΜΕΛΕΤΘ (προ Φ.Ρ.Α.) Σ2 = 2.237.903,23 € 

ΦΟΟΣ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Ρ.Α.) 23% =               537.096,77 €  

ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΡΑΝΘΣ ΕΓΟΥ =          2.775.000,00 €  

 

Τρίπολθ,  Μάϊοσ 2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

 

 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ 

Ρολ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

 

 

 

ΑΝΔΕΑΣ ΜΡΛΑΝΑΣ 
Μθχ. Μθχ/κόσ με Αϋ β. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 

 

 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ 

Αγρ. Τοπ. Μθχ/κόσ με Α’ β. 

 

ΕΓΚΙΘΗΚΕ 

Με τθν υπ’ αρ. 529/2020 (ΑΔΑ: 6Χ0Ξ7Λ1-Ρ7Χ) Απόφαςθ  

τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου 
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