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TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
 
 
Α. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
1.   ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
 
Σν ηεχρνο απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ Έξγσλ αθνξά ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο 
φξνπο (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο) πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή 
εξγαζηψλ θαη πιηθψλ, έηζη ψζηε ε εξγαζία, ή ηα πιηθά λα εθπιεξψλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηηο κειέηεο ζθνπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ 
ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ Γ.E. ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ 4
ΟΤ

 ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΗ» ζηε 
ΜΔΓΑΛΟΠΟΛΖ ΑΡΚΑΓΗΑ. 
 
Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηηο κεραληθέο, θπζηθέο θαη 
ρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηα πξφηππα, ηνπο φξνπο δνθηκήο, ειέγρνπ θαη 
παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεξψλ πνπ ηηο απνηεινχλ. Πεξηιακβάλνπλ 
επίζεο ηελ ηερληθή ή ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη φιεο ηηο ινηπέο απαηηήζεηο, ηηο νπνίεο ε 
Τπεξεζία κπνξεί λα πξνδηαγξάθεη κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, φζνλ αθνξά 
νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ή ηα κέξε πνπ ηηο απνηεινχλ. 
  
 Βαζηθφο ζθνπφο ησλ Σερληθψλ απηψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη: 

 Ζ άξηηα θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηελ απαηηνχκελε θαη 
επηβαιιφκελε αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ 
ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, κέζα ζηα πην πάλσ φξηα. 

 Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη φια ηα έξγα θαη 
ηηο επί κέξνπο εξγαζίεο κε πεπεηξακέλνπο θαη εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο κε ρξήζε ησλ 
θαηαιιειφηεξσλ θαηά πεξίπησζε κεραληθψλ κέζσλ θαη νρεκάησλ, κε θάζε 
επηκέιεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερληθήο επηζηήκεο, 
θαη φηη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο φινπο ηνπ φξνπο ηνπ ηεχρνπο απηνχ 
φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 
ην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ θαη ζπλήζσλ εξγαζηψλ πνπ 
ζπλαληψληαη ζε παξφκνηαο θχζεο έξγα. Πηζαλφλ νξηζκέλεο πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, πιηθά, 
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο λα κελ ζπλαληψληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ή λα 
δηαθέξνπλ. Ζ αλαγξαθή ηνπο ζην παξφλ ηεχρνο γίλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα 
γίλνπλ αιιαγέο (θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ) θαη λα πηνζεηεζνχλ 
θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο θαη λα γίλεη ρξήζε πιηθψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, 
νπφηε νη φξνη απηνί έρνπλ πιήξε εθαξκνγή. ε θάζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ άξζξσλ, πεξηγξαθψλ θαη ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ππεξηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ζην πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηηο εγθεθξηκκέλεο 
θάζε θνξά ΔΣΔΠ.   
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Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "Τπεξεζία" ελλνείηαη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ, αιιά θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα εθπξνζσπεί λφκηκα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, θαηά πεξίπησζε θαη ζε 
ζπλελλφεζε πάληνηε κε ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, φπσο νη επηβιέπνληεο κεραληθνί πνπ 
έρνπλ νξηζηεί θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ ή γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, νη κειεηεηέο, εηδηθνί 
ζχκβνπινη ή νη έρνληεο ηελ πςειή επίβιεςε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε 
πάλησο ηελ ηειηθή επζχλε ησλ εγθξίζεσλ έρεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ έξγνπ πνπ 
απνηειεί θαη ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
 
Όπνπ ζεκεηψλεηαη ν φξνο "ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο" ελλνείηαη ηα επίζεκα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε επζχλε ησλ κειεηεηψλ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία, θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο. 
 
 
2. ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 
 
ην παξφλ έξγν, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η) 
Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» πνπ 
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έρνπλ πιήξε θαη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή νη 
Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή 
εθαξκνγήο νξηζκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ  ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-082016 Απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο 
εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)" 
(ΦΔΚ:2524/Β/2), θαζψο θαη ηα Θεζκνζεηεκέλα Δλαξκνληζκέλα Πξφηππα (ΔΛΟΣ).  
 
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηα Γηεζλή θαη 
Δπξσπατθά Πξφηππα, ηα νπνία είλαη θάζε θνξά ζε ηζρχ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο Αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ Έξγσλ. 
 
Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξαπέκπνπλ ζε Γηεζλή θαη Δπξσπατθά 
Πξφηππα θαηά ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηε ρξήζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 
έθδνζεο απηψλ ησλ Πξνηχπσλ 

 
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ελ ιφγσ Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ) πεξηέρεηαη ζην 
ζπλεκκέλν Παξάξηεκα 2, ηεο κε αξηζκ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/17-7-2012 (ΑΓΑ:Β4Γ71-19Η) 
Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα» πνπ 
δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 221/Β΄/30.7.2012, ην νπνίν θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 
παξφληνο ηεχρνπο, φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ αλαζηνιή εθαξκνγήο νξηζκέλσλ ζχκθσλα 
κε ηελ  ππ. αξ. ΓΚΠ/νηθ.1211/01-082016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & 
Γηθηχσλ κε ζέκα: "Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ 
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ)" (ΦΔΚ:2524/Β/2). 
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Αλαθνξηθά κε φζα απφ ηα εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα αληίθεηληαη ζηηο εγθξηλφκελεο κε ηελ 
παξνχζα Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), παχνπλ λα ηζρχνπλ απφ ηελ 
εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ ΔΣΔΠ. 
 
 
3. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
 
3.1 Οη παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνδηαγξαθέο, πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ΔΣΔΠ νη 

νπνίεο ππεξηζρχνπλ ζε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο κε ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα, 
εθαξκφδνληαη θαη έρνπλ ηζρχ ζε φια ηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο (απιά ή 
ζχλζεηα) ζηα νπνία αθνξνχλ (πιηθά θαη εξγαζία εθαξκνγήο – κεξηθψο ή ζην ζχλνιν 
ηνπο), ή θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ΔΣΔΠ. 

 
3.2 Οη πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο επί κέξνπο 

θαηαζθεπέο (λεξφ, αζβέζηεο, ηζηκέλην, άκκνο, νπηφπιηλζνη, θνληάκαηα, μπιεία θιπ.) 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) παξφκνησλ 
εξγαζηψλ, έρνπλ δε πιήξε εθαξκνγή θαη ζηηο ινηπέο εξγαζίεο ε εθηέιεζε ησλ 
νπνίσλ πξνβιέπεηαη ζην έξγν. 

 ε θάζε πεξίπησζε έρνπλ πιήξε εθαξκνγή νη πξνδηαγξαθφκελεο απφ ηηο ΔΣΔΠ επί 
κέξνπο πξνδηαγξαθέο βαζηθψλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ. 

 
3.3 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, ηξφπν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / 

κεζφδνπο / δνθηκέο, δεηγκαηνιεςίεο θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν θαη δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ηνπο θαλνληζκνχο / 
πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηεο ΔΤ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ζα 
εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ζιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο 
«Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ 
απηψλ. 

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

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

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

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

εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 
ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 
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γ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη 
Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization), νη Γεξκαληθνί 
Καλνληζκνί (DIN) θαη νη Ακεξηθαληθέο Πξνδηαγξαθέο (A.S.T.M θαη A.A.S.H.O). 

 
 

4. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 
4.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 3.2 θαη 3.3 ν Αλάδνρνο ζα 

θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, γηα θάζε επί κέξνπο εξγαζία φιεο ηηο εθαξκνζηέεο 
πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη έγθαηξα θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ εθηέιεζε 
ηεο θάζε εξγαζίαο. 

 
4.2 Ο Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ θαη φηη αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ 
ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 
 
5. ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
 Όιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο 

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

 
 
6. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 
 
6.1 Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο 

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

ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 
 
6.3 Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ 

δειηίν δχγηζήο ηνπ. 
 
6.4 Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ 

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

 
 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο 

Τπεξεζίαο. 
 
6.5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ 

επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 
πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.  

 
 
7.  ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ 
 
7.1.   ΤΛΗΚΑ 
 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη "πξψηεο 
δηαινγήο" αζρέησο αλ αλαθέξεηαη ή φρη απηφ ζην Σηκνιφγην. Με ηελ έθθξαζε απηή ελλνείηαη 
φηη ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ γηα ην έξγν ζα είλαη ηα θαιχηεξα πξντφληα ηεο 
αληίζηνηρεο εξγνζηαζηαθήο παξαγσγήο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, θαηάιιεια γηα ηνλ 
ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο θαζψο θαη 
ζηηο εηδηθέο έγγξαθεο δηεπθξηληζηηθέο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, φζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο, ην 
ζρήκα, ην ρξσκαηηζκφ, ηελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη ηέινο ηελ εκθάληζε ηνπο. 
 
Σα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπζθεπαζκέλα ππφ ηηο ζπλζήθεο 
θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο.  

 
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ρξήζεσλ ησλ πιηθψλ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά νη νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, εθηφο αλ άιισο ήζειε δηαηαρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
 
Γηα φια ηα πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ν Αλάδνρνο, πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή 
παξαγγειία, ζα πξνζθνκίζεη δείγκαηα ηνπο γηα έιεγρν θαη δηαπίζησζε απφ ηελ Τπεξεζία αλ 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη ην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην 
ηεο Μειέηεο. 

 
Σα παξαπάλσ δείγκαηα ζα θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο πνπ ζα 
παξέρνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, γηα ζχγθξηζε κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά ζην έξγν θαη ηα νπνία δε ζα πζηεξνχλ θαζφινπ ησλ αληίζηνηρσλ 
εγθξηζέλησλ δεηγκάησλ. 
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Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε πνηφηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ηνπο, 
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  
Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γεληθά ζε ζεκεία θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ 
εκπνδίδεηαη ε νκαιή ξνή ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, δελ επηηξέπεηαη δε ζε θακία 
πεξίπησζε, ε ελαπφζεζε πιηθψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο εθηφο εάλ κε θξνληίδα ηνπ 
αλαδφρνπ ρνξεγεζνχλ νη ζρεηηθέο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ απνζήθεπζε ησλ 
εππαζψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο θαη ζε ζπλζήθεο πνπ ζα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο 
πξνδηαγξαθέο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ θάζε είδνπο.  
 
Γηα ηα εηδηθά πιηθά πνπ θαιχπηνληαη απφ εξγνζηαζηαθέο εγγπήζεηο, απνηειεί βαζηθή 
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνηήησλ 
θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πιηθψλ πνπ επηιέγνληαη, κε έγγξαθα πηζηνπνίεζεο απφ εκεδαπά ή 
αιινδαπά επίζεκα αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα θαη νξγαληζκνχο, απφ ηα νπνία ζα 
απνδεηθλχνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπο θαη ζα πξνθχπηεη ε θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
ρξήζε, θαζψο θαη ηα αλάινγα έγγξαθα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ε 
πνηφηεηά ηνπο, νπφηε θαη ζα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ηνπο ζην εξγνηάμην, πξνθεηκέλνπ λα 
ελζσκαησζνχλ ζην έξγν 
 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηα ηεχρε ή ζρέδηα ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαγξάθεηαη ηπρφλ 
ζπγθεθξηκέλνο ή ελδεηθηηθφο ηχπνο πιηθνχ, ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο ηνλίδεηαη ξεηά φηη ε 
αθξηβήο έλλνηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ή ελδεηθηηθνχ ηχπνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ πξνηίκεζε ηνπ 
αλαθεξνκέλνπ Οίθνπ, αιιά αλαθέξεηαη ζε πιηθά ζπζθεπέο ή κεραλήκαηα ηνπιάρηζηνλ 
παξεκθεξή ή ηζνδχλακα, ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 
ή θαιχηεξσλ. 
 
7.2.   ΔΡΓΑΗΔ 
 
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 
ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηηο εηδηθέο έγγξαθεο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ηηο πξνθνξηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί δε 
λα πεξάζνπλ απφ εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο  θαλνληζκνχο θαη φξνπο 
πνπ ηζρχνπλ γηα ηα πιηθά. 
 
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απνξξίπηεη θάζε εξγαζία θαθφηερλε ή κε ζχκθσλε πξνο ηα 
παξαπάλσ θαη λα επηβάιιεη ηελ άκεζε απνζχλζεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο. Ο αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα 
απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην φια ηα άρξεζηα πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ 
απνζχλζεζε, εθηφο απφ ηα ρξήζηκα πνπ κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν κφλν κεηά 
απφ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
7.3.   ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ 
 
Οη δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκαζίεο θαη έιεγρνη νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή εξγαζηψλ ζα γίλνληαη κε 
δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, φπνηε 
απηή ην ζεσξεί αλαγθαίν θαη απαξαίηεην, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηεο πξνο ηνλ 
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αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ακέζσο θαη πιήξσο πξνο ηηο 
εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη λα πξνζθνκίδεη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 
ησλ ειέγρσλ. 
 
Οη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζηα Κξαηηθά Δξγαζηήξηα Γεκνζίσλ Έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), 
ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε άιια αλεγλσξηζκέλα απφ ην 
Γεκφζην ηδησηηθά εξγαζηήξηα κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη επαξθή δείγκαηα "εξγαζηψλ" επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο - ψζηε λα ιακβάλνληαη νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηελ έγθξηζε 
ηνπο - κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
  
Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ή ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
φπνηε απηή θξίλεη φηη δελ είλαη θαηάιιεια ή ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο ή κε 
λεψηεξεο δηαηάμεηο πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. ηε πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο απφ ην εξγνηάμην. 
 
Ζ κε δηελέξγεηα ειέγρνπ ή ε ηπρφλ κε έγθαηξε δηάγλσζε ειαηησκάησλ ή θαη πξνζσξηλή 
απνδνρή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ, δελ απαιιάζεη 
ηνλ αλάδνρν ηεο ππνρξέσζεο ηνπ γηα ηελ θαζαίξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή δηαπηζησζεί φηη έγηλε ρξήζε αθαηάιιεισλ πιηθψλ ή κεζφδσλ 
θαηαζθεπήο. 
 
Όιεο νη δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ, ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο, είηε 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ είηε ζηελ έδξα νηνπδήπνηε εξγαζηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ ή θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. 
 
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ 
πνπ απνξξίθζεθαλ ζαλ αθαηάιιεια, νη δαπάλεο γηα ηελ απνθάιπςε θξπκκέλσλ κεξψλ ησλ 
δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ έηνηκσλ εξγαζηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο θαζαίξεζεο, απνζχλζεζεο 
θαη αλαθαηαζθεπήο έξγσλ ζηα νπνία δηαπηζηψζεθαλ θαθνηερλίεο ή ε ρξήζε αθαηάιιεισλ 
πιηθψλ, θαη ηέινο θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ δηαδηθαζία 
ηεο δεηγκαηνιεςίαο πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. 
 
 
8.  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΛΟΗΠΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ  
 
Ζ πεξηγξαθή ησλ παξαθάησ αλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ αθνξά ζηα ηδηαίηεξα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ πνπ είηε δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 
ΔΣΔΠ ή θαιχπηνληαη κελ απφ ΔΣΔΠ θαη  ΔΛΟΣ, αιιά ζεσξνχληαη ζπκπιεξσκαηξηθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο κε ζηφρν ηελ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαιχπηνληαο αηζζεηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ 
έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε αληίθαζεο θπζηθά ππεξηζρχνπλ νη ΔΣΔΠ θαη ηα πξφηππα ηνπ 
ΔΛΟΣ. 
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8.1   ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΧΝ 
 
8.1.1   ΣΗΜΔΝΣΟΠΛΑΚΔ 
 
Οη ηζηκεληφπιαθεο πξέπεη λα έρνπλ αθξίβεηα δηαζηάζεσλ θαη νξζέο γσλίεο. Ζ θάησ επηθάλεηα 
ηνπο πξέπεη λα είλαη αδξή γηα θαιχηεξε πξφζθπζε ηνπ θνληάκαηνο ηνπνζέηεζεο. 
 
Δηδηθφηεξα νη ηζηκεληφπιαθεο πεδνδξνκίσλ θαη δσκάησλ, πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο θαη φηαλ 
ππνβιεζνχλ ζε δνθηκαζία ζηήιεο λεξνχ 50 cm επί 24 ψξεο λα κελ παξνπζηάδνπλ πηψζε 
ζηαγφλσλ. Ζ πδαηαπνξφθεζε % κεηά ηα 10 min δελ  πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3,00 % ελψ 
κεηά 24 ψξεο ην 7,5 % ηνπ φγθνπ ηνπο. 
  
Ζ αληνρή ηνπο ζε θάκςε κε ειεχζεξν άλνηγκα 25 cm πξέπεη λα είλαη > 35 kg/cm2.  
 
Ζ επάλσ επηθάλεηα ηνπο πξέπεη λα είλαη άγξηα γηα λα κελ γιπζηξάλε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα 
είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο γηα λα κελ ππνζηνχλ ζπζηνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαπέξα 
ζθιήξπλζήο ηνπο. 
 
8.1.2 ΠΛΑΚΗΓΗΑ ΓΑΠΔΓΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΑΣΡΑΤΜΑΣΗΚΟ ΓΑΠΔΓΟ) 
  
Σα πιαθίδηα αζθαιείαο (αηξαπκαηηθφ δάπεδν), θαηαζθεπάδνληαη απφ κείγκα πνιπνπξεζάλεο 
θαη αλαθπθισκέλν ιάζηηρν σο πξψηε ζηξψζε ζε πάρνο 1,5 cm θαη απφ κείγκα 
πνιπνπξεζάλεο θαη έγρξσκνπο θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ ιάζηηρνπ (EPDM) ζε πάρνο 1 cm 
σο δεχηεξε ζηξψζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 25 mm, δηαζηάζεσλ πιαθψλ 500Υ500 mm. 

  
Σα πιαθίδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ  ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά : 

 αλεθηφ χςνο πηψζεο 1,30 m, ζχκθσλα κε ην ΔΝ1177  

 ππθλφηεηα 820kg/m3  

 αληίζηαζε θαηά ηεο θσηηάο class B (DIN 4102)  

 ζεξκηθή αγσγηκφηεηα πεξίπνπ 0,08W/mK  

 αληνρή ζε εθειθπζκφ  

 αληίζηαζε θαηά ρεκηθψλ  

 αληίζηαζε θαηά ζπαζίκαηνο ζε παγεηφ  

 αληίζηαζε θαηά ξσγκψλ ζε παγεηφ (-40νC ρσξίο ζπαζίκαηα) 

 Αληνρή ζηελ ηξηβή 

 Αληνρή ζηελ νιίζζεζε 

 Αληνρή ζε λεξφ µε άιαο 
  
Σα πιαθίδηα αζθαιείαο είλαη πδαηνπεξαηά, αλαιινίσηα απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ 
ζπλζεθψλ, ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαη ε θάησ πιεπξά ηνπο έρεη απιαθψζεηο γηα ηελ δίνδν 
ησλ πδάησλ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ππάξρνπλ, εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο, νπέο θαη 
κεηαιιηθνί πχξνη ζχλδεζεο ζηα πιατλά ησλ πιαθηδίσλ γηα λα ζπλδένληαη ζηέξεα κεηαμχ ηνπο 
(8 πχξνη αλά ηξέρνλ κέηξν). Δίλαη εχθνια ζην θφςηκν ψζηε λα κπνξνχλ λα θνπνχλ αθξηβψο 
φπσο απαηηείηαη γηα λα ηαηξηάδνπλ ηα πφδηα ησλ νξγάλσλ.  
 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλσλ πχξσλ 
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πνπ ζπλδένπλ ηηο πιατλέο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε θαη ζηαζεξή 
ηνπνζέηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε παξάιιειε ρξήζε πνιπνπξεζαληθήο θφιιαο.  
 

Ο ζρεδηαζµφο θαη ε παξαγσγή ησλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχµθσλα µε ηηο 
αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Πιαθηδίσλ Αζθαιείαο ηνπ  «Equipment Safety Law 
EN 1177:2008» - Impact absorbing playground surfacing –Safety requirements and test 
methods», πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ην πξντφλ έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ ηνλ 
αξµφδην θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ απφ πηψζε απφ χςνο θαη γηα ηνμηθφηεηα, 
δεδνµέλνπ φηη ην πξντφλ ηνπνζεηείηαη ζε Παηδηθέο Υαξέο. 
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη, επί πνηλή 
απνθιεηζµνχ, λα είλαη θάηνρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004. 
  
8.2   ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ  
 
8.2.1   ΥΑΡΑΞΖ - ΖΜΑΝΖ 
 
Ο Αλάδνρνο κφιηο εγθαηαζηαζεί ζην έξγν θαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, νθείιεη λα 
ειέγμεη ηελ απνηχπσζε ηνπ έξγνπ, θαη λα πξνζαξκφζεη ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο ζηηο φπνηεο 
πηζαλφλ δηαθνξέο πξνθχςνπλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαηξέζεσλ-απνμειψζεσλ. 
Οη πξνζαξκνγέο ζα γίλνπλ κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, αθνχ πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηεο 
Δπίβιεςεο ή νπνία ζα έρεη θαη ην ηειηθφ ιφγν γηα ην είδνο ησλ αιιαγψλ ή πξνζαξκνγψλ πνπ 
πηζαλψλ απαηηεζνχλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη επζχλε λα ραξάμεη 
φια ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηαζεξά ζεκεία ζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Κάζε θαθή ράξαμε θαη εθαξκνγή ζα απνθαζίζηαηαη ακέζσο κφιηο δηαπηζησζεί. Κάζε δεκηά 
πνπ πηζαλφλ ζπκβεί, ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ θαθή ράξαμε ή εθαξκνγή, ζα 
βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ' νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο 
πξέπεη λα δηαζέζεη κε δαπάλε ηνπ ην θαηάιιειν έκπεηξν πξνζσπηθφ κε ηα αλάινγα φξγαλα 
θαη εξγαιεία. 
 
8.2.2   ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ παληφο είδνπο εξγαζηψλ απνμειψζεσλ ζα εθαξκφδνληαη φιεο νη 
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο αζθάιεηαο θαη ζα πξνβιεθζεί έιεγρνο εηζφδνπ - εμφδνπ ζηνλ ρψξν 
πνπ ζα γίλνληαη απνμειψζεηο, θαη ζα γίλεη ηδαίηεξε ελεκέξσζε ησλ ζπλεξγείσλ γηα ηα 
πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαηά ηελ εξγαζία ηνπο. 
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη φηη πξνβιέπνληαη, ρξήζε αηνκηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ, ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ, ηδηαίηεξεο δψλεο ζπιινγήο ησλ πξντφλησλ 
απνμειψζεσλ, θαηαβίβαζε πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ κε ζπιιεθηήξηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
θαη θσηηζκφο ρψξσλ εξγαζίαο. 
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξνχληαη φιεο νη δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ φριεζεο 
ησλ πεξηνίθσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξηλ ην ηέινο ηεο εξγαζίαο θάζε 
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βάξδηαο ν ρψξνο ζα επηζεσξείηαη θαη ζα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο αληηζηήξημεο νη 
νπνίεο εξγαζίεο θξίλνληαη επείγνπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θηηξίνπ. 
 
8.2.3 ΜΖ ΦΔΡΟΤΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
 
Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ παληφο είδνπο κε θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ζηεζαία, 
δαπεδνζηξψζεηο επί εδάθνπο, εληζρπηηθέο δψλεο, ζελάδ, πξέθηα θιπ.) νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο νπιηζκέλνπ ή φρη ζθπξνδέκαηνο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο (παξαγσγήο θαη 
δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο, θαηαζθεπήο μπινηχπσλ, κφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο νπιηζκνχ 
θιπ.), φπσο απηέο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο ηαηηθήο Μειέηεο 
ηνπ έξγνπ, θαη φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο ηνπο. 
 
8.2.4 ΔΠΗΣΡΧΔΗ-ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 
Σα πιηθά επηζηξψζεσλ-επελδχζεσλ πξηλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζα εγθξίλνληαη 
απφ ηελ Τπεξεζία βάζεη δεηγκάησλ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο. 
 
Πξηλ απφ θάζε εξγαζία πιαθφζηξσζεο, επίζηξσζεο ή επέλδπζεο γεληθά ε επηθάλεηα ηνπ 
ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηέιεηα. 
  
Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ πξνζβάιινπλ ή δηαιχνπλ ηα κέηαιια, απηά πξέπεη λα 
πξνζηαηεχνληαη κε θάζε κέζν. 
 

Οη ζηξψζεηο ησλ δαπέδσλ πξέπεη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ λα θαζαξίδνληαη πξνζεθηηθά, 
ρσξίο φκσο πδξνρισξηθφ νμχ (ζπίξην ηνπ άιαηνο), ηδίσο απφ θειίδεο θνληακάησλ θαη 
πδξνειαηνρξσκαηηζκψλ. 
 
Οη πιάθεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κφλν κεηά απφ αθξηβή ράξαμε ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζα 
επηζηξσζνχλ, θαιχηεξα δε αθφκε κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ ζρεδίνπ ηνπνζέηεζεο ησλ πιαθψλ. 
Δηδηθή πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ηεκάρηα πιαθψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ θάπνηα 
πιαθφζηξσζε, πνπ πξέπεη λα θφβνληαη ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο κε θφθηε θαη ζε θακηά 
πεξίπησζε κε ηαλάιηα, ζθαξπέιν ή άιιν κέζν. 
 
Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά φινη νη αξκνί πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθν πάρνο ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Οη αθκέο ησλ πιαθψλ δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα εμέρνπλ απφ ηελ γεληθή επηθάλεηα 
ηεο πιαθφζηξσζεο. 
 
ηηο δηάθνξεο επηζηξψζεηο θαη πιαθνζηξψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε θνξά ηα θνληάκαηα 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην κειέηεο. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ επηζηξψζεσλ, επελδχζεσλ θαη πιαθνζηξψζεσλ 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 

 Δμέηαζε θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ πνπ ζα  επηζηξσζνχλ θαζψο  θαη 
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ηζνπέδσζε κηθξψλ αλσκαιηψλ πξηλ ηελ  θαηαζθεπή ηεο επίζηξσζεο. 

 Αθαίξεζε  θάζε επηρξίζκαηνο ηνπ ηνίρνπ πνπ  εκπνδίδεη ηελ θαηαζθεπή ηεο 
επίζηξσζεο - επέλδπζεο. 

 Ζ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπνζέηεζεο πνπ πηζαλφλ ρξεηαζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο επί 
ηφπνπ δηαζηάζεηο θαζψο θαη ε πξνκήζεηα δεηγκάησλ θαη δνθηκίσλ. 

 Ζ  θαηαζθεπή  θαζαξήο, άςνγεο  θαη ζηεγαλήο  ζπλέλσζεο κε φια  ηα  ππφινηπα  
ηκήκαηα  κε ηα  νπνία έξρεηαη ζε επαθή (π.ρ. ζσιελψζεηο, θξάζπεδα, ζηδεξέληα  
ηεκάρηα, ηεηξάμπια θνπθσκάησλ, ζηθψληα απνρεηεχζεσλ, δηαθφπηεο θιπ.). 

 Ζ  θαηαζθεπή  ηεο αλαγθαίαο  θιίζεο ζηα δάπεδα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ή ηηο 
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

 Ζ  πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ 
επίζηξσζε-επέλδπζε. 

 Ζ  πξνζηαζία   κε  νπνηνδήπνηε   πιηθφ πξνζηαζίαο  ησλ  έηνηκσλ πιαθνζηξψζεσλ  
θαη  επηζηξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηεο αθαίξεζεο ηνπο 
κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 

 
Οη ξχζεηο ησλ πιαθψλ πξέπεη λα είλαη ηειείσο επζχγξακκεο έηζη ψζηε λα κελ 
παξνπζηάδνληαη πνπζελά θνηιφηεηεο ή θακππιφηεηεο. 
 
Οη επηζηξψζεηο θαη πιαθνζηξψζεηο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πεξηδψκαηα πξέπεη λα 
ζπγθνιινχληαη πνιχ θαιά κε ην ππφζηξσκα επάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ γίλεη θαιή ζπγθφιιεζε ή δελ γεκίζεη ηειείσο ην θελφ κεηαμχ ηνπ 
ππνζηξψκαηνο ή ηνπ ηνίρνπ θαη ησλ πιαθνζηξψζεσλ, επηζηξψζεσλ ή επελδχζεσλ 
(απνδεηθλχεηαη πξφρεηξα αλάινγα κε ηνλ ήρν πνπ αθνχγεηαη φηαλ θηππεζεί κε ζθιεξφ 
αληηθείκελν) ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα μαλαθηηάμεη κε δηθή ηνπ δαπάλε ηα ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ πνπ παξνπζηάδνπλ απηά ηα ειαηηψκαηα. 
 
ηε θαηαζθεπή ησλ πιαθνζηξψζεσλ ή επηζηξψζεσλ εμσζηψλ, θιπ. παξφκνησλ ρψξσλ 
πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε ηα δάπεδα απηά λα έρνπλ θαηάιιειε θιίζε 
(ηνπιάρηζηνλ 0,5%) πξνο ηα ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε λα ζπγθεληξψλνληαη ηα 
λεξά (ζηθψληα θιπ.), έηζη ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε αληηζηξνθήο ηεο ξνήο ησλ 
πδάησλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί αθξηβψο ν παξαπάλσ φξνο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα μαλαθηηάμεη ηα δάπεδα πνπ ζα παξνπζηάδνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ θαθνηερλία κε δηθή ηνπ 
δαπάλε θαζψο επίζεο θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαζδήπνηε θχζεο δεκηά πξνμελεζεί απφ ηνλ 
ιφγν απηφ. 
 
Δηδηθφηεξα γηα θάζε είδνο επίζηξσζεο εθηφο απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο ηζρχνπλ θαη ηα 
παξαθάησ. 
 
8.2.4.1 Κυβόλιθοι 
 

Ο θπβφιηζνη ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζε άκκν. Όπνπ απαηηείηαη, ζα εγθηβσηηζζνχλ ζε ρπηά επί 
ηφπνπ θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα ή θπβφιηζνπο θηηζηνχο. 
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Πάλσ ζην θαιά ζπκππθλσκέλν ρψκα ζα θαηαζθεπαζζεί ππφβαζε απφ πιηθφ 3Α πάρνπο 20 
cm, θαιά ζπκππθλσκέλν. Πάλσ ζ’ απηφ ζα επηζηξσζεί γεσχθαζκα κε πθαληψλ 

πνιπεζηεξηθψλ ηλψλ βάξνπο 205 gr/m
3
 γηα λα εκπνδίδεηαη ην πέξαζκα ησλ θφθθσλ ηεο 

άκκνπ. 
 
Ζ ζηξψζε ηεο άκκνπ ζα απνηειείηαη απφ θαζαξή άκκν πνπ λα κελ πεξηέρεη πξνζκίμεηο 
άιισλ πιηθψλ πάλσ απφ 3% (άξγηιν, ρψκα θ.ιπ.). Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ ζα 
είλαη κε κέγηζηε δηάκεηξν 7 mm κε ηνπιάρηζηνλ 80% ηνπ πιηθνχ θάησ ησλ 4 mm. Σν πάρνο 
ηεο ζηξψζεο άκκνπ, αθνχ γίλεη ε ζπκπχθλσζε πξέπεη λα είλαη 30 έσο 50 mm ζε αληίζηξνθε 
αλαινγία πξνο ηε ζθιεξφηεηα ηνπ εδάθνπο. ε θακία πεξίπησζε νη θιίζεηο δελ πξέπεη λα 
δεκηνπξγεζνχλ αιιάδνληαο ην πάρνο απηήο ηεο ζηξψζεο άκκνπ. Μηα ηέηνηα αιιαγή ζα 
πξνθαινχζε δηαθνξεηηθέο θαζηδήζεηο ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ δαπέδνπ κε άκεζε επίπησζε θαη 
ζηε ζηεγαλφηεηα ηεο ηειηθήο ηνπ επηθάλεηαο. 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θπβνιίζσλ γίλεηαη ζπλήζσο κε ην ρέξη ηνπνζεηψληαο ηα ζηεγλά (ρσξίο 
θνλίακα) ην έλα δίπια ζην άιιν κε αξκφ 3 mm κεηαμχ ηνπο. Μέρξη λα νινθιεξσζεί ε 
ζπκπίεζε ηνπ δαπέδνπ, δελ ζα επηβαξχλεηαη κε άιια θνξηία εθηφο απφ απηά ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο. Οη θπβφιηζνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 1 έσο 1,5 cm 
πεξίπνπ ςειφηεξα απφ ηελ επηδησθφκελε ηειηθή ζηάζκε. Ζ κεηέπεηηα ζπκπίεζε κε δνλεηηθέο 
πιάθεο κε ιαζηηρέλην πέικα ζα θέξεη ην δάπεδν ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε. ηα πιάγηα 
ηειεηψκαηα ηνπ δαπέδνπ (θξάζπεδα) ρξεηάδεηαη νη θπβφιηζνη λα θφβνληαη κε θαηάιιειν 
θφθηε. 

 
Αθνχ ζπκπηεζζεί ην δάπεδν, ζηξψλεηαη ιεπηή θνζθηληζκέλε άκκνο ζαιάζζεο πάλσ απφ 
ηνπο θπβφιηζνπο γηα έλα πξψην γέκηζκα ησλ αξκψλ. πληζηάηαη ε δηάζηξσζε θαη άιισλ 
ζηξψζεσλ άκκνπ, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πιήξε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ θαη ηελ ηέιεηα 
εθαξκνγή ησλ θπβνιίζσλ. Αθνινπζεί πάληα θαζάξηζκα ηνπ δαπέδνπ απφ ηελ άκκν. 

 
Παξφιν πνπ ην δάπεδν είλαη ζε ζέζε λα απνκαθξχλεη ηα επηθαλεηαθά λεξά κέζσ ησλ αξκψλ 
ησλ ζηνηρείσλ είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ησλ θιίζεσλ ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ 
δαπέδνπ γηαηί κε ηνλ θαηξφ νη αξκνί ζθξαγίδνληαη απφ κε δηαπεξαηά πιηθά. Οη θιίζεηο 
εγθάξζηα, πξέπεη λα είλαη 1% ηνπιάρηζηνλ. 
 
 
Β.  ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

ΓΔΝΗΚΑ 
 
Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
επίβιεςε πξνο έγθξηζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 
απαξαίηεησλ εγγξάθσλ πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ (CE, πηζηνπνηεηηθά 
πνηφηεηαο θ.α.).  
 
Όια ηα πιηθά θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ηππνπνηεκέλα πξντφληα 
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γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ, πνπ αζρνινχληαη θαλνληθά κε ηελ παξαγσγή ηέηνησλ πιηθψλ, 
ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα έρνπλ ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο. Διαηησκαηηθά πιηθά ή ηερληθφο εμνπιηζκφο πνπ έπαζε δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θαηαζθεπήο ή δνθηκψλ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ή ζα δηνξζσζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
Δπηβιέπνληα Μεραληθνχ.  
 
Σα πιηθά θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Ζ εγθαηάζηαζε ζα εθηειεζηεί απφ εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, 
θαηάιιεινπο γηα ηελ απαηηνχκελε εξγαζία. Κάζε πιηθφ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
επίβιεςεο, πνπ έρεη ην δηθαίσκα απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά 
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη αλεπαξθή ή κε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 
 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΡΓΔΤΖ 

 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΧΛΖΝΧΔΧΝ - ΣΑΦΡΟΗ 
 
Σα δίθηπα ζσιελψζεσλ εθηφο θηηξίνπ εληφο εδάθνπο δελ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζε 
πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ελδερφκελνο θίλδπλνο επηδήκησλ θαηαπνλήζεσλ, εθηφο εάλ ιεθζνχλ 
θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο έλαληη απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 
 
Ζ δηαδξνκή ησλ ζσιελψζεσλ εθηφο θηηξίνπ εληφο εδάθνπο πξέπεη λα επηιέγεηαη έηζη, ψζηε 
λα ηεξείηαη απφζηαζε αζθαιείαο απφ άιιεο ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο. Οη απνζηάζεηο απφ 
ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηε δηάκεηξν ηνπ 
αγσγνχ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο (π.ρ. κειινληηθή ζπληήξεζε). ε δηαζηαπξψζεηο θαη 
παξάιιειεο νδεχζεηο θαισδίσλ θαη αγσγψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε απφζηαζε 
0.2m. ε πεξίπησζε κηθξφηεξεο ειάρηζηεο απφζηαζεο πξέπεη λα απνθιείεηαη ε επαθή κε 
ρξήζε θαηάιιεισλ κέηξσλ, π.ρ. κε ελδηάκεζε ηνπνζέηεζε κνλσηηθψλ πεξηβιεκάησλ ή 
πιαθψλ. 
 
Οη ηάθξνη ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιήλσλ γεληθά θαηαζθεπάδνληαη ρσξίο ελίζρπζε. Γηα ηελ 
απνθπγή αλεπίηξεπησλ ηάζεσλ ζηνλ ππφγεην αγσγφ ν ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδεηαη έηζη, ψζηε ε ζσιήλσζε λα εδξάδεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο.Πξέπεη λα δίλεηαη 
πξνζνρή ζηηο ππνρσξήζεηο εδαθψλ, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ησλ ηάθξσλ. Ζ θαηαλνκή ηεο 
ηάθξνπ θαη ην είδνο έδξαζεο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 
ηνπ ζσιήλα.  
 
Αλ δελ πξνβιέπεηαη είζνδνο πξνζσπηθνχ γηα εξγαζίεο κέζα ζηελ ηάθξν, ηφηε ζα πξέπεη λα 
ηεξνχληαη ηα ειάρηζηα πιάηε: 

 γηα βάζνο κέρξη 0.90m: 0.40m 

 γηα βάζνο κέρξη 1.00m: 0.50m 

 γηα βάζνο κέρξη 1.25m: 0.60m 
 
Αλ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ εξγαζίεο κέζα ζηελ ηάθξν (θαη φρη ζε εηδηθά ζθάκκαηα, 
θαηαζθεπαδφκελα ζηα ζεκεία πνπ ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο), ηφηε νη ηάθξνη πξέπεη λα έρνπλ 
ειάρηζηα πιάηε: 
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 0.60m γηα ηάθξνπο ρσξίο ελίζρπζε κε βάζνο κέρξη 1.75m 

 0.70m γηα ηάθξνπο κε κεξηθή ή νιηθή ελίζρπζε κε βάζνο κέρξη 1.75m 
 
Αλ ην έδαθνο δελ είλαη ηθαλφ λα παξαιακβάλεη θνξηία ή πεξηέρεη κεγάια πνζά πγξαζίαο ν 
αγσγφο πξέπεη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα αζθαιίδεηαη έλαληη βχζηζεο ή εμψζεζεο πξνο ηα 
άλσ. 
 
Ζ επίρσζε ηεο ηάθξνπ πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
αγσγνχ. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα πεξηβάιινληαη κε ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 10cm απφ πιηθά 
επίρσζεο θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο γηα ηε κεραληθή αληνρή ηεο επηθάλεηαο ησλ ζσιήλσλ ή 
ηεο κφλσζεο (π.ρ. άκκνο ιαηνκείνπ). Σα πιηθά απηά ζπκπηέδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα γεκίζεη 
ε πεξηνρή γχξσ απφ ην ζσιήλα.  Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πιήξσζε ηνπ 
ρψξνπ κεηαμχ ζσιήλα θαη πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ. ην ππφινηπν ηκήκα ε 
ηάθξνο κπνξεί λα επηρσζεί κε πιηθά εθζθαθήο.  
 
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δίπια ζηελ ηάθξν πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηάιιειε 
κέξηκλα ψζηε λα απνθεπρζεί ν ηξαπκαηηζκφο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο (γηα ηνπο ζσιήλεο 
πνιπαηζπιελίνπ) ή ηεο επηθαλεηαθήο πξνζηαζίαο. 
 
Σν θαηέβαζκα ησλ ζσιήλσλ ζηελ ηάθξν πξέπεη λα γίλεη αθνχ έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη βαξηέο 
εξγαζίεο εθζθαθήο, έρνπλ απνκαθξπλζεί αλψκαιεο επηθάλεηεο (πέηξεο θιπ.) θαη ε θιίλε ηεο 
ηάθξνπ έρεη επηζηξσζεί κε πιηθά επίρσζεο ζε πάρνο ηνπιάρηζηνλ 10cm, ψζηε ε ζσιήλσζε 
λα εδξάδεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζηελ θιίλε ηεο ηάθξνπ ρσξίο θελά. Πξηλ ην θαηέβαζκα 
ειέγρεηαη ε επηθαλεηαθή πξνζηαζία θαη δηνξζψλνληαη ηπρφλ ζθάικαηα ή βιάβεο. Γηα ην 
θαηέβαζκα, ζε πεξίπησζε ζσιελψζεσλ κεγάισλ δηακέηξσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αλπςσηηθά 
κεραλήκαηα κε πιαηείο θαη ιείνπο ανξηήξεο ή ηκάληεο. Ζ αλάξηεζε γίλεηαη ζε θαηάιιειεο 
απνζηάζεηο, ψζηε λα κελ εκθαληζζνχλ αλεπηζχκεηεο ηάζεηο ζηνπο ζσιήλεο θαη γεληθά 
ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα γηα λα κελ πξνθιεζνχλ βιάβεο. 
 
ε πεξίπησζε εξγαζηψλ κέζα ζηελ ηάθξν, ην πιάηνο απηήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο 
δηεπξχλεηαη ή / θαη απμάλεη ην βάζνο ηεο. Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 
λα κελ εηζέξρνληαη μέλα ζψκαηα κέζα ζηνπο ζσιήλεο. 
 
Οη ζσιήλεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη εζσηεξηθά θαζαξνί. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 
αλσηέξσ εξγαζηψλ ε ηάθξνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηεγλή. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη 
θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ γίλεη απνζηξάγγηζε ζηελ ηάθξν, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο 
θεθιηκέλσλ εδαθψλ. 
 
Οη ζσιελψζεηο εληφο εδάθνπο πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζε θπιαζζφκελα θαηάιιεια 
ζρέδηα. 
 
Οη ζσιελψζεηο εληφο εδάθνπο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπο κε πιαζηηθφ 
πιέγκα θηλδχλνπ κπιε ρξψκαηνο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ 30cm επάλσ απφ ηνπο 
ζσιήλεο. 
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ΠΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΓΟΚΗΜΖ 
 
Πξηλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη φιεο νη ζσιελψζεηο λα θαζαξηζζνχλ κε 
επηκέιεηα θαη λα μεπιπζνχλ έηζη ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ κέζα απφ ηηο ζσιελψζεηο μέλα 
ζψκαηα πνπ έρνπλ παξακείλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Οη βαιβίδεο αεξηζκνχ 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε κεηά ηνλ θαζαξηζκφ. 
 
Καηά ηελ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα αλνίγεηαη ζηαδηαθά ν γεληθφο δηαθφπηεο 
ζηνλ αγσγφ ζχλδεζεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ πιήγκαηα πίεζεο θαη δεκηέο πξέπεη λα γίλεη 
πξνζεθηηθή θαη πιήξεο εμαέξσζε απφ ηελ πην απνκαθξπζκέλε ιήςε ηεο πςειφηεξεο 
ζηάζκεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 
 
Ζ έηνηκε εγθαηάζηαζε (νιφθιεξε ή ζε ηκήκαηα) πξέπεη πξηλ απφ ηελ θάιπςε ησλ 
ζσιελψζεσλ, λα δνθηκαζζεί γηα ηελ ζηεγαλφηεηά ηεο κε δνθηκή δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10min 
θαη πίεζε 1.5 θνξά κεγαιχηεξε απφ ηελ πςειφηεξε πίεζε ιεηηνπξγίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δνθηκήο δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηαζζεί δηαξξνή ή πηψζε πίεζεο. 
 
Γηαξξνέο ή ηπρφλ ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη θαη 
ε δνθηκή επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ δηαπηζησζεί ε επηζπκεηή ιεηηνπξγία θαη ζηεγαλφηεηα. 
 
Όια ηα φξγαλα εθξνήο δνθηκάδνληαη έλα πξνο έλα γηα λα δηαπηζησζεί αλ δεκηνπξγνχλ 
πδξαπιηθφ πιήγκα ζηελ εγθαηάζηαζε. Όζα δεκηνπξγνχλ πιήγκα ζεσξνχληαη αθαηάιιεια θαη 
αληηθαζίζηαληαη κε άιιν ηχπν. Δάλ παξνπζηαζηεί πιήγκα θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 
εγθαηάζηαζεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε φξγαλν εθξνήο πξέπεη λα απνζβέλεηαη κε ηνπνζέηεζε 
δνρείνπ κε ζχιαθα αέξα ή άιιεο εηδηθήο απνζβεζηηθήο δηάηαμεο. 
 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
ε φηη αθνξά ζηελ παξαιαβή Δγθαηαζηάζεσλ Ύδξεπζεο θηηξηαθψλ έξγσλ ηνπ δεκνζίνπ 
εθαξκφδνληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
 
ΓΗΚΣΤΟ ΤΠΔΓΑΦΗΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
 
Σα ππφγεηα δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ ή δηαλνκψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε θαιψδηα ΝΤΤ, πνπ 
νδεχνπλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο ζηα ζρέδηα. Οη ζσιήλεο 
ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ραληάθηα. Καηά ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απφ ηνπο ζσιήλεο ζα 
απνθεχγεηαη ε επαθή ηεο κνλψζεσο κε ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. 
ηηο δηαζηαπξψζεηο κε ινηπά δίθηπα, ηα θαιψδηα ειεθηξνθσηηζκνχ ζα ηνπνζεηνχληαη θάησ 
απφ ηα θαιψδηα αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ηηο ζσιελψζεηο λεξνχ θαη επάλσ απφ ηα θαιψδηα 
κέζεο ηάζεο. Καηά ηελ παξάιιειε φδεπζε θαισδίσλ ειεθηξνθσηηζκνχ κε θαιψδηα αζζελψλ 
ξεπκάησλ, ζσιήλεο λεξνχ θηι. ζα ηεξείηαη νξηδφληηα απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 30εθ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΑ ΚΑΛΧΓΗΑ  ΝΤΤ 
 
Σα θαιψδηα ηχπνπ ΝΤΤ ζα έρνπλ καλδχα θαη επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθφ ζχκθσλα κε 
ΔΛΟΣ 843/85 θαη ηνπο Γεξκαλ. Καλνλ.  VDE 0271.  Δπίζεο ηζρχεη ν πηλ. ΗΗΗ ηνπ αξζξ. 135 
ησλ Κ.Δ.Ζ.Δ. 
Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 1KV. Οη αγσγνί ζα είλαη ράιθηλνη κνλφθισλνη ή πνιχθισλνη 
αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπο κε κφλσζε απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC. Ζ εζσηεξηθή 
επέλδπζε ηνπ θαισδίνπ ζα είλαη απφ ειαζηηθφ ή ηαηλία PVC. Δμσηεξηθά ζα έρεη επέλδπζε 
απφ PVC. Σν θαιψδην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην VDE-0271. Καιψδηα 
κνλνπνιηθά ή πνιππνιηθά θαηά VDE-0271 ηάζεο 0,6/1ΚV κνλφθισλα ή πνιχθισλα, κε 
ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε (PVC), κε εζσηεξηθή επέλδπζε απφ ειαζηηθφ γηα αγσγνχο θπθιηθήο 
δηαηνκήο ή απφ ειηθνεηδή κνλσηηθή ζεξκνπιαζηηθή ηαηλία γηα αγσγνχο δηαηνκήο θπθιηθνχ 
ηνκέα θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθή χιε PVC, ηχπνπ ΝΤΤ. 
Σα θαιψδηα ΝΤΤ ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε ζσιήλεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνπο ράλδαθεο 
θαη ζα ειεθηξνδνηήζνπλ απφ ηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ φια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα.  
ε θάζε ειεθηξηθή γξακκή θαη θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή δηαηνκήο ησλ 
αγσγψλ θαισδίνπ. 
Ο εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαισδίνπ. Απιφο 
ηξαπκαηηζκφο απηψλ κπνξεί λα επηθέξεη κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ αλσκαιία ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηελ νπνία νθείιεη ν εξγνιάβνο λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο θαηά 
ην ρξφλν εγγχεζεο ηνπ έξγνπ. 
Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηα ππφγεηα θαιψδηα ΝΤΤ απφ ην θξεάηην, 
ζα εηζέξρνληαη κέζα ζηνλ ηζηφ κέζσ ηεο εηδηθήο ππνδνκήο πνπ έρεη γίλεη ζε απηφ (νπέο 
δηέιεπζεο, πιαζηηθή ζσιήλα, θιπ). Θα αλέξρνληαη κέρξη ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, φπνπ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαθιάδσζε θαη ην θφςηκν ησλ θαισδίσλ θαη ελ ζπλερεία απφ ηνλ ίδην 
αθξηβψο δξφκν ζα επηζηξέθνπλ ζην θξεάηην γηα λα ζπλερίζνπλ κέζσ ηνπ ράλδαθα κέρξη ην 
επφκελν θξεάηην ηζηνχ. Οη δηαθιαδψζεηο ησλ θαισδίσλ κέζα ζην έδαθνο κε ρπηνζηδεξνχο ή 
πιαζηηθνχο δηαθιαδσηήξεο (κνχθεο) θαηά βάζε απαγνξεχνληαη. ε νξηζκέλεο κφλν 
πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί άιιε ιχζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνχθεο 
ΥΤΣΟΡΖΣΗΝΖ άξηζηεο πνηφηεηαο, ηα δε κνπθαξίζκαηα ζα γίλνληαη κέζα ζηα θξεάηηα. 
Κπξίσο νη δηαθιαδψζεηο πξνο άιιε γξακκή ζα γίλνληαη ζην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ. Γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ ηνλ εξγνιάβν ζηα αθξνθηβψηηα 
δηαθιάδσζεο.  

 
ΤΠΟΓΔΗΑ ΟΓΔΤΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ ΔΝΣΟ ΔΓΑΦΟΤ 
 
Σα θαιψδηα ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ (κνλνθαζηθά θαη ηξηθαζηθά) ζα ηνπνζεηεζνχλ ππφγεηα ζε 
βάζνο 0,75m κέζα ζε πιαζηηθή ζσιήλα Φ90mm/6atm ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. Αξρηθά ζα 
γίλεη ε εθζθαθή ηνπ ραληαθηνχ ζε δηαζηάζεηο αλάινγεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα 
ηνπνζεηεζνχλ. Ζ αθηίλα θακππιφηεηαο, φηαλ αιιάδεη ε θαηεχζπλζε ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ, 
πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ησλ πιαζηηθψλ 
θαισδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη ζπλδέζεηο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ ηχπνπ ΝΤΤ ζα 
γίλνπλ κε πιαζηηθή δηκεξή θφξκα. Γειαδή κεηά ηελ αγψγηκε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ ηνπ 
θαισδίνπ ην ζεκείν ηεο ζχλδεζεο πεξηβάιιεηαη απφ πιαζηηθή δηκεξή θφξκα, κέζα ζηελ 
νπνία ρχλεηαη πγξφ κείγκα, πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηελ αλάκημε επνμηθήο ξεηίλεο θαη 
ζθιεξπληηθνχ. Σν πγξφ απηφ κίγκα κεηά ηελ απφ ιίγεο ψξεο ζθιεξαίλεη, νπφηε ε πιαζηηθή 
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θφξκα κπνξεί είηε λα αθαηξεζεί, είηε λα παξακείλεη επάλσ ζην ζηεξεφ πεξίβιεκα, πνπ έρεη 
ζρεκαηηζηεί. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ εμαγσγή ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
θαηάιιεια θξεάηηα επηζεψξεζεο κε ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα κε θαηάιιειν πιαίζην θαη ζα 
εθάπηνληαη ζηελ ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. Ζ ζχλδεζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο 
πξαγκαηνπνηείηαη κε απιή εηζρψξεζε ηνπ άθξνπ ηνπ ελφο ζηελ ππνδνρή ηνπ άιινπ ρσξίο 
ηελ παξεκβνιή ζπγθνιιεηηθήο νπζίαο ή εηδηθνχ ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ. Σα άθξα ησλ 
πιαζηηθψλ ζσιήλσλ ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηα θξεάηηα, δελ ζα πξνεμέρνπλ ζην εζσηεξηθφ 
απηψλ, αιιά ζα έρνπλ νκαιά δηακνξθσκέλα άθξα κε ηζηκεληνθνλία. 
ηηο δηαβάζεηο (θάζεηε ηνκή ζηνλ δξφκν) ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 
επηηεπζρνχλ ηα απαξαίηεηα βάζε εθζθαθήο νη ζσιελψζεηο ζα εγθηβσηίδνληαη ζε κπεηφλ. 
χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.  
ηηο δηαβάζεηο ζα ηνπνζεηείηαη πάληνηε έλαο επί πιένλ ζσιήλαο γηα κειινληηθή ρξήζε.  Πξηλ 
ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη εληνπηζκφο φισλ ησλ ππφγεησλ θαισδίσλ ή άιισλ 
δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ζήκαλζε ηνπο. 
Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα επαλαθέξεη ην νδφζηξσκα ζηελ 
πξνεγνχκελε ηνπ θαηάζηαζε. 
ηνλ ράλδαθα πνπ ζα πεξάζνπλ ηα εμσηεξηθά ειεθηξνινγηθά δίθηπα, είηε νη ζσιελψζεηο ζα 
εγθηβσηίδνληαη ζε κπεηφλ είηε φρη, ζα ηνπνζεηεζεί εηδηθφ δηθηπσηφ πιαζηηθφ πιέγκα 
ζήκαλζεο ππνγείσλ αγσγψλ. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαισδίσλ θαη αγσγψλ εθηφο ζσιελψζεσλ . 
 
ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΟΗ  ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΓΗΔΛΔΤΔΧ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
 

Οη γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο δελ ζα έρνπλ κνλσηηθή επέλδπζε γη'απηφ θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ ηχπνπ ΝΤΜ ή 
ΝΤΤ. Θα είλαη κεζαίνπ ηχπνπ (ISO MEDIUM θφθθηλε εηηηθέηηα) θαηά DIN 2439. Θα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαιψδηα ΝΤΤ ή ΝΤΜ είλαη νξαηά. 

 
ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΧΛΖΝΔ ΓΗΔΛΔΤΔΧ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ 
 

Πιαζηηθνί ζσιήλεο πηέζεσο 6atm απφ ζθιεξφ PVC θαηά DIN 8061/8062 θαη NHS3, ιείνη 
θαηάιιεινη γηα ζχλδεζε κε δηπιή κνχθα ζπγθνιιήζεσο απφ ζθιεξφ PVC, ρσξίο δαθηχιηνπο 
ζηεγαλφηεηαο, ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ απφ 50 mm έσο 200 mm. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ πξνζηαζία θαισδίσλ ζε νδεχζεηο κεγάινπ κήθνπο κέζα ζε ηάθξνπο, θαλάιηα θηι. Ο 
επηβιέπσλ ζα δψζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ γηα 
λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εμαγσγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηπρφλ 
θαηεζηξακκέλσλ θαισδίσλ. Ζ ζπλέρεηα ηνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα ζα δηαθφπηεηαη απφ ην 
θξεάηην ησλ ηζηψλ.  

 
ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ 
Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δηαθιαδψζεηο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ ΝΤΤ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 
ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ. ηνλ ππζκέλα ησλ θξεαηίσλ ζα 
δεκηνπξγεζεί άλνηγκα πιεξσκέλν κε ζθχξα σο θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
απνρέηεπζε ησλ φκβξησλ. Δπηπιένλ, ζηηο πιεπξέο ηνπο ζα δεκηνπξγεζνχλ αλνίγκαηα 
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζσιήλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζ’ απηά. Σα θξεάηηα ζα θαιχπηνληαη 
κε ρπηνζίδεξν θάιπκκα θιάζεσο Α15. Ζ δφκεζε ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη απφ νπιηζκέλν 
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ζθπξφδεκα Β160, 300ριγ. ηζηκέληνπ, πάρνπο 15cm ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ηνλ 
ππζκέλα. 

 
ΣΔΓΑΝΟΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ, IP65 – ΠΗΛΛΑΡ 
 
Όινη νη πίλαθεο δηαλνκήο πξνβιέπνληαη κεηαιιηθνί κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP65, ηχπνπ 
εξκαξίνπ γηα δπγνχο θαη φξγαλα δηαθνπήο έσο 400Α  
Οη πίλαθεο ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζα ζπλαξκνινγεζνχλ ζην εξγνζηάζην ή ζην εξγαζηήξην 
θαηαζθεπήο ηνπο θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζην εξγνηάμην έηνηκνη γηα ζχλδεζε. Όινη νη πίλαθεο 
εξκαξίνπ ζα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0100 παξ. 3b θαη παξ. 30b, VDE 0606, DIN 
43380 θαη DIN 40050/IEC 144. 
Γεληθά ε ζπλδεζκνινγία ηνπ πίλαθα ζα είλαη πιήξεο, ζε ηξφπν ψζηε λα κελ απαηηείηαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ παξά κφλν ε ηνπνζέηεζή ηνπ θαη ε ζχλδεζε κε ηηο πξνζεξρφκελεο θαη 
απεξρφκελεο γξακκέο, ζα έρεη δε δνθηκαζηεί θαη ππνζηεί έιεγρν κνλψζεσλ, πξέπεη δε απηά 
λα ζπκθσλνχλ θαη’ ειάρηζην κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη κε 
ηνλ θαλνληζκφ VDE 0100. 
Θα έρνπλ ηηο εθεδξηθέο ζέζεηο πνπ απνηππψλνληαη ζηα ζρέδηα.   
 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 
Όια ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη θαηαζθεπήο SIEMENS ή ABB ή HAGER ή LEGRAND. 
Σν ειεθηξνινγηθφ πιηθφ (ιπρλίεο, αζθάιεηεο, κηθξναπηφκαηνη, δηαθφπηεο δηαξξνήο, 
ξαγνδηαθφπηεο θηι) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη απαξαίηεηα ηνπ ηδίνπ 
εξγνζηαζίνπ. 
ε φινπο ηνπο πίλαθεο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ζα ηνπνζεηεζεί ηξηθαζηθφ ξειέ 
δηαξξνήο 30 mA. 
Σα φξγαλα κεηξήζεσο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθεο θαη ζα είλαη θιάζεσο 
1.5 θαηά DIN 43780 θαη επηπιένλ ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0-410/DIN 7410, DIN 
43700 θαη DIN 43802. Θα είλαη δηαζηάζεσλ 144X144mm γεληθψο πιελ ακπεξνκέηξσλ επί 
κέξνπο θπθισκάησλ ηα νπνία ζα είλαη 96X96 mm. Ζ ηάζε δνθηκήο ηνπο ζα είλαη ηνπιάρηζην 
2KV 50HZ. 

 
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΧΜΑ ΔΠΗ ΗΣΟΤ 6,00m  
ηελ θνξπθή ησλ κεηαιιηθψλ ηζηψλ χςνπο 6,00 m ηνπνζεηνχληαη θσηηζηηθά ζψκαηα 
θαηάιιεια γηα νδνθσηηζκφ . Σν ζψκα ζα δηαζέηεη θσηηζηηθή κνλάδα ηχπνπ LED κε 32 LED . 
Ζ ηζρχο ζα αλέξρεηαη ην κέγηζην ζηα 52W ( ζηα 500mA ) ή ζηα 31W ( ζηα 350mA ) . Σα δχν 
θσηηζηηθά ζα είλαη ηε ίδηαο νηθνγέλεηαο . 
Tα ππφ πξνκήζεηα θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

1. Nα πιεξνχλ ηα θάησζη γεληθά θαη εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
2. Nα ζπλνδεχνληαη απφ φιεο ηηο δεηνχκελεο πηζηνπνηήζεηο-δηαζθαιίζεηο 

 
1. Γεληθά Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά . 
1.1 Υαξαθηεξηζηηθά Καηαζθεπήο. 
 Φσηηζηηθφ ζψκα θαηάιιειν γηα νδνθσηηζκφ . 
 ψκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκηλίνπ πςειήο πίεζεο 
 ψκα Βακκέλν κε εηδηθή πνιπεζηεξηθή Βαθή πνχδξαο γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο 

δηάβξσζεο 
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 Καηάιιειε δηακφξθσζε ζην ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ (πηεξχγηα ή ςχθηξεο) γηα Βέιηηζηε 
απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο. 

 Αεξνδπλακηθφο ζρεδηαζκφο γηα πεξηνξηζκφ ηεο ηαιάλησζεο 
 Δχθνιε πξφζβαζε ζην ηκήκα ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ κε ζθνπφ ηελ εχθνιε θαη 

γξήγνξε                  ζπληήξεζε.  
 Υξψκα Βαθήο: Οπνηαδήπνηε RAL/AKZO ρξψκα αξεζθείαο ηεο επηβιέπνπζαο αξρήο , 

κε βαθή       ζχκθσλα κε ην πξφηππν RoHS . 
 

1.2 Μέζνδνο Σνπνζέηεζεο . 
 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε θνξπθή ηζηνχ δηακέηξνπ Φ60. 
 Γπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο θιίζεο απφ απφ 0° έσο +10° 

 
1.3 χζηεκα Οπηηθήο Μνλάδαο. 
 Οπηηθή κνλάδα ησλ LED: Σνπνζέηεζε ζε εηδηθήο θαηαζθεπήο πιαίζην αινπκηλίνπ ΗΡ66 
 Πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα: Καηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο θαη θαζαξφηεηαο                         

πνιπθαξβνληθφ πιηθφ (PC) κε αληνρή ζηελ ζεξκνθξαζία θαη ζηελ UV αθηηλνβνιία.   
 Καηαλνκή θσηεηλήο έληαζεο: Κάζε LED Chip ζα θαιχπηεηαη απφ πνιπθαξΒνληθφ 

θαθφ , κεγάιεο   ζεξκηθήο θαη κεραληθήο αληνρήο κε ζθνπφ ηελ επηζπκεηή θαηαλνκή 
θσηηζκνχ. 

 FULL CUT OFF θαηά IESNA: Μεδεληθή εθπνκπή θσηφο πάλσ απφ ηηο 90° 
(ULOR=0%), γηα ηνλ     πεξηνξηζκφ ηεο θσηνξχπαλζεο . 

 Γηαρξνληθφηεηα: ρεδηαζκφο κε εχθνια απνζπψκελε νπηηθή κνλάδα LED κε ζθνπφ 
ηελ εχθνιε     ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 Σν θχθισκα ησλ LED: ρεδηαζκέλν γηα δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ LED 
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ led. 

 
 1.4 Θεξκηθή Γηαρείξεζε . 
 χζηεκα απαγσγήο ζεξκφηεηαο γηα δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ LED θαη 

ηελ                αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θσηηζηηθνχ. 
 Απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ Thermistors- 

NTC: ε πεξίπησζε απξφζκελεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ LED, απηφκαηε 
κείσζε ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο ησλ LED απφ ηνλ driver, κε ζθνπφ ηελ πηψζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπο. 

 Έιεγρνο θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ driver ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ                      
ζεξκνθξαζίαο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο. 

 
1.5 Πξνζηαζία  
 χζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξηάζεηο 10kV θαη 10kA γηα ηελ πιήξε δηαζθάιηζε θαη 

πξνζηαζία απφ ειεθηξηθέο αλσκαιίεο. 
 Γείθηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ66 , γηα ην ηκήκα ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ θαη γηα 

ην ηκήκα ηεο νπηηθήο κνλάδαο , θαηά ΔΝ 60598. 
 Πξνζηαζία ηνπ γπάιηλνπ θαιχκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο νπηηθήο κνλάδαο ζε πςειέο 

θξνχζεηο ηνπιάρηζηνλ ΗΚ-08 , θαηά ΔΝ 62262. 
 
 1.6 Ζιεθηξηθά Υαξαθηεξηζηηθά. 
 Σάζε ιεηηνπξγίαο : 120V – 277V @ 50Hz. 
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 Tάζε ιεηηνπξγίαο LED : 32 LED @ 500mA ή ελαιιαθηηθά 32 LED @ 350 mA . 
 πληειεζηήο απφδνζεο ειεθηξνληθνχ driver : 0,9. 
 Κιάζε κφλσζεο : CLASS I. 

 
 1.7 Υξφλνο Δξγνζηαζηαθήο Δγθχεζεο . 
       Σνπιάρηζηνλ 5 έηε.  
 
 2. Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά . 
 Ολνκαζηηθή ηζρχο θσηηζηηθνχ : 52 Watt ή 31 Watt ( 2 ηχπνη θσηηζηηθψλ )  
 Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνχ : 5.960 Lm ( γηα ην θσηηζηηθφ ησλ 56W ) θαη 4450 Lm ( γηα ην 

θσηηζηηθφ ησλ 31W ). 
 Φσηεηλή απφδνζε θσηηζηηθνχ @ Tq 25°C : 114 Lm/W ή 123 Lm/W ( θσηηζηηθφ ησλ 

56W ή ησλ 31W ) 
 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θσηηζηηθνχ Ta : ηνπιάρηζηνλ απφ -20 C έσο + 50C . 

 χζηεκα νπηηθήο κεηάδνζεο : Γηπιή Αζπκκεηξία , θαηάιιειε γηα νδνθσηηζκφ ( 
θαηά IESNA ) . 

 πληειεζηήο Αλεκνπνίεζεο : 0,057 m2 

 Γείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο CRI : κεγαιχηεξε απφ 70. 

 Θεξκνθξαζία ρξψκαηνο : 4.250 Kelvin +/- 5% . 

 Γηάξθεηα Φσηεηλήο Ρνήο : L90B10 ®Tq=25°C ( 100.000 ψξεο κε Βάζε ηελ έθζεζε 

LM80 ΣΜ- 21 ) . 

 Βάξνο θσηηζηηθνχ : < 9 kg. 

 
 3. Πηζηνπνηήζεηο & Γηαζθαιίζεηο . 

 Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE. 

 πκκφξθσζε κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο :  

    Οδεγία 2014/35/ΔΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

    Οδεγία 2014/30/EK (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

    Οδεγία 2011 /65/EK (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS 2) 

    Οδεγία 2012/19/ΔΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 To θσηηζηηθφ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: 

    ΔΝ 60598-1 (Γεληθφ Πξφηππν Φσηηζηηθψλ) 

    ΔΝ 60598-2-3 (Δηδηθφ Πξφηππν γηα Φσηηζηηθά Γξφκσλ) 

    ΔΝ 55015 (Πξφηππν ξαδηνδηαηαξαρψλ) 

    ΔΝ 61547 (Πξφηππν  ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο) 

    ΔΝ 61000-3-2 & ΔΝ 61000-3-3 (Όξηα Δθπνκπψλ Αξκνληθψλ Γηαθπκάλζεσλ) 
    ΔΝ 62471 (Πξφηππν γηα ηε ΦσηνΒηνινγηθή Καηαιιειφιεηα) 

 Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα θέξεη απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο : 
    Πηζηνπνηεηηθά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 

 
    4.  πκκφξθσζε θαηά RoHS 
Κάζε θσηηζηηθφ ζα ζπλνδεχεηαη : 
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 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ θσηηζηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα δσήο 
ησλ LED , ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε IES LM-80 θαη ΣΜ21 πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ 
εμαζζέλεζε ηεο αξρηθήο απφδνζεο ησλ LED. 

 Σερληθή έθζεζε δνθηκψλ ( test report ) γηα ηνλ δείθηε ζηεγαλφηεηαο ΗΡ θαη ηνλ δείθηε 
κεραληθήο θξνχζεο ΗΚ , ψζηε λα επαιεζεχνληαη ηα αλαγξαθφκελα ζην ηερληθφ 
θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ LED πνπ ζα δειψλεηαη ε αθξηβήο νλνκαζία ηνπο θαη 
πσο ηα LED ζε ζπλδπαζκφ κε ην ξεχκα ηξνθνδνζίαο πνπ πξνζθέξνληαη, έρνπλ 
δνθηκαζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 10.000 ψξεο ζε πεξηβάιινλ εξγαζηεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ 
πιήξε δηαζθάιηζε ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο απφδνζεο. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο , κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε 
ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία. 

 Πιήξε θσηνηερληθά ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή .tdt ή .ies, θαηάιιεια γηα άκεζε 
εηζαγσγή ζε αλνηθηά πξνγξάκκαηα ππνινγηζκψλ (DIALUX, RELUX θ.α.). Θα πξέπεη 
λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν έγγξαθν ηνπ θσηνκεηξηθνχ εξγαζηεξίνπ φπνπ 
έιαβε ρψξα ε κέηξεζε ησλ θσηηζηηθψλ ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε πεξίπησζε πνπ 
δηαζέηεη δηθφ ηνπ εξγαζηήξην. Σν εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα  είλαη πηζηνπνηεπέλν θαηά 
ISO 17025:2005 ληα έθδνζε θσηνκεηξηθψλ (LM 79). 

 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 5 έηε γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηερλνινγίαο 
LED, ζπλνδεπφκελε απφ ηνπο γξαπηνχο φξνπο εγγχεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
θσηηζηηθψλ. 

Πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ λα γλσξίδεη ηελ κνξθή ηνπ θσηηζηηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί 
αλαθέξεηαη σο ελδεηθηηθφο ηχπνο ην θσηηζηηθφ SCHREDER Piano Midi 32 Led  κε θαζξέθηε 
5068 . ην ηεχρνο ηεο κειέηεο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην θσηηζηηθφ . Ζ 
αλαθνξά ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θσηνηερλίαο πξέπεη λα 
επηιέμνπκε θάπνην θσηηζηηθφ ψζηε λα θάλνπκε ρξήζε ησλ θακππιψλ ηνπ . 
   
ΦΧΣΗΣΗΚΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΔΓΑΝΟ Δ ΚΟΛΧΝΑΚΗ 
 
Θα θέξεη ιακπηήξα θζνξίνπ 26W θαη ζα έρεη ελζσκαησκέλν κεηζρεκαηηζηή αζθαιείαο 
230/12V. Ο Βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη IP65. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απν ρπηφ αινπκίλην 
βαξέσο ηχπνπ θαη ζα θέξεη ειαζηηθά ζηεγαλνπνίεζεο ζηιηθφλεο θαη βίδεο INOX θαη πςειήο 
πνηφηεηαο πνιπθαξβνληθφ θάιπκκα καη. Θα είλαη βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή 
βαθή. Δλδεηθηηθφ χςπο 690mm, δηάκεηξνο 107mm. 
                                 
 ΗΣΟ ΤΦΟΤ 6,00κ. 
 
Οη ηζηνί ζα είλαη ραιχβδηλεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο  θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 
"ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ" θαη ζχκθσλα κε 
ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη 
θσηηζηηθά ζψκαηα". 
 
Κάζε ηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ ζα έρεη χςνο 6,00m , ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο , θαη 
θσληθή θπιηλδξηθή κνξθή ( θσληθφηεηαο 10mm/m ) . Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαηά ΔΝ 
10219 απφ ραιπβδνζσιήλα απφ ράιπβα ζεξκήο έιαζεο πνηφηεηαο S235JR θαηά ΔΝ 10025 . 
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Σν πάρνο ειάζκαηνο ζα είλαη 4mm . Ζ  ζπλνιηθή  θαηαζθεπή  θάζε  ηζηνχ  κεηά ηελ 
πξνεηνηκαζία ( απνμέζεηο , θιπ ) ζα γαιβαλίδεηαη εμ νινθιήξνπ ελ ζεξκψ ( ζχκθσλα κε ην 
ΔΝ ISO 1461 ) , ιεηαίλεηαη ,  επηζηξψλεηαη κε αζηάξη θαη ηέινο ζα  βαθεί  κε κία  ζηξψζε  
βαθήο , ζε  απφρξσζε  ηεο  επηινγήο  ηεο επίβιεςεο . 
 
Ζ εμσηεξηθή δηάκεηξνο ζα αλέξρεηαη ζε 120 mm , ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο . ηελ 
θνξπθή ηνπ ζα θέξεη θπιηλδηθή απφιεμε εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 60mm . 
 
ηε  βάζε  ηνπ  ζα  θέξεη ηεηξαγσληθήο κνξθήο πιάθα έδξαζεο  απφ  ραιπβδνέιαζκα  
πάρνπο ~12mm  θαη δηαζηάζεσλ 40 Υ 40 cm , ε νπνία θέξεη ηέζζεξα εληζρπηηθά πηεξχγηα 
πάρνπο 14mm θαη κία θεληξηθή νπή , γηα ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ . Ζ  βάζε  ζα  θέξεη  
επίζεο  ηέζζεξηο  νπέο  Φ30 mm  . Ζ  ζηήξημε  ζα  επηηπγράλεηαη  κέζσ  ησλ  
ηεζζάξσλ  ήισλ δηακέηξνπ 20mm ζπγθνιιεκέλσλ  ζηνλ  νπιηζκφ  ηεο  βάζεο  έδξαζεο , 
φπσο  απηή πεξηγξάθεηαη  ζηελ ζπλέρεηα . ην  ζπείξσκα  ησλ  ήισλ  ζα  ηνπνζεηεζεί  
πεξηθφριην  ίδηαο δηακέηξνπ γηα  ηελ  ζηήξημε  ηεο  πιάθαο  έδξαζεο  θαηά  ηελ  δπγνζηάζκηζε  
ησλ  θσηηζηηθψλ ηζηψλ , θαζψο  θαη  δχν  επηπιένλ  πεξηθφριηα  ίδηαο  δηακέηξνπ  γηα  ηελ  
ηειηθή  ζηήξημε  ηεο πιάθαο  έδξαζεο . 
 
Ο  ηζηφο  ζα παξαδίδεηαη πξνθαισδησκέλνο κε θαιψδην J1VV-R 3Υ1,5 απφ ην αθξνθηβψηην 
έσο ην θσηηζηηθφ ζψκα . Δπίζεο ζα  θέξεη  ζε  χςνο  πεξίπνπ  0,80m , απφ  ηε  βάζε  
ζηήξημεο , ζπξίδα  επίζθεςεο , γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ θαη ηεο βίδαο γείσζεο , 
ε νπνία ζα θιείεηαη κε εμσηεξηθή ραιχβδηλε ζπξίδα θαη ζα αζθαιίδεη κε αλνμείδσην θνριία 
ηξηγσληθήο δηαηνκήο θαη ζα δηαζέηεη θιεηδί αζθαιείαο κε ηξηγσληθή ππνδνρή . ηε  ζέζε  ηεο  
ζπξίδαο ζα βξίζθεηαη ην αθξνθηβψηην ( ζηεγαλνχ ηχπνπ ) , ζην νπνίν  ζα  γίλεη  ε  ζχλδεζε  
ηεο  ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο  ηνπ  ηζηνχ  κε  ην  δίθηπν  ειεθηξνθσηηζκνχ 
Ο ηζηφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ κία βάζε αγθχξσζεο δηαζηάζεσλ 280 Υ 280 mm , πνπ ζα 
απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ήινπο Μ20 Υ 600 , πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε ζπείξσκα κήθνπο 
~0.10m θαιά επεμεξγαζκέλν .Οη ηέζζεξηο ήινη πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε 
ζηδεξνγσληέο 20/20/2 mm ζε ζρήκα ηεηξάγσλνπ ζηε βάζε ηνπ θαη ρηαζηί πξν ηνπ 
ζπεηξψκαηνο ηνπο γηα λα απνθεπρζεί κεηαθίλεζε ηνπο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζηε 
βάζε απφ ζθπξφδεκα .  
 
ΑΚΡΟΚΗΒΧΣΗΑ 
 
Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα απνζπψκελν αθξνθηβψηην, ηθαλφ λα δερζεί θαιψδην 
δηαηνκήο max 16mm2. Σν αθξνθηβψηην ζα είλαη επηζθέςηκν κέζσ θαηάιιειεο ζπξίδαο κε 
πνξηάθη απφ πιηθφ ίδηνπ πάρνπο κε ηνλ ππφινηπν ηζηφ θαη ζηελ θιεηζηή ηεο ζέζε δελ ζα 
εμέρεη απφ απηφλ. Θα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν πνηήξη κε ηξείο ηξχπεο γηα 
θαιψδην κέρξη ΝΤΤ 5x16mm2, ζην δε πάλσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη δχν ηξχπεο γηα ηελ δηέιεπζε 
θαισδίσλ κέρξη ΝΤΤ 3x2,5mm2 θαη κεηαιιηθνχο ζηππηνζιίπηεο.   

 
Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή επαθή ησλ αγσγψλ. Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε 
βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κφλσζε. 
Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ θαη θνριίεο νξεηράιθηλνη, νη νπνίνη ζα θνριηνχληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα 
ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο θηι γηα 
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ηελ πξφζδεζε ηνπ ραιθνχ γείσζεο θαη ηνπ αγσγνχ γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Θα 
εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα, ε ζηηβαξή, ζηαζεξή θαη αληηβαλδαιηθή θαηαζθεπή.   
Θα είλαη απνζπψκελα γηα θαιχηεξε πξφζβαζε. 

 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΗΧΖ 
 

Ζ γείσζε ζα γίλεη κε πιάθεο γείσζεο 1000X1000X5mm, απφ ραιθφ (Cu). Θα ηνπνζεηεζνχλ, 
απφ κία ζε θάζε Πίιιαξ, ζηνλ ηειεπαίν ζηδεξνηζηφ θάζε θπθιψκαηνο, θαζψο θαη ζε φζνπο 
αθφκα ηζηνχο θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. Ζ γείσζε ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 
γαιβαληζκέλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ 25mm2 εγθαηεζηεκέλνπ κέζα ζην ραλδάθα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ (βιέπε ζρέδην ηππηθήο ηνκήο ράλδαθνο). Ζ 
αληίζηαζε γείσζεο ζα κεηξεζεί κε θαηάιιειν φξγαλν θαη εάλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1Χ, ζα  
εγθαηαζηαζνχλ ηξίγσλα γείσζεο ηφζα ψζηε λα επηηεπρζεί αληίζηαζε γείσζεο κηθξφηεξε απφ 
1Χ. 
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