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1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Το τεύχος αυτό της Τεχνικής Συγγραφής υποχρεώσεων και των Τεχνικών Προδιαγραφών 

αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, 

τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων και 

δοκιμών, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο 

οι οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές και φυτοτεχνικές εργασίες του έργου. 

 

 

1.2. ΓΕΝΙΚOI OΡΟΙ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η έκταση και το είδος των επί μέρους εργασιών καθορίζονται στα περιλαμβανόμενα στις 

παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τα 

σχέδια της μελέτης. Οι εργασίες θεωρούνται πλήρως περατωμένες, με όλα τα υλικά, 

μικροϋλικά, εξοπλισμό, μηχανήματα, ικριώματα και εργασία, έστω και αν αυτά δεν 

καθορίζονται ρητά, είναι όμως αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη, ασφαλή, αισθητική, 

εμπρόθεσμη και αποδοτική αποπεράτωσή τους, μεμονωμένα ή και σαν σύνολο. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις επιμέρους εργασίες με ειδικευμένους και 

πεπειραμένους τεχνίτες και επάρκεια εργατοτεχνικού προσωπικού, σύμφωνα με τις 

έγγραφες οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, τους ισχύοντες Κανονισμούς και 

Προδιαγραφές, τους κανόνες της εμπειρίας, τέχνης και επιστήμης και τους όρους των 

παρόντων προδιαγραφών και των λοιπών τευχών και σχεδίων του έργου. 

 

Σε περίπτωση, κατά την οποία υλικά, μικροϋλικά και εν γένει εργασίες δεν αναφέρονται 

συγκεκριμένα στο παρόν τεύχος και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, είναι όμως αναγκαία για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και την ολοκλήρωση και λειτουργία των 

κτιρίων και του περιβάλλοντα αυτά χώρου, θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται στο προς 

εκτέλεση συμβατικό αντικείμενο, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ότι έχει συνυπολογίσει και 

συμπεριλάβει τις πάσης φύσεως σχετικές δαπάνες στην προσφορά του. 

 

Τεκμαίρεται ότι ο Ανάδοχος έχει  εξετάσει την Διακήρυξη, την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο μελέτης, τα Γενικά 

Σχέδια και τα Σχέδια Λεπτομερειών, την Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή, και το Υπόδειγμα 
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Σύμβασης, ότι έχει αντιληφθεί την έκταση και τον χαρακτήρα των εργασιών και ότι έχει λάβει 

υπόψη στην προσφορά του όλες τις απαιτούμενες ποσότητες, τα κόστη, τις δαπάνες, τους 

κινδύνους, τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις πού παρουσιάζονται  άμεσα  ή μπορούν να 

συναχθούν έμμεσα από τα συμβατικά στοιχεία και οι τιμές του στον Προϋπολογισμό Προσφοράς 

θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ό,τι απαιτείται για την κατασκευή, την συμπλήρωση και την 

συντήρηση του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Οικοδομικών Εργασιών,αποτελεί 

συμβατικό τεύχος σύμφωνα με το οποίο θα εκτελεστεί το έργο και έχει συνταχθεί με σκοπό 

να συμπεριλάβει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα 

Πρότυπα,για όλες τις εργασίες και τα ενσωματούμενα υλικά του έργου. 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην απόφαση ΔΙΠΑΔ /ΟΙΚ /273/ 17-7-2012 του Υπουργείου Α.Α. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. η 

οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β/ 30-7-2012, με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα 

(440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 

Δημόσια Έργα». Οι αναφορές στα Πρότυπα θα αφορούν πάντοτε την τελευταία έκδοση του 

σχετικού προτύπου, κανονισμού ή οδηγίας, με όλες τις τυχόν μετέπειτα αναθεωρήσεις και 

διορθώσεις.  

Ειδικότερα θα ληφθεί υπόψη η απόφαση Δ22/4193 η οποία δημοσιεύτηκε ΦΕΚ 4607/Β/ 13-

12-2019, με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες». 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 

περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν 

θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ. 

Όπου δεν αναφέρονται Ελληνικά Εθνικά Πρότυπα, τα υλικά και η εργασία θα είναι σύμφωνα 

με αποδεκτά Ευρωπαϊκά πρότυπα της εγκρίσεως του Επιβλέποντα και ο Ανάδοχος κατά την 

υποβολή των δειγμάτων των υλικών θα συνυποβάλλει και το κείμενο του σχετικού προτύπου 

μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

Η ενσωμάτωση στο έργο υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα 

άρθρα του Συμβατικού Τιμολογίου, η Τ.Σ.Υ. και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. 
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Σε περίπτωση που προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών που δεν καλύπτονται από τα άρθρα 

του παρόντος τεύχους, ούτε από τα ανωτέρω πρότυπα  κλπ, οι εργασίες αυτές θα εκτε-

λεσθούν σύμφωνα με τους παραδεγμένους κανόνες της τέχνης, τις έγγραφες οδηγίες και 

εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας 

 

  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Οι ποσότητες των υλικών που θα απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου και την 

παραγγελία αυτών θα πρέπει να προμετρηθούν από τον ανάδοχο Οι προμετρήσεις θα 

γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης και τις ΕΤΕΠ. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προβαίνει σε παραγγελίες των ποσοτήτων βασιζόμενος σε δικά του 

αποκλειστικά στοιχεία. 

 

ΣΧΕΔΙΑ 

 

Όλα τα σχέδια, φωτογραφίες, εκτυπώσεις κλπ, ανήκουν αποκλειστικά στον  Ιδιοκτήτη και θα 

του επιστραφούν με την συμπλήρωση του έργου. 

Ο  Ανάδοχος θα προβεί σε δική του αποτύπωση. 

Ο  Ανάδοχος θα κάνει κάθε τι το απαραίτητο για να την ορθή εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των σχεδίων, είτε αυτό εμφανίζεται στα σχέδια, είτε 

όχι, υπό τον όρο ότι αυτό μπορεί να συναχθεί λογικά από αυτά. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας να ελέγξει 

και επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία των σχεδίων της Μελέτης 

των σχετικών με την εργασία αυτή και να υποβάλει στον Επιβλέποντα, έγκαιρα και με εύλογο 

χρονικά περιθώρια, μία φωτοτυπία ή μία σειρά φωτοτυπιών κατά περίπτωση, κατάλληλα 

υπογεγραμμένη από αυτόν  ή   από   το   εξουσιοδοτημένο  προσωπικό του  για  την  

έγκριση  του κατασκευαστικού σχεδίου.  

Ο Επιβλέπων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ελέγξει το σχέδιο σε συνάρτηση με το 

αντίστοιχο σχέδιο  της Μελέτης, τους στόχους του Έργου και την συμβατότητά του με τα 

Συμβατικά Τεύχη.  

Ο Ανάδοχος θα προβεί στις καθ΄ υπόδειξη του Επιβλέποντος αναγκαίες τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις και θα επανυποβάλει τρεις σειρές αντιγράφων στον Επιβλέποντα  για τελική 

έγκριση. Μετά την τελική έγκριση από τον Επιβλέποντα και τότε μόνο θα μπορεί να 
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εκτελεστεί η σχετική εργασία από τον Ανάδοχο. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα φέρουν 

τυποποιημένο τίτλο ανάλογο με τα σχέδια της Μελέτης στον οποίο εκτός των άλλων θα 

αναγράφεται ευκρινώς η φράση "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ", η επωνυμία του 

Επιβλέποντος και του Ανάδοχου, οι ημερομηνίες σύνταξης, αναθεωρήσεων και εγκρίσεων, 

μαζί με τις σχετικές υπογραφές.  Τα κατασκευαστικά σχέδια θα συμπληρωθούν με όλα τα 

στοιχεία τα σχετικά με διαστάσεις, χρησιμοποιηθέντα υλικά, τελειώματα και λοιπές 

λεπτομέρειες και απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρες 

κατασκευαστικό αρχείο του Έργου κατάλληλο και για την συντήρησή του στο μέλλον. 

Όπου γειτονεύουσες εργασίες απαιτούν την εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων ο 

Ανάδοχος θα ετοιμάσει σύνθετα κατασκευαστικά σχέδια τα οποία θα παρουσιάζουν και θα 

προσδιορίζουν τις εργασίες όλων των διαφόρων κατηγοριών που επηρεάζονται. Εάν ο 

Ανάδοχος προχωρήσει σε εκτέλεση εργασιών χωρίς να τις συντονίσει με άλλες κατηγορίες 

εργασιών, ώστε να μην δημιουργείται εμπλοκή στις εργασίες των άλλων κατηγοριών, θα 

κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις χωρίς πρόσθετη  αμοιβή. 

Τα κατασκευαστικά σχέδια μετά την έγκρισή τους από τον Επιβλέποντα τηρούνται 

επακριβώς από τον Ανάδοχο. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβαίνει σε αλλαγές σε 

ήδη εγκεκριμένα από τον Επιβλέποντα σχέδια. 

Απαγορεύεται  η   έναρξη   κατασκευής  οποιασδήποτε  εργασίας και  ή παραγγελία 

οποιωνδήποτε υλικών πριν από την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων και των 

δειγμάτων των υλικών από τον Επιβλέποντα. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

την έγκαιρη υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων και των δειγμάτων προς έγκριση, ώστε 

να υπάρχει ο εύλογος χρόνος για τον έλεγχο, την συμπλήρωση, την έγκριση και την 

παραγωγή των σχεδίων και την έγκαιρη προμήθεια των υλικών. 

Η μη έγκαιρη υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων ή των δειγμάτων των υλικών από τον 

Ανάδοχο για έγκριση κατά τα ανωτέρω, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση λόγο επιμήκυνσης 

ή παράτασης του συμβατικού χρόνου της εκτέλεσης του Έργου. 

Η έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων από τον Επιβλέποντα δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την τήρηση των Συμβατικών υποχρεώσεών του των σχετικών με τα σχέδια ή 

τις προδιαγραφές της Μελέτης, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη έγκριση του Επιβλέποντα 

που να επιτρέπει τέτοιες αλλαγές, όπως επίσης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για 

λάθη ή παραλείψεις στα κατασκευαστικά σχέδια. 

Με τον  όρο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ"  όπως  χρησιμοποιείται  στο παρόν Τεύχος, 

νοούνται και τα σχέδια των προμηθευτών καθώς και οι σχετικές έντυπες περιγραφές, 

κατάλογοι, πληροφοριακά φυλλάδια, αποτελέσματα επιδόσεων και δοκιμών, διαγράμματα 

καλωδιώσεων, πίνακες σιδηρού οπλισμού και όλες οι άλλες περιγραφές οι σχετικές με υλικά, 

εξαρτήματα, εξοπλισμούς και μεθόδους κατασκευής. 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση Ημερολογίου του Έργου στο οποίο θα αναγράφονται 

καθημερινώς και αδιαλείπτως, σε ημερολογιακή βάση, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι 

εργασίες που εκτελέστηκαν, ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού κατά συνεργείο 

και ειδικότητα, τα είδη και ο αριθμός των μηχανημάτων, υλικά και ποσότητες αυτών που 

παρελήφθησαν καθώς και πληροφορίες για τα οχήματα που τα μετέφεραν κλπ  σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 3669/2008 καθώς και οι παρατηρήσεις και οι εντολές 

του Επιβλέποντος. Το ημερολόγιο θα είναι τριπλότυπο, θα υπογράφεται από τον 

Εργοταξιάρχη και τον Επιβλέποντα και θα τηρούνται από τον Επιβλέποντα δύο αρχεία, ενώ 

το  στέλεχος θα παραμένει στα χέρια του Ανάδοχου.  

 
 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Ο  Ανάδοχος πέραν του χρονοδιαγράμματος που θα υποβάλει κατά την υπογραφή της 

σύμβασης, υποχρεούται να συντάξει σε άμεση συνεργασία με τον Επιβλέποντα, λεπτομερή 

χρονοδιαγράμματα των επί μέρους εργασιών, την τήρηση των οποίων θα παρακολουθούν 

ανελλιπώς ο Εργοταξιάρχης και ο Επιβλέπων. 

Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη διευθύνουσα 

υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα 

σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του 

αναδόχου σχετικά με τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, ανάλογα με τις 

δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των πιστώσεων, μέσα στα όρια των συμβατικών 

προθεσμιών. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η 

έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν 

ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το 

χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος 

εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών.  

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει 

πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την 

επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης 

του αναδόχου και για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό 

αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου  40 του Ν. 3669/2008. 

Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις 

εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή 
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τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά 

εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση.  

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο 

οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και 

μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 
Με τον όρο προσωπικό νοούνται όλοι όσοι ασχολούνται με εντολή του ανάδοχου κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στην κατασκευή του έργου. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο θα 

είναι έμπειρο και εξειδικευμένο (τουλάχιστον πενταετής απασχόληση στο τομέα του και 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) και θα διαθέτει όλα τα 

απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα για τον χειρισμό των διαφόρων μηχανημάτων ή την εκτέλεση της 

ανατιθέμενης σε αυτό εργασίας (π.χ. ηλεκτροσυγκολλητές, χειριστές μηχανημάτων, κλπ.). 

Οι διάφορες εργασίες θα εκτελούνται από αντίστοιχα ειδικευμένο και οπωσδήποτε έμπειρο 

προσωπικό. Οι κατασκευαστές των διαφόρων ομάδων (ομοειδών) εργασιών και οι 

κατασκευαστικοί οίκοι, θα έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο είδος του ο καθένας και θα 

έχουν ενεργά ασχοληθεί σε παρόμοιας κλίμακας και σπουδαιότητας έργα.  

Η τοποθέτηση των βιομηχανοποιημένων υλικών στο έργο θα γίνεται από εκπαιδευμένα ή 

εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις εταιρείες παραγωγής ή τους νόμιμους αντιπροσώπους 

τους και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες που αναφέρουν. 

Το προσωπικό θα είναι κατανεμημένο σε συνεργεία με πλήρη οργάνωση και θα καλύπτει 

όλες τις βαθμίδες της οργάνωσης αυτής. π.χ. μηχανικοί, εργοδηγοί ή αρχιτεχνίτες, τεχνίτες 

εξειδικευμένοι, βοηθοί, εργάτες, κλπ. που θα υπόκεινται στην έγκριση του Κύριου του Έργου. 

Η επιτήρηση στο επίπεδο των μηχανικών και των εργοδηγών για όλες τις ομάδες εργασιών, 

θα γίνεται από άτομα που θα έχει εγκρίνει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που θα μπορούν να 

εμφανίσουν ικανοποιητικές συστάσεις και που θα έχουν τουλάχιστον πενταετή πρακτική 

πείρα στην ειδικότητά τους.  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού που δεν 

ανταποκρίνεται στην ποιότητα της απαιτούμενης εργασίας ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα 

προσόντα ή δεν συμμορφώνεται στις διδόμενες εντολές οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας και τις νομοθεσίας που αναφέρονται σε αυτές. 

Ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων.  
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Ο Ανάδοχος θα  απασχολεί επί  τόπου  του  έργου από την έναρξη μέχρι το πέρας των 

εργασιών επιπροσθέτως του Εργοταξιάρχου έναν ικανό γενικό επιστάτη της εγκρίσεως του 

Επιβλέποντα.  

 

. 

 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

 
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει περίφραξη και άλλα μέσα παρεμποδισμού της πρόσβασης σε 

όλες τις πλευρές του εργοταξίου, απαραίτητες για την προστασία των γειτονικών ιδιοκτησιών, 

ατόμων, οχημάτων κλπ. από βλάβη, βλ. 001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  μέσα  σε  δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή 

της σύμβασης να τοποθετήσει με έξοδά του δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες στις οποίες θα 

αναγράφεται ο τίτλος του Έργου, οι επωνυμίες και διευθύνσεις του Εργοδότη, του 

Μελετητού, του Επιβλέποντος, του Ανάδοχου και όποια άλλα στοιχεία κρίνει απαραίτητα η 

Επίβλεψη, η οποία και θα καθορίσει την μορφή της πινακίδας και τις θέσεις στις οποίες θα 

τοποθετηθούν,. 

 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων (απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, χρήση κράνους, προστατευτικά 

κιγκλιδώματα, προειδοποιητικές πινακίδες, απαγόρευση εισόδου ατόμων άσχετων με το 

Έργο κ.ά.)  σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις (ΠΔ 1073 της 16-9-81 "περί μέτρων 

ασφαλείας εις εργοτάξια", ΠΔ 778 της 26-6-80 "περί των μέτρων ασφαλείας  κατά την  

εκτέλεση  των   οικοδομικών εργασιών και ΠΔ της 14-3-1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας 

των εργατών") και να τηρεί τις Διατάξεις αυτές καθ΄ όλη την διάρκεια του Έργου. 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Κατά τη φάση της μελέτης Μητρώο Έργου θεωρούνται τα σχέδια, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, 

η Τεχνική έκθεση-Τεχνική Περιγραφή, τα τεύχη υπολογισμών και κάθε τεχνικό στοιχείο ή 

οδηγία περιλαμβάνεται στα Τεύχη Δημοπράτησης. Με την έναρξη και την πρόοδο της 

κατασκευής οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα τροποποιούν ή  θα συμπληρώνουν τα στοιχεία του 

Μητρώου του Έργου. 
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει το μητρώο του έργου, που θα εκτελεστεί όπως 

αυτό θα κατασκευασθεί τελικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω: 

α) Η εργολαβία θα θεωρηθεί ότι δεν έχει περαιωθεί αν δεν υποβληθεί στην 

υπηρεσία επίβλεψης, μετά το πέρας των εργασιών, το μητρώο του έργου. 

β) Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του μητρώου του έργου περιλαμβάνονται, 

κατά ανοιγμένο τρόπο, στις υπόλοιπες δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών και δεν 

καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή στον ανάδοχο για τη συγκεκριμένη  εργασία. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 

Ο ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην υπηρεσία ένα λεπτομερές και πλήρες 

«Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης» του έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, 

περιλαμβανομένου του εξοπλισμού κ.λ.π.), πληρότητας που θα πρέπει να ικανοποιεί 

πλήρως την επίβλεψη. 

Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μίας 

πλήρως ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου. 

α. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό 

κ.λ.π. για κάθε στοιχείο της κατασκευής. 

β. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να 

γίνονται περιοδικά στο μέλλον. 

γ. Τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.      

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ  

 
Ο ανάδοχος μόλις εγκατασταθεί στο έργο και πριν από την έναρξη των εργασιών, οφείλει να 

προβεί σε χάραξη των προβλεπόμενων κατασκευών και να τοποθετήσει σταθερά σημεία 

σήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη του τα στοιχεία της 

υπάρχουσας κατάστασης που πρέπει να προστατευθούν. 

Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται πριν γίνει έλεγχος των χαράξεων από τον επιβλέποντα. Για 

τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα και γραπτά τον 

επιβλέπονται και να του διαθέτει όλες τις πληροφορίες, το προσωπικό και τα μέσα που 

απαιτούνται για τον έλεγχο. 

Καμιά απόκλιση από τις ευθυγραμμίες, τις γωνίες, τις κατακόρυφες και τις προβλεπόμενες 

στην εγκεκριμένη μελέτη διαστάσεις δεν θα γίνεται δεκτή. Σφάλματα και αποκλίσεις θα 

διορθώνονται αμέσως από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. 

Οι χαράξεις θα γίνουν από διπλωματούχους Τοπογράφους με χρήση σύγχρονων συσκευών 

μεγάλης ακρίβειας.  
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Κάθε κακή χάραξη και εφαρμογή θα αποκαθίσταται αμέσως μόλις διαπιστωθεί. Κάθε ζημιά 

που πιθανόν συμβεί, σε οποιαδήποτε φάση του έργου, από κακή χάραξη ή εφαρμογή, θα 

βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Για τον σκοπό αυτό ο ανάδοχος 

πρέπει να διαθέσει με δαπάνη του το κατάλληλο έμπειρο προσωπικό με τα ανάλογα όργανα 

και εργαλεία. 
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1.3. ΥΛΙΚΑ 

 

 

Με τον όρο υλικά νοείται κάθε αυτοτελές υλικό ή κάθε σύστημα υλικών που διατίθεται έτοιμο 

στο εμπόριο και μπορεί να ενσωματωθεί στο έργο αυτούσιο ή ύστερα από επεξεργασία. 

Όλα τα υλικά θα είναι κατά κανόνα βιομηχανοποιημένα. 

Κανένα υλικό δεν θα παραγγέλλεται, αγοράζεται ή χρησιμοποιείται χωρίς να έχει υποβληθεί 

το απαιτούμενο κατά περίπτωση δείγμα και να έχει εγκριθεί εγγράφως η χρήση του από τον 

Κύριο του Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου.   

H υποβολή υλικών και δειγμάτων θα γίνεται με τρόπο συστηματικό, έγκαιρα πριν 

παρουσιαστεί η ανάγκη χρησιμοποίησης τους, ώστε να δίνεται εύλογος χρόνος στην 

Υπηρεσία να εγκρίνει και να αποφασίσει γι αυτά. Η μη έγκαιρη υποβολή των υλικών του 

έργου και εκ του λόγου αυτού καθυστερήσεις στην κατασκευή, θα  επιφέρει τις 

προβλεπόμενες από την Σύμβαση συνέπειες στον Ανάδοχο εφόσον προκύψει παραβίαση 

τμηματικής προθεσμίας 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά στο έργο θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα καινούργια, 

άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα πρότυπα. Θα 

ανταποκρίνονται στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους και της ποιότητάς τους και θα περιέχονται στο 

επίσημο Τεχνικό Φυλλάδιο της εταιρείας που τα παράγει. 

Όλα τα εισαγόμενα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση στην Υπηρεσία θα συνοδεύονται 

με το ελληνικό Τεχνικό Φυλλάδιο (αν δεν υπάρχει, η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει 

μετάφραση αυτού) αλλά απαραίτητα από το πρωτότυπο Τεχνικό Φυλλάδιο της χώρας 

παραγωγής. 

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα αποθηκεύονται, θα διακινούνται, θα χρησιμοποιούνται και 

θα ενσωματώνονται στο έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές και τις οδηγίες των 

παραγωγών ή κατασκευαστών τους. 

Οι ποσότητες των προσκομιζόμενων και αποθηκευόμενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να 

μην διακόπτεται ο ρυθμός των εργασιών από τις συνήθεις διακυμάνσεις της αγοράς και των 

μεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριμένο έργο. 

Η αποθήκευση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με φροντίδα και 

δαπάνη του ανάδοχου. Για λόγους ασφάλειας ο Κύριος του Έργου μπορεί να ζητήσει τη 

λήψη ειδικών μέτρων κατά την αποθήκευση υλικών. 

Η αποθήκευση των προσκομιζόμενων υλικών θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο και χρονικό 

διάστημα, ώστε να αποφεύγεται και η παραμικρή αλλοίωση σ' αυτά (σύσταση, φυσική και 

χημική, αντοχές και λοιπές χαρακτηριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, εμφάνιση, κλπ.) 

και θα ακολουθούνται οι υποδείξεις του παραγωγού ή κατασκευαστή τους. 
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Η προσκόμιση και διακίνηση των υλικών στο εργοτάξιο θα γίνεται με φροντίδα και δαπάνες 

του ανάδοχου κατά τους ενδεδειγμένους τρόπους ώστε αυτά να μην υφίστανται ζημιές ή 

άλλες αλλοιώσεις. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και 

αποθήκευσης των υλικών.  

Η αποθήκευση των υλικών, θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους με ανάλογες συνθήκες που 

δεν θα προκαλούν αλλοιώσεις στα υλικά. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς 

χώρους θα γίνεται με τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα με την σειρά παραγγελίας ή 

παραγωγής των υλικών και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται μετακινήσεις και 

ανατοποθετήσεις στους χώρους της αποθήκευσης. Οι χώροι αποθήκευσης ή προσωρινής 

εναπόθεσης υλικών, τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι υπαίθριοι θα εγκρίνονται από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, η οποία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την κατασκευή προσωρινών 

στεγασμένων κατάλληλων χώρων σε οποιοδήποτε σημείο του εργοταξίου για υλικά που 

θεωρούνται ευαίσθητα ή επικίνδυνα ή τοξικά. Η κατασκευή και η καταλληλότητα των 

προσωρινών αυτών αποθηκών θα τύχουν της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας πριν 

από την αποθήκευση των υλικών.  

Οι δαπάνες κατασκευής των ειδικών αυτών αποθηκών, οι δαπάνες αποξήλωσης και 

απομάκρυνσής τους καθώς και οι δαπάνες ασφάλισής τους εφόσον κριθεί αναγκαίο θα 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η τυχόν ασφάλισή τους θα γίνει σε εγκεκριμένη από την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία Ασφαλιστική Εταιρεία.Υλικά που δεν ανταποκρίνονται στα 

εγκεκριμένα δείγματα και τις προδιαγραφές αυτές ή αλλοιώθηκαν κατά τη μεταφορά, 

αποθήκευση, η λόγω λήξης προθεσμίας χρήσης, κλπ., ή έχουν χρησιμοποιηθεί κατά άστοχο 

τρόπο στο έργο θα απομακρύνονται αμέσως από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται με 

φροντίδα και δαπάνη του ανάδοχου από κατάλληλα νέα. 

Όλα τα υλικά που θα υποβληθούν για έγκριση θα διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και θα 

έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9002. 

Στην περίπτωση που η εταιρεία παραγωγής δεν διαθέτει πιστοποιητικό θα πρέπει οι 

σταθερές συνθήκες παραγωγής να διαπιστώνονται από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

διαφορετικά απαγορεύεται η ενσωμάτωση των υλικών αυτών στο έργο. 

Για να εγκριθούν τα υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών που πληρούν όλες 

τις επί μέρους απαιτήσεις ενός και του αυτού κανονισμού και από δύο δείγματα του κάθε 

υλικού. 

Ο ανάδοχος θα τηρεί στο εργοτάξιο αρχείο δειγμάτων υλικών, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

δοκιμών και ποιότητας, που θα τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας σε κάθε ζήτηση. 
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Υλικά που παραδίδει ο Κύριος του Έργου στον Ανάδοχο για να χρησιμοποιηθούν στο έργο, 

από την παράδοση και μετά βρίσκονται στην ευθύνη του Αναδόχου και αντιμετωπίζονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές. Κάθε φορά θα συντάσσεται Πρακτικό Παράδοσης - 

Παραλαβής στο οποίο θα αναφέρεται τυχόν οικονομικός διακανονισμός και παρατηρήσεις 

του Αναδόχου για την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών στο έργο.  

Ο Ανάδοχος θα προβλέψει την προμήθεια επί πλέον υλικών πλακοστρώσεων, επενδύσεων 

και ψευδοροφών για μελλοντική συντήρηση και ενδεχόμενες επισκευές σε ποσοστό 5% 

εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. 

  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
14 

1.4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει δείγμα εργασίας σε πραγματική κλίμακα  επί 

τόπου του έργου στην τελική θέση ενσωμάτωσης οποιουδήποτε στοιχείου. 

Το δείγμα θα αποτελεί αυτοτελή μονάδα κατασκευής η οποία αν κριθεί ικανοποιητική θα 

παραμείνει αυτούσια, και θα ενσωματωθεί στο έργο.  

Αν το αποτέλεσμα κριθεί μη ικανοποιητικό και μη τροποποιήσιμο θα αποξηλωθεί και θα 

απομακρύνεται προς απόρριψη. Στις περιπτώσεις  που η κατασκευή του δείγματος ή τμήμα 

αυτού  κατασκευάζεται με υλικά που δεν αντιστοιχούν στο προδιαγραφόμενο ενδεικτικό τύπο 

αλλά αποτελούν πρόταση του Αναδόχου τότε δεν θα θεμελιώνεται δικαίωμα πρόσθετης 

αποζημίωσης, για τις εργασίες κατασκευής αποξήλωσης, απομάκρυνσης των άχρηστων 

προϊόντων καθαίρεσης και επανακατασκευής  του δείγματος, έστω και αν τα επιμέρους 

μεμονωμένα υλικά έχουν εγκριθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα οικεία άρθρα. 

Ειδικότερα δείγματα σε πραγματική κλίμακα θα κατασκευασθούν οπωσδήποτε στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στα Αρθρα Τιμολογίου και στις Προδιαγραφές, μεταξύ 

άλλων: 

 Δείγματα 0,60χ0,60 έγχρωμου αρχιτεκτονικού σκυροδέματος με διάφορα σκύρα και 

χρωματισμούς 

 Δείγματα 0,50χ1,00 μαρμάρινων πλακών σε διάφορες επεξεργασίες 

 Ένα δείγμα 1,5*2 οπλισμένου έγχρωμου αρχιτεκτονικού σκυροδέματος με τις τελικές 

επιλογές σκύρων και χρωμάτων 

 Ένα δείγμα 2*3 επένδυσης με πανέλα αλουμινίου  

 Ένα δείγμα 2*3 επιστέγασης στεγάστρων 

 Ένα  δείγμα  διαχωρίσματος wc με πόρτα, με όλα τα εξαρτήματα λειτουργίας. 

 Ένα πλήρες δείγμα σκαλοπατιού (πάτημα/ρίχτι) για κάθε είδους επένδυσης κλιμάκων. 

 Ένα δείγμα 1,5*2 από κάθε είδος εξωτερικού δαπέδου  με τις τελικές επιλογές 

επίστρωσης 

 Ένα δείγμα προκατασκευασμένου καθιστικού 50χ50 και 1,50χ0,50 

 Ένα δείγμα μεταλλικής πλάτης καθιστικού. 
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1.5. ΥΠΟΒΟΛΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

  

Έγκαιρα για τον έλεγχο από την Υπηρεσία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται για κάθε 

επιμέρους εργασία στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και το χρονοδιάγραμμα, ο 

Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία 

τεχνικά στοιχεία (προέλευση, τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά 

ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που 

ενσωματώνονται στο Έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα 

οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από  τον Ανάδοχο ή / και υπεργολάβους του κατά την 

κατασκευή του Έργου. Για την έγκριση των ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη πέραν των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, στη 

παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κλπ. 

Η υποβολή παραπάνω στοιχείων θα συνοδεύεται από επιστολή του Αναδόχου με αναφορά 

στα άρθρα των Συμβατικών Τευχών που αφορούν την κάθε υποβολή.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, 

εργασίας, εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή / και επί μέρους στοιχεία του Έργου, εφόσον 

δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ή τα χαρακτηριστικά και οι 

επιδόσεις του δεν είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους όρους 

των Τευχών Δημοπράτησης και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  

Η έγκριση από την Υπηρεσία των στοιχείων της υποβολής του Αναδόχου του παρόντος 

άρθρου και των δειγμάτων  σε πραγματική κλίμακα θα είναι πάντα έγγραφη. 

Τυχόν παρέλευση της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στην Γενική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, για την έκδοση γραπτής έγκρισης από την Υπηρεσία δεν θεωρείται ως 

αυτοδικαίως σιωπηρή αποδοχή. 

Ενδεχόμενη απόρριψη προτεινόμενου υλικού, είδους ή εργασίας ουδέν δικαίωμα οικονομικής 

φύσης ή παράτασης προθεσμίας δημιουργεί για τον Ανάδοχο του Έργου. 
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1.6 . ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

Με τον όρο Εργασία νοείται οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με την κατεργασία των υλικών 

είτε στο χώρο του εργοταξίου είτε αλλού και την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει δοθεί έγκριση από τον Κύριο 

του Έργου,  για τις μελέτες και τα υλικά σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελεσθεί αυτή.  

Καμιά εργασία δεν θα εκτελείται χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι προηγούμενες εργασίες πριν 

καταστούν αφανείς. Για τον έλεγχο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί έγκαιρα την 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, μέσα και προσωπικό. 

Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάζει 

δείγματα και να ειδοποιεί τον επιβλέποντα για τον έλεγχο και την έγκρισή τους. 

Εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές αυτές ως προς τις αντοχές, την ποιότητα, 

τα υλικά, το δείγμα και λοιπά στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

Εργασίες που δεν έχουν γίνει αποδεκτές θα αποκαθίστανται είτε με πρόσθετες εργασίες και 

επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο Κύριος του Έργου, είτε με καθαίρεση και ανακατασκευή με 

έξοδα και φροντίδα του ανάδοχου. 

Σε περίπτωση που δίδεται εντολή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατεδάφιση 

εργασίας ή τμήματος της, η καθαίρεση θα γίνεται ολοκληρωτικά με πλήρη καθαρισμό των 

υποκειμένων κατασκευών. Τα υλικά που προέρχονται από καθαιρέσεις δεν θα 

επαναχρησιμοποιούνται, εκτός αν η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εγκρίνει διαφορετικά, και θα 

απομακρύνονται από το εργοτάξιο. Οι εντολές αποξηλώσεων αποτυχημένων ή κακότεχνων 

κατασκευών θα εκτελούνται έστω και αν από την καθαίρεση επηρεάζεται οποιαδήποτε 

περαιωμένη εργασία.  

Διάφορες εργασίες μπορούν να εκτελούνται παράλληλα, αλλά καμία εργασία δεν θα καλύπτει 

την προηγούμενη καθιστώντας την αφανή, χωρίς την γραπτή έγκριση της Επιβλέπουσας 

Υπηρεσίας. Κάθε εργασία θα ελέγχεται σε ότι αφορά τη σωστή και έντεχνη εκτέλεσή της και 

αφού κριθεί ότι μπορεί να καλυφθεί από την επόμενη εργασία, θα εγκρίνει η Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία την έναρξη της τελευταίας. Για εργασίες που εκ των πραγμάτων εκτελούνται 

παράλληλα και αλληλένδετα, ο έλεγχος από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα γίνεται χωριστά 

και συνολικά.  

Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα, τα άχρηστα, και 

θα καθαρίζονται οι χώροι με προσοχή ώστε να μην προξενούνται ζημιές, φθορές, κλπ. στις 

τελειωμένες εργασίες. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα  μέτρα ασφαλείας για 

αποφυγή ζημιών, ατυχημάτων κλπ. και το έργο θα παραμένει καθαρό, καθ' όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών, με εβδομαδιαίο τακτικό καθάρισμα των χώρων, μέχρι την οριστική 

παράδοσή του. Κατά την απομάκρυνση των υλικών ο Ανάδοχος θα έχει πάρει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε :  
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 Δεν θα δημιουργούνται σκόνες ή επιβλαβή αιωρούμενα σωματίδια, τόσο στην ατμόσφαιρα 

όσο και στις παρακείμενες εργασίες.  

 Τα κονιάματα γενικά θα απομακρύνονται σε στεγανά δοχεία εφόσον είναι υδαρή ή νωπά. 

 Υγρά ή ρευστά υλικά όπως και υλικά της προηγούμενης περίπτωσης δεν θα χύνονται στα 

δίκτυα αποχετεύσεων, αλλά θα απομακρύνονται σε στεγανά δοχεία με κουμπωτά 

καλύμματα ασφαλείας.  

 Ρετάλια μεταλλικών διατομών, σιδηρά εξαρτήματα, μηχανήματα, ικριώματα και οτιδήποτε 

φέρει αιχμές δε θα σύρονται σε καμία επιφάνεια του έργου.  

 Δηλητηριώδεις ουσίες είτε για απομάκρυνση είτε για τρέχουσα χρήση θα βρίσκονται και 

θα μεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία με καλύμματα ασφαλείας και με κατάλληλη ένδειξη 

σε εμφανή σημεία των δοχείων για την επικινδυνότητά τους.  

 Η συσσώρευση των προς απομάκρυνση αχρήστων, είτε προσωρινή είτε για. άμεση 

φόρτωση δεν θα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες πυρκαγιάς που μπορεί να προέλθει από 

σπινθηροβόλα ή φλογοβόλα εργαλεία ή από αυτανάφλεξη.  

Τελειωμένες εργασίες θα προστατεύονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο από οποιεσδήποτε 

φθορές και θα παραδίδονται σε άριστη κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα 

αποκαθίστανται είτε με πρόσθετες εργασίες και επισκευές, εφόσον συμφωνεί ο Κύριος του 

Έργου, είτε με καθαίρεση και ανακατασκευή με έξοδα και φροντίδα του ανάδοχου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
19 

Α.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 
 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

ΟΙΚ 10.07.01 Α.01   

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ 20.30 Α.02   

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
-ημιβραχώδες  

ΟΔΟ Α-2 Α.03 02-02-01-00 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός 
του ορίου των γενικών εκσκαφών   

ΟΔΟ Α-2.1 Α.04 02-02-01-00  

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

ΟΙΚ 22.10.01 Α.05 
  15-03-03-00   
15-02-01-01 

Αποξηλωση και αποθήκευση ή 
απόρριψη καθιστικού (παγκάκι) 

ΝΑΟΙΚ Ν\22.45 Α.06   

Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα 
στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 
για ύψος έως και 4,0 m 

ΟΔΟ Α-5.1 Α.07 15-02-01-01 

Καθαίρεση κτισμάτων από 
σιδηροκατασκευές 

Α-7 Α.08 
15-02-02-02 

Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 

ΟΔΟ Α-12 Α.09 15-02-01-01 

Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 Α.10 02-07-01-00 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού 
ξύλινης πέργκολας 

ΝΑΟΙΚ 22.51 Α.11 15-01-03-00  

Αποξήλωση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων 

ΟΙΚ 22.65.02 Α.12   

Αγάλματα προς μεταφορά 

ΝΑΟΙΚ 22.20.01  
ΝΑΟΔΟ Α12 ΝΑΟΙΚ 
22.65.02    ΟΙΚ 10.01.02 
ΟΙΚ 10.07.01 

Α.13   

Στάσεις λεωφορείου προς μεταφορά 

ΝΑΟΙΚ 22.45  ΟΙΚ 22.52  
ΟΙΚ 10.01.02 ΟΙΚ 
10.07.01 Α.14   
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Μεταφορά κιοσκίων 

ΝΑΟΙΚ 22.45  ΟΙΚ 22.52  
ΝΑΟΙΚ 22.70.02    ΟΙΚ 
10.01.02 ΟΙΚ 10.07.01 

Α.15   

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ 32.01.03 Β.01 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ 32.01.04 Β.02 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΟΙΚ 32.01.05 Β.03 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

OIK 32.01.06 Β.04 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
C30/37 τύπου Lafarge 

NAOIK 32.01.07 Β.05 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00  

Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ. 38.01 Β.10  01-04-00-00 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών     

ΟΙΚ-Α    38.03  Β.11 01-04-00-00 

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  ΟΙΚ-Α  38.13  Β.12 01-05-00-00 

Διαμόρφωση εγκοπών και 
εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα 

ΝΑΟΙΚ 38.18 Β.13 08-05-02-01 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s)  

ΟΙΚ-Α  38.20.2  Β.14 01-02-01-00 
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Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C  

ΟΙΚ-Α  38.20.3 Β.15 01-02-01-00 

Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 

 
ΝΑΟΙΚ 38.45 

Β.16 01-02-01-00 

Υπόβαση μεταβλητού πάχους  
(Π.Τ.Π. 0-150) 

ΟΔΟ Β04.1 Β.17 05-03-03-00 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ   Β-51 Β.18 05-02-01-00 

Διαμόρφψση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόμια και νησίδες 

ΟΔΟ   Β-82 Β.19 
 05-02-01-00 
05-02-02-00    

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου 
φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου 

ΟΔΟ   Β-85 Β.20   

Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

Γ-1.2 Β.21  05-03-03-00 

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Γ-2.2 Β.22   

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

ΟΙΚ 73.33.03 Δ.01   

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 40 Χ 40 cm 

ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Δ.02 
03‐ 07‐ 02‐ 00 

 

Επεξεργασία (παλαίωση) 
επιφανειών σκυροδέματος ή 
γαρμπιλοδέματος  με μηχανικό 
τριβείο 

ΝΑΟΙΚ 
Ν73.42.02.1 

Δ.03   

Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών 
χυτών δαπέδων από λάμες 
ανοξείδωτες 

ΟΙΚ-73.90.01 Δ.04   

Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού 
επεξεργασμένου δαπέδου από 
σκυρόδεμα τύπου 1,  12 εκ 

ΝΑΟΙΚ Ν32.01.06.01 Δ.05 
 

Κατασκευή ειδικού έγχρωμου χυτού 
επεξεργασμένου δαπέδου από 
υστερόχυτο σκυρόδεμα τύπου 1,  8 
εκ 

ΝΑΟΙΚ Ν32.01.06.01        
7392 

Δ.06 
 

Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί 
μαρμάρων                                    
Γλυφές διατομής 15 x 15 mm 

ΟΙΚ 74.20.01 Δ.07   

Αδροποίηση επιφανειών από 
μάρμαρο  

ΟΙΚ 74.23 Δ.08   
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Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου 
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 
(πλάκες 100χ50cm και 100χ20cm) 

ΟΙΚ 74.30.13 Δ.09 05-02-02-00  

Επιστρώσεις με μαρμαρόλιθους 
0,10χ0,10χ0,06 εκ 2 αποχρώσεων 
ανάλογων με των μαρμάρινων 
πλακών,  διαφόρων επεξεργασιών 

ΝΑΟΙΚ 
Ν78.96.2 

Δ.10 05-02-02-00  

Κατασκευή λωρίδων - οδηγών 
όδευσης τυφλών  από μάρμαρινες 
πλάκες διαμορφωμένες 40χ40χ3 

ΝΑΟΙΚ 
73.16.02.02 

Δ.11  05-02-02-00  

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο 
σκληρό πάχους 3 cm 

ΟΙΚ 75.61.04 Δ.12 
03‐ 07‐ 04‐ 00 

  

Πάγκοι από μάρμαρο τύπου 
Διδύμων, πάχους 3 cm 

ΝΑΟΙΚ 75.76.02     ΟΙΚ- 
61.05 ΟΙΚ 77.20.03 ΟΙΚ 
77.20.04     

Δ.13   

Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από 
μάρμαρο τύπου Διδύμων με 
επεξεργασία  

ΝΑΟΙΚ 75.80  Δ.14   

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά 
χώρων υγιεινής βιομηχανικής 
προέλευσης  

0ΙΚ 50.15.01 Ε.01   

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα 
ενδεικτικού τύπου DUROPAL 

ΟΙΚ 56.21 Ε.02 03-09-01-00  

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή 
τυποποιημένα 

ΟΙΚ 56.23 Ε.03 03-09-01-00  

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί 
τοίχου, μή τυποποιημένα 

ΟΙΚ 56.24 Ε.04 03-09-01-00  

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή 
τυποποιημένα 

ΟΙΚ 56.25 Ε.05 03-09-01-00  

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς 
ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160 mm  (κελύφη) 

ΟΙΚ- 61.05  Ε.06   

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς 
ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm (μεταλλικά στέγαστρα) 

ΟΙΚ 61.06 Ε.07   

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα 
επιστέγασης  

ΟΙΚ 61.29 Ε.08 
03-05-03-00 

  

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ 61.30 Ε.09   

Μεταλλικός σκελετός 
τοιχοπετάσματος 

ΟΙΚ 61.31 Ε.10   
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Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών , συνθέτου 
σχεδίου από ευθύγραμμες και 
καμπύλες ράβδους 

ΟΙΚ- 64.01.02 Ε.11   

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΟΙΚ 65.05 Ε.12   

Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα 
ανασυρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη 

ΝΑ65.18.02 Ε.13 
03‐ 08‐ 03‐ 00 

  

Σύστημα υαλοπετασμάτων με 
καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων 

ΝΑΟΙΚ 65.20.01 Ε.14 
03‐ 08‐ 03‐ 00 

  

Κατασκευές πάσης φύσεως από 
στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. 

ΝΑΟΙΚ 65.60  Ε.15   

Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου ΝΑ ΟΙΚ 72.60 Ε.16   

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου 
sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση 
πολυουρεθάνης 

ΟΙΚ 72.65 Ε.17 03-05-02-01 

Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου 
sandwich 

ΟΙΚ 72.80 Ε.18   

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 
laminated 3 mm+3mm, κενό 16 mm, 
κρύσταλλο laminated 3mm + 3 mm) 

ΝΑΟΙΚ 76.27.04 Ε.19 
03‐ 08‐ 07‐ 01 
03‐ 08‐ 07‐ 02 

Καθρέπτες πάχους 5,00mm σε 
ανοξείδωτο πλαίσιο ΝΑ ΟΙΚ-76.02.03 

Ε.20   

Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου 
Securit 
Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 
10,0 mm 

ΟΙΚ 76.35.02 Ε.21 03‐ 08‐ 09‐ 00  

Ειδικός εξοπλισμός χώρου υγιεινής 
(συγκρότημα προθαλάμου και 2 WC)  

ΟΙΚ 76.35.02 Ε.22  04-04-03-03 

Ασφαλτική προεπάλειψη   ΟΔΟ Δ-3  ΣΤ.01 05-03-11-01 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   ΟΔΟ Δ-4  ΣΤ.02   

Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. 
Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους  0,05 m   

ΝΑΟΔΟ  Δ-5.1  ΣΤ.03   

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου  

ΟΔΟ  Δ-81  ΣΤ.04 05-03-11-04 
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Εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με βάση 
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή 
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο 

ΟΙΚ 77.20.03 ΣΤ.05 03-10-03-00 

Αντισκωριακές βαφές .Εφαρμογή 
αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 
τελικού χρώματος δύο συστατικών  

ΟΙΚ-77.20.04 ΣΤ.06 03-10-03-00  

Ακρυλικό μικρομοριακό ή 
σιλικονούχο (silane-siloxane) 
υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) 
επί μη μεταλλικών επιφανειών 

ΟΙΚ-77.28 ΣΤ.07 -03-10-02-00 

Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 
mε σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

ΟΙΚ 77.84.02 ΣΤ.08 -03-10-02-00  

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm 

ΟΙΚ 78.05.04 ΣΤ.09   

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 
12,5 mm 

ΟΙΚ 78.10.02 ΣΤ.10   

Ψευδοροφή ισόπεδη από 
γυψοσανίδες 

78.34 ΣΤ.11 
03‐ 07‐ 10‐ 01 

  

Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας 
επιφάνειας με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα 

ΟΙΚ 78.91  ΣΤ.12   

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με 
επίστρωση προστασίας από φύλλο 
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm 

79.11.03 ΣΤ.13 
03-06-01-01 

  

Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 
0,40 mm 

79.16.01 ΣΤ.14   

Στεγανοποιητικά μάζας 
σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
934-2 

79.21 ΣΤ.15   

Ινες πολυπροπυλενίου 
σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 
14889-2 

79.24 ΣΤ.16   

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες 
ορυκτοβάμβακα των 50 mm, 
πυκνότητας 80 kg. 

79.55 ΣΤ.17 
03-06-02-01 
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Επίστρωση  εγχρώμων 
τσιμεντοπλακών με χρωματισμό και 
ψηφίδες αντίστοιχων του ειδικού 
έγχρωμου χυτού επεξεργασμένου  
δαπέδου από σκυρόδεμα  ΟΔΗΓΟΣ 
ΤΥΦΛΩΝ 

ΝΑΟΙΚ-Α '79.80 ΣΤ.18   

Μεταλλική πλάτη 
προκατασκευασμένων καθιστικών 
150 cm από σιδηρή διατομή Φ 80χιλ 
, στερεωμένη επί του ινοπλισμένου 
καθιστικού με σιδηρή γωνιά L 
120χ120 χιλ και σύνθετες 
κατακόρυφες στηρίξεις από λάμες 
5χιλ., όλα επιχρωματισμένα. 

ΟΙΚ- 61.05  ΟΙΚ 
77.20.03 ΟΙΚ 77.20.03 
ΟΙΚ 77.20.04 

ΣΤ.19   

Προκατασκευασμένο καθιστικό από 
έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες , 
διαστάσεων 50χ50χ45 εκ. 

NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 
79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 
61.05 

ΣΤ.20 10-02-02-01  

Προκατασκευασμένο καθιστικό από 
έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες , 
διαστάσεων 150χ50χ45 εκ. 

NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 
79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 
61.05 

ΣΤ.21 10-02-02-01  

Προκατασκευασμένη κρήνη από 
έγχρωμο σκυρόδεμα με ψηφίδες 

NAOIK 32.01.07.01 ΟΙΚ 
79.21  ΟΙΚ 79.24  ΟΙΚ- 
61.05 

ΣΤ.22 
 

Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος 
κάδος 

ΠΡΣ - Β11.1  ΣΤ.23 10-02-02-02   

Κατασκευή μεταλλικού 
ποδηλατοστάτη, ενδεικτικού τύπου 
LAPSET NIFO, J17841.   

ΟΙΚ-  64.21.1  ΣΤ.24 10-02-02-03  
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Β.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 
001. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

1.1.1 Ο Ανάδοχος θα περιφράξει όλους τους χώρους των εργοταξίων, 

συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών, με περιφράξεις που θα συμμορφώνονται 

προς τους κανονισμούς ασφαλείας και θα προστατεύουν την γειτονική περιοχή από 

την όχληση, που θα προκαλείται από την εκτέλεση των εργασιών. Θα κατασκευάσει 

επίσης περιφραγμένες και ασφαλείς διόδους σε κάθε σημείο επικίνδυνο για την 

ασφάλεια των διερχομένων πεζών. Η περίφραξη θα αποτελείται από χαλύβδινα 

κυματοειδή πετάσματα, στερεωμένα σε σκελετό δομικού χάλυβα και βάση από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι δίοδοι πεζών θα έχουν ξύλινη περίφραξη και στις δύο 

πλευρές, θα είναι στεγασμένες και θα διαθέτουν δάπεδο στα σημεία εκείνα που θα 

υποδείξει η Επίβλεψη. 

α.  Αισθητική αναβάθμιση περιφράξεων 

 Σε ότι αφορά τις εργοταξιακές περιφράξεις ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον ζητηθεί 

από την Επίβλεψη, να εφαρμόσει πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης αυτών, βάσει 

του οποίου τοποθετούνται έγχρωμες αφίσες τυπωμένες σε συνθετικό μουσαμά 

(διαστάσεων 2μ.Υ x 5μ.Μ περίπου) επί μεταλλικού ορθογωνίου πλαισίου με 

διαγώνιους συνδέσμους, στην εξωτερική επιφάνεια των περιφράξεων. Ο Ανάδοχος 

θα υποβάλει σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες. Τα θέματα θα δίδονται σε ηλεκτρονική 

μορφή από την ΤΥ. 

β. Πληροφοριακές πινακίδες Έργου 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων επί 

μεταλλικής κατασκευής, σε κάθε εργοτάξιο του Έργου και σε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την ΤΥ, τοποθετώντας δύο (2) πινακίδες σε κάθε  πλατεία. 

Οι εν λόγω πινακίδες θα έχουν διαστάσεις 4 μ ύψος και 3 μ πλάτος περίπου, θα 

φέρουν τον τίτλο του Έργου, τα ονόματα του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου, 

τον προϋπολογισμό κλπ στοιχεία σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΤΥ και θα τηρούν ή 

τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1159/2000 (σημείο 6.1 του 

παραρτήματός του) ή τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 621/2004 

(άρθρα 4 και 8), όποια κατά περίπτωση ισχύουν για το παρόν Έργο. 
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1.1.2 Οι βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα των περιφράξεων θα είναι κατάλληλα 

διαστασιολογημένες, ώστε να περιορίζουν εκτός των χώρων εκσκαφών τα νερά από 

πλημμύρες. 

1.1.3 Η περίφραξη θα έχει αντανακλαστική ή φωτεινή σήμανση, ώστε να είναι ευδιάκριτη 

από το κοινό κατά τις νυκτερινές ώρες. 

1.1.4   Ο Ανάδοχος επίσης θα περιφράξει χώρους εκτός του εργοταξίου, όπου υπάρχουν      

           φυτά και δέντρα. 

1.1.5 Ο προσανατολισμός των εισόδων του εργοταξιακού χώρου θα είναι τέτοιος, ώστε οι 

είσοδοι να ευρίσκονται κατάντη, για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος πλημμύρας στον 

εργοταξιακό χώρο από απορροές των ανάντη περιοχών. 

1.1.6   Η μελέτη για τα προσωρινά έργα θα βασιστεί στους Εγκεκριμένους Κανονισμούς 

 

 1.2 Σχετικά Πρότυπα 

 Για ξυλεία : ΕΛΟΤ ΕΝ 14080, ΕΛΟΤ ΕΝ 14081, ΕΛΟΤ ΕΝ 313, ΕΛΟΤ ΕΝ 314, 

ΕΛΟΤ ΕΝ 636 

 Για δομικό χάλυβα : ΕΛΟΤ ΕΝ 10025 

 Για χαλύβδινα φύλλα : ΕΛΟΤ ΕΝ 10326, ΕΛΟΤ ΕΝ 10327 

 Μη Προεντεταμένοι Κοχλίες σύμφωνα με Ευρωπαϊκά Πρότυπα: 

 Κοχλίες ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4014, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4016, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4017, ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 4018 

Περικόχλια ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4032, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4034 Ροδέλες ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

7089, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7090, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7091 

 EC-3: Κατασκευές από Χάλυβα με τα Παραρτήματα του και το Εθνικό Κείμενο 

Εφαρμογής 

 Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 387/ΦΕΚ 117Α 

 

1.3 Υποβολές 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει σχέδια σχετικά με τις περιφράξεις, προς υποβολή και 

έγκριση από την ΤΥ. Τα σχέδια αυτά θα περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με το είδος 

και την μορφή της περίφραξης, τη θέση και τη μορφή των θυρών, τα προστατευτικά 

μέτρα που θα ληφθούν για τον περιορισμό της σκόνης, του θορύβου και της εισόδου 

ομβρίων από ανάντη περιοχές στο σκάμμα, καθώς επίσης ασφαλείς διόδους πεζών 

στα σημεία που διακόπτεται η συνέχεια των πεζοδρομίων μετά από εγκατάσταση 

εργοταξίου ή από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
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Επίσης μετά την ολοκλήρωση της περίφραξης κάθε εργοταξιακού χώρου ο Ανάδοχος 

θα υποβάλλει στην ΤΥ αποτύπωση του ορίου περίφραξης με εμβαδομέτρηση όλης 

της έκτασης που έχει καταληφθεί για εργοταξιακούς χώρους. 

 

 

2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

2.1 Ξυλεία 

Όπου χρησιμοποιείται ξυλεία θα ισχύουν τα ακόλουθα: Θα χρησιμοποιηθεί δομική 

ξυλεία κωνοφόρων ή / και αντικολλητή ξυλεία. 

Η αντικολλητή ξυλεία (κόντρα πλακέ, πλακάζ) θα είναι κατάλληλη για δομική χρήση, 

με ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες συγκόλληση. 

Ελάχιστο πάχος ξυλείας: o Σανίδες : 

20mm o Μαδέρια : 45mm 

Φύλλα αντίκολλητής ξυλείας : 20mm για δάπεδα και στέγαστρα, o 10mm για 

τοιχώματα 

2.2 Δομικός Χάλυβας 

Οι δομικοί χάλυβες (μορφοχάλυβες, ραβδοχάλυβες, πλάκες αγκύρωσης, κλπ.) του 

σκελετού θα συμμορφώνονται προς τα μηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στην προδιαγραφή EΛOT EN 10025, ενώ οι κοίλες διατομές θα 

συμμορφώνονται προς την ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, για ποιότητα τουλάχιστον S 235 

 

2.3 Κυματοειδή Φύλλα 

Τα κυματοειδή φύλλα θα είναι χαλύβδινα, τραπεζοειδών αυλακώσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

10326 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10327, ελάχιστου πάχους 0,50mm, γαλβανισμένα εν θερμώ με 

τουλάχιστον 275gr ψευδαργύρου/m2 φύλλου και ματ επιφάνεια χωρίς άλλη 

επεξεργασία. 

 

2.4 Βάση από Σκυρόδεμα των περιφράξεων 

Οι βάσεις θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με την 

σχετική προδιαγραφή του παρόντος τεύχους. Το ελάχιστο ύψος της βάσης από 

σκυρόδεμα θα είναι 40 εκατοστά για αντιπλημμυρική προστασία. 

2.5 Διαφημιστικές Επιγραφές 

Όταν απαιτούνται διαφημιστικές επιγραφές αυτές πρέπει να είναι από επίπεδο 

μεταλλικό φύλλο πάχους τουλάχιστον 1mm. 
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3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η περίφραξη θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια. O εργοταξιακός χώρος 

πρέπει να περιφραχθεί περιμετρικά στο επίπεδο εδάφους εκτός των σημείων όπου 

απαιτείται πρόσβαση στο εργοτάξιο. Σε αυτά τα σημεία τα κενά στην περίφραξη 

πρέπει να καλύπτονται με θύρες που κλειδώνουν, ίδιου ύψους με την περίφραξη. Η 

ΤΥ διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει επί τόπου την επέκταση της περίφραξης εάν 

κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο για λόγους ασφαλείας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 

Έργου, ο Ανάδοχος θα συντηρεί την περίφραξη ώστε να διασφαλίζεται η άρτια και 

αδιάλειπτη λειτουργία της. Όταν η περίφραξη του εργοταξίου δεν χρειάζεται πλέον 

λόγω ολοκλήρωσης του συνόλου του Έργου και η ΤΥ συμφωνεί ότι το εργοτάξιο δεν 

χρησιμοποιείται πλέον από τον Ανάδοχο Η/Μ Εργασιών ή άλλους, η περίφραξη θα 

καθαιρεθεί από τον Ανάδοχο και η περιοχή θα αποκατασταθεί στην πρότερή της 

κατάσταση. 

 

3.1     Μεταλλική Περίφραξη 

Θα αποτελείται από γαλβανισμένα εν θερμώ μεταλλικά κυματοειδή πετάσματα ύψους 

1,90m, όπου θα έχουν προβλεφθεί ανοίγματα για μεταλλικές θύρες του ίδιου υλικού 

σύμφωνα με τα εγκριθέντα από την ΤΥ σχέδια. Η μεταλλική περίφραξη μπορεί να 

είναι σταθερή (τύπου Α) ή κινητή (τύπου Β). 

 

3.2 Σταθερή Περίφραξη (Τύπου Α) 

Τα πετάσματα θα έχουν βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα και τα μεταλλικά 

υποστυλώματα του φέροντος οργανισμού θα αγκυρωθούν στο σκυρόδεμα με πλάκες 

αγκύρωσης και αγκύρια διαστολής ή θα εγκιβωτιστούν μέσα στη βάση του 

σκυροδέματος σε βάθος τουλάχιστον 350mm ή όπως απαιτείται από τεύχος 

υπολογισμού. Η βάση του σκυροδέματος θα παρέχει στα υποστηλώματα περιμετρική 

και εκ των κάτω επικάλυψη τουλάχιστον 50mm. Όλα τα μικροϋλικά στερεώσεως 

(κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, βίδες) θα είναι ανοξείδωτα. 

Ο χαλύβδινος σκελετός θα ελαιοχρωματισθεί με δύο στρώσεις αντισκωριακού 

χρώματος της επιλογής της ΤΥ. 

 

3.3 Κινητή Περίφραξη (Τύπου Β) 

Τα πετάσματα και τα μεταλλικά υποστηλώματα θα εγκιβωτιστούν μέσα σε κινητές 

βάσεις από σκυρόδεμα επαρκούς μεγέθους τέτοιου ώστε να αποτραπεί ανατροπή. 

Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι κατάλληλα οπλισμένο ώστε να αποφεύγονται ρωγμές. 

 

3.4 Ξύλινη Περίφραξη (Τύπου Γ) 
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Η περίφραξη αυτή θα προστατεύει τις διόδους των πεζών, τα σημεία όπου 

διακόπτονται πεζοδρόμια, όπου απαιτείται προστασία διατηρητέας χλωρίδας και σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδειχθεί από την ΤΥ. Η ξύλινη περίφραξη θα είναι 

κατάλληλη για βαφή και διακόσμηση, με εγκεκριμένα από την ΤΥ έργα, και θα έχει 

ύψος 1,50m προς την πλευρά της οδού. Όταν απαιτούνται διαφημιστικές επιγραφές, 

αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται στη κορυφή της περίφραξης. Ο σκελετός της 

περίφραξης θα μεταβάλλεται στους υπολογισμούς και στα σχέδια, ώστε να δύναται 

να μεταφέρει τα πρόσθετα φορτία. Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων 

στους διερχόμενους, οι δίοδοι θα προστατεύονται με ξύλινα στέγαστρα. Ξύλινα 

δάπεδα θα κατασκευάζονται από μαδέρια ή αντικολλητή ξυλεία, χωρίς κενά και στις 

θέσεις που θα υποδειχθεί από την ΤΥ. Όλα τα μικροϋλικά στερεώσεως (κοχλίες, 

περικόχλια, ροδέλες, βίδες) θα είναι ανοξείδωτα και δεν θα προεξέχουν από τις 

τελειωμένες επιφάνειες των συνδεομένων μελών. 

 

3.5 Περίφραξη για προστασία δέντρων και φυτεμένων περιοχών 

Ο Ανάδοχος θα προστατεύει κάθε περιοχή με δέντρα ή φυτά εντός του εργοταξιακού 

χώρου. Οι περιοχές αυτές θα περικλείονται με περίφραξη τύπου και ύψους 

εγκεκριμένου από την ΤΥ, έτσι ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σε άτομα χωρίς 

αρμοδιότητα. Ειδικές λύσεις θα επιλεγούν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες του 

εργοταξιακού χώρου. 

 

 

4 ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι περιφράξεις και οι θύρες πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τον Ανάδοχο και 

οποιαδήποτε ζημιά προέλθει θα επιδιορθώνεται αμέσως μετά την παρατήρηση και την 

ενημέρωση από άλλους. 

Η περίφραξη θα διατηρείται καθαρή από τον Ανάδοχο και απαλλαγμένη από 

επιγραφές, πινακίδες, διαφημίσεις, κλπ., εκτός εάν άλλως υποδειχθεί από την ΤΥ. 

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα ανάρτησης επιγραφών, πινακίδων, διαφημίσεων, κλπ., 

ανήκει αποκλειστικά στην ΤΥ. 

 

 

5 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

 

Όταν η περίφραξη και οι θύρες δεν απαιτούνται πλέον για την εκτέλεση εργασιών θα 

αποξηλώνονται και η περιοχή θα αποκαθίσταται στην αρχική της κατάσταση. 
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002.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C30/37 ΤΥΠΟΥ LAFARGE 

 
1 ΥΛΙΚΑ 

1.1 Αρχιτεκτονικό Σκυρόδεμα 

 

 
Εγχρωμο σκυρόδεμα ελάχιστης κατηγορίας αντοχής C30/37 και ελάχιστης ποσότητας 

τσιμέντου 330kg/m3 τύπου Artevia Έγχρωμο ή UltraFluidτης Lafarge ή ισοδύναμου 

βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειομένης της παραγωγής επί τόπου του έργου).  

 

1.2.  Αδρανή  

 

Τα αδρανή θα προέρχονται από κατάλληλο λατομείο σε χρωματισμούς και μεγέθη επιλογής 

των μελετητών και της Επίβλεψης, (θραυστό υλικό λατομείου μέγιστου κόκκου 16 mm). 

 

1.3.  Χρωματισμός 

 

Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος, με την προσθήκη των 

κατάλληλων χρωστικών μάζας στην μονάδα παραγωγής. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη των 

χρωστικών στο αυτοκίνητο – αναδευτήρα μεταφοράς σκυροδέματος. 

 

1.4.  Δείγματα 

 

Κατασκευή δειγμάτων διαφόρων χρωματισμών μάζας και τύπων αδρανών προς έγκριση από 

τους μελετητές και την Επίβλεψη. Το επιλεγμένο δείγμα θα κατασκευαστεί σε επιφάνεια  

τουλάχιστον 3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Το δείγμα θα 

παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα 

συγκρίνονται με αυτό. 

 

 

2.  ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 

 

2.1. Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 μm στην υπόβαση είτε από σκυρόδεμα είτε από 

συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00). 
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2.2. Παραγωγή, μεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009),  διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 

150101-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος ελάχιστης κατηγορίας C30/37, 

ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, ελάχιστου πάχους 10 cm. Στις θέσεις επαφής με 

άλλα υλικά (τοιχία, φρεάτια, κράσπεδα, κλπ.) καθώς και στα σημεία διακοπής εργασίας, 

δημιουργείται αρμός απομόνωσης πάχους 0,5 εκ.  Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, ζώνες 

φύτευσης) θα ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της 

γωνίας. 

 

2.3. Λείανση δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα μέσα (δονητικός πήχης, 

μύστρες κ.α.).  Χρήση ειδικού αναστολέα εξάτμισης (evaporationretarder) για την επίτευξη 

καλύτερου φινιρίσματος και την αποφυγή χρήσης νερού. 

 

2.4. Περαιτέρω επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικές σκούπες / μύστρες / στάμπες, για την 

επίτευξη της επιθυμητής επιφανειακής υφής ( θραπινάρισμα ή λείανση κατά περίπτωση), 

τύπου ArteviaStone ή Artevia Polish. 

 

2.5. Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για τη συντήρηση του 

δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009) τύπου Antisol S της εταιρείας Sika ή 

ισοδύναμου. 

 

2.6. Διαμόρφωση  εγκάρσιων αρμών εκ των υστέρων με αδιατάρακτη κοπή, πλάτους 3 mm, 

και σε ελάχιστο βάθος 40 mm περίπου, ανά 3,0 μέτρα το μέγιστο.   

 

2.7. Πλήρωση των αρμών με ειδική πολυουρεθανικής βάσης μαστίχη ενός συστατικού, στα 

σημεία που απαιτείται στεγανοποίηση υπογείων, του επιλεγμένου από την Υπηρεσία 

χρώματος (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05:2009), τύπου Sikaflex  της εταιρείας Sika ή 

ισοδύναμου.  

 

 

3.  ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος καθώς 

και οι έλεγχοι των προτύπων που αφορούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται, 

Ο ανάδοχος φροντίζει να παρέχεται σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα 

επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παρασκευής πλακών επίστρωσης, με σκοπό την 

παρακολούθηση και έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθούν οι 
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απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγματα σύμφωνα με τις 

συναφείς διατάξεις. 

Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δε γίνονται δεκτά για αποστολή στο 

εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο  δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 

τελικών κατασκευών επί τόπου του έργου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα 

των δοκιμών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, 

η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου, πρόσθετες δειγματοληπτικές δοκιμές σε υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο 

για ενσωμάτωση στο έργο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο της αποδοχής της. 

Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, μπορεί να ζητηθεί 

επανάληψη της όλης διαδικασίας αντίστοιχου ελέγχου όλων των προϊόντων. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει με δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή τη μερική ή ολική 

απόρριψή τους. Στην περίπτωση απόρριψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα 

υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της υπηρεσίας και να αποσύρει τα ακατάλληλα υλικά 

από το έργο. 
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003. ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΔΑΠΕΔΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή εργασίας 

Η προδιαγραφή αυτή προσδιορίζει τις απαιτήσεις προμήθειας και εγκατάστασης 

κεραμικών πλακιδίων σε χώρους υγιεινής και περιλαμβάνει και το υπόστρωμα. 

 

1.2 Υποβολές 

Τα Κεραμικά Πλακίδια θα εγκρίνονται μέσω Φύλλων Υποβολής Υλικών, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

Πληροφορίες Προϊόντος από τον Κατασκευαστή.  

Αποτελέσματα Δοκιμών ελέγχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Προδιαγραφής. 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή, με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14411. Δείγματα κάθε προϊόντος. 

Δείγμα εξαρτημάτων που μπορεί να υποβληθούν με ξεχωριστή υποβολή. 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ  

 

2.1 Γενικά 

Η επιπλέον ποσότητα πλακιδίων για μελλοντική συντήρηση και επισκευή θα 

ανέρχεται στο 3% της εγκατεστημένης ποσότητας. 

 
2.2 Κεραμικά πλακίδια χώρων υγιεινής κ βοηθητικών χώρων, τύπου PADANA TECHNIK  

η άλλου ισοδύναμου, εγκρίσεως  της Υπηρεσίας, διαστάσεων 400x400Χ8,5mm, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Απορρόφηση 
νερού 

UNI EN ISO 
10545-3 

 < 0,10% ASTM C-373 

Aντοχή σε κάμψη UNI EN ISO 
10545-4 

Ν/mm2 50-60 ASTM C-648 

Αντοχή σε 
παγετό 

Όλα τα πρότυπα Πλήρως 
εγγυημένη 

ASTM C-1026 

  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
35 

 
Αντοχή σε οξέα και 
αλκάλια με 
εξαίρεση      
υδροφθορικό οξύ 

 
UNI EN ISO 

10545-13 

 
UA 

 
ASTM C-650 

Αντοχή στη φθορά 
και τριβή 

 Πλήρως 
εγγυημένη 

ASTM C-501 

Γραμμική θερμική 
διαστολή 

UNI EN ISO 
10545-8 

6χ10 (-6)  

Αντιολισθηρότητα DIN 51130  ASTM C-1028 

Αντοχή στο φως DIN 51094 Καμία αλλαγή 
στο χρώμα 

 

Αντοχή στο 
λέκιασμα 

 Πλήρως 
εγγυημένη 

 

 
 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Τα πλακίδια θα τοποθετούνται όπως θα φαίνεται στα εγκεκριμένα κατασκευαστικά 

σχέδια. Προτείνεται η τοποθέτηση αρμών δαπεδόστρωσης κάθε 16m2. Το 

ονομαστικό πάχος των αρμών θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις του 

κατασκευαστή και θα πληρώνεται με στόκο καταλλήλου χρώματος ώστε να ταιριάζει 

με τον χρωματισμό των πλακιδίων και όπως προδιαγράφεται στην Προδιαγραφή για 

Ασβεστοκονίαμα, Τσιμεντοκονίαμα και Υλικό Επιχρίσματος. 

 

3.1.   Ελεγχος  των επιφανειών  

Να εξετάζονται τα υποστρώματα, οι παρακείμενες κατασκευές και οι συνθήκες υπό 

τις οποίες πρόκειται να εκτελεσθεί η εργασία. Δεν θα εκτελούνται εργασίες έως ότου 

αποκατασταθούν μη ικανοποιητικές συνθήκες, όπως η αφαίρεση από τον χώρο όπου 

πρόκειται να τοποθετηθούν πλακίδια ρύπων, ελαίων, ύδατος ή άλλων ξένων ουσιών 

που προκύπτουν κατά την κατασκευή και άλλες απαιτήσεις σύμφωνα με τις εντολές 

και προτάσεις του κατασκευαστή. 

 

3.2 Προετοιμασία 

Οποιοδήποτε σκυρόδεμα που έχει επεξεργασθεί με ειδικό συστατικό που δεν 

απομακρύνεται μόνο του, ή έχει άλλη επίστρωση θα καθαρίζεται ώστε να 

εξασφαλίζεται καλή πρόσφυση του κονιάματος. Η επιφάνεια του σκυροδέματος θα 

επιθεωρείται και επισκευάζεται σύμφωνα με την Προδιαγραφή για Επισκευές 

Σκυροδέματος. 

 

3.3 Εγκατάσταση 

Τα πλακίδια θα τοποθετούνται σύμφωνα με την περιοχή και τα μοτίβα που 

δείχνονται, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σχήματα πλακιδίων όπως απαιτείται. Τα 
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πλακίδια θα κεντράρονται προς αμφότερες τις κατευθύνσεις σε κάθε χώρο ή σε κάθε 

τοίχο και θα ρυθμίζονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το κόψιμο πλακιδίων. Τα 

πλακίδια θα κόβονται όχι λιγότερο από το μισό τους μέγεθος και δεν θα 

τροποποιούνται τα μοτίβα τους, εκτός εάν παρουσιάζεται διαφορετικά στα 

εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια. 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνεται και εντός εσοχών ή κάτω από εξοπλισμό και 

εξαρτήματα, στους χώρους που δέχονται πλακίδια όπως δείχνεται στους πίνακες. Να 

υπάρχει πλήρης κάλυψη χωρίς διακοπές, με εξαίρεση στα σημεία των αρμών 

ελέγχου κάθε 25 μ2 , εκτός κι αν έχει οριστεί διαφορετικά και όπως θα φαίνεται στα 

κατασκευαστικά σχέδια. Η πλακόστρωση θα απολήγει ομαλά στις γραμμές των 

αρμών και στα μοτίβα. 

Μετά την τοποθέτηση, η επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι εντελώς επίπεδη, έτσι 

ώστε όταν τοποθετείται σιδηρος πήχυς 1 μέτρου σε οποιοδήποτε σημείο της 

επιφάνειας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν θα σχηματίζεται κενό μεγαλύτερο του 

1 mm μεταξύ του πήχυ και των πλακιδίων 

 

 

4.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Οι επενδεδυμένοι τοίχοι θα προστατεύονται έναντι πιθανών ζημιών. 

Οι αίθουσες στις οποίες έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση θα κλειδώνονται όταν πλέον 

δεν απαιτούνται άλλες εργασίες. 

Τα μη εφυαλωμένα πλακίδια δαπέδου και το κονίαμα πλήρωσης αρμών θα 

προστατεύονται όταν αυτό καταστεί αναγκαίο έναντι κηλιδώματος, χρησιμοποιώντας 

υγρό διαπότισης που θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις και προτάσεις του 

κατασκευαστή. 

Όλα τα πλακίδια τοίχου θα υποστούν επεξεργασία κατά των γραφημάτων (graffiti) 

πριν την παράδοση του Έργου. Θα προβλεφθεί χρόνος για την ξήρανση των 

πλακιδίων σύμφωνα με τις εντολές και προτάσεις του κατασκευαστή. 

Όλες οι απαιτούμενες μέθοδοι προστασίας ή προληπτικά μέτρα κατά την περίοδο 

κατασκευών θα είναι σύμφωνα με τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και 

θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πλακίδια δεν θα έχουν καμία 

ένδειξη χρήσης ή ζημίας κατά το χρόνο παραλαβής τους. 

Δεν θα επιτραπεί η βάδιση σε πλακίδια δαπέδου που έχουν μόλις τοποθετηθεί για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών μετά την τοποθέτησή τους. 

Όλα τα πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί θα καθαριστούν με υγρό σφουγγάρι και 

σύμφωνα με τις οδηγίες και προτάσεις του κατασκευαστή. 
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5.  ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου θα επιβεβαιώνουν τα εξής: 

• Τα υλικά συμμορφώνονται προς τα Εγκεκριμένα Φύλλα Υποβολής Υλικών. 

• Τα πλακίδια τοποθετούνται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια και 

τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. 

• Επίσης θα επιβεβαιωθεί ότι οι αρμοί θα είναι ευθείς με ομοιόμορφο πάχος και το 

κατάλληλο τελείωμα. 

• Οι κοπές θα είναι ευθείες και οι οπές γύρω από τα σημεία διάνοιξης θα διατηρούνται 

στο ελάχιστο. 

• Το κονίαμα θα ελέγχεται τακτικά, σύμφωνα με το Άρθρο για συνδετικά κονιάματα 

τοιχοποιίας, κονιάματα επιχρισμάτων και τσιμεντοκονιάματα. 

• Το χρώμα των τοποθετημένων πλακιδίων θα ταιριάζει με αυτό των δειγμάτων 

που υπεβλήθησαν με τα Φύλλα Υποβολής Υλικού. 
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004.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ   
 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

Τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν για τις πάσης φύσεως επιστρώσεις και 

επενδύσεις, πρέπει να είναι διαστάσεων, προέλευσης και χρωματισμού όπως 

καθορίζονται από τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης 

του έργου. 
 

Γενικά τα μάρμαρα πρέπει να προέρχονται από καθαρούς  δολομητικούς  ή 

ασβεστολιθικούς  όγκους, και να είναι άριστης ποιότητας, συμπαγή, ομοιογενούς 

υφής, δεκτικά στίλβωσης και χωρίς υαλώδεις στρώσεις, κηλίδες, στίγματα, σκωρίες, 

ρωγμές, διαχωριστικές στρωσιγενείς επιφάνειες (κομμούς) και να έχουν οποιαδήποτε 

άλλα ελαττώματα. 

Επίσης τα μάρμαρα πρέπει να είναι απολύτως κανονικού σχήματος και ακριβών 

διαστάσεων, με τις ακμές ακέραιες και την επιφάνεια επίπεδη και λεία. 

 

1.2. Υποβολές 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκριθούν μέσω του Φύλλου Υποβολής 

Υλικών (ΦΥΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Στοιχεία προϊόντος του Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

Οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, κλπ 

Ισχύον ISO ή ισότιμο πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του 

κατασκευαστή 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ 

 

2.1 Γενικά 

Όπου προβλέπονται  επιστρώσεις από μάρμαρο, θα είναι από μάρμαρο  τύπου 

Διδύμων  ή άλλου αντίστοιχης ποιότητας πάχους 3cm, επεξεργασμένων σύμφωνα με 

την τεχνική περιγραφή, που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Το σχήμα και οι διαστάσεις των μαρμάρινων πλακών θα είναι πλάκες 50χ100 εκ  και 

100 χ20 εκ, ή άλλες σύμφωνα με τα σχέδια. 
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 Τα μάρμαρα θα τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια και με 

τρόπο άψογο, όσον αφορά στη  επίτευξη ενιαίας επιφάνειας της επίστρωσης και στη 

συνέχεια των αρμών. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τέλεια επαφή των 

πλακών μεταξύ τους. 

 

 

2..2 Προδιαγραφές  μαρμάρου  τύπου Διδύμων δύο αποχρώσεων 
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2.3 Μαρμάρινοι πάγκοι 

Μαρμάρινοι πάγκοι από μάρμαρο  τύπου Διδύμων , πάχους 3cm  και πλάτους 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,  λειοτριμμένοι  και στιλβωμένοι φέροντες οπές, 

όπου απαιτείται για την ένθεση νιπτήρων κατά περίπτωση σύμφωνα με τα σχέδια 

τύπου, φέροντες στην όψη μαρμάρινη ποδιά (κρέμαση) πάχους 2 cm, από το ίδιο 

μάρμαρο, γυαλισμένο ματ, με ή χωρίς εργαλεία, σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιμετρικά του πάγκου κατασκευάζεται κατακόρυφη επένδυση (μέτωπο)από το ίδιο 

μάρμαρο, πάχους 2cm,  γυαλισμένο ματ, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Οι πάγκοι θα στερεωθούν επί μεταλλικού σκελετού γαλβανισμένων διατομών, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα στεγανοποιηθούν με τα κατάλληλα υλικά 

περιμετρικά.  

Σημειώνεται ότι η ευθύγραμμη διαμόρφωση του πάγκου, θα προκύψει από ενιαία 

κομμάτια  μαρμάρου. 

 

2.4 Δείγματα 

 

Πριν από την παραγγελία των μαρμάρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

δείγματα  μαρμάρου από το είδος και τον τύπο μαρμάρου που θα παραγγελθεί, σε 

κατάλληλες επεξεργασίες και αποχρώσεις, ώστε να τύχει πρώτα της έγκρισης των 

μελετητών και του  Επιβλέποντα του έργου και κατόπιν να προχωρήσει στην αγορά 

των μαρμάρων. Συγκεκριμένα για τα δείγματα, διαστάσεων 50χ100 : 

Οι αποχρώσεις των μαρμάρινων πλακών  θα είναι : 

 ανοιχτό γκρι-μπεζ ( της άμμου) 

 σκούρο γκρι-μπεζ  

Οι υφές/κατεργασίες των μαρμάρων θα είναι 

 αμμοβολημένο 

 χτυπημένο 

 χτενιστό 

 αντικέ 

 αδρό (honed) 

 

 

 

3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Η τοποθέτηση των μαρμάρων θα γίνει με τσιμεντοκονία των 450kg τσιμέντου. Το 

αρμολόγημα θα γίνει με τσιμεντοκονίαμα των 600kg λευκού τσιμέντου με ή χωρίς 

χρώμα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επιβλέποντος. 

Γενικά, σε όλες τις μαρμαρικές εργασίες, τα μάρμαρα πρέπει να τοποθετούνται 

πλήρως κατεργασμένα. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν θα γίνει μετά 

την τοποθέτηση.  Άρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως -με δαπάνη και φροντίδα του- 

πάρει όλα τα μέτρα που πρέπει για την αποφυγή τέτοιων βλαβών, και να αντικαθιστά 

κάθε μάρμαρο που υπέστη βλάβη παρ΄ όλα τα μέτρα αυτά. 
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004. ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 
 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή εργασίας 

Ορθομαρμαρώσεις τοποθετημένες με τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου και αρμούς 

το πολύ 5mm σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, που θα αρμολογηθούν με 

λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα 600χγρ λευκού τσιμέντου με ή χωρίς χρώμα 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης και την τεχνική περιγραφή. 

. 

1.2 Υποβολές 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκριθούν μέσω του Φύλλου Υποβολής 

Υλικών (ΦΥΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Στοιχεία προϊόντος του Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

Οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, κλπ 

Ισχύον ISO ή ισότιμο πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του 

κατασκευαστή 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ  

 

Θα χρησιμοποιηθούν  μάρμαρα Διδύμων μήκους έως 2,00μ και πάχους 2εκ, αρίστης 

ποιότητας, ομοιόχρωμα, τριμμένα και γυαλισμένα ματ.  

 

Επίσης τα μάρμαρα πρέπει να είναι απολύτως κανονικού σχήματος και ακριβών 

διαστάσεων, με τις ακμές ακέραιες και την επιφάνεια επίπεδη και λεία. Το σχήμα και 

οι διαστάσεις των μαρμάρινων πλακών θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια.  

Προδιαγραφές μαρμάρου ως 004.2.2 

 

 

3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Τα μάρμαρα θα τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια και με 

τρόπο άψογο, όσον αφορά στη  επίτευξη ενιαίας επιφάνειας της επίστρωσης και στη 

συνέχεια των αρμών. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τέλεια επαφή των 

πλακών μεταξύ τους. 
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Οι ακμές των μαρμάρων στις γωνίες θα φαλτσοκόβονται κατά 45. 

Όπου τα μουρέλα είναι εμφανή θα είναι γυαλισμένα ματ, ενώ όπου απαιτείται η 

δημιουργία ακμής με φαλτσογωνιά, οι ακμές των μαρμάρων θα είναι 

μπιζουταρισμένες. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημιά που τυχόν θα γίνει μετά την τοποθέτηση.  Ο  

Ανάδοχος υποχρεούται όπως -με δαπάνη και φροντίδα του- πάρει όλα τα μέτρα που 

πρέπει για την αποφυγή τέτοιων βλαβών, και να αντικαθιστά κάθε μάρμαρο που 

υπέστη βλάβη παρ΄ όλα τα μέτρα αυτά. 

Πριν από την παραγγελία των μαρμάρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

δείγμα μαρμάρου από το είδος και τον τύπο μαρμάρου που θα παραγγελθεί, ώστε να 

τύχει πρώτα της έγκρισης του Επιβλέποντα του έργου και κατόπιν να προχωρήσει 

στην αγορά των μαρμάρων. 

Πριν από την τοποθέτηση δε, οι πλάκες θα διαστρώνονται στο έδαφος ώστε να 

γίνεται η επιλογή τους από την Επίβλεψη. 

Όλες οι μαρμαρεπενδύσεις θα λειοτριφθούν και στιλβωθούν επιμελώς εκτός των 

περιπτώσεων που σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή υφίστανται διαφορετική 

επεξεργασία αδροποίησης (αμμοβολή, χτένισμα κλπ). Επίσης θα περαστούν 

αδιαβροχοποίηση δύο χέρια με ειδικό αδιαβροχοποιητικό υγρό τύπου Lithofin MN 

STAIN-STOP. 

 Η μαρμαρόκολλα θα είναι τύπου MEGAPOXY PF -  εποξική κόλλα ταχείας 

συγκόλλησης. 
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004.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟΛΙΘΟΥΣ 
 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή Εργασιών 

Οι μαρμαρόλιθοι  που θα χρησιμοποιηθούν για τις πάσης φύσεως επιστρώσεις θα  

είναι διαστάσεων 10χ10χ6 εκ., προέλευσης και χρωματισμού αντίστοιχων των 

μαρμάρινων επιστρώσεων με πλάκες, όπως καθορίζονται από τα σχέδια και την 

Τεχνική Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του έργου. 
 

Επίσης τα μάρμαρα πρέπει να είναι απολύτως κανονικού σχήματος και ακριβών 

διαστάσεων, με τις ακμές ακέραιες και την επιφάνεια επίπεδη.. 

 

1.3. Υποβολές 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκριθούν μέσω του Φύλλου Υποβολής 

Υλικών (ΦΥΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Στοιχεία προϊόντος του Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

Οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, κλπ 

Ισχύον ISO ή ισότιμο πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του 

κατασκευαστή 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ 

 

2.1. Γενικά 

Όπου προβλέπονται  επιστρώσεις από μαρμαρόλιθους, θα είναι από μάρμαρο  

τύπου Διδύμων  ή άλλου αντίστοιχης ποιότητας, επεξεργασμένων σύμφωνα με την 

τεχνική περιγραφή, που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

Το σχήμα και οι διαστάσεις των μαραμρόλιθων είναι 10χ10χ6 εκ.  

 Τα μάρμαρα θα τοποθετούνται στις καθορισμένες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια και με 

τρόπο άψογο, όσον αφορά στη  επίτευξη ενιαίας επιφάνειας της επίστρωσης και στη 

συνέχεια των αρμών. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τέλεια επαφή των 

μαρμαρόλιθων  μεταξύ τους. 

Προδιαγραφές μαρμάρου ως 004.2.2 

 



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
45 

 

3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Πριν από την παραγγελία των μαρμάρων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα  

μαρμάρου από το είδος και τον τύπο μαρμάρου που θα παραγγελθεί, σε κατάλληλες 

επεξεργασίες και αποχρώσεις, ώστε να τύχει πρώτα της έγκρισης των μελετητών και του  

Επιβλέποντα του έργου και κατόπιν να προχωρήσει στην αγορά των μαρμάρων. 

Συγκεκριμένα για τα δείγματα: 

Οι αποχρώσεις των μαρμάρινων πλακών  θα είναι : 

 ανοιχτό γκρι-μπεζ ( της άμμου) 

 σκούρο γκρι-μπεζ  

Οι υφές/κατεργασίες των μαρμάρων θα είναι 

 αμμοβολημένο 

 χτυπημένο 

 χτενιστό 

 αντικέ 

 αδρό (honed) 

 

Οι μαρμαρόλιθοι εδράζονται σε  στρώση από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια 

της μελέτης. Τοποθετούνται στη συνέχεια επάνω σε μίγμα άμμου και τσιμέντου σε αναλογία 

350χλγρ/κ.μ. που έχει αναμιχθεί εν ξηρώ με μηχανικό τρόπο. 

Το μίγμα πρέπει να περιέχει καθαρή άμμο χωρίς προσμίξεις άλλων υλικών πάνω από 3% 

(άργιλος, χώμα κτλ) και την προβλεπόμενη ποσότητα τσιμέντου. Η κοκκομετρική διαβάθμιση 

του υλικού πρέπει να είναι με μέγιστη διάμετρο 7χλστ με τουλάχιστον το 80% του υλικού 

κάτω από τα 4 χλστ. Το πάχος της στρώσης πρέπει μετά τη συμπύκνωση να είναι 3-5εκ.  

Μετά την τοποθέτηση οι μαρμαρόλιθοι σταθεροποιούνται με δόνηση (μηχανικό ή χειροκίνητο 

μέσον) και γίνεται σφράγισμα της τελικής επιφάνειας (αρμολόγημα-πλήρωση των αρμών) δια 

λεπτόκοκκου καθαράς άμμου θαλάσσης έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης ακινησία της 

επιστρώσεως.  

 

4.  ΕΛΕΓΧΟΙ 

  

Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος καθώς 

και οι έλεγχοι των προτύπων που αφορούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται. 

Ο ανάδοχος φροντίζει να παρέχεται σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα 

επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παρασκευής κυβολίθων, με σκοπό την 
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παρακολούθηση και έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθούν οι 

απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγματα σύμφωνα με τις 

συναφείς διατάξεις. 

Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δε γίνονται δεκτά για αποστολή στο 

εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 

κατασκευών επί τόπου του έργου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα 

των δοκιμών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, 

η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου, πρόσθετες δειγματοληπτικές δοκιμές σε υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο 

για ενσωμάτωση στο έργο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο της αποδοχής της. 

Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, μπορεί να ζητηθεί 

επανάληψη της όλης διαδικασίας αντίστοιχου ελέγχου όλων των προϊόντων. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει με δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή τη μερική ή ολική 

απόρριψή τους. Στην περίπτωση απόρριψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα 

υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της υπηρεσίας και να αποσύρει τα ακατάλληλα υλικά 

από το έργο. 

Οι επιτρεπτές αποκλίσεις είναι οι εξής: 

±10 χλστ από τη στάθμη σχεδιασμού σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας του 

δαπέδου. 

 3 χλστ καθ’ ύψος μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων που απέχουν μεταξύ τους 3μ 

3χλστ σε οποιοδήποτε σημείο κάτω από ένα πήχυ μήκους 3μ αλφαδιασμένο σε 

όλες τις κατευθύνσεις (τοποθετημένο με την απαιτούμενη κλίση όπου προβλέπεται). 
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005.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΥΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ‘ΧΤΥΠΗΤΟ’ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

 

  1. ΥΛΙΚΑ 

 

1.1. Αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα 

 

Πρόκειται για δάπεδο από έγχρωμο σκυρόδεμα, ελάχιστης κατηγορίας αντοχής 

C30/37, ενισχυμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, ενδεικτικού τύπου Artevia Stone της 

εταιρίας Lafarge ή ισοδύναμου,βιομηχανικά παραγόμενου (αποκλειόμενης της 

παραγωγής επί τόπου του έργου), με εμφανή θραυστά φυσικά αδρανή μέγιστου 

κόκκου 16/ 10 mm. Ο χρωματισμός εφαρμόζεται σε όλη τη μάζα του σκυροδέματος. 

 

1.2. Υποβολές 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκριθούν μέσω του Φύλλου Υποβολής 

Υλικών (ΦΥΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Στοιχεία προϊόντος του Κατασκευαστή 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

Οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, κλπ 

Ισχύον ISO ή ισότιμο πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του 

κατασκευαστή 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση κατασκευής δειγμάτων  διαφόρων χρωματισμών 

μάζας και τύπων αδρανών προς έγκριση από τους μελετητές και την 

Επίβλεψη. Τα δείγματα θα είναι διαστάσεων τουλάχιστον 0,60 χ0,60 cm. 

Τα τελικάα επιλεγμένα δείγματα δύο αποχρώσεων  θα κατασκευαστούν σε επιφάνεια  

τουλάχιστον  3,00 m2 το καθένα, σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Το 

δείγμα αυτό θα παραμείνει μέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες 

οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. 

 

 

2.  ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 

 

2.1. Διάστρωση πλαστικής μεμβράνης 150 μm στην υπόβαση,ενδεικτικού τύπου Kritifill 1062 

της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ή ισοδύναμου, από συμπυκνωμένα και εγκιβωτισμένα αδρανή 

υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00).  
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2.2. Διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009) έγχρωμου σκυροδέματος, ελάχιστης 

κατηγορίας C30/37, ενισχυμένου με ίνες πολυπροπυλενίου, μέσου τελικού πάχους 12cm. 

Στις θέσεις επαφής με άλλα υλικά (τοιχία, κράσπεδα, φρεάτια, κολώνες) δημιουργείται αρμός 

απομόνωσης πάχους 0,5 εκ με χρήση κατάλληλου τύπου αφρολέξ, ενδεικτικού τύπου 

isofoamif, της εταιρείας masterplast ή ισοδύναμου. Οι εσωτερικές γωνίες (φρεάτια, κολώνες) 

θα ενισχύονται με πλέγμα (Τ131) τοποθετημένο κάθετα στην προέκταση της γωνίας.  

 

2.3.  Λείανση, δόνηση και επιπέδωση της επιφάνειας με χειροκίνητα και μηχανοκίνητα μέσα 

(δονητικός πήχης, μύστρες, ελικόπτερα κ.α.). Χρήση ειδικού αναστολέα εξάτμισης 

(evaporationretarder) για την επίτευξη καλύτερου φινιρίσματος. 

 

2.4.  Ψεκασμός της επιφάνειας με ειδική αντιεξατμιστική μεμβράνη για την συντήρηση του 

δαπέδου (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009)ενδεικτικού τύπου AntisolS της εταιρίας Sika ή 

ισοδύναμου. 

 

2.5. Διαμήκης αρμοί θα έχουν προδιαμορφωθεί πριν την σκυροδέτηση με την τοποθέτηση 

άλλου υλικού (π.χ. μαρμάρου Θάσου πλάτους 2cm, σε όλο το βάθος του δαπέδου). 

Εγκάρσιοι αρμοί θα διαμορφωθούν εκ των υστέρων, με αδιατάρακτη κοπή, σε ελάχιστο 

βάθος 4 cm και με ελάχιστο πάχος 3mm, ανά 3,6 μέτρα το μέγιστο. Σε κάθε περίπτωση όμως 

η μεταξύ τους απόσταση, δεν πρέπει να είναι πάνω από 50% μεγαλύτερη από το πλάτος του 

δαπέδου που προκύπτει από τους διαμήκης αρμούς. 

 

2.6. Μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας με ειδικά 

μηχανήματα που φέρουν ειδικά μέσα με οδοντωτές κεφαλές για το χτύπημα – 

«θραπινάρισμα»  ης επιφάνειας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. 

2.7. Επάλειψη με ακρυλικό σφραγιστικό υλικό, ενδεικτικού τύπου mariseal 760 της εταιρίας 

marispolymers ή ισοδύναμου, μετά το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον το δάπεδο είναι 

στεγνό. 

 

3.  ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος καθώς 

και οι έλεγχοι των προτύπων που αφορούν τα υλικά που χρησιμοποιούνται, 

Ο ανάδοχος φροντίζει να παρέχεται σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα 

επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παρασκευής πλακών επίστρωσης, με σκοπό την 

παρακολούθηση και έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο αυτό θα διεξαχθούν οι 
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απαιτούμενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγματα σύμφωνα με τις 

συναφείς διατάξεις. 

Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δε γίνονται δεκτά για αποστολή στο 

εργοτάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοτάξιο  δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των 

τελικών κατασκευών επί τόπου του έργου. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αμφιβολίες ως προς τα αποτελέσματα 

των δοκιμών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, 

η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του 

Αναδόχου, πρόσθετες δειγματοληπτικές δοκιμές σε υλικά που προσκομίζονται στο εργοτάξιο 

για ενσωμάτωση στο έργο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο της αποδοχής της. 

Αν τα αποτελέσματα των ελέγχων αποδειχθούν μη ικανοποιητικά, μπορεί να ζητηθεί 

επανάληψη της όλης διαδικασίας αντίστοιχου ελέγχου όλων των προϊόντων. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει με δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή τη μερική ή ολική 

απόρριψή τους. Στην περίπτωση απόρριψης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει νέα 

υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της υπηρεσίας και να αποσύρει τα ακατάλληλα υλικά 

από το έργο. 

 

Ανοχές 

 

Προκειμένου για απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο 1ο/οο. 

Προκειμένου για την επιπεδότητα των επιφανειών που ελέγχεται με ευθύγραμμη πήχη 

μήκους 4,00m, προβλέπονται ανοχές για επιστρώσεις  από τσιμεντοκονίαμα 4mm. 
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006.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή Εργασίας 

Τα διαχωρίσματα των χώρων υγιεινής θα αποτελούνται από σύνθετα πανέλα που θα 

προμηθεύσει ειδικός κατασκευαστής και θα περιλαμβάνουν χωρίσματα και πόρτες. 

Τα διάφορα επιμέρους εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε τύπο 

χωρίσματος θα είναι όμοιας κατασκευής και εμφάνισης. 

Τα στοιχεία των διαχωρισμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευής εργοστασίου, 

αποσυναρμολογούμενα και αντικαταστάσιμα. Το σύστημα της ανέγερσης θα πρέπει 

να επιτρέπει την αντικατάσταση επί μέρους στοιχείων χωρίς να απαιτείται η 

αποσυναρμολόγηση των γειτονικών στοιχείων.  

 

1.2 Υποβολές 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εγκριθούν μέσω του Φύλλου Υποβολής 

Υλικών (ΦΥΥ), το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

 Στοιχεία προϊόντος του Κατασκευαστή 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Κατασκευαστή 

 Οδηγίες χρήσης, αποθήκευσης, κλπ 

 Ισχύον ISO ή ισότιμο πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του 

κατασκευαστή 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ 

 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, 

ύψους 2,0μ., τύπου  MP CUBICLES HPL, MIPECO  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ανθεκτικότητα στην υγρασία και στη βαριά χρήση. 

 Δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά 

 Πανέλα HPL (High Pressure Laminated), συμπαγή πολυστρωματικά πανέλα 

υψηλής συμπίεσης που να αντέχουν στο νερό βάσει ΕΝ438-2. 

 Περιμετρική κορνίζα αλουμινίου για την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας. 

 Στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 
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 Δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων μέσω κοχλιωτών 

συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150mm. 

 Περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα 

είδη κιγκαλερίας. 

 

Οι χώροι υγιεινής θα αποτελούνται από: 

 Πανέλα HPL MAX COMPACT INTERIOR πάχους 13mm σε χρώμα της επιλογής 

του μελετητή και συνολικού ύψους διαχωριστικών 2,0μ.. 

 Πόρτες πλάτους 60 εκ. και συνολικού ύψους 2,0μ. 

 Ανοξείδωτο ρυθμιζόμενο ποδαράκι στήριξης (ρύθμιση μέχρι 150mm). 

 Αλουμινένιο μπινί πόρτας 20x16 με αντικραδασμικό λάστιχο. 

 Αλουμινένιο οδηγό στήριξης τοίχου 56x23. 

 Ανοξείδωτοι μεντεσέδες αυτόματης επαναφοράς, 2 τεμ. μέχρι βάθους 1,5μ και 3 

τεμ. άνω του 1,5μ. 

 Ανοξείδωτη κλειδαριά με ένδειξη vacant/engaged «χωρίς κλειδί» με δυνατότητα 

ανοίγματος από έξω 

 

Τα αλουμινένια προφίλ θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα σε RAL 7035. 

 

3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

3.1.  Ο έλεγχος ποιότητας περιλαμβάνει: 

- Έλεγχο της παράδοσης του προϊόντος. Να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα υλικά είτε 

φέρουν τις κατάλληλες ετικέτες του κατασκευαστή ή παραλαμβάνονται σε κλειστές 

συσκευασίες που φέρουν τέτοιες ετικέτες. 

- Έλεγχο ότι όλα τα υλικά αποθηκεύονται όπως απαιτείται από την προδιαγραφή 

και/ή συστήνεται από τον κατασκευαστή. 

- Έλεγχο των μεταλλικών ορθοστατών και των άλλων συναφών στοιχείων από 

τυχόν βλάβες. Δεν θα χρησιμοποιούνται ορθοστάτες ή άλλα συναφή στοιχεία που 

φέρουν βλάβες. 

- Έλεγχο όλων των εξαρτημάτων ώστε να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

- Έλεγχο των συνθηκών προστασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 

 

3.2.  Ανοχές 

Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισμάτων καθορίζεται ανοχή 2 mm σε πήχυ 

4,00 m που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 

Για την κατακορυφότητα ± 2 mm από το νήμα της στάθμης σε ύψος 3,00 m. 
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Για την ορθή γωνία (σε κάτοψη) καθορίζεται διαφορά μήκους διαγώνιων σε 

ορθογώνιο χώρο 4,00x4,00 m, 2 cm και μέγιστη απόκλιση γωνίας 2 mm σε μήκος 

τοίχους 2,00 m ή 4 mm σε τοίχο 4,00 m. 
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007.   ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΦΥΛΛΑ, ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή Εργασίας 

 

 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, ανασυρόμενα με ειδικό μηχανισμό σταθεροποίησης, 

αναλογίας και διαστάσεων και επιφάνειας εξωτερικού πλαισίου μέχρι 10 m2, σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". Τα υαλοστάσια 

τοποθετούνται στο INFO και στο Αναψυκτήριο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Το 

πλαίσιο του υαλοστασίου θα τοποθετηθεί σε συναρμογή με το σταθερό υαλοπέτασμα των 

συγκροτημάτων. 

 

2  ΥΛΙΚΑ 

 

2.1. Ανασυρόμενο και Ανακλινόμενο Σύστημα αλουμινίου 

 

Υβριδικό Ανασυρόμενο και Ανακλινόμενο Σύστημα αλουμινίου, τύπου EUROPA 3500 

Hybrid με  πιστοποιημένα υψηλή θερμομόνωση και δυνατότητα  εξισορρόπησης  του 

βάρους του φύλλου,. Το φύλλο θα έχει τη δυνατότητα  να παραμένει  σε όποια θέση επιθυμεί 

ο χρήστης, ενώ θα επιτρέπει τον καθαρισμό και της εξωτερικής επιφάνειας του υαλοπίνακα.  

 

2.3.  Συνοπτικά τεχνικά στοιχεία:  

• Ανασυρόμενο – ανακλινόμενο σύστημα  

• Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf=3.5 W/m2K (σύμφωνα με το σχετικό πιστοποιητικό του 

κοινοποιημένου γερμανικού εργαστηρίου IFT Rosenheim)  

• Χρήση πολυαμιδίων 27 mm στον πλευρικό οδηγό και στην κάτω κάσα, ενώ στο φύλλο και 

στο χώρισμα χρησιμοποιούνται πολυαμίδια 24 mm  

• Στεγάνωση με βουρτσάκια και ελαστικά στεγάνωσης  

• Μετακίνηση των φύλλων (πάνω-κάτω) με τη χρήση των ειδικών ελατηρίων TORSO τα 

οποία εξισορροπούν το βάρος του φύλλου 

• Δέχεται διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες πάχους 19-22mm  

• Χρήση: Ανασυρόμενα – ανακλινόμενα παράθυρα 
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2.3.  Πιστοποιητικά  

 

QUALICOAT: Πιστοποίηση διαδικασίας ηλεκτροστατικής βαφής.  

ΕΚΑΝΑΛ: Πιστοποίηση κουφώματος σε αεροδιαπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή 

σε ανεμοπίεση.  

IFT Rosenheim: Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ: Uf=3.5 (W/m2K) 

 

2.4.  Τεχνικά  χαρακτηριστικά 

 

Κράμα αλουμινίου: AIMgSi-0.5 F22 

Σκληρότητα: 12 Webster 

Ελάχιστο πάχος βαφής: 75μm  

Πάχος των προφίλ: 1,3mm  

Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με: EN DIN 12020-02  

Συντελεστής Θερμοπερατότητας πλαισίου: Uf=3.5 W/(m2*K) 

Διαστάσεις κάσας άνω και πλευρική: 132mm x 68mm  

Διαστάσεις κάτω κάσας: 132mm x 50mm  

Διαστάσεις φύλλου: 48mm x 63,5mm  

Πάχος υάλωσης φύλλου τζαμιού: έως 22mm  

Πλάτος πολυαμιδίων: 24mm – 27mm  

Μέγιστη διάσταση φύλλου: 1800mm x 900mm  

Μέγιστο βάρος φύλλου: 40kg 
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008.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ALUMIL Μ7  

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή Εργασίας 

 

Σύστημα υαλοπετάσματος με σύστημα θερμοδιακοπής διαστάσεων όπως στα σχέδια 

της μελέτης με διπλούς υαλοπίνακες προερχόμενος από πιστοποιημένη κατά ISO 

παραγωγική διαδικασία, τύπου Alumil Μ7, standard ή ισοδυνάμου, σε χρώμα RAL 

ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε ειδική απόχρωση και υφή (sable  ή 

ανοδίωση) επιλογής της επίβλεψης πλήρως κατασκευασμένο  και τοποθετημένο 

μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση θερμομόνωσης κατά ΕΝ 10077, Uf = 1,00 – 2,40 W / (m2*K ), 

αεροπερατότητας κατά ΕΝ 12152, ΕΝ 1026 CLASS A4, υδατοπερατότητας κατά ΕΝ 

12154, ΕΝ 1027 CLASS R7, CLASS A9 και αντίσταση σε ανεμοπίεση κατά ΕΝ 13116 

με Design load 1500 Pa και  Safety load 2250 Pa με πάχος διατομών (min-max) 1,80 

– 5,00 mm, βασικό πλάτος κολώνας και τραβέρσας 50 mm, στεγάνωση τριών 

επιπέδων με ελαστικά EPDM κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

της μελέτης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ  - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 

Η φέρουσα κατασκευή του συστήµατος αποτελείται από κολώνες και τραβέρσες 

πλάτους 50mm και βάθους το οποίο ποικίλει και επιλέγεται ανάλογα µε τις στατικές 

και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις της κατασκευής. Το βάθος ή το µέγεθος των 

χρησιµοποιούµενων διατοµών προσδιορίζει και την αντοχή ή την αντίσταση που 

προβάλλει το υαλοπέτασµα σε καταπονήσεις (πίεση του ανέµου, βάρος της 

κατασκευής κλπ.). Οι κολώνες και τραβέρσες διατρέχουν όλη την επιφάνεια της 

πρόσοψης του κτιρίου κάθετα και οριζόντια σχηµατίζοντας τον κάναβο. Η µεταξύ τους 

σύνδεση επιτυγχάνεται µε ειδικά σχεδιασμένους συνδέσμους. Οι κολώνες και οι 

τραβέρσες φέρουν ειδικά διαμορφωμένες εσοχές (πατούρες) που δέχονται τα 

εσωτερικά ελαστικά. 

 

Στην κολώνα τοποθετείται ειδική διατομή από υαλοενισχυµένο πολυαµίδιο ενώ στην 

τραβέρσα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και επ’ αυτών διατομή αφρώδους EPDM. 

Ο συνδυασμός των εν λόγω µη µεταλλικών διατοµών προσδίδει στο σύστηµα υψηλά 
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επίπεδα θερµοδιακοπής. Πάνω στην διατομή PVC τοποθετούνται ειδικά εξαρτήματα 

από προφίλ αλουµινίου και EPDM τα οποία αναλαμβάνουν την μεταφορά του βάρους 

του υαλοπίνακα ή άλλου υλικού πληρώσεως στον βασικό φορέα αλουµινίου.  

Ο υαλοπίνακας συγκρατείται στον κάναβο µέσω του σφικτήρα (καλείται και πλάκα 

πίεσης), ο οποίος µεταφέρει την δύναµη σύσφιξης της βίδας µέσω των εξωτερικών 

ελαστικών.  

Τα προφίλ και η µεταξύ τους σύνδεση είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να δηµιουργούνται 

τρία διαφορετικά επίπεδα απορροών επιτρέποντας την κατασκευή συνθέτων 

τυπολογιών. Επίσης παραλαµβάνονται οι αυξοµειώσεις του µήκους λόγω θερµικών 

διαστολών και να δηµιουργείται ενιαίο 'θερµοµονωτικό επίπεδο' σε όλη την επιφάνεια 

της κατασκευής. 

 

Οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται κατασκευάζονται από διελασµένο αλουμίνιο και 

ανοξείδωτο χάλυβα αποκλείοντας την δυνατότητα εµφάνισης φαινοµένων 

ηλεκτρολυτικής διάβρωσης. 

Τα ελαστικά παρεµβύσµατα τα οποία χρησιµοποιούνται είναι από ΕΡDΜ 

προσδίδοντας στην κατασκευή αυξηµένες αντοχές στις καιρικές συνθήκες και µεγάλη 

διάρκεια ζωής. Το πάχος υάλωσης ξεκινά από 28 έως 50mm ανταποκρινόµενο έτσι 

στην υψηλή θερµοδιακοπή του συστήµατος. 

 

Το µέγεθος που χαρακτηρίζει την ικανότητα αντίστασης µιάς διατοµής στις διάφορες 

καταπονήσεις είναι η ροπή αδράνειας. Στα Υαλοπετάσµατα η πιο σηµαντική ροπή 

αδράνειας των διατοµών είναι αυτή που πρέπει να προβάλλουν για να «αντισταθούν» 

στην πίεση του ανέµου.  

Στο σύστηµα µπορούν να ενσωµατωθούν άλλες κατασκευές όπως παράθυρα 

προβαλλόµενα τα οποία δεν αλλοιώνουν την όψη του καννάβου εξωτερικά, 

παράθυρα ανοιγοανακλινόµενα µε εµφανές πλαίσιο αλλά και είσοδοι αλουµινίου ή 

γυάλινες είσοδοι.  

Το σύστηµα έχει πιστοποιηθεί από το αναγνωρισµένο και κοινοποιηµένο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήριο τεχνικής κουφωµάτων το Ift - Rosenheim. 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας πλαισίου Uf, κυµαίνεται στο πεδίο 1,0~2,4 W/m2K 

αναλόγως του πλάτους υάλωσης και του βάθους των προφίλ που χρησιµοποιούνται. 

Το σύστηµα παρέχει πιστοποίηση κλάσης AE ως προς την Αεροπερατότητα, RE1200 

ως προς την Υδατοστεγανότητα και 2,0/3,0kN/m2 Αντοχή σε ανεμοπίεση. 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των διατοµών του συστήµατος  
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Κράµα αλουµινίου AlMgSi0.5 F22 6060 (DIN 1725) 

Μηχανικές ιδιότητες κράµατος κατά EN 755-2 

Χηµική σύσταση κράµατος κατά ΕΝ 573-3 

Σκληρότητα 12Webster- ή 70 HB minimum 

Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής 80µm 

βαφής  

Ελάχιστο πάχος βαφής ανοδίωσης 15µm 

Πάχος διατοµών 1,8 - 5,0mm 

Έλεγχος διαστάσεων διατοµών κατά EN DIN 17615 

Παραγωγή και έλεγχος ποιότητας 

προφίλ κατά ΕΝ 12020-2 

 

 

Γενικές πιστοποιήσεις της σειράς 

 

Ο σχεδιασµός, η διαδικασία παραγωγής, και ο ποιοτικός έλεγχος όλων των διατοµών 

είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

ISO 9001. 

Η διαδικασία βαφής σε όλα τα βαφεία της Alumil είναι πιστοποιηµένη και διενεργείται 

σύµφωνα τόσο µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή 

πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την ηλεκτροστατική βαφή και QUALANOD 

για την ανοδίωση. 

 

Ειδικές πιστοποιήσεις της σειράς 

 

Πιστοποιήσεις από το Γερµανικό ινστιτούτο ελέγχου κουφωµάτων IFT – ROSENHEIM 

Υδατοστεγανότητας κατηγορίας RΕ1200 

Αεροπερατότητας κατηγορίας AΕ  

Αντοχή σε ανεμοπίεση 2,0 (3,0) kN/m2 

Πιστοποίηση συντελεστή θερµοπερατότητας  Uf= 1,0 – 2,4 W/m2 K  

Πιστοποίηση αντιδιάρυξης RC3/RC4 
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009.   ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1.  Περιγραφή Εργασίας  

Στην κάτω επιφάνεια των Στεγάστρων τοποθετείται επιστέγαση με τυποποιημένα σύνθετα 

πανέλα αλουμινίου πάχους 4mm, τύπου Alumil J-Bond, ή ισοδύναμου,  με λεία επιφάνεια, 

προβαμμένα με βαφή πολυεστερικής βάσεως, σε υπάρχουσα υποδομή, σύμφωνα με τις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης.  

Τα πανέλα φέρουν  υποδοχές για την άριστη σύνδεσή τους κατακόρυφα και οριζόντια, επί 

σκελετού μεταλλικού με ειδικά στηρίγματα, με αυτοδιάτρητες βίδες 5,5mm, γωνιακά 

εξαρτήματα, απολήξεις, ενισχύσεις και άλλα μικροϋλικά. 

Η τοποθέτηση των πανέλων δεν απαιτεί άλλη προεργασία επί τόπου του έργου και είναι 

ταχύτατη. 

 

1.2 Υποβολές 

 Τα φύλλα υποβολής υλικού θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται για έγκριση στην 

ΤΥ. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, κάθε υποβολή υλικού θα περιλαμβάνει στο 

ελάχιστο: 

• Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης του Κατασκευαστή με το Πρότυπο 

• Στοιχεία του Κατασκευαστή 

• Γραπτές Προτάσεις του Κατασκευαστή 

• Ισχύον Πιστοποιητικό Συστήματος Ελέγχου Ποιότητας του Κατασκευαστή. 

 

2. ΥΛΙΚΑ  

 

 

Πανέλα αλουμινίου διαστάσεων 1,5 χ 3,2 μ. πάχους 4χιλ . Αποτελούνται από 2 φύλλα 

αλουμινίου 0,5 χιλ,  με πυρήνα πολυαιθυμενίου και τελική βαφή ρητίνης PVDF, απόχρωση 

ανοικτού γκρί μεταλλικού χρώματος, επιλογής των μελετητών και της Επίβλεψης. 

Ειδικές διατομές αλουμινίου ιδίας απόχρωσης για την επένδυση/ συναρμογή με την άνω 

επικάλυψη των στεγάστρων. 

 

2.1. Πιστοποιητικά 

 

 SBI  έλεγχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13823 

 Πιστοποιημένη πρώτη ύλη 
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 10 χρόνια εγγύηση ξεφλουδίσματος χρώματος 

 10 χρόνια εγγύηση συναρμογής 

 

 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η τοποθέτηση πανέλων αλουμινίου  θα γίνει με στερέωση αυτών επί μεταλλικής υποδομής 

του στεγάστρου (δευτερεύων σκελετός) και αξονική απόσταση συνδέσεων φύλλων  125 mm. 

To φύλλο  στραντζάρεται και εφαρμόζεται πάνω στην μεταλλική υπόβαση.   
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010.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1.  Περιγραφή Εργασίας  

 

Επιστέγαση Στεγάστρων Σ1, Σ2, Σ3  με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, τραπεζοειδή (στην 

εξωτερική πλευρά) και επίπεδη, (στην εσωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό 

υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

Οι άνω επιφάνειες των Στεγάστρων θα επενδυθούν με θερμομονωτικά Panels πάχους 30 

χιλ. στηριζόμενα στον μεταλλικό φέροντα οργανισμό του Στεγάστρου, με κατάλληλες 

αυτοδιάτρητες τρυπανόβιδες (ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες), σύμφωνα με τις σχετικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Υποδείξεις του Προμηθευτή. 

 

2. ΥΛΙΚΑ 

 

2.1. Τεχνικά Χαρακτηριστκά Panel: 

 

Εξωτερική και Εσωτερική Επιφάνεια: Γαλβανισμένα εν θερμώ χαλυβδόφυλλα, πάχους 0.5 

χστ με επικάλυψη 200 μm Colorcoat HPS 200 Ultra στην πλευρά προς το περιβάλλον 

(επίπεδο προστασίας από διάβρωση C5-M) και η standard επικάλυψη προστασίας στην 

πλευρά προς την μόνωση πάχους 12 μm. Χρώμα σύμφωνα με την έγκριση της Επίβλεψης 

Θερμομόνωση: αφρός κλειστού κυττάρου PIR 30 χιλ. Πάχους, με πυκνότητα 40κγρ/μ3. 

Πυραντοχή :  Grade AA σύμφωνα με BS 476-3. 

Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία: RUV4 

Ειδική διαμόρφωση του εσωτερικού τραπεζιού της αλληλοεπικάλυψης  για εξασφάλιση 

υδατοστεγανότητας  σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. 

Ενδεικτικός Τύπος : ECOPANEL RL CORE (οροφής) ή ισοδύναμο.  
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011.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΜΕ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SANDWICH ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1.  Περιγραφή Εργασίας  

 

Επένδυση συγκροτημάτων WC και Αναψυκτηρίου με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) 

τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, 

επίπεδη, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό 

από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 

απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-

02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του κτηρίου θα επενδυθούν με θερμομονωτικά Panels πάχους 40 -

50 χιλ. στηριζόμενα στον μεταλλικό σκελετό του υαλοπετάσματος ή στον μεταλλικό φέροντα 

οργανισμό του κελύφους κατά περίπτωση, με κατάλληλες αυτοδιάτρητες τρυπανόβιδες 

(ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες), σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

Υποδείξεις του Προμηθευτή. 

 

2. ΥΛΙΚΑ 

 

2.1. Τεχνικά Χαρακτηριστκά Panel: 

 

Εξωτερική και Εσωτερική Επιφάνεια: Γαλβανισμένα εν θερμώ χαλυβδόφυλλα, πάχους 0.5 

χστ με επικάλυψη 200 μm Colorcoat HPS 200 Ultra στην πλευρά προς το περιβάλλον 

(επίπεδο προστασίας από διάβρωση C5-M) και η standard επικάλυψη προστασίας στην 

πλευρά προς την μόνωση πάχους 12 μm. Χρώμα σύμφωνα με την έγκριση της Επίβλεψης 

 

Θερμομόνωση: αφρός κλειστού κυττάρου PIR 40-50 χιλ. Πάχους, με πυκνότητα 40κγρ/μ3. 

 

Πυραντοχή :  Grade AA σύμφωνα με BS 476-3. 

 

Αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία: RUV4 

 

Ενδεικτικός Τύπος : ECOPANEL WLC CORE (πλαγιοκάλυψη κρυφής στήριξης) ή 

ισοδύναμο.  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
62 

 



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
63 

012.  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΟ ‘ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΟ’ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

               

 

1. ΥΛΙΚΑ 

 

1.1.  Ινοπλισμένο έγχρωμο  σκυρόδεμα 

 

Πρόκειται για προκατασκευασμένα καθιστικά δύο μεγεθών 0.50x0.50x0.45m και  

0.50x1.50x0.45m, κατασκευασμένα  από κέλυφος με πάχος τοιχωμάτων 0.03m  

ινοπλισμένου έγχρωμου σκυροδέματος, ελάχιστης κατηγορίας C30/37, με επιλεγμένα 

αδρανή, κατανεμημένα σε όλη τη μάζα του, το οποίο ενισχύεται με ίνες πολυπροπυλενίου. 

Τα τελικά καθιστικά θα προκύπτουν σε μήκη 3.00, 4.50 και 6.00m από την παράθεση 

μονάδων  μήκους 1.50m. 

 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

α) Κατασκευή καθιστικών  σε δύο τμήματα: Το κατώτερο τμήμα κατασκευάζεται από απλό 

ινοπλισμένο σκυρόδεμα ενώ το ανώτερο τμήμα από ινοπλισμένο έγχρωμο σκυρόδεμα, 

ελάχιστης κατηγορίας C30/37, με επιλεγμένα αδρανή, κατανεμημένα σε όλη τη μάζα του.  

β) Η επιφάνεια του ανώτερου αυτού επιδέχεται επεξεργασία  λείανσης «polish».  

γ) Σύνθεση καθιστικού και τοποθέτηση: 

 Το ένα τμήμα-κέλυφος, διαστάσεων 0.50x0.50x0.39m / 0.50x1.50x0.39m, αντιστοιχεί 

σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, από το οποίο λείπει η μια τετράγωνη έδρα του. 

Το τμήμα αυτό θα αποτελέσει το πάνω τμήμα της κατασκευής του καθίσματος, με την 

πλήρη τετράγωνη έδρα 0.50x0.50 να αντιστοιχεί στην τελική επιφάνεια καθίσματος.  

 Το δεύτερο κατώτερο τμήμα-κέλυφος, διαστάσεων 0.38x0.38x0.42m / , 

0.38x1.38x0.42m  αντιστοιχεί σε ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, από το οποίο 

επίσης λείπει η μια τετράγωνη έδρα του, ενώ η άλλη πλήρης τετράγωνη έδρα του 

φέρει τέσσερις οπές από τις οποίες μπορούν να διέλθουν μεταλλικά μπουλόνια, 

πάκτωσης του καθιστικού στο σκυρόδεμα της υποκείμενης δαπεδόστρωσης.  

 Εποξειδική κόλλα, τοποθετημένη στην επιφάνεια έδρασης του κελύφους επί του 

δαπέδου, ενισχύει τη σταθερότητά του. 

 Στη συνέχεια, μετά την τοποθέτηση και κοχλίωση του κάτω κελύφους, τοποθετείται 

επ’ αυτού το επάνω τμήμα του κελύφους, ‘φορετά’. Η σταθεροποίηση του 
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επιτυγχάνεται με εποξειδική κόλλα η οποία επαλείφεται στα άνω χείλη του κάτω 

τμήματος και σε συνδετικά γωνιώδη στοιχεία που κολλιούνται και στα δύο τμήματα. 

 

 
 
013.    ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1 Περιγραφή εργασίας 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την παροχή και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων 

σε εξωτερικούς χώρους, όπου αυτοί προβλέπονται. 

 

1.2 Σχετικά Πρότυπα 

ΕΝ 10025-1 Προϊόντα μη Κεκραμένου Κατασκευαστικού Χάλυβα Θερμής Έλασης-

Τεχνικές Συνθήκες Παράδοσης 

EΛOT EN 10088-2 Ανοξείδωτοι χάλυβες - Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για 

χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για 

γενικές και δομικές χρήσεις 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10327 Επικαλυμμένα χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες χαμηλής 

περιεκτικότητας σε άνθρακα με συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ για ψυχρή διαμόρφωση - 

Τεχνικοί όροι παράδοσης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10297-1 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για μηχανικές και γενικές 

κατασκευαστικές εφαρμογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 1: Μη κεκραμένοι και 

κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10297-2 Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής για μηχανικές και γενικές 

κατασκευαστικές εφαρμογές - Τεχνικοί όροι παράδοσης - Μέρος 2: Ανοξείδωτοι 

χάλυβες 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4063 Συγκόλληση, συγκόλληση μετάλλων, ανθεκτική συγκόλληση, 

κατηγοριοποίηση διαδικασιών. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12373-5 Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Ανοδίωση - Μέρος 5: 

Αξιολόγηση της ποιότητας των σφραγισμένων επιστρωμάτων με ανοδική οξείδωση 

με μέτρηση της σύνθετης αγωγιμότητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461 Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων προϊόντων 

απόσίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών 
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12944:1-8 Χρώματα και βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία 

χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα χρωμάτων.  

 

1.3 Υποβολές 

Φύλλο Υποβολής Υλικού θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στην ΤΥ προς έγκριση. Θα 

πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής: 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία του προϊόντος 

• Πληροφοριακά στοιχεία και κατάλογο προϊόντων του Κατασκευαστή 

• Κατασκευαστικά σχέδια όπου θα δεικνύονται τα επί μέρους τμήματα, οι ενώσεις 

τους καθώς και το τελικό προιόν 

• Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Ποιότητας του Κατασκευαστή κατά ΕΝ ISO 

9001:2000 

• Πιστοποιητικά Ελέγχου Ποιότητας υλικών 

 

 

2 ΥΛΙΚΑ 

 

 
Μεταλλικός διάτρητος κάδος αναρτωμένου τύπου, ορθογωνικής διατομής με 

καμπυλωμένες γωνίες, από λαμαρίνα πάχους 3 mm με διάτρητη επιφάνεια,  με 

καπάκι σε απόσταση για τη δημιουργία μεγάλης οπής για τη ρίψη των απορριμμάτων, 

περιστρεφόμενο,  και μεταλλικό στήριγμα στην πίσω πλευρά.  

Περιλαμβάνεται βάση από ινοπλισμένο χρωματιστό σκυρόδεμα 50χ50 cm, ομοίου 

τύπου με αυτό των καθιστικών. 

 Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα  με ηλεκτροστατική βαφή. Ο πυθμένας 

του ορθογωνικού  κάδου θα καλύπτεται από μεταλλικό βαμμένο πλέγμα με διάτρηση 

5χιλ. Η σακούλα απορριμμάτων θα στερεώνεται εσωτερικά σε μεταλλικό πλαίσιο. 

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού 

(βίδες, σύνδεσμοι, κλπ) θα πρέπει να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή 

ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με 

αμμοβολή. 

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κάποια μεταλλικά 

στοιχεία ανοδειωμένο αλουμίνιο. Στόχος η αντοχή τους στην διάβρωση και σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Ο κατασκευαστής τους οφείλει να κατέχει το πιστοποιητικό Διαχείρισης ποιότητας 

κατά ΕΝ ISO 9001: 2000, καθώς και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2004 
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3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που θα εφαρμοσθούν θα πιστοποιούν ότι οι κάδοι 

απορριμμάτων είναι σύμφωνοι με την παρούσα Προδιαγραφή, και ότι είναι 

τοποθετημένοι στις θέσεις που έχουν υποδειχθεί και με κατάλληλο τρόπο. 
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014.     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

1.  ΥΛΙΚΑ 

 

Ο εξοπλισμός χώρων υγιεινής θα περιλαμβάνει τα είδη που προσδιορίζονται 

παρακάτω, με υλικά στερέωσης και εξοπλισμού σε οργανωμένη διάταξη για την 

διευκόλυνση της συντήρησης και της αντικατάστασης. 

Θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό: 

Προθάλαμος με νιπτήρες: 

• Συσκευή παροχής πετσετών χειρός με κάδο αχρήστων από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Συσκευές παροχής υγροσάπουνου από ανοξείδωτο χάλυβα 

Χώροι WC: 

• Θήκη ρολού υγείας από ανοξείδωτο χάλυβα. 

• Κρεμάστρες ρούχων, τύπου άγκιστρου  ή/και άλλες κρεμάστρες από ανοξείδωτο 

χάλυβα. 

• Κάδο αχρήστων από ανοξείδωτο χάλυβα και πιγκάλ  (ανεξάρτητο) από 

ανοξείδωτο χάλυβα  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ  
 

 
 
 
 

 
 
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ  

1 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση 
με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς 
σωλήνες 

 
04-01-04-02 

2 
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με 
ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης 
ροής 

 
04-02-01-01 

3 
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών 
υγρών αποβλήτων 

 
04-04-01-01 

4 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί 
 

04-04-03-01 

5 
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη 
Κινητικότητα (ΑΜΚ) 

 
04-04-03-02 

6 Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 
 

04-04-03-03 

7 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με 
οσμοπαγίδα 

 
04-04-04-01 

8 
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς 
οσμοπαγίδα 

 
04-04-04-02 

9 
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου 
(ανοικτής ροής) 

 
04-04-05-01 

10 
Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων 
αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 

 
04-04-05-02 

11 
Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 

 
04-20-01-02 

12 Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας 
 

04-20-02-01 

13 Ανακλαστήρες Οδοστρώματος 
 

05-04-03-00 

14 Υποδομή οδοφωτισμού 
 

05-07-01-00 

15 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 
 

05-07-02-00 

16 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
 

08-01-03-01 

17 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
 

08-01-03-02 

18 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
 

08-06-02-02 

19 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 
 

08-06-08-01 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΟΜΒΡΙΑ - ΑΚΑΘΑΡΤΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Γενικά 

1. Στη Τεχνική Προδιαγραφή αυτή, περιγράφονται οι απαιτήσεις Επιδόσεων, Υλικών και 

Εργασιών για τις Η/Μ εγκαταστάσεις και τα δίκτυα στις Πλατείες Ηρώων Πολυτεχνείου και 

Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων: 

a. Δίκτυα υπό πίεση: 

i. παροχής νερού χρήσεως  

ii. παροχή νερού για την άρδευση 

b. Βαρυτικά Δίκτυα: 

i. αποστράγγισης όμβριων 

ii. απορροής ακαθάρτων  

c. Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσεως: 

i. Με Ηλεκτρικό Ταχυθερμοσίφωνα 

ii.  

2. Αυτές οι απαιτήσεις θεωρούνται από τον Κ.τ.Ε ως οι ελάχιστες απαιτούμενες που πρέπει 

να ικανοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει, να 

εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε λειτουργία τα απαραίτητα συστήματα και τον 

εξοπλισμό, που ολοκληρώνει σε πλήρη λειτουργία της παραπάνω εγκαταστάσεις. 

3. Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή συμπληρώνει την Τεχνική Περιγραφή. 
 

Εργασίες 

1. Η εγκατάσταση του συστήματος παροχής νερού χρήσεως, θα περιλαμβάνει : 

a. Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής νερού χρήσεως 

b. Τα όργανα διακοπής και ρύθμισης 

c. Τις βαλβίδες και τους κρουνούς για τα είδη υγιεινής 

d. Την εγκατάσταση των ειδών υγιεινής 

e. Την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω φρεατίου με μετρητή 

2. Η εγκατάσταση του συστήματος αποστράγγισης ομβρίων υδάτων θα περιλαμβάνει: 

a. Την αποστράγγιση όλων των ομβρίων υδάτων, από τις πλατείες. 

b. Τα δίκτυα σωληνώσεων 

c. Την απορροή προς τον Λυθαίο Ποταμό. 

3. Η εγκατάσταση του συστήματος απορροής ακαθάρτων θα περιλαμβάνει: 

a. Την αποχέτευση όλων των ακαθάρτων 

b. Τα δίκτυα σωληνώσεων 

c. Τα δίκτυα εξαερισμού 

d. Την επανασύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της πόλης. 
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4. Στο εξής, για τις εγκαταστάσεις απορροών και αποστραγγίσεων (ακαθάρτων, ομβρίων 

κ.λ.π.) θα αναφερόμαστε ως «Βαρυτικά δίκτυα» και αντίστοιχα για τα δίκτυα παροχών 

(νερού χρήσεως, και άρδευσης) θα αναφερόμαστε ως «δίκτυα υπό πίεση». 

 

Κανονισμοί 

1. Καθεμία από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις μελετήθηκε και θα κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, όπως περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια, τις 

τεχνικές οδηγίες και τους κανονισμούς που αναφέρονται στη συνέχεια:  

2. ΤΟΤΕΕ 2411/86 «Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου - ζεστού νερού» 

3. ΤΟΤΕΕ 2412/86 «Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις» 

4. Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα συμμορφώνονται υποχρεωτικά με τις αντίστοιχες 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012), τους διεθνείς 

κανονισμούς, τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 

1. Οι εγκαταστάσεις παροχής ύδατος θα επαρκούν για τις ανάγκες των πλατειών, 

(Αναψυκτήριο, WC, Κρήνες). 

2. Όσον αφορά την παροχή νερού χρήσεως από το δίκτυο πόλης, θα προβλεφθεί φρεάτιο 

το οποίο θα περιλαμβάνει υδρομετρητή και θα είναι τοποθετημένο στο κοντινότερο 

σημείο στο πεζοδρόμιο. Η κύρια βαλβίδα διακοπής (συρταρωτή ελαστικής έμφραξης) θα 

εγκατασταθεί στο ίδιο φρεάτιο. Αυτή η βαλβίδα διακοπής θα είναι ειδικού τύπου και θα 

λειτουργεί με κλειδί τύπου «ΕΥΔΑΠ». Η διαδικασία αιτήματος σύνδεσης με το δίκτυο 

ύδρευσης του Δήμου είναι αντικείμενο του Αναδόχου. Ο σωλήνας παροχής ύδατος 

τροφοδοτεί τον κεντρικό συλλέκτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει μανόμετρο γλυκερίνης, 

αντιπληγματική βαλβίδα, ρυθμιστή πίεσης, επαρκές φίλτρο και κρουνό εκκένωσης. Ο 

κεντρικός συλλέκτης διανομής θα τροφοδοτεί τα εσωτερικά δίκτυα σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή  

3. Ολόκληρη η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί από πολυστρωματική σωλήνα PEX/AL/PEX. 

4. Μέσα στα συγκροτήματα των χώρων υγιεινής, το σύστημα τοπικής διανομής κρύου και 

ζεστού νερού θα είναι ενδοδαπέδιο, και με ορειχάλκινους συλλέκτες ζεστού και κρύου 

νερού χρήσης σε συγκεκριμένες θέσεις. Κάθε υποδοχέας νερού θα έχει ξεχωριστή 

παροχή από τον συλλέκτη. Οι ενδοδαπέδιες σωληνώσεις που θα τροφοδοτούν τους 

υδραυλικούς υποδοχείς θα είναι πολυστρωματικές PEX/AL/PEX. Συνδέσεις εντός των 

δαπέδων απαγορεύονται. 

5. Η ζήτηση αιχμής ύδατος και η ελάχιστη διατιθέμενη πίεση θα ληφθούν υπόψη στη 

διαστασιολόγηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σύμφωνα με το ΤΟΤΕΕ 2411/86). 

Εάν το δίκτυο πόλης αποδειχθεί ανεπαρκές, θα προβλεφθεί η κατασκευή δεξαμενών 

αποθήκευσης ύδατος και αυτόματων πιεστικών συγκροτημάτων ύδατος. 

6. Ο θερμαντήρας νερού του Αναψυκτηρίου θα είναι ταχυθερμοσίφωνας. 

7. Όλα τα είδη υγιεινής θα τοποθετηθούν ακολουθώντας τις αρχιτεκτονικές υποδείξεις και 

απαιτήσεις. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

1. Το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος αποστράγγισης όμβριων υδάτων, θα καλύπτει 

και τις δύο πλατείες, θα λειτουργεί δια της βαρύτητας, με υλικά όπως αναφέρονται 

παρακάτω. 

2. Η ποσότητα των ομβρίων υπολογίστηκε για καταιγίδα με περίοδο επαναφοράς 200 ετών, 

βάσει της ορθολογικής μεθόδου: 
Q = c i A Όπου: Q παροχή σχεδιασμού σε L/s 
  c i 

A 
συντελεστής απορροής 
ένταση βροχόπτωσης σε L/s 
εμβαδόν της λεκάνης απορροής σε m2 

3. Η όμβρια καμπύλη για την περίοδο επαναφοράς των 200 ετών δίδεται από τη σχέση: 
 

 
 

4. Για την 

διαστασιολόγηση των σωληνώσεων του δικτύου βαρύτητας η ανά επιφάνεια ένταση 

βροχής ελήφθει ίση με i = 0.06 L/s,m2, που αντιστοιχεί σε αρχικό χρόνο συρροής Δt = 3.5 

min. 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

Το δίκτυο σωληνώσεων του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων θα καλύπτει όλες τις 

ανάγκες των WC και του Αναψυκτηρίου, θα λειτουργεί δια της βαρύτητας και θα είναι με 

υλικά όπως αναφέρονται στα επόμενα κεφάλαια 

Η διάρθρωση των βαρυτικών δικτύων φαίνεται στα σχέδια της Μελέτης και περιγράφεται στο 

τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής . 

 

i200 = 370 Δt 
–0.41

 
Όπου: I ένταση βροχόπτωσης σε mm/h 

  Δt χρόνος συρροής σε min 
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ΣΩΛΗΝΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ / ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟY 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΓΚΡΙΖΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Γενικά 

Περιγραφή εργασιών 

Σκοπός των παρόντων προδιαγραφών είναι η περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων για την 

προμήθεια και την εγκατάσταση σωλήνων, των οργάνων διακοπής / ρύθμισης και των 

εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται τόσο στο εκτεθειμένο όσο και το εγκιβωτισμένο 

δίκτυο υδροδότησης. 

 
Παραπομπές : 

a. TOTEE 2411/ 86 
b. EΛOT 267 
c. EΛOT 268 
d. EΛOT 269 
e. EΛOT 279-79 
f. EΛOT 284 
g. EΛOT 616-82 
h. EYΔΑΠ κανονισμοί: EΔ 522 /84 ΦEK 528 of 1.2.84 και 20366/4306/ 84. 
i. prEN 13244 - 1,2, 3, 4 
j. EN 1254 - 1 
k. EN 29454 - 1 
l. EN 1254 - 2 
m. EN 1057 
n. prEN 13828 
o. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01 Δίκτυα υπό πίεση  

 

Υλικά 

Σωλήνες 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΘΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Εκτεθειμένοι Για διάμετρο 
μεγαλύτερη από DN63  

Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας 
υπερβαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα) 

ΕΛΟΤ 268, 284,  
DIN 2440, 2444, 
BS 1387 

Εκτεθειμένοι 
ή εγκιβωτισμένοι 
Ύδρευσης 

Για διάμετρο ίση ή 
μικρότερη από DN63 

Ευθύγραμμος 
Πολυστρωματικός 
σωλήνας με φράγμα 
οξυγόνου (PEX/AL/PEX)  

CEN / ISO 
10508 
DIN 4726  

Εκτεθειμένοι  
ή εγκιβωτισμένοι 
Ύδρευσης 

Για διάμετρο ίση ή 
μικρότερη από DN20 
(Φ 22mm) 

Εύκαμπτος 
Πολυστρωματικός 
σωλήνας με φράγμα 
οξυγόνου (PEX/AL/PEX)  

CEN / ISO 
10508 
DIN 4726 

Εγκιβωτισμένοι Για διάμετρο DN25 
και άνω  
(Φ 32 mm) 

Σωλήνας 
πολυαιθυλενίου 
16ΑΤΜ (ΡΕ100) HDPE ή 
VPE 

DIN 8074, 8075 
prEN 12201-2 
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Άρδευσης Όλες οι διάμετροι Σωλήνας 
πολυαιθυλενίου 6ΑΤΜ 

DIN 8074, 8075 

Σημείωση 
1) Για εγκαταστάσεις θερμού νερού, θα χρησιμοποιηθούν πολυστρωματικές 

σωλήνες με μόνωση. 
2) Οι σωλήνες εντός των χώρων υγιεινής δεν πρέπει να οδεύουν εκτεθειμένες 

κάτω από τα 3.0 μ ύψος και επομένως μπορούν να εγκιβωτιστούν ή να 
καλυφθούν πίσω από Υλικά Αρχιτεκτονικών Τελειωμάτων. 

 

Όργανα διακοπής και ρύθμισης 

Οι βαλβίδες και τα επί μέρους εξαρτήματά των θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του 

κάτωθι πίνακα: 

Στις ενταφιασμένες σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο, οι βάνες απομόνωσης θα είναι 

φλαντζωτές, ελαστικής έμφραξης. 

Στους νιπτήρες θα εγκατασταθούν απλοί κρουνοί κρύου νερού, αξιόπιστης προέλευσης, με 

κεραμικό δίσκο, πλήρως επιχρωμιωμένοι και με ενσωματωμένο ανυψούμενο μοχλό για 

τη φραγή του σιφωνιού του νιπτήρα. Θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας έως 

10 bar και για πίεση δοκιμής 16bar, και η ροή του νερού μετρημένη στα 3 bar θα είναι 

Όργανο 
διακοπής 

Περιγραφή 
εξαρτήματος 

Απαιτήσεις 

 Σφαιρικός 
κρουνός ολικής 
διατομής μέχρι 
και DN100.  

 Σφαιρική 
κάνουλα 

Σώμα και βιδωτό καπάκι Από ορείχαλκο 

Σφαίρα Μέγεθος DN15 και DN20 
από ορείχαλκο 
Μέγεθος DN25 και άνω από 
ορείχαλκο εν θερμώ με λεία 
επιφάνεια καλυμμένη από 
σκληρό χρώμιο. 

Παρέμβυσμα σφαίρας Καθαρό τεφλόν με σκληρότητα 
όχι μικρότερη των 80. 

Παρέμβυσμα κορμού 
με παξιμάδι 

Καθαρό τεφλόν με σκληρότητα 
όχι μικρότερη των 80. 

Χειρολαβή Βαμμένο ενισχυμένο 
αλουμίνιο 

Χειρολαβή ασφάλειας Δυνατότητα να κλειδώνει την 
βαλβίδα σε “ ανοικτή - κλειστή” 
θέση και περιστροφή της 
χειρολαβής 
κατά 90ο. 

Δοκιμή πίεσης Πίεση 7 bar. 

 Γωνιακός 
κρουνός 

Σώμα Από ορείχαλκο 

Σφαίρα Από ορείχαλκο, με επιφάνεια 
επιχρωμιωμένη 

Καπάκι και κορμός Από ορείχαλκο 

Παρέμβυσμα 
Καθαρό Τεφλόν με σκληρότητα 
όχι μικρότερη 
των 80 

Χειρολαβή Επιχρωμιωμένη 

Δοκιμή πίεσης Πίεση 7 bar. 
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περίπου 9.0 L/min, με ανάμιξη αέρα. 

Στις λεκάνες τουαλέτας θα τοποθετηθούν δοχεία εκροής με διπλό διακόπτη 6 και 9 L. Θα 

είναι κατασκευασμένες για πίεση λειτουργίας έως 10 bar και για πίεση δοκιμής 16 bar. 

Σε περίπτωση που η στατική πίεση του δικτύου διανομής νερού στους χώρους υγιεινής είναι 

μεγαλύτερη από 5bar, απαιτείται η εγκατάσταση μειωτή πίεσης. 

Οι ελαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες που συνδέουν τις βάνες απομόνωσης με τους μείκτες 

νερού, θα προέρχονται από εγκεκριμένο κατασκευαστή και θα αποτελούνται από 

ελαστικές σωληνώσεις εσωτερικά, με πλεκτή εύκαμπτη επένδυση από ανοξείδωτο 

χάλυβα, αντοχής σε θερμοκρασία 110ΟC και πίεση λειτουργίας 10 bar. 

 

Εξαρτήματα δικτύου σωληνώσεων 

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα από γαλβανισμένους 

χαλυβδοσωλήνες, θα είναι γαλβανισμένα τύπου «κορδονάτα». 

Για τους πολυστρωματικούς σωλήνες τα εξαρτήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν Πλήρης 

στεγανοποίηση που εξασφαλίζεται με: 

a. Μεγάλο βάθος πατούρας, 

b. Διπλά o-ring στεγανοποίησης με ειδικό πλαστικό τερματικό (αποφυγή του 

φαινομένου της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου).  

c. Ορειχάλκινο δακτυλίδι σύσφιξης (αποφυγή φθοράς του σωλήνα κατά την 

στεγανοποίηση).  

d. Ειδικά επεξεργασμένος δακτύλιος σύσφιξης με μεγάλη ελαστικότητα (εύκολη 

σύνδεση και αποσύνδεση). 

e. Πιστοποιημένη ποιότητα κατά DIN 17660, ISO/DIN 3489, 3490 και 3491 

f. Πιστοποιημένη επεξεργασία σπειρωμάτων κατά DIN 2999, ISO 7 & BS 21 

Τέλος τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα από πολυαιθυλένιο (PE100) 

HDPE, θα είναι σύμφωνα με prEN 12201-3. 

Τα υποστηρίγματα των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές 

προδιαγραφές για υποστηρίγματα σωλήνων και αγκύρια, καθώς και στις Τυπικές 

Λεπτομέρειες. 

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η μέγιστη απόσταση μεταξύ υποστηριγμάτων σε σωλήνες 

ευθείας όδευσης δεν θα ξεπερνά : 
 

 

Διατομή σωλήνα Οριζόντια διαδρομή Κατακόρυφη διαδρομή 

DN15, DN20 1.0 m 1.5 m 

DN25, DN32 1.5 m 2.0 m 

DN35, DN40 2.0 m 2.5 m 

DN50 – DN80 2.0 m 2.5 m 

DN100 – DN 150 2.5 m 3.5 m 
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Οι ανωτέρω αποστάσεις είναι για ενδεικτική χρήση μόνο και δεν πρέπει να υπερβαίνονται, 

εντούτοις μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον στηριγμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζονται οι ανάγκες του έργου. 

Τα περιβλήματα σωλήνων θα είναι κατασκευασμένα από παράγωγο U-PVC βαρέως τύπου, 

σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 686 ή τον ΕΛΟΤ 9 ή με παρόμοιο εγκεκριμένο πρότυπο. 

Τα περιβλήματα που πρόκειται να τοποθετηθούν σε τοίχους με δείκτη πυραντίστασης θα 

είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινους γαλβανισμένους αγωγούς σύμφωνα με τον 

ΕΛΟΤ 279 ή παρόμοιο εγκεκριμένο πρότυπο. 

Σε κάθε συγκρότημα τουαλετών κλπ., και στο τέλος κάθε κλάδου παροχής νερού θα 

τοποθετηθούν αποσβεστήρες υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματικά) κατάλληλης 

διατομής. 

Τα υλικά στεγανοποίησης που χρησιμοποιούνται στο δακτυλιοειδές κενό μεταξύ του σωλήνα 

και του περιβλήματος θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΤΟΤΕΕ 2411/86, 

παράγραφος 7.1.0.1/7.1.0.6. 

Στον κεντρικό συλλέκτη θα εγκατασταθεί φίλτρο κατακράτησης στερεών σωματιδίων 

κατάλληλης διατομής. 

Τα εξαρτήματα των σωληνώσεων πολυαιθυλενίου θα είναι του τύπου ηλεκτροσύντηξης και 

όλα θα φέρουν εργοστασιακές ετικέτες με Bar-code. 

 

Εκτέλεση 

Εγκατάσταση σωλήνων 

Η εγκατάσταση σωλήνων υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01 και το ΕΔ/5/22/184 των Κανονισμών ΕΥΔΑΠ, το 

ΦΕΚ 528/1-2-84 και το 20366/4306-1984 καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

παρόντων προδιαγραφών. 

Η διάταξη των σωληνώσεων και του εξοπλισμού, φαίνεται στα σχέδια της μελέτης. Ο 

Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει την καταλληλότητα των προτάσεων αυτών ή/και θα παράσχει 

ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις προς εξέταση από τον Κ.τ.Ε. 

Στην περίπτωση εγκιβωτισμένων στο χώμα σωλήνων, η εκσκαφή θα είναι ελεύθερη από 

ύδατα ή ξένα προς αυτή υλικά αμέσως πριν την εγκατάσταση ή τοποθέτηση των 

σωλήνων. Γύρω από τον σωλήνα, θα τοποθετηθεί επί τόπου μια στρώση άμμου, βάσει 

του φαινομένου της βαρύτητας ή με ελαφρά συμπίεση προκειμένου να διασφαλιστεί η 

σταθερή και ομοιόμορφη υποστήριξη των σωληνώσεων. Το πάχος της στρώσης άμμου 

δεν θα είναι μικρότερο των 15 εκ. και οι κόκκοι της θα περνούν από κόσκινο 4,75 mm. 

Σώματα αγκυρώσεων από σκυρόδεμα για γωνίες, διακλαδώσεις σχήματος Τ, βαλβίδες, 

και συμπληρωματικά εξαρτήματα, θα τοποθετηθούν όπου χρειάζεται. 

Στην περίπτωση εκτεθειμένων σωλήνων, στο σημείο που αυτοί είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν και να αποδειχθούν πρακτικοί, η όδευση των σωλήνων θα είναι 

παράλληλη των δομικών στοιχείων. 

Οι σωληνώσεις θα ακολουθούν τις γραμμές των τοίχων κατακόρυφα και οριζόντια και θα 
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διαβαθμίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις για την αποστράγγιση και τον αερισμό. Η 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός σωλήνα και των παρακείμενων επιφανειών κτηρίων με 

τελειώματα, στηρίξεων ή αγωγών, θα είναι 35mm. 

Οι οδεύσεις των σωληνώσεων θα είναι διευθετημένες, σε κάθε περίπτωση, με τρόπο ώστε 

να υπάρχει συντονισμός με τα άλλα δίκτυα, είτε αυτά παρέχονται από τον ίδιο Ανάδοχο 

είτε από τρίτους. 

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν τροχιστεί ή κοπεί θα λειανθούν. Οι εγκαταστάσεις των 

σωληνώσεων δεν θα εμφανίζουν σκουριά, αποφλοίωση, διάβρωση ή άλλες φθορές και 

εσωτερικά εμπόδια. 

Oι συνδέσεις με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω εξαρτημάτων 

και κατάλληλων κλίσεων ανάλογων των τρεχουσών συνθηκών καθώς και σύμφωνα με 

την εντολή του Κατασκευαστή για αγωγούς και εξαρτήματα και τις προτάσεις αυτού. 

Στα σημεία όπου θα ενωθούν σωληνώσεις από διαφορετικό υλικό, οι συνδέσεις θα έχουν 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εντολές του κατασκευαστή. 

Οι αλλαγές κατεύθυνσης (κουρμπαρίσματα) και οι καμπύλες σε σωληνώσεις μπορούν να 

σχηματιστούν, στα σημεία που αυτό είναι δυνατό, με τη χρήση κατάλληλης μηχανής 

καμπύλωσης. Κατά μήκος των αλλαγών κατεύθυνσης και  των καμπυλών δεν θα πρέπει 

να υπάρχουν σύνδεσμοι. Οι εργασίες που εμφανίζουν κυματισμούς, αποφλοιώσεις, 

εξομάλυνση ή σημάδια από εργαλεία, θα απορρίπτονται. 

Οι κεντρικοί αγωγοί μέχρι τους τοπικούς ορειχάλκινους συλλέκτες παροχής θερμού και κρύου 

ύδατος, θα τοποθετούνται με σωστό τρόπο χωρίς κακοτεχνίες και θα ακολουθούν, στο 

βαθμό που αυτό είναι δυνατό, την περίμετρο των τοίχων. Η διαβάθμισή τους θα είναι 

τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική αποστράγγιση. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση της ελάχιστης ελεύθερης απόστασης μεταξύ 

ενός αγωγού και μιας κατασκευής ή οποιουδήποτε άλλου αγωγού, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η εφαρμογή μόνωσης με το ελάχιστο πάχος που απαιτείται για την συγκεκριμένη 

διάμετρο του αγωγού. 

Το σύνολο των βαλβίδων και οι κρουνοί αποστράγγισης θα είναι τοποθετημένοι με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διευκολύνουν την μελλοντική πρόσβαση. Οι βαλβίδες που έχουν 

τοποθετηθεί πίσω από τους πίνακες εντός των χώρων υγιεινής ή άλλων χώρων, θα 

διακρίνονται με σαφήνεια με κατάλληλη σήμανση στην εξωτερική επιφάνεια του πίνακα. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα ρυθμίζονται έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται και να 

διαβαθμίζονται πριν την κατασκευή των συνδέσεων. Η γωνιακή παραμόρφωση των 

συνδέσεων δεν θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιγράφεται στις προτάσεις του 

κατασκευαστή για αγωγούς και εξαρτήματα. Οι άκρες των σωλήνων και οι αρθρώσεις θα 

κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προτάσεις του κατασκευαστή τους. 

Οι σωλήνες παροχής ζεστού νερού και όπου επίσης κρίνεται απαραίτητο, οι αγωγοί παροχής 

κρύου νερού, θα μονώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΤΟΤΕΕ 2411/86, Μέρος 8-

4-3. 

Η τοποθέτηση περιβλημάτων, σφραγίσεων και ροζετών, θα πραγματοποιείται σε όλα τα 
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περάσματα μέσα από τα δομικά στοιχεία. 

H αναγνώριση σωλήνων θα γίνει με τη χρήση και την τοποθέτηση χρωματισμένων λωρίδων, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς κώδικες χρωμάτων 92/58/EEC και ΒS 

1710. 

Η συναρμογή των εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου θα γίνεται ακολουθώντας αυστηρά τις 

οδηγίες του κατασκευαστή ως προς την τήρηση της καθαριότητας και του χρόνου 

σύντηξης. Η διαδικασία συγκόλλησης θα γίνεται αποδεκτή μόνο με τη χρήση των Bar-

code. 

Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου τοποθετούνται ενταφιασμένες στο τμήμα αμέσως μετά τον 

μετρητή του Δήμου και μέχρι την είσοδο στο σημείο του κεντρικού διανομέα. 

 

Εγκατάσταση οργάνων διακοπής / ρύθμισης 

Οι βαλβίδες θα τοποθετηθούν ομαδικά και με προσεγμένη παρουσίαση, ώστε να 

εξασφαλίζεται σε όλα τα μέρη εύκολη πρόσβαση για λειτουργία και συντήρηση. Η 

εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Εργασία που παρουσιάζει ατέλειες θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται με νέα εργασία που 

θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Μέριμνα θα ληφθεί για την 

προστασία των εργασιών από καταστροφή από εργασίες άλλων. 

 

Προστασία και συντήρηση 

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων υδροδότησης και των εξαρτημάτων, θα σφραγίζονται 

τα άκρα των αγωγών που είναι ανοικτά. 

Στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας, οι σωλήνες στους οποίους εκτελούνται εργασίες που δεν 

έχουν ολοκληρωθεί, θα προστατεύονται ενάντια στις καταστροφές, ρύπανση, υγρασία 

μέσω καλυμμάτων. 

Για την περίπτωση εγκιβωτισμένων σωλήνων στο χώμα κάτω από δρόμους και για την 

αποφυγή καταστροφών και μετατοπίσεων από φορτία, θα παρέχεται προστασία των 

σωληνώσεων σε όλο τους το μήκος με τη χρήση χαλύβδινου περιβλήματος. Το 

χαλύβδινο περίβλημα θα υποστεί αντιδιαβρωτική κατεργασία με την εφαρμογή στρώσης 

ασφαλτώδους βαφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή. Αν χρειάζεται, θα εγχυθεί έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα γύρω από το 

χαλύβδινο περίβλημα. 

Οι σωλήνες παροχής ύδατος στα σημεία όπου συναντούν τους αποχετευτικούς αγωγούς, 

κάτω από αυτούς ή σε βάθος μικρότερο των 0,5μ, θα περιβάλλονται από σκυρόδεμα στο 

σημείο που κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί και να αποδειχθεί πρακτικό, μέχρι 3μ. 

Οι σωλήνες παροχής ύδατος θα είναι ηλεκτρικά απομονωμένοι από το δημόσιο δίκτυο είτε 

στο σημείο παροχής είτε στον εξοπλισμό στον οποίο καταλήγουν. Η διακοπή ηλεκτρικής 

συνέχειας (απομόνωση), θα πραγματοποιείται μέσω σωλήνων ΡΕ. Το τμήμα του 

κεντρικού αγωγού από τον μετρητή του Δήμου μέχρι και την διέλευση των σωλήνων μέσα 

στο κτίριο θα γίνεται με σωλήνες ΡΕ. 
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Απαγορεύεται ρητά η σύνδεση σωλήνων κατασκευασμένων από διαφορετικά υλικά (π.χ. 

χαλύβδινος - χάλκινος σωλήνας), εξ αιτίας του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης μεταξύ των 

δύο υλικών. 

Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή των 

μεταλλικών σωλήνων παροχής ύδατος με τον χαλύβδινο οπλισμό των δομικών 

στοιχείων. 

Στο τέλος της κατασκευής θα πραγματοποιείται αποστράγγιση και πλύσιμο των σωλήνων για 

την απομάκρυνση ξένων σωμάτων και στη συνέχεια το όλο σύστημα θα αποστειρώνεται 

με χλώριο, το οποίο θα έρχεται σε άμεση επαφή με το σύστημα ή με τη χρήση ανάλογης 

μεθόδου. 

Το απολυμαντικό διάλυμα θα διατηρείται στον σωλήνα για τουλάχιστον 24 ώρες, εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά. Μετά την περίοδο αποστείρωσης, η περιεκτικότητα σε χλώριο που 

έχει απομείνει δεν θα είναι μικρότερη των 5 στοιχείων /εκατ. Στη συνέχεια, θα 

πραγματοποιείται αποστράγγιση και καθαρισμός σε βάθος της γραμμής με νερό μέχρι η 

περιεκτικότητα σε χλώριο που έχει απομείνει να είναι στα  ίδια επίπεδα με την 

περιεκτικότητα σε χλώριο του συστήματος διανομής. 

Τα υποστηρίγματα και τα εξαρτήματα θα είναι καθαρά πριν τη βαφή, όπου αυτό είναι 

απαραίτητο. 

  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
80 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 

Γενικά 

Περιγραφή εργασιών 

Σκοπός αυτών των προδιαγραφών είναι η περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων για 
την παροχή και την εγκατάσταση σωλήνων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται 
για το αποστραγγιστικό δίκτυο ομβρίων και αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων, για 
εγκιβωτισμένους και εκτεθειμένους αγωγούς. 
 

Σχετικά 

a. prEN 1029 

b. EN 1329 - 1 

c. EN 1401 - 1 

d. EN 1610 

e. EN 12056 

f. ΤΟΤΕΕ Ν°2412/86 

g. EΛOT 9.79 

h. DIN 19522 

i. EΛOT 279 

j. EΛOT 476 

k. EΛOT 686 

l. Π.Δ 23.6 1936, ΦEK 270/Α/23.6.1936 

m. EΛOT 364 

n. EΛOT 16 

o. ISO 2531 

p. ASTM C 444 

q. ΕΝ 598 

r. EΛOT 732. 

s. ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 

t. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02 Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών  

u. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04 Αποχέτευση   

 

Υλικά 

Σωλήνες βαρυτικών δικτύων 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΤΟΤΕΕ 2412/86, εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο 
και όπως αναφέρονται παρακάτω: 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
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Εγκιβωτισμένοι 
Φυσικής ροής 

Όμβρια 
Δάπεδα 

U – PVC, 6 atm 
PP, 6 atm 
U-PVC   

DIN 8062 
DIN 19560 

Ακάθαρτα U – PVC, 6 atm 
PP, 6 atm 
HDPE Δομημένου 
Τοιχώματος 

DIN 8062 
DIN 19560 
ΕΛΟΤ 1169.3 

Εξαερισμός 
αποχέτευσης 

U – PVC, 6 atm DIN 8062 

Υπονόμων U – PVC 100  
HDPE Δομημένου 
Τοιχώματος 

ΕΛΟΤ 476 / 41 &51 
ΕΛΟΤ EN 1401 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 

Εγκιβωτισμένοι 
Υπό Πίεση 

Όμβρια 
Λύματα 

Σωλήνας πολυαιθυλενίου 
16atm (ΡΕ100) HDPE 

DIN 8074, 8075 
prEN 12201-2 

Εκτεθειμένοι Όμβρια Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας 
μεσαίου τύπου 

ΕΛΟΤ 269 
DIN 2439, 2444 

Βαμμένος ελατός 
Χυτοσίδηρος 

DIN ΕN 877, 
DIN 19522 

Λύματα Βαμμένος ελατός 
Χυτοσίδηρος 

DIN ΕN 877, 
DIN 19522 

Εξαερισμός 
αποχέτευσης 

U – PVC, 6 ATM 
PP, 6 ATM 
Εντός των τουαλετών 

DIN 8062 
DIN 19560 

Γαλβανισμένος 
χαλυβδοσωλήνας 
μεσαίου τύπου 
Βαμμένος ελατός 
Χυτοσίδηρος 

ΕΛΟΤ 269 
DIN 2439, 2444 

 
DIN ΕN 877, 
DIN 19522 

 
Σημείωση: Για σωλήνες U – PVC, για διάμετρο μικρότερη από Φ 110 mm η σύνδεση 
θα γίνεται με συγκόλληση, ενώ για διάμετρο από Φ 110 mm και άνω, η σύνδεση θα 
γίνεται με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης. 
Στις κολλητές συνδέσεις απαγορεύεται ρητά για οποιονδήποτε λόγο (διαμόρφωση 
άκρου, αλλαγή καμπυλότητας κλπ.) να θερμανθεί με οποιοδήποτε μέσο ο σωλήνας. 
 

Εξαρτήματα βαρυτικών δικτύων 

Μηχανοσίφωνας 

Μηχανοσίφωνας τοποθετείται μόνο στη γραμμή λυμάτων και εγκαθίσταται πριν την 

σύνδεση με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του Δήμου. Θα είναι από το ίδιο υλικό 

όπως οι σωληνώσεις λυμάτων, κλειστού τύπου και θα φέρει στόμια με πώμα για την 

επιθεώρηση και τον καθαρισμό του. 

Σιφώνια δαπέδου 

Τα σιφώνια δαπέδου πρέπει να καθαρίζονται εύκολα είτε με ειδικά στόμια επάνω σ’ αυτά, 

είτε με εύκολη αποσυναρμολόγησή τους. Στα σιφώνια δαπέδου όπου είναι πάντα ορατή 

η επιφάνεια του νερού που συγκρατούν, δεν απαιτούνται στόμια καθαρισμού. Η συνεχής 

διατήρηση του ύψους απομόνωσης του νερού της παγίδας είναι απαραίτητη και 

επιβάλλεται για να αποκαθιστά το φράγμα οσμών. 

a. Σιφώνια εσωτερικών χώρων (χώροι υγιεινής). Τέτοια σιφώνια δαπέδου 
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τοποθετούνται στους χώρους υγιεινής για την αποστράγγιση των δαπέδων. Θα 

είναι είτε από PVC, με αναμονές κολλητού τύπου, είτε από πολυπροπυλένιο / ΑΒS 

με αναμονές με ελαστικό δακτύλιο. Επίσης θα είναι εξοπλισμένα με τετράγωνη 

εσχάρα επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη, οσμοπαγίδα και έξοδο Φ 50mm. 

Στόμια (τάπες) καθαρισμού 

Στόμια καθαρισμού τοποθετούνται όπου, ανάλογα με τη διάταξη των σωληνώσεων, 

προβλέπεται να απαιτηθεί άνοιγμα για την επιθεώρηση, καθαρισμό και γενική συντήρηση 

της εγκατάστασης. Η ένταξή τους στόχο έχει να διευκολύνει την είσοδο αποφρακτικών 

εργαλείων και γι’ αυτό το άνοιγμα τους πρέπει να προβλέπεται πάντα σε προσιτό μέρος 

και να λαμβάνεται πρόνοια να μην παρεμποδίζεται η χρησιμοποίησή τους. 

Στόμια καθαρισμού γενικώς πρέπει να προβλέπονται στις παρακάτω θέσεις:  

a. Στο υψηλότερο άκρο των σωληνώσεων πολλαπλής σύνδεσης. 

b. Στις στήλες αποχέτευσης ή σε τυχόν κατακόρυφα τμήματα των συλλεκτήριων 

σωληνώσεων ή του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού. 

c. Στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό τουλάχιστον κάθε 20 μέτρα. 

d. Σε κάθε αγωγό πριν από αλλαγή διεύθυνσης κατά την πορεία των λυμάτων, όταν η 

αλλαγή είναι μεγαλύτερη από 45ο. 

e. Τα στόμια καθαρισμού τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντοτε 

επισκέψιμα. 

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

του ΤΟΤΕΕ 2412/86, εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο και όπως αναφέρονται παρακάτω 

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα από γαλβανισμένους 

χαλυβδοσωλήνες, θα είναι κατά DIN 2605. 

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα από σωλήνες χυτοσιδηρούς, θα είναι 

σύμφωνα με ΕΝ 877 και DIN 19522. 

Τέλος τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα από U – PVC, θα είναι σύμφωνα με 

ΕΛΟΤ 476, 740 και DIN 4435, DIN 19534. 

 

Υποστηρίγματα σωλήνων 

Όλα τα υποστηρίγματα των σωλήνων θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και θα φέρουν είτε 

διαιρούμενα στηρίγματα με ελαστικό δακτύλιο είτε φουρκέτες U-bolt. 

Οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων δεν θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα: 

 
 

Διατομή σωλήνα Οριζόντια διαδρομή Κατακόρυφη διαδρομή 

DN40, DN50 1.5μ 2.0μ 

DN65 - DN100 1.8μ 2.5μ 

DN125 - DN150 2.5μ 3.5μ 
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Οι ανωτέρω αποστάσεις είναι για ενδεικτική χρήση μόνο και δεν πρέπει υπερβαίνονται, 

εντούτοις μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση επιπλέον στηριγμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζονται οι ανάγκες του έργου. 

 

Περιβλήματα Σωληνώσεων 

Στα σημεία όπου οι σωληνώσεις διέρχονται από εσωτερικούς τοίχους, διαχωριστικούς 

τοίχους, δάπεδα και οροφές, θα τοποθετηθούν σε αυτές περιβλήματα. Τα περιβλήματα 

θα κοπούν στις κατάλληλες διαστάσεις κατά τρόπο ώστε τα άκρα των περιβλημάτων να 

είναι στο ίδιο επίπεδο με τα άκρα του τοίχου ή του δαπέδου. Οι ανωμαλίες θα πρέπει να 

απομακρυνθούν από το εσωτερικό των περιβλημάτων πριν από την τοποθέτησή τους και 

η εσωτερική διάμετρος του περιβλήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 20mm 

μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο των διερχόμενων σωληνώσεων. Εκτός των 

περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη, οι διερχόμενες σωληνώσεις 

θα πρέπει να στερεωθούν ορθώς στο κέντρο των περιβλημάτων. 

Στα σημεία όπου οι σωληνώσεις που διέρχονται μέσω περιβλημάτων θα έχουν πλευρική 

κίνηση λόγω διαστολής, θα χρησιμοποιηθούν υπερμεγέθη περιβλήματα και η 

επιτρεπόμενη απόσταση θα είναι ανάλογη της κίνησης διαστολής, η οποία μπορεί να 

υπολογιστεί για τον συγκεκριμένο σωλήνα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα περιβλήματα θα 

τοποθετηθούν πλησίον των σωληνώσεων στην μία πλευρά και στην επιτρεπόμενη 

απόσταση από την άλλη πλευρά στην οποία θα πραγματοποιηθεί διαστολή. 

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει με θετικά μέσα ότι τα περιβλήματα έχουν τοποθετηθεί ορθώς και 

με ασφάλεια, όταν τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο με την ολοκληρωμένη κατασκευή ή ότι 

προεξέχουν όπως απαιτείται. 

Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές σε τοίχους, δάπεδα, οροφές ή 

στις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν προκληθεί από μη τήρηση των εντολών αυτών. 

Όταν τα περιβλήματα διέρχονται μέσω τοίχων που ορίζουν πυροδιαμερίσματα, θα είναι 

εγκιβωτισμένα σε μη αναφλέξιμο υλικό σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τους 

πυροφραγμούς (βλπ. αντίστοιχο κεφάλαιο). Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι αυτά 

τα εγκιβωτισμένα περιβλήματα δεν μπορούν να κινηθούν πλευρικά. 

Τα περιβλήματα σωλήνων θα είναι κατασκευασμένα από υλικό U-PVC βαρέως τύπου, 

σύμφωνα με το EΛOT 686 ή με το EΛOT 9 ή με παρόμοιο. 

Τα περιβλήματα σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν σε πυράντοχους τοίχους ή όπου κριθεί 

απαραίτητο, θα είναι κατασκευασμένα από χαλύβδινους γαλβανισμένους σωλήνες 

σύμφωνα με το EΛOT 279 ή παρόμοιο. 

 

Σκυρόδεμα για εγκιβωτισμό σωλήνων 

Το είδος σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθεί, θα είναι όχι κατώτερο της τάξεως Γ 16/20, 

σύμφωνα με το GCTS ή και σύμφωνα με τις διατάξεις του κατασκευαστή. 
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Εκτέλεση 

Εγκατάσταση σωλήνων και εξαρτημάτων 

Η εγκατάσταση των σωλήνων θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές οδηγίες κατά ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-04-02 και 04 καθώς και με τις απαιτήσεις του παρόντος Τεύχους και σύμφωνα με 

όλες τις αποδεκτές πρακτικές. 

Στην περίπτωση εγκιβωτισμένων σωλήνων, ο χώρος της εκσκαφής θα είναι ελεύθερος 

ύδατος ή ξένων προς αυτόν υλικών, αμέσως πριν από την εγκατάσταση ή την 

τοποθέτηση των αγωγών. Γύρω από τον σωλήνα θα χρησιμοποιείται ένα στρώμα άμμου 

τοποθετημένο στο χώρο βάση του φαινομένου της βαρύτητας, ή με ελαφρά συμπίεση, 

ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή και ενοποιημένη στήριξη των αγωγών. Το πάχος του 

στρώματος άμμου δε θα είναι λιγότερο των 15 εκατοστών, με αμμόκοκκους οι οποίοι θα 

διαπερνούν κόσκινο διαμέτρου 4.75 χιλιοστών. Θα παρέχονται σώματα αγκυρώσεων 

από σκυρόδεμα για γωνίες, για ‘Ταυ’, και εξαρτήματα σε θαμμένους αγωγούς, όπως 

προτείνεται από τον Κατασκευαστή τους. 

Στην περίπτωση των εκτεθειμένων σωλήνων θα πραγματοποιείται η εγκατάστασή τους 

παραλλήλως μεταξύ τους και παραλλήλως των δομικών στοιχείων. Οι κάθετες 

σωληνώσεις θα είναι ακριβώς κάθετα τοποθετημένες. 

Οι σωληνώσεις θα ακολουθούν τους τοίχους, οριζοντίως και καθέτως και θα έχουν την 

κατάλληλη κλίση για την ομαλή ροή και τον εξαερισμό. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ενός 

σωλήνα και οποιουδήποτε άλλου δομικού στοιχείου ή άλλου σωλήνα θα είναι 35 χλστ. 

Όλες οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συντονισμός με 

όλες τις άλλες παροχές είτε η εγκατάστασή τους γίνεται από τον ίδιο υπεργολάβο είτε 

από άλλον υπεργολάβο. 

Τα τελειώματα των σωλήνων θα λειαίνονται. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι ελεύθερες από 

σκουριές, βρωμιές, ελαττώματα ή οτιδήποτε άλλο εμπόδιο. 

Οι σύνδεσμοι με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται με εξαρτήματα και 

επαρκείς κάμψεις ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες συνθήκες και σύμφωνα με τις 

εντολές και προτάσεις του κατασκευαστή για τους σωλήνες και τα εξαρτήματα. 

Όπου χρειάζεται να ενωθούν σωλήνες διαφορετικού υλικού, οι ενώσεις θα γίνουν σύμφωνα 

με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

Οι κεντρικές σωληνώσεις και οι διακλαδώσεις της αποχέτευσης, των ακαθάρτων και των 

σωλήνων εξαερισμού θα είναι κατασκευασμένες από υλικά και μεγέθη όπως φαίνονται 

στα σχέδια και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και του 

προτύπου BS 5572. 

Όλα τα συστήματα θα είναι συνδεδεμένα όπως θα υποδεικνύουν οι λεπτομέρειες πού θα 

υπάρχουν στα σχέδια και θα έχουν τις απαραίτητες υποδοχές και εξαρτήματα. Δε θα 

χρησιμοποιηθούν γωνίες μικρής ακτίνας σε χυτοσιδηρές σωληνώσεις. Όπου είναι εφικτό, 

θα αποφεύγονται οι γωνίες 900 και διακλαδώσεις σε χυτοσιδηρές σωληνώσεις, θα είναι 

κατασκευασμένες από 2 των 1350 γωνίες και 1350 διακλαδώσεις. 

Οι αγωγοί και τα εξαρτήματα θα ρυθμίζονται έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται και να 
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διαβαθμίζονται πριν από την κατασκευή των ενώσεων δε θα υπερβαίνουν αυτές των 

συστάσεων του κατασκευαστή για σωλήνες και εξαρτήματα. Τα άκρα των σωλήνων και 

των ενώσεων θα κατασκευάζονται σύμφωνα μα τις προτάσεις του κατασκευαστή τους. 

Οι διακλαδώσεις των σωλήνων εξαερισμού, όπου αυτό απαιτείται, θα συνδέονται μέσα στα 

όρια των 75 χλστ και 450 χλστ από την κορυφή των παγίδων. 

Όταν χρειάζεται να κοπεί κάποιος σωλήνας θα γίνεται προσεκτικά. Για χυτοσιδηρούς 

σωλήνες θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα μηχανήματα κοπής. Ο Ανάδοχος είναι 

υπεύθυνος για οποιεσδήποτε σωληνώσεις παρουσιάζουν ατέλειες ή ελαττώματα και θα 

αντικαθίστανται σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-04-02 & 04. Επίσης σε στο μέτωπο κάθε κοπής γαλβανισμένου σωλήνα θα 

υπάρχει επάλειψη με υλικά ψυχρού γαλβανίσματος. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σωληνώσεις που είναι αναρτημένες. Θα πρέπει η 

εγκατάσταση των σωληνώσεων να επιτρέπει την ελεύθερη ροή των υγρών με 

ικανοποιητική ταχύτητα. Η ελάχιστη κλίση θα είναι σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη. 

H αναγνώριση σωλήνων θα γίνει με τη χρήση και την τοποθέτηση χρωματισμένων λωρίδων, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Ευρωπαϊκούς κώδικες χρωμάτων, 92/58/EEC και το BS 

1710. 

 

Προστασία και συντήρηση 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των σωλήνων και των εξαρτημάτων, θα σφραγίζονται τα 

ανοιχτά άκρα των αγωγών με κατάλληλες τάπες για να μην εισέρχονται ακαθαρσίες. Σε 

καμία περίπτωση δε θα επιτραπεί η χρήση χαρτιού, ξύλου ή άλλου αντικειμένου για το 

σφράγισμα των άκρων. 

Για την περίπτωση εγκιβωτισμένων σωλήνων στο χώμα κάτω από δρόμους και για την 

αποφυγή καταστροφών και μετατοπίσεων από φορτία, θα παρέχεται προστασία των 

σωληνώσεων σε όλο τους το μήκος με τη χρήση χαλύβδινου περιβλήματος. Το 

χαλύβδινο περίβλημα θα υποστεί αντιδιαβρωτική κατεργασία με την εφαρμογή στρώσης 

ασφαλτώδους βαφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή τους. Αν χρειάζεται, θα εγχυθεί έγχυτο επί  τόπου σκυρόδεμα γύρω από 

το χαλύβδινο περίβλημα. 

Εάν οι σωλήνες του νερού διασταυρώνονται με σωλήνες αποχέτευσης και βρίσκονται κάτω 

από αυτές ή υπεράνω αλλά σε απόσταση μικρότερη των 0.5 μ, θα είναι εγκιβωτισμένοι 

σε σκυρόδεμα για το μήκος που είναι απαραίτητο και μέχρι τα 3 μέτρα. 

Σύμφωνα με το ΤΟΤΕΕ 2411/86 θα χρησιμοποιείται γαλβανισμένος χάλκινος αγωγός 

διατομής 6 mm2 για την επίτευξη ισοδυναμικού. Όλες οι μεταλλικές σωληνώσεις θα 

έχουν ηλεκτρική συνέχεια και θα είναι μέσω του παραπάνω αγωγού συνδεδεμένες με τη 

γείωση του κτιρίου. 

Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην έρχονται σε επαφή οι σωλήνες 

λυμάτων και ομβρίων με τα χαλύβδινα μέρη του κτιρίου. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα καθαρίζονται καλά πριν τη βαφή, εάν χρειάζονται βάψιμο. 
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ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

Γενικά 

Περιγραφή Εργασιών 

Ο σκοπός της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων 

για τη παροχή και εγκατάσταση των ειδών υγιεινής που θα χρησιμοποιηθούν στους 

χώρους αποχωρητηρίων προσωπικού και κοινού, όπως προσδιορίζονται στα 

κατασκευαστικά σχέδια. 

 

Σχετικά πρότυπα 

a. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 

b. ΕΛΟΤ 1149-91 

c. ΕΛΟΤ ΕΝ 33-82 

d. ΕΛΟΤ ΕΝ 37-82 

e. ΕΛΟΤ 3-88 

f. ΕΛΟΤ 808-82 

g. ΕΛΟΤ 998-88 

h. ΕΛΟΤ 1044-89 

i. ΕΛΟΤ 1113-89 

j. ΕΛΟΤ ΕΝ 80-82 

k. ΕΛΟΤ 1112-89 

l. ΕΛΟΤ ΕΝ 31-86 

m. ΕΛΟΤ ΕΝ 3286 

n. ΕΛΟΤ ΕΝ 111-86 

o. ΕΛΟΤ 837-82 

p. ΕΛΟΤ 1134-91 

q. ΕΛΟΤ 1144-91 

r. ΕΛΟΤ 1235 

s. PREN 12544 

t. ΕΝ 248 

u. Προδιαγραφές για είδη υγιεινής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 

 

Υλικά 

Γενικά 

Τα είδη υγιεινής από πορσελάνη που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 3-

88 ή εγκεκριμένο ισάξιο πρότυπο για μεθόδους δοκιμών, ελέγχου και διαστάσεων. 

Με κάθε είδος υγιεινής, θα παρέχεται μια βαλβίδα διακοπής κρύου και μια ζεστού νερού. 

Όπου παρέχεται εξάρτημα με καλυμμένη σύνδεση ολισθαίνοντα αρμού, αντιπληγματική 

διάταξη ή βαλβίδα, θα παρέχεται ένας πίνακας πρόσβασης από ανοξείδωτο χάλυβα 

τουλάχιστον 300 χιλιοστών, στη μικρότερή του διάσταση. 

Τα είδη υγιεινής θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να γίνεται οικονομία νερού, οι δε μηχανισμοί 
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ελέγχου ροής θα είναι αναπόσπαστοι από τα είδη υγιεινής. 

Ολισθαίνοντες αρμοί (ολισθήσεις) θα επιτρέπονται μόνο στην εσωτερική πλευρά της παγίδας 

στις γραμμές αποχέτευσης του είδους και μόνο στις εκτεθειμένες γραμμές  

αποστράγγισης του είδους υγιεινής. 

Τα είδη υγιεινής θα κατασκευάζονται από συμπαγή, ανθεκτικά και μη απορροφητικά υλικά 

και θα διαθέτουν λείες, στεγανές επιφάνειες, ελεύθερες από κρυφές επιφάνειες που θα 

συγκεντρώνουν νερό. 

Όλες οι πορσελάνινες επιφάνειες των ειδών υγιεινής θα είναι ανθεκτικές στο οξύ. 

Τα εκτεθειμένα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πλακών κλειδαριάς, θα 

είναι επιχρωμιωμένα ή ανοξείδωτα. Δεν πρέπει να υπάρχει πλαστικό τμήμα, εκτός από 

τις διακοσμητικές άκρες στις στρόφιγγες. 

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι των σωληνώσεων, θα προέρχονται από εγκεκριμένο κατασκευαστή 

και θα αποτελούνται από εύκαμπτες σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα στο εξωτερικό 

και από μη τοξικές ελαστικές σωληνώσεις στο εσωτερικό, από υλικό κατάλληλο για 

θερμοκρασία 110°C και πίεσης 20 bar σε συνθήκες εργασίας. 

Όλα τα εξαρτήματα των ειδών υγιεινής θα είναι αντιβανδαλικού τύπου. 

 

Σύνολο Λεκάνη Τουαλέτας - Καζανάκι 

Το σύνολο λεκάνη τουαλέτας-καζανάκι θα συμμορφώνεται με τα ΕΛΟΤ 808-82, ΕΛΟΤ 998-

88, ΕΛΟΤ 1113-89, ΕΛΟΤ 1134-91 και ΤΟΤΕΕ 2412/86 είδος 6.3 ή εγκεκριμένα ισάξια 

πρότυπα. 

Το σύνολο λεκάνη τουαλέτας-καζανάκι που θα χρησιμοποιείται, θα είναι τοποθετημένα στο 

δάπεδο, με σιφόνια εξόδου 100 χλστ και κατασκευασμένα από πορσελάνη, λευκά 

εξοπλισμένα με βαλβίδα ορμητικής ροής νερού, διακόπτη κενού, ή δεξαμενή ορμητικής 

ροής νερού με χαμηλή πίεση, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και των 

εφεδρικών εφοδίων. 

Η βαλβίδα για την ορμητική ροή νερού της τουαλέτας θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 

του ΕΛΟΤ 998 ή ισάξιου για καζανάκια ορμητικής ροής νερού με εσωτερικά μέρη 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα είναι από το ίδιο υλικό και ίδιου 

χρώματος όπως η ενότητα. Απαγορεύεται η χρήση συστήματος ενεργοποίησης στα 

καζανάκια με μπουτόν αέρα. 

Όλα τα καθίσματα και τα καπάκια της λεκάνης θα είναι κατασκευασμένα από τύπο πλαστικού 

βαρέας χρήσης, σε άσπρο χρώμα κλπ., σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1044 και με 

επιχρωμιωμένες αρθρώσεις περιστροφής. 

 

Νιπτήρες 

Οι νιπτήρες θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 837-82, ΕΛΟΤ 1144-91 και 

ΤΟΤΕΕ 2412/86 είδος 4.6.3 και 6.3 ή ισάξια πρότυπα. Θα είναι τύπου υπερεκχείλισης με 

διαστάσεις 58 x 46 εκατοστά. 
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Θα είναι στερεωμένοι στον τοίχο ή επικαθήμενοι ή υποκαθήμενοι, αλλά χωρίς ξεχωριστές 

βάσεις. Η στερέωση θα γίνεται συνδέοντας τις ενότητες στον τοίχο ή στο έπιπλο, με 

μηχανισμούς στερέωσης σύμφωνα με τις προτάσεις του κατασκευαστή και θα 

τοποθετούνται σύμφωνα με την αντίστοιχη Μελέτη. Τα αγκύρια με σπείρωμα / περικόχλιο 

θα είναι σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 

Οι νιπτήρες που θα διαθέτουν ίδιου μεγέθους (τουλάχιστον Φ 40mm) επιχρωμιωμένο ή 

πλαστικό σιφώνιο σχήματος «Ρ», θα είναι κατασκευασμένοι από εφυαλωμένη 

πορσελάνη άσπρου χρώματος, εξοπλισμένοι με απλή ή διπλή μπαταρία ή μείκτη 

σταθερής ροής, κινητό σύστημα αποστράγγισης από χρώμιο, με μηχανισμό που 

ενεργοποιείται με μοχλό, σιφόνι με δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και των εφεδρικών εφοδίων. 

 

Εξαρτήματα Τουαλέτας 

Τα εξαρτήματα τουαλέτας θα περιλαμβάνουν τα είδη που προσδιορίζονται παρακάτω, με 

υλικά στερέωσης και εξοπλισμού σε εναρμονισμένη στοίχιση για την διευκόλυνση της 

συντήρησης και της αντικατάστασης. 

Θα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα τουαλέτας, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό 

: 

a. Θήκη ρολού υγείας από ανοξείδωτο χάλυβα 

b. Συσκευή παροχής πετσετών χειρός με κάδο αχρήστων από ανοξείδωτο χάλυβα. 

c. Ή εναλλακτικά με συσκευή στεγνώματος των χεριών μεσω θερμού ρεύματος αέρα. 

d. Βάσεις σαπουνιού ή/και συσκευές παροχής υγροσάπουνου από ανοξείδωτο 

χάλυβας. 

e. Καθρέπτης 60 x 70εκ. με περίγραμμα από ανοξείδωτο χάλυβα και με ράφι. 
 

Εκτέλεση 

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εντολές και τις 

προτάσεις του κατασκευαστή και σύμφωνα με το ΤΟΤΕΕ 2412/86 είδος 7.3. 

Εκτός αν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό, τα παρακάτω πρότυπα θα χρησιμοποιηθούν για : 

a. Ενότητες λεκάνη τουαλέτας-καζανάκι : ΕΛΟΤ-ΕΝ 37-82, ΕΛΟΤ 1134-91 ή 

εγκεκριμένα ισάξια πρότυπα. 

b. Για νιπτήρες: ΕΛΟΤ-ΕΝ 31, ΕΛΟΤ-ΕΝ 32, ΕΛΟΤ 1144-91 και ΕΛΟΤ-ΕΝ 111 ή 

εγκεκριμένα ισάξια πρότυπα. 

c. Για τα υπόλοιπα είδη υγιεινής: Σύμφωνα με το είδος 4.6.3, πίνακας 5 του ΤΟΤΕΕ 

2412/86 και σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1149-91 ή εγκεκριμένα ισάξια πρότυπα. 

Τα εξαρτήματα θα στερεώνονται σε στηρίγματα και ο εξοπλισμός και τα είδη θα 

στερεώνονται σε επιφάνειες στήριξης με βύσματα από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου σφήνας 

ή ειδικού τύπου κοχλίες σύμφωνα με τις προτάσεις του κατασκευαστή και με τις Τεχνικές 
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Προδιαγραφές για αγκυρώσεις. 

Οι σωληνώσεις παροχής νερού θα εγκαθίστανται σε θέση ορθής γωνίας με τον  τοίχο και το 

δάπεδο, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. 

Για τα επίτοιχα είδη υγιεινής, θα πρέπει ο τοίχος να ενισχύεται ανάλογα. Σε περίπτωση που 

τα επίτοιχα είδη υγιεινής είναι εξοπλισμένα με ειδικά στηρίγματα, αυτά θα πρέπει να 

εγκαθίστανται και να ρυθμίζονται πριν την τελική επίστρωση πλακιδίων ή την 

τοιχόστρωση. Αυτά τα στηρίγματα θα είναι συγκαλυμμένα. 

Όλα τα είδη υγιεινής θα εγκαθίστανται και θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις σχετικές εντολές 

λειτουργίας του κατασκευαστή. Θα πραγματοποιούνται δοκιμές για την ορθή λειτουργία 

των εγκατεστημένων ειδών υγιεινής, σύμφωνα με τις σχετικές εντολές του κατασκευαστή. 

Διαρροές και ήχοι λειτουργίας θα εξουδετερώνονται. 

Θα απομακρύνονται τα ξένα υλικά από τις επιφάνειες των ειδών υγιεινής. 

Η ετικέτα του κατασκευαστή θα παραμένει ανέπαφη μέχρι την αποδοχή της εργασίας, εκτός 

αν προσδιορίζεται κάτι διαφορετικό. 

Για την προστασία των εγκατεστημένων ειδών υγιεινής εναντίον ζημιών πριν από την 

παράδοση και αποδοχή των εργασιών θα παραμένουν ανέπαφες οι προστατευτικές 

ταινίες του κατασκευαστή στις άκρες των ειδών υγιεινής, μέχρι την αποδοχή των 

εργασιών και θα κλειδώνονται οι θύρες των χώρων συμπεριλαμβανομένων τέτοιων 

ειδών. 
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ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Εισαγωγή 

1. Αυτές οι προδιαγραφές αναφέρονται στις πλατείες Ηρώων Πολυτεχενείου και Εθνικής Αντίστασης της 

πόλης των Τρικάλωνο, είναι συμπλήρωμα στην Τεχνική Περιγραφή και αφορούν την διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να παραδώσει ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα, ανεξάρτητα από 

το εάν ορισμένες αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τα μέρη του συστήματος έχουν συμπεριληφθεί 

ή όχι στο παρόν τεύχος. 

 

Ευθύνη του Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την κατασκευή και τις επιδόσεις των Εργασιών που 

αποτελούν το αντικείμενο αυτού του Τμήματος. 

a. Η μελέτη εκπονήθηκε με τις παρακάτω μελετητικές εργασίες: 

b. Εκπονήθηκε ανάλυση ροής φορτίου για μέγιστο φορτίο κάτω από διάφορα σενάρια λειτουργίας, 

ώστε να διαστασιολογήθεί ο εξοπλισμός και να προσδιορίσει τις απαιτήσεις παροχής ισχύος 

από την ΔΕΔΔΗΕ. 

c. Εκπονήθηκε υπολογισμούς βραχυκυκλώματος ώστε να προσδιοριστεί το μέγιστο και ελάχιστο 

ρεύμα βραχυκύκλωσης, με σκοπό να αποδείχθεί η ικανότητα του εξοπλισμού να αντέχει στο 

διαθέσιμο φορτίο από την ΔΕΔΔΗΕ και προσδιορίστηκαν οι κατάλληλες ρυθμίσεις του 

εξοπλισμού προστασίας. 

d. Εκπονήθηκε υπολογισμός πτώσης τάσης. 

e. Εκπονήθηκε μελέτη του συστήματος διόρθωσης του συντελεστή Ισχύος και προστασίας από 

αρμονικές. 

 

Αλληλεπιδράσεις (Interfaces) 

1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τις δοκιμές και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού 

που προβλέπεται από την σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού 

στα σημεία αλληλεπίδρασης με άλλες ειδικότητες, όπου απαιτείται. 

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η Επίβλεψη, να ζητήσει από τον Ανάδοχο να 

συζητήσει ώστε να συμφωνηθούν τα σημεία αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων 

εμπλεκόμενων στο έργο (πχ ΔΕΔΔΗΕ, άλλος ανάδοχος, κλπ..), οπότε ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να ενημερώσει έγγραφα την Επίβλεψη για όλες τις σχετικές συζητήσεις, 

συμφωνίες και συμπεράσματα. 
 

Γενικές Διευκρινίσεις και Εγγυήσεις 

1. Εγκρίσεις που τυχόν παρέχονται από την Επίβλεψη, δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από 
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καμία από τις ευθύνες που αναλαμβάνει με την Σύμβαση του Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος πρέπει να αποδεικνύει ότι όλος ο προσφερόμενος με την παρούσα 

σύμβαση εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας, συμμορφώνεται προς το πλέον 

πρόσφατα ισχύοντα πρότυπα και είναι αποδεδειγμένα αξιόπιστου σχεδιασμού. 
 

Πρότυπα: 

1. Γενικά ισχύουν τα Διεθνή Πρότυπα και σε περίπτωση έλλειψής των σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, θα λαμβάνονται υπόψη τα πλέον πρόσφατα Γερμανικά Πρότυπα (DIN) ή τα 

αντίστοιχα Βρετανικά (BS) ή άλλα εθνικά πρότυπα, ύστερα από συμφωνία με την 

Επίβλεψη. Στα σημεία όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των απαιτήσεων της παρούσας 

προδιαγραφής και του εφαρμοζόμενου προτύπου, οι απαιτήσεις της παρούσας 

προδιαγραφής υπερισχύουν. 

2. Θα τηρηθούν τα ακόλουθα πλέον πρόσφατα πρότυπα IEC: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IEC No. 

Γραφικά Σύμβολα ηλεκτρικών δικτύων 113, 416, 417, 617 

Μετασχηματιστές τάσεως και εντάσεως 185, 186 

Ηλεκτρικά μονωτικά υλικά 71, 85, 93  

Μονωτήρες  120, 137, 168, 273 

Ασφάλειες Χ.Τ. 269, 291 

Προστασία πινάκων ζεύξης 466, 694, 947-1  

Πίνακες ΧΤ 61439-1&2, 61641, 
60707 

Διακόπτες / Υλικά ελέγχου Χ.Τ. 158, 715, 439-1 

Διακόπτες Ισχύος Χ.Τ. 947-1/2 

Αποζεύκτες και διακόπτες γείωσης 129 

Μεταλλικοί πίνακες Μ.Τ. 298 

Ηλεκτρικά όργανα μετρήσεων 51, 258, 473, 1143- 
1/2 

Αλεξικέραυνα 99  

Καλώδια Χ.Τ. 228, 332/3, 446, 502, 
811, 754/1-2, 1034 

Υπολογισμός επιτρεπόμενης φόρτισης καλωδίων: 287 

Πυραντοχή ηλεκτρικών καλωδίων 331, 332-3 

Δοκιμές καλωδίων και συσκευών σε κρουστικές 
τάσεις 

230  

Πηνία 60289 
Βαθμός προστασίας παρεχόμενος από κλειστά 
κουτιά (IP code)  

60529 
 

3. Σημείωση: Ορισμένα από τα ανωτέρω Πρότυπα ενδέχεται να έχουν 

αντικατασταθεί με νεότερα. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει την ισχύουσα έκδοση των 

Προτύπων εφόσον αυτό ζητηθεί από την Επίβλεψη. 
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Διανομή Φορτίου 

1. Η διανομή φορτίου, που είναι το αντικείμενο αυτού του τεύχους, γίνεται από τον 

Γ.Π.Χ.Τ κάθε πλατείας.  

2. Η μοναδική κατηγορία φορτίων που προβλέφθηκε στο Έργο είναι τα κανονικά 

φορτία, Δεν προβλέπονται φορτία ανάγκης (ΕΗΖ) ή Αδιάλειπτα (UPS). 
 

Γενικές Τεχνικές Απαιτήσεις 

 

Πρότυπα (STANDARDS) Κλάσης Προστασίας 

Όλα τα στοιχεία του συστήματος που καλύπτονται από αυτές τις προδιαγραφές, πρέπει να 

είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στα Τρίκαλα 

και ειδικότερα στους χώρους των πλατειών. Για την ανταπόκριση σ’ αυτές τις συνθήκες, η 

συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 529, θα αποτελεί την προϋπόθεση, ώστε να εξασφαλίζεται 

η προστασία του εξοπλισμού σ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργικής ζωής του. 

 

Θόρυβος 

Η στάθμη θορύβου κάθε εξοπλισμού που καλύπτεται απ’ αυτές τις Προδιαγραφές, στην 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας του, δεν πρέπει να υπερβαίνει την μέγιστη ανεκτή στάθμη 

θορύβου, όπως ορίζεται από την Κοινοτική Οδηγία 86/188/EC και το Π.Δ. 149 ΦΕΚ 

Α159/28.7.06, δηλαδή με όριο για ανάληψη δράσης L(8h) = 80 dB(A) και p(peak)=200Pa. 

 

Γείωση 

Το σύνολο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γειώνεται άμεσα στην περιμετρική γείωση που 

γίνεται μαζί με το δίκτυο διανομής του Οδοφωτισμού κατ’ αρχήν σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Οι 

ηλεκτρικές συσκευές και τα εξαρτήματα θα γειώνονται στους αντίστοιχους πίνακες διανομής 

και αυτοί στην συνέχεια στην ισοδυναμική μπάρα της περιμετρικής γείωσης.  

 

Συνθήκες Περιβάλλοντος 

Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την έκθεσή του σε ατμοσφαιρικούς και 

βιομηχανικούς ρύπους ούτε από σκόνη προερχόμενη από τα υλικά πέδησης των 

λεωφορείων και εν γένει των οχημάτων. 

 

Διαστάσεις Εξοπλισμού 

1. Οι διαστάσεις του εξοπλισμού τον οποίο θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος με αυτήν την 

Σύμβαση, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το μεγαλύτερο και βαρύτερο τεμάχιο να μπορεί 

εύκολα να μεταφερθεί στο έργο και να εγκατασταθεί στην θέση του. 
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2. Παρόμοια τεμάχια εξοπλισμού σε διαστάσεις και βάρος πρέπει να μπορούν να 

μεταφέρονται στις θέσεις τους ή σε αποθήκες, οδικώς, με φορτηγά αυτοκίνητα. Οι 

συναφείς δίοδοι και καταπακτές προσπέλασης πρέπει να έχουν διαστάσεις που 

προσαρμόζονται στις ιδιομορφίες του Έργου. Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος στους χώρους 

των κτιρίων θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού, αλλά 

όχι μικρότερο των 2,5 m. Η μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού επί τόπου στο 

εργοτάξιο και την τελική του θέση αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

 

Δόκιμος Εξοπλισμός 

Όλος ο εξοπλισμός που καλύπτεται από αυτές τις Προδιαγραφές θα πρέπει να είναι δόκιμος 

και να συνοδεύεται με πιστοποιητικά ικανοποιητικής λειτουργίας σε εμπορική εκμετάλλευση, 

υπό παρόμοιες συνθήκες περιβάλλοντος και για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών 

μέχρι την ημερομηνία προσφοράς. 

 

Ανοίγματα – οπές σε Τοίχους και Δάπεδα 

Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου τόσο ο σχεδιασμός όσο και η χρησιμοποίηση ανοιγμάτων / 

οπών σε τοίχους και δάπεδα για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της παρούσας σύμβασης. 

Οι οπές / ανοίγματα που δεν χρησιμοποιούνται θα ταπώνονται με πυράντοχο υλικό όπου 

απαιτείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Επίβλεψη του Έργου. Η αποκατάσταση αυτών 

των οπών / ανοιγμάτων στους χώρους των εγκαταστάσεων θα διενεργείται από τον Ανάδοχο 

κατά τρόπο ώστε με την ολοκλήρωση να διαθέτουν την απαιτούμενη πυραντοχή (FRP) του 

κάθε χώρου. 

 

Αλληλεπιδράσεις (Interfaces) 

Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να εξασφαλίσει ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις του παρόντος 

συστήματος που ενδεχομένως να προκύψουν με όλα τα υπόλοιπα τεχνικά αντικείμενα που 

εμπλέκονται στην εκτέλεση του Έργου θα συντονισθούν και θα επιλυθούν κατάλληλα. 

 

Οδεύσεις Καλωδίων και σχετικές αλληλεπιδράσεις 

1. Οι οδεύσεις καλωδίων παροχής ισχύος χαμηλής τάσης θα πρέπει να συντονισθούν με τις 

οδεύσεις όλων των υπόλοιπων δικτύων, εξασφαλίζοντας ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα. Είναι δε συντονισμένες με τις αρχιτεκτονικές μελέτες, ειδικά όσον αφορά 

την ελαχιστοποίηση των μετασχηματιστών στα παγκάκια κοινού. 

2. Θέμα αλληλεπίδρασης υφίσταται στις οδεύσεις καλωδίων εντός των ψευδοροφών που 

περιλαμβάνουν καλώδια διανομής ισχύος, φωτισμού, γειώσεων, τηλεπικοινωνιών και 

λοιπών ασθενών ρευμάτων κλπ.. 

3. Εν γένει, οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν είτε με εσχάρες μέσα στις ψευδοροφές, είτε 

επίτοιχα δίκτυα είτε ως επί το πλείστον σε υποδαπέδια κανάλια. Αυτές αναφέρονται σε 

επόμενη ενότητα για Εσχάρες Καλωδίων, Σωληνώσεις και Οχετούς Όδευσης. 
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4. Όσον αφορά τις απαιτήσεις γείωσης αυτές αναφέρονται σε άλλη ενότητα αναλυτικά  

5. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει λεπτομερή σχέδια όδευσης των καλωδίων, όπου θα δείχνεται 

η εγκατάσταση των καλωδίων όπως θα κατασκευαστούν. 

6. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου να προμηθεύσει όλα τα απαιτούμενα υλικά και 

εξαρτήματα ανάρτησης εσχαρών, πρόσδεσης καλωδίων, εγκιβωτισμένων σωλήνων κλπ. 

όπως απαιτείται, σε συμφωνία με την κατηγοριοποίηση των χώρων σε «στεγνούς» και 

«υγρούς» στην εγκατάσταση και σε συντονισμό με τα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των 

στοιχείων των έργων πολιτικού μηχανικού στα οποία θα οδεύουν. 

7. Για τις περιπτώσεις όδευσης καλωδίων σε τριγωνική διάταξη, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ειδικά εξαρτήματα πρόσδεσης με ελαστικό παρέμβυσμα, για την 

αποφυγή μηχανικών κακώσεων στα καλώδια. 
 

Αποθήκευση και Διακίνηση 

Επιπλέον των απαιτήσεων των Προδιαγραφών που καλύπτουν τα ανωτέρω θέματα, ο 

Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό, 

κατά τα στάδια της μεταφοράς προς αποθήκευση και παράδοσης στο εργοτάξιο, καθώς και 

ότι ο εξοπλισμός επί τόπου του έργου προστατεύεται έναντι ζημιών από εξωγενείς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
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Περιγραφή Εργασιών 

1. Στο τμήμα που ακολουθεί περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή και 

εγκατάσταση πινάκων διακοπτών και χειριστηρίων χαμηλής τάσης. Ειδικότερα καλύπτει: 

a. κύριους και δευτερεύοντες πίνακες διανομής.  

b. Τελικούς πίνακες κίνησης & πίνακες φωτισμού 

2. Σε κάθε ενότητα που ακολουθεί περιέχονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία ελέγχου, 

μέτρησης και προστασίας του καθενός πίνακα. 
 

ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Γενικοί κανόνες για ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 

1. Αυτό το τμήμα των Προδιαγραφών περιγράφει τους γενικούς κανόνες για τη διασφάλιση 

στο μέγιστο βαθμό της ποιότητας και των επιδόσεων των Ηλεκτρικών Υποπινάκων 

Διανομής Χαμηλής Τάσης.  

2. Για την υλοποίηση αυτής της απαίτησης, το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Πρότυπο IEC: 61439-1&2 

3. Το IEC 61439-1&2 αναφέρεται σε σύνολα (assemblies) διατάξεων διακοπής και ελέγχου 

χαμηλής τάσης, για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1000V σε εναλλασσόμενο ρεύμα και σε 

συχνότητες που δεν υπερβαίνουν τα 1000 Hz ή για 1500 V σε DC. 

4. Το πρότυπο IEC 61439-1&2 προσδιορίζει με σαφήνεια τους τύπους επαληθεύσεων, 

επαληθεύσεις σχεδίασης (design verification) και επαληθεύσεις ρουτίνας (routine 

verification) που πρέπει να πραγματοποιούνται και από τους δύο οργανισμούς που 

εμπλέκονται στην τελική συμμόρφωση της λύσης: τον πρωτότυπο κατασκευαστή 

(Original Manufacturer) ο οποίος εγγυάται το σχεδιασμό του «συνόλου διατάξεων 

διακοπής και ελέγχου χαμηλή τάσης (assembly system)» και τον Κατασκευαστή του 

Συνόλου (Assembly Manufacturer) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τελική συμμόρφωση 

του Ηλεκτρικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης. 

5. Αυτό το πρότυπο έχει επίσης εφαρμογή για όλα τα σύνολα (assemblies) που 

προορίζονται για χρήση σε σύνδεση με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και 

μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας και για τον έλεγχο του εξοπλισμού που καταναλώνει 

ηλεκτρική ενέργεια. 
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Απαιτήσεις πρωτότυπου κατασκευαστή (Original Manufacturer) 

1. Για να επιτευχθεί η συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61439-1&2, ο Πρωτότυπος 

Κατασκευαστής (Original Manufacturer) προβαίνει στον πρωτότυπο σχεδιασμό (original 

design) και πρέπει να διεξάγει επιτυχώς τις παρακάτω επαληθεύσεις σχεδιασμού (design 

verifications), οι οποίες θα πιστοποιούνται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης 

(ASEFA,…) σε αντιπροσωπευτικά δοκίμια: 

a. Έλεγχος της αντοχής των υλικών και των μερών 

b. Έλεγχος του βαθμού προστασίας 

c. Έλεγχος των διακένων και των αποστάσεων ερπυσμού  

d. Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του προστατευτικού κυκλώματος 

e. 5.Έλεγχος της ενσωμάτωσης του διακοπτικού εξοπλισμού και των εξαρτημάτων 

f. Έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των συνδέσεων 

g. Έλεγχος των ακροδεκτών για τους εξωτερικούς αγωγούς 

h. Έλεγχος των διηλεκτρικών χαρακτηριστικών 

i. Έλεγχος των ορίων αύξησης θερμοκρασίας 

j. Έλεγχος του βαθμού αντοχής σε βραχυκύκλωμα 

k. Έλεγχος της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

l. Έλεγχος της μηχανικής λειτουργίας  

 

Απαιτήσεις κατασκευαστή Συνόλου (Assembly Manufacturer) 

1. Για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου, ο κατασκευαστής του συνόλου (ο 

κατασκευαστής πινάκων) πρέπει να διεξάγει επιτυχώς τις παρακάτω επαληθεύσεις 

σειράς (routine verifications): 

a. Βαθμός προστασίας ερμαρίων διαμέσου οπτικής επιθεώρησης 

b. Διάκενα και αποστάσεις ερπυσμού διαμέσου οπτικής επιθεώρησης 

c. Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας και ακεραιότητα κυκλωμάτων προστασίας 

διαμέσου της οπτικής επιθεώρησης της βασικής προστασίας και προστασίας 

έναντι βλάβης και επίσης τυχαία δειγματοληπτική επαλήθευση της σύσφιξης των 

συνδέσεων του κυκλώματος προστασίας 

d. Ενσωμάτωση διακοπτικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων μέσω οπτικής 

επιθεώρησης 

e. Εσωτερικά ηλεκτρικά κυκλώματα και συνδέσεις μέσω οπτικής επιθεώρησης και 

επίσης δειγματοληπτική επαλήθευση συσφίξεων  

f. Ακροδέκτες εξωτερικών αγωγών μέσω του αριθμού, του τύπου και της 

αναγνώρισης των ακροδεκτών 
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g. Μηχανική λειτουργία μέσω οπτικής επιθεώρησης και της αποτελεσματικότητας 

των στοιχείων μηχανικής ενεργοποίησης 

h. Διηλεκτρικές ιδιότητες με διηλεκτρική δοκιμή  

i. Καλωδίωση, λειτουργικές επιδόσεις και καλή λειτουργία διαμέσου της 

επαλήθευσης της πληρότητας των πληροφοριών και των σημάνσεων, επίσης 

επιθεώρηση της καλωδίωσης όπου είναι σκόπιμο και δοκιμή λειτουργίας όπου 

είναι σκόπιμο  

2. Ένα αντίγραφο αυτών των δοκιμών σειράς, άρτια συμπληρωμένο από τον κατασκευαστή 

του συνόλου (Assembly manufacturer) θα πρέπει να υπάρχει εντός του ηλεκτρικού 

πίνακα ή πλησίον αυτού, στη θέση εκμετάλλευσης. 

3. Χάρη στις επαληθεύσεις σχεδιασμού του Πρωτότυπου Κατασκευαστή (Original 

Manufacturer) και τις επαληθεύσεις σειράς του Κατασκευαστή του Συνόλου (Assembly 

Manufacturer), υποχρεωτικά θα παρέχεται στον Τελικό Χρήστη η εγγύηση της 

συμμόρφωσης του πίνακα του σύμφωνα με τις απαιτήσεις απόδοσης αυτού από τον 

Κατασκευαστή του Συνόλου (Assembly Manufacturer). 

4. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί πίνακες οι οποίοι δεν διαθέτουν τις 

παραπάνω πιστοποιήσεις.  

 

Απαιτήσεις Σχεδιασμού Ηλεκτρικού Πίνακα 

1. Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω κανόνες σχεδιασμού για τη διευκόλυνση της 

συναρμολόγησης και για να διασφαλιστεί το πλέον κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας για όλο 

τον εξοπλισμό χαμηλής τάσης 

2. Το μεταλλικό μέρος του πίνακα χαμηλής τάσης θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό 

έλασμα με επικάλυψη θερμικά πολυμερισμένης εποξειδικής πούδρας χρώματος 

RAL9001. 

3. Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις 

στήριξης του διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ) θα πρέπει να 

υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του 

ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μερών 

του. 

4. Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (πχ πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να 

τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (πχ πλεξίδα γείωσης) διατομής 6 mm2 σύμφωνα με το 

ΙΕC 60364-5-54. 

5. Οι πίνακες Χαμηλής Τάσης θα είναι τύπου modular, σχεδιασμένοι για να 

συναρμολογούνται και να καλωδιώνονται οριζόντια σε πάγκο εργασίας ενώ θα μπορούν 

να αποσυναρμολογηθούν πλήρως. Θα μπορούν να συνδυαστούν ανά δυο (ο ένας δίπλα 

στον άλλο είτε ο ένας πάνω από τον άλλο). Για διαστάσεις με ύψος από 330mm έως και 

1380mm, η στήριξη τους θα είναι επιτοίχια ενώ για διαστάσεις με ύψος από 1530mm έως 

και 1830mm η στήριξη τους θα είναι επιδαπέδια. Ο χειρισμός τους θα γίνεται από την 
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μπροστινή τους πλευρά και θα είναι επισκέψιμοι από την μπροστινή πλευρά τους. 

 

Εγκατάσταση συσκευών 

1. Όλες οι συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται επάνω σε ειδικές βάσεις στήριξης, 

σχεδιασμένες για έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς πίνακες του ίδιου τύπου. Στόχος 

αυτού του σημείου είναι η ομαδοποίηση της προστασίας εξοπλισμού του ίδιου τύπου, 

καθώς και η διάκριση - μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα - της λειτουργίας κάθε συσκευής ή 

ομάδας συσκευών και η αποφυγή σφαλμάτων αναγνώρισης. 

2. Αυτές οι βάσεις στήριξης θα διαθέτουν ανεξάρτητο σύστημα στερέωσης το οποίο θα τους 

επιτρέπει το μετασχηματισμό και μετακίνηση οπουδήποτε στον ηλεκτρικό πίνακα και 

ειδικά έτσι ώστε να επιτρέπεται η ευχερής επέκταση της εγκατάστασης. 

3. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη προστασία του προσωπικού γύρω από την ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση, μετώπες θα πρέπει να τοποθετηθούν στο εμπρός μέρος όλων των 

στοιχείων εξοπλισμού ελέγχου και προστασίας με επίπεδο προστασίας IP30 και IPxxB, 

για να αποφευχθεί άμεση πρόσβαση στις συσκευές και επακόλουθα στα ρευματοφόρα 

μέρη. 

4. Ο βαθμός αντοχής σε μηχανική καταπόνηση σύμφωνα με το IEC 62262 πρέπει να είναι 

i. IK08 για πίνακες με πόρτα και 

ii. ΙΚ07 για πίνακες χωρίς πόρτα. 

5. Η είσοδος θα γίνεται από το πάνω μέρος των Πινάκων Χαμηλής Τάσης με τη χρήση 

καλωδίων, τα οποία θα χρησιμοποιούν το χαλκό σαν υλικό των αγωγών των φάσεων. Οι 

έξοδοι των καλωδίων, για την τροφοδοσία των αντίστοιχων κυκλωμάτων, θα γίνεται μέσω 

της υιοθέτησης διαμερίσματος καλωδίων “cable duct” με όδευση προς το κάτω μέρος. 

 

Διανομή ρεύματος και αρχιτεκτονική  

1. Για την παροχή ηλεκτρισμού μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται στοιχεία διανομής με αντοχή σε βραχυκύκλωμα, όπως αυτές 

καθορίζονται στα αντίστοιχα μονογραμμικά σχέδια. Τα στοιχεία διανομής να διαθέτουν 

τεχνολογία ελατηριωτών ακροδεκτών IPxxB, για να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία 

του προσωπικού και να εξασφαλίζουν τη σύνδεση των συσκευών μόνο από την 

μπροστινή πλευρά του πίνακα.  

2. Σε όσους πίνακες χρησιμοποιηθούν ζυγοί διανομής θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση 

μόνωσης 1000V, ενώ η ονομαστική τάση λειτουργίας 400V/50Hz. Το ονομαστικό ρεύμα 

λειτουργίας των πινάκων θα είναι έως 630Α, ενώ η μέγιστη αντοχή σε ρεύμα 

βραχυκυκλώματος θα είναι Icw=25kΑ/1s. 

3. Το υλικό κατασκευής των υλικών θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα 

παραγόμενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με IEC 695-2.1: 960 oC 

30s/30s. 

4. Η όδευση των καλωδίων βοηθητικών κυκλωμάτων μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα θα 
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γίνεται σε πλαστικό κανάλι όπου η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών στηρίξεων δεν θα 

ξεπερνά τα 600 mm. Η καλωδίωση βοηθητικών κυκλωμάτων που προέρχεται από 

συσκευές τοποθετημένες σε κινούμενα πλαίσια του ηλεκτρικού πίνακα (π.χ. πόρτα, 

ανοιγμένες μετώπες) θα γίνεται σε μορφή «πλεξίδας» παρέχοντας επαρκή άνεση κατά 

την κίνηση τους. Όλα τα βοηθητικά κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμες. 

5. Όλα τα υλικά κατασκευής του πίνακα Χαμηλής Τάσης (κανάλια όδευσης καλωδίων, 

στηρίγματα μπαρών, καλωδίων και διακοπτών, μονωτήρες μπαρών και λοιπά υλικά 

στήριξης, διασύνδεσης και συναρμολόγησης των μεταλλικών και ηλεκτρολογικών υλικών 

του πίνακα), θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τυποποιημένα-πιστοποιημένα υλικά και να 

ανήκουν στην «οικογένεια» κατασκευής του ιδίου συστήματος τυποποιημένων-

πιστοποιημένων πινάκων. Προς αποφυγή της διατάραξης της ομοιογένειας και κατ’ 

επέκταση της πιστοποίησης του πίνακα Χ.Τ., (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61439-1&2 

δεν θα γίνονται αποδεκτά υλικά κατασκευής του πίνακα τα οποία δεν θα είναι συμβατά 

και εγκεκριμένα από τον οίκο κατασκευής των πινάκων. 

6. Στην εμπρός του όψη ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει πινακίδα με το όνομα, την 

διεύθυνση του κατασκευαστή και τον αριθμό παραγωγής (ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο 

του έργου). Κάθε συσκευή θα φέρει την ονομασία της σύμφωνα με τα μονογραμμικά 

σχέδια επιτρέποντας στον χρήστη τον σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων που αφορά 

κάθε συσκευή. Η σήμανση πρέπει να είναι ανθεκτική και σωστά τοποθετημένη σε κάθε 

συσκευή.  

7. Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης αλλά 

και των ζυγών ουδετέρου και γείωσης. 

8. Επίσης θα υπάρχει πλήρης σήμανση όλων των καλωδίων των βοηθητικών κυκλωμάτων. 

Διασφάλιση Ποιότητας 

1. Όλα τα υλικά του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό 

τουλάχιστον 90%.  

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες RoHS και REACH. 

3. Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση «CE» σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. 

4. Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ΙSO 9001 και ISO 14001 για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής 

τάσης. Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή (Assembly Manufacturer) θα είναι 

υπεύθυνο για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

5. Επίσης μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης θα πρέπει να παραδοθούν 

μονογραμμικά και πολυγραμμικά ηλεκτρολογικά σχέδια κατασκευής του ηλεκτρικού 

πίνακα χαμηλής τάσης καθώς και ενδεικτικά τοπολογικά σχέδια. 

6. Όλα τα υλικά του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα σε ποσοστό 

τουλάχιστον 90%.  

7. Θα πρέπει να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις οδηγίες RoHS και REACH. 
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Αυτόματοι Διακόπτες Ισχύος Κλειστού Τύπου 

Γενικά 

1. Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού 

τύπου (MCCB) από 100A έως 630A για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης από 

220V έως 690V AC (50/60Hz). Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν μονάδες 

ελέγχου που θα παρέχουν το απαραίτητο επίπεδο επιδόσεων που απαιτείται από την 

εφαρμογή. Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να παρέχουν υψηλό επίπεδο 

προστασίας με λειτουργίες μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών και δυνατότητα επικοινωνίας.  

a. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα είναι σταθερού τύπου και 

τριπολικοί.  

b. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη τους, χωρίς 

δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, 

είτε από την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (πάνω ή κάτω ακροδέκτες 

σύνδεσης). 

c. Οι εξωτερικές διαστάσεις των αυτόματων διακοπτών, για δεδομένο ονομαστικό 

ρεύμα, θα πρέπει να είναι ίδιες ανεξάρτητα από την ονομαστική ικανότητα 

διακοπής μέγιστου βραχυκυκλώματος (Icu). 

d. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν ονομαστική τάση λειτουργίας 

800V και ονομαστική τάση μόνωσης 800 V (AC 50/60 Hz).  
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Συμμόρφωση με τα πρότυπα  
 

Πρότυπο Τίτλος Χρήση 

EN /IEC 
60947-1 & 2  

Διακοπτικός εξοπλισμός 
χαμηλής τάσης 
Μέρος 2 : Αυτόματοι 
διακόπτες 

Χαρακτηριστικά αυτόματων διακοπτών; 
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό κανονικές 
συνθήκες 
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό συνθήκες 
υπερφόρτισης  
- λειτουργία και συμπεριφορά υπό συνθήκες 
βραχυκυκλώματος, συμπεριλαμβανομένου το 
συντονισμό των συσκευών σε λειτουργία 
(επιλεκτικότητα και cascading) 
- διηλεκτρικές ιδιότητες 

IEC 60947-2, 
παράρτημα B 

Αυτόματοι διακόπτες με 
ενσωματωμένη προστασία 
από διαρροή προς γη 

 

IEC 60947-2, 
παράρτημα F 

Συμπληρωματικοί έλεγχοι 
για αυτόματους διακόπτες με 
ηλεκτρονική προστασία από 
υπερφόρτιση 

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου (μέτρηση 
ενεργού τιμής ρεύματος, ΕMC) 

IEC 60664-1 Συντονισμός μόνωσης για 
εξοπλισμό μέσα σε 
συστήματα χαμηλής τάσης – 
Μέρος 1: Αρχές, απαιτήσεις 
και έλεγχοι 

Κατηγορία υπέρτασης IV για ονομαστική τάση 
μόνωσης έως και 690 V, κλάση μόνωσης II 
μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών 
κυκλωμάτων ισχύος 

IEC 61000-4-
1 

Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (EMC) 
Τεχνικές ελέγχου και 
μέτρησης 

Ατρωσία EMC 

IEC 61557-12 Απόδοση συσκευών που 
συνδυάζουν μέτρηση και 
επιτήρηση ηλεκτρικών 
μεγεθών 

Κλάση ακριβείας  

IEC 60068-2 Περιβαλλοντικοί έλεγχοι  Κλιματική αντοχή 

IEC 755 Γενικές απαιτήσεις για 
συσκευές προστασίας από 
διαρροή προς γη 

Κλάση A RCD  

 

Κατασκευή αυτόματου διακόπτη 

Ασφάλεια 

1. Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε 

περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, από της λειτουργίες της ο μηχανισμός λειτουργίας, 

το εξωτερικό περίβλημα, η μονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήματα. 

2. Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, το άνοιγμα και την 

αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

3. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να ενεργοποιούνται με μία λαβή ή με ένα 

περιστροφικό χειριστήριο που ευκρινώς θα δείχνει της τρεις θέσεις: ON, OFF και 

TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα). 

4. Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απομόνωσης σύμφωνα με IEC 60947-2/ Παράγραφος 7-
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27: 

a. ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η λαβή ή το 

περιστροφικό χειριστήριο να μπορούν να είναι στην θέση OFF (Ο) μόνον εάν οι 

επαφές ισχύος είναι της ανοικτές 

b. στη θέση OFF (O), η λαβή ή το περιστροφικό χειριστήριο θα δείχνουν την 

κατάσταση απομόνωσης. 

5. Η απομόνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος. 

6. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να μπορούν να εξοπλιστούν με ένα μηχανισμό, ο 

οποίος θα της επιτρέπει να κλειδωθούν στην θέση “απομόνωσης” και θα δέχεται 1 ως και 

3 λουκέτα, Ø8 μέγιστο. 

7. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

επαφή με ενεργά μέρη όταν αφαιρείται η πρόσοψη της. 

8. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης ”push to trip”, 

στην πρόσοψή της, για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. 

9. Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η ετικέτα 

χαρακτηριστικών και επιδόσεων, η ένδειξη της θέσης των κύριων επαφών (Ο – Ι – 

TRIPPED) καθώς και η ένδειξη «θετικού χειρισμού ανοίγματος», θα πρέπει να είναι 

ευκρινώς ορατές και να προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους 

ή της πόρτας του πίνακα. 

10. Το πλαίσιο αυτόματων διακοπτών με ονομαστικό ρεύμα άνω των 250 Α, θα πρέπει να 

περιέχει μεταλλικά φίλτρα για τη μείωση ανεπιθύμητων φαινομένων κατά τη διάρκεια 

διακοπής ρεύματος βραχυκύκλωσης. 

 

Περιορισμός ρεύματος, επιλεκτικότητα, αντοχή 

1. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, από 100 A έως 630Α, θα πρέπει να έχουν 

μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος.  

2. Οι αυτόματοι διακόπτες, που η ονομαστική ένταση του πλαισίου τους είναι ίση με την 

ονομαστική ένταση τους μονάδας ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

επιλεκτική συνεργασία, για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 Ka RMS, 

με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή 

ίση με το 0.4 τους ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται τους την 

άφιξη. 

3. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου από τα 

100 Α θα εξασφαλίζουν ολική επιλεκτικότητα με μικροαυτόματους διακόπτες έως 40 A.  

4. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών, τους ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους 

κανονισμούς. 
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Βοηθητικά εξαρτήματα 

1. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι δυνατόν να 

εφοδιαστούν με ένα μηχανισμό τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά ελεγχόμενη λειτουργία. Ένας 

διακόπτης επιλογής λειτουργίας «χειροκίνητο/αυτόματο» (AUTO/MANUAL) στην 

πρόσοψη του μηχανισμού τηλεχειρισμού θα πρέπει: 

a. να μπλοκάρει τον ηλεκτρικό έλεγχο όταν επιλεγεί η θέση «χειροκίνητο» 

(MANUAL) 

b. να μπλοκάρει τον χειροκίνητο έλεγχο όταν επιλεγεί η θέση «αυτόματο» (AUTO). 

2. Θα πρέπει να είναι δυνατή η απομακρυσμένη ένδειξη του τρόπου λειτουργίας 

«χειροκίνητο/αυτόματο». 

3. Θα πρέπει να είναι δυνατό να σφραγιστεί η πρόσβαση στη θέση «αυτόματο». 

4. Ο χρόνος όπλισης («κλείσιμο») του αυτόματου διακόπτη θα πρέπει να είναι μικρότερος 

από 80 ms. 

5. Το «κλείσιμο» του αυτόματου διακόπτη από απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά 

την αφόπλιση (trip) εξαιτίας ηλεκτρικών σφαλμάτων (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, 

σφάλμα προς γη). Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν το «άνοιγμα» προκαλείται από 

πηνίο εργασίας ή έλλειψης τάσης.  

6. Ο μηχανισμός τηλεχειρισμού θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης ενέργειας. 

7. Η προσθήκη μηχανισμού τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 

επηρεάζει καθόλου τα χαρακτηριστικά του αυτόματου διακόπτη: 

a. ο μηχανισμός τηλεχειρισμού θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και 

TRIPPED) 

b.  στην πρόσοψη του μηχανισμού τηλεχειρισμού θα παρέχεται δυνατότητα 

«θετικής ένδειξης» της κατάστασης των κύριων επαφών (ON & OFF) 

8. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ασφαλής εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων όπως πηνία (εργασίας και έλλειψης 

τάσης) και βοηθητικές επαφές, ως εξής: 

9.  οι θέσεις εγκατάστασης των βοηθητικών εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι απομονωμένες 

από τα κυκλώματα ισχύος 

10.  όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι κουμπωτά (τύπου «snap-in») με 

κλέμμες  

11.  όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα (βοηθητικές επαφές, πηνία) θα είναι κοινά για 

όλη τη γκάμα των αυτόματων διακοπτών από 100 έως 630Α. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να υπάρχει μόνο ένας τύπος βοηθητικής επαφής, ενώ ο τρόπος λειτουργίας της 

(ένδειξη ΟΝ/OFF, ένδειξη σφάλματος κτλ) θα προσδιορίζεται από την θέση 

εγκατάστασης της στον αυτόματο διακόπτη. 
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12. η συντομογραφία λειτουργίας του βοηθητικού εξαρτήματος (OF/SD/SDE/MX/MN) και η 

σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω στο πλαίσιο του αυτόματου 

διακόπτη και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα. 

13. Η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του 

αυτόματου διακόπτη.  

14. Η προσθήκη μηχανισμού τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 

κρύβει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις της συσκευής.  

 

Λειτουργίες προστασίας 

Γενικά 

1. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν ενσωματωμένο ένα μηχανισμό ειδικά 

σχεδιασμένο να αφοπλίζει (trip) τον διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων 

βραχυκυκλώματος. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού θα είναι ανεξάρτητη από την 

μονάδα ελέγχου. Η αφόπλιση του διακόπτη θα πρέπει να πραγματοποιείται σε λιγότερο 

από 10ms για ρεύμα βραχυκυκλώματος πάνω από 25In. 

2. Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη. 

3. Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να μπορούν εύκολα να αντικαθίστανται και να 

ασφαλίζονται στον αυτόματο διακόπτη χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση του 

διακόπτη από τον πίνακα.  

4. Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 105ΟC. 

5. Οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και να είναι δυνατή η προσαρμογή 

καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. 

6. Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 

7. Ο αυτόματος διακόπτης θα πρέπει να μπορεί να εξοπλιστεί με βοηθητική επαφή για την 

ένδειξη ηλεκτρικού σφάλματος από τη μονάδα ελέγχου. 

Προστασία έναντι διαρροής προς γη 

1. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να προστεθεί προστασία σφάλματος προς γη στους 

αυτόματους διακόπτες, με την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου ρεύματος διαρροής 

(RCD), απευθείας στο σώμα του διακόπτη. Η συσκευή που προκύπτει θα πρέπει : 

a. να συμφωνεί με τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα Β 

b. να έχει ατρωσία έναντι ανεπιθύμητων αφοπλίσεων όπως ορίζουν οι κανονισμοί 

IEC 60255 και IEC 61000 – 4 

c. να είναι δυνατό να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και -

25OC 

d. να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς βοηθητική τροφοδοσία, δηλαδή να είναι δυνατή 

η κανονική λειτουργία σε οποιοδήποτε 2-φασικό ή 3-φασικό δίκτυο με μία τάση 

μεταξύ 200V και 440V, καθώς επίσης και η αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη 
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ακόμη και σε περίπτωση βύθισης της τάσης έως 80 V. 

2. Η χρησιμοποίηση του στοιχείου RCD δεν θα πρέπει να αποκλείει τη χρήση άλλων 

προαιρετικών εξαρτημάτων. 

Περιβάλλον 

1. Η οργάνωση της γραμμής παραγωγής και συναρμολόγησης θα πρέπει να πιστοποιείται 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9002 και ISO 14001.  

2. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με αρχές σχεδίασης 

φιλικές προς το περιβάλλον, πληρώντας το πρότυπο ISO 14062. Ειδικότερα τα υλικά 

κατασκευής θα πρέπει να μην περιέχουν αλογόνα. 

3. Οι αυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν εύκολη αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση 

στο τέλος ζωής τους, και να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντολογικές οδηγίες RoHS και 

WEEE. 

 

 

Αντικεραυνικά 

1. Για την προστασία των φορτίων έναντι καταστροφής από κεραυνό και την αποτροπή της 

διάδοσης υπερτάσεων θα τοποθετηθούν αντικεραυνικά τύπου 2: 

a. Στην είσοδο των γενικών πινάκων διανομής κτιρίων  

b. Στην είσοδο των υπο-πινάκων διανομής σε κάθε στάθμη  

2. Τα αντικεραυνικά τύπου 2 πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογία MOV και GDT με 

προστασία σε κοινή και διαφορική λειτουργία Θα διαθέτουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

Κατά το πρότυπο 
IEC 61643-1 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

§ 8.3.3 Imax 65kA 

§ 8.3.5 Συσκευή απόζευξης 
αντικεραυνικού 

Μικροαυτόματος διακόπτης 50A καμπύλη C, 
η συνεργασία πρέπει να πιστοποιείται από τον 
κατασκευαστή 
το ρεύμα Icu του αποζεύκτη πρέπει να είναι 
ικανό για αντοχή σε βραχυκύκλωμα του 
επιπέδου που ορίζεται στο συγκεκριμένο 
σημείο διασύνδεσης 

§ 6.2 In 20kA 

§ 8.3.3 Up (L-PE) Όχι υψηλότερη από 1,5kV 

§ 8.3.3 Up (N-PE) Όχι υψηλότερη από 1,4kV  

§ 8.3.5 Isccr Όχι χαμηλότερο από 50kA 

§ 6.5 Uc 350V AC 

§ 7.2.2 IPE (L-PE) 600A (για 1,2,3,4 πόλους) 

§ 7.2.2 IPE (N-PE) 3A (για 1+N and 3P+N πόλους) 

 Ue 230/400 V AC ±10 % 

 Αριθμός πόλων Κατ’ επιλογή: 1P,2P,1P+N, 3P, 3P+N, 4P 

 Σύστημα γείωσης Κατ’ επιλογή: TT, TN-S, TN-C, IT 
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4. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης και περιβάλλοντος 
 

Κατά το 
πρότυπο 

Χαρακτηριστικό Τιμή 

IEC 61643-11  
§ 8.5.4 

Αντοχή σε 
υπερβολική 
θερμοκρασία και 
φωτιά 

Αντοχή μονωτικού υλικού εξωτερικών μερών 850 
°C ± 15 K 

IEC 61643-11 
§ 8.3.7 

Διηλεκτρική αντοχή 2,2kV 

IEC 61643-11 
§ 8.3.6 

Αντίσταση μόνωσης >10M  

IEC 60529 Βαθμός προστασίας IP20 (ενσωματωμένος) 

 Θερμοκρασία 
λειτουργίας 

-25°C ως +60°C 

 Επίπεδο υγρασίας 5 % ως 95 % 

 Ακροδέκτες 
σύνδεσης 

2,5 ως 35 mm² 

 Εγκατάσταση σε 
ράγα 35mm  

Δυνατότητα σύνδεσης των φάσεων της συσκευής 
από πάνω ή από κάτω 

 Δείκτης κατάστασης 
λειτουργίας 

Μηχανικός:  
- λευκός σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας 
- κόκκινος όταν πρέπει να γίνει αντικατάσταση 
φυσιγγίου 

 Απομακρυσμένη 
σηματοδότηση 
κατάστασης 

Ενσωματωμένη επαφή Α/Κ (NO/NC) 250V AC/ 
0.25 A 

5. Το σύστημα απομακρυσμένης επιτήρησης πρέπει να είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικά μέσω 

της ενσωματωμένης επαφής Α/Κ σηματοδότησης της κατάστασης του αντικεραυνικού και 

των επαφών Α/Κ σηματοδότησης κατάστασης της συσκευής απόζευξης. 

6. Για κάθε τύπο προϊόντος θα πρέπει να παρέχεται: 

 

Πιστοποίηση Αντίγραφο των πιστοποιητικών δοκιμών CB IEC 61643-11: 2011, 

EN 61643-11:2012 

Χαρακτηριστικά 

προϊόντος 

- Θα παρέχονται με αντίγραφο της σελίδας καταλόγου 

- Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

- Χαρακτηριστικά λειτουργίας 

- Ονομαστικές τιμές αντοχής 

- Ηλεκτρικό διάγραμμα 

Στοιχεία 

εγκατάστασης  

- Τα στοιχεία εγκατάστασης θα παρέχονται στη συσκευασία 

του αντικεραυνικού 

- Αυτοκόλλητο(α) με σήμανση “Risk of dielectric test failure” 

θα παρέχεται στη συσκευασία του αντικεραυνικού 

Συνεργασία Μελέτη συνεργασίας μεταξύ αντικεραυνικών που εγκαθίστανται σε 

διαφορετικά σημεία της εγκατάστασης  
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Διακόπτες φορτίου 

Γενικά 

1. Οι διακόπτες φορτίου θα είναι κλειστού τύπου.. Ως τέτοιοι θα συμμορφώνονται με τις 

συστάσεις των προτύπων IEC 60947-1, IEC 60947-3 και IEC 60947-5-1, και των 

Ευρωπαϊκών προτύπων EN 60947-1, EN 60947-3 και EN 60947-5-1, ή με τα αντίστοιχα 

εθνικά πρότυπα. (UTE, BS, VDE, κλπ.).  

2. Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση κρουστικής αντοχής 8 kV. 

3. Θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργίας 500V AC (50/60Hz) για ονομαστικά 

μεγέθη διακοπτών μέχρι 80A και 690V AC (50/60Hz) για μεγαλύτερα ονομαστικά μεγέθη. 

4. Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να έχουν ονομαστικό μέγεθος για πλήρες φορτίο έως 

τους 60°C. 

5. Η αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος (Icw) για 1 δευτ. θα πρέπει να είναι, ανάλογα με το 

ονομαστικό μέγεθος του διακόπτη φορτίου, κατ’ ελάχιστο :  

 

Ονομαστική ρεύμα διακόπτη φορτίου 

(A) 

40 63 80 100 125 160 250 320 400 500 630 

Icw (kA rms) 3 3 3 5,5 5,5 5,5 8,5 20 20 20 20 

 

7. Οι διακόπτες φορτίου θα πρέπει να είναι ικανοί να λειτουργούν σε συνθήκες με 

βιομηχανικού τύπου μόλυνση: Βαθμός μόλυνσης III όπως αναφέρεται στο πρότυπο IEC 

60947-1. 

8. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 60068-2-30 

(ζεστού και υγρού κλίματος) και IEC 60068-2-30 (αλατονέφωσης). 

9. Θα πρέπει να είναι ικανοί να ελέγχουν εργαλειομηχανές, θα πρέπει να συμμορφώνονται 

με τις συστάσεις των προτύπων IEC 60204-3-1 ή των κατάλληλων εθνικών προτύπων 

(NF C 79-131, κλπ.) και θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις του CNOMO.  

10. Οι διακόπτες θα είναι διαθέσιμοι σε εκδόσεις με 3 ή 4 πόλους στο ίδιο μέγεθος πλαισίου. 

Θα πρέπει να είναι δυνατή η τροφοδότηση των διακοπτών φορτίου μέσω των άνω ή 

κάτω ακροδεκτών σύνδεσης χωρίς καμία μείωση στην απόδοση. 

11. Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9000.  

12. H σχεδίαση, η κατασκευή και τα υλικά κατασκευής των διακοπτών φορτίου θα πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικές με τα περιβαλλοντολογικά 

προβλήματα. 

13. Οι διακόπτες θα πρέπει να έχουν αρθρωτή σχεδίαση που να επιτρέπει την πλήρη 

αποσυναρμολόγηση σε εξαρτήματα μεμονωμένων στοιχείων τα οποία είναι μη-

μολυσματικά ή ανακυκλώσιμα.  

a. Πλαστικά (θερμοσκληρυμένα ή θερμοπλαστικά) θα είναι ελεύθερα από αλογόνα. 
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b. Υλικά βαρύτερα από 50 g θα είναι σημειωμένα σύμφωνα με το ISO11469 

c. Οι διακόπτες φορτίου θα παραδοθούν σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες. 

14. Ο κατασκευαστής θα εφαρμόσει κατασκευαστικές διαδικασίες μη-ρυπογόνες: Η 

οργάνωση στον τόπο παραγωγής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 14 001.  

 

Κατασκευή και λειτουργία 

1. Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να εξασφαλίζει το γρήγορο 

άνοιγμα και κλείσιμο (ανεξάρτητα του χρήστη) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-3 § 2-

12. Το κλείσιμο όλων των πόλων και του ουδετέρου θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα 

συμμορφωμένα με το πρότυπο IEC 60947-3. 

2. Ο ουδέτερος του διακόπτη θα πρέπει να είναι τοποθετημένος και με σήμανση στα 

αριστερά. Ωστόσο, η χρήση του δεξιού πόλου ως ουδέτερου θα πρέπει να είναι δυνατή 

χωρίς καμιά μείωση της απόδοσης (εκτός από τη σήμανση του πόλου).  

3. Με σκοπό να διασφαλιστεί η καταλληλότητα για απομόνωση (ένδειξη θετικής επαφής), σε 

συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60 947-3 § 7.2.7:  

a. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η λαβή 

χειρισμού να δείχνει O (κλειστή) θέση, μόνο αν οι κύριες επαφές είναι φυσικά 

διαχωρισμένες. Λειτουργίες κλειδώματος θα πρέπει να είναι μόνο διαθέσιμες αν 

οι κύριες επαφές είναι ανοιχτές.  

b. Οι διακόπτες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι να είναι κλειδωμένοι στην θέση 

OFF χρησιμοποιώντας 3 κλειδώματα (το κλείδωμα στη θέση ON, να είναι 

διαθέσιμο εφόσον επιλεγεί). 

c. Η απόσταση μεταξύ των ανοιχτών επαφών θα είναι μεγαλύτερη των 8mm. 

4. Οι διακόπτες με ονομαστικό ρεύμα από 250 Α έως και 630 Α θα πρέπει να έχουν 

υποχρεωτικά τη δυνατότητα ορατής λειτουργία διακοπής:  

a. Αυτή η λειτουργία θα είναι ενσωματωμένη στον διακόπτη χωρίς να αυξάνει το 

μέγεθός του 

b. Αυτή η λειτουργία θα επιτυγχάνεται από ένα ανταλλάξιμο διαφανές κάλυμμα. 

5. Οι διακόπτες φορτίου θα έχουν κλάση 2 στην μπροστινή τους όψη. 

6. Θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να μπορούν να προστεθούν βοηθητικές επαφές χωρίς να 

αυξάνεται το μέγεθος της συσκευής, 

a. αυτές οι βοηθητικές επαφές θα είναι κοινές σε όλο το εύρος, 

b. αυτές οι βοηθητικές επαφές θα πρέπει αδιάκριτα να εκτελούν 3 λειτουργίες: 

Ένδειξη επαφής ON/OFF, έγκαιρο κλείσιμο επαφής (early make), έγκαιρη 

διακοπή επαφής (early break).  

7. Οι διακόπτες φορτίου θα είναι εξοπλισμένοι με περιστροφικά χειριστήρια ως στάνταρ. Οι 

κάτωθι επιλογές θα είναι δυνατές: 
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a. χειριστήριο άμεσης εφαρμογής ή επέκτασης μπροστινό.  

b. χειριστήριο άμεσης εφαρμογής ή επέκτασης πλαϊνό έως τα 250 Α. 

8. Το χειριστήριο επέκτασης θα διατηρεί τις λειτουργικότητες του διακόπτη φορτίου, ιδίως 

την ένδειξη θετικής επαφής, τις λειτουργίες κλειδώματος κλπ. Ενώ θα διατηρείται ο 

βαθμός προστασίας IP55. 

9. Η ηλεκτρική αντοχή θα είναι κατηγορίας A. Για ονομαστικά μεγέθη μέχρι και 80Α, θα 

ανταποκρίνεται στις κατηγορίες χρήσης AC22 και AC23, χωρίς μείωση απόδοσης 

ρεύματος για τάση άνω των 500V AC. Για μεγαλύτερα ονομαστικά μεγέθη, θα 

ανταποκρίνονται σε κατηγορίες χρήσης AC22 και AC23 χωρίς μείωση απόδοσης για 

τάσεις έως 690VAC.  

Εγκατάσταση και Βοηθητικά εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου από 40 – 160 Α 

1. Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι για εγκατάσταση σε συμμετρική ράγα. Θα 

πρέπει να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε κάθε θέση.  

2. Οι διακόπτες θα πρέπει να έχουν βασικό μέγεθος πρόσοψης 45 mm ώστε να επιτρέπει 

την εγκατάστασή τους σε πίνακες ραγοϋλικού.  

3. Η ενίσχυση της μόνωσης θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω καλύμματα ακροδεκτών ή 

διαχωριστικά φάσεων.  

4. Διακόπτες φορτίου εξοπλισμένοι με καλύμματα ακροδεκτών και με απευθείας έλεγχο 

μέσω της πόρτας θα πρέπει να έχουν βαθμό προστασίας IP40. 

5.  Η ανάντη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος θα πρέπει να 

παρέχεται από έναν αυτόματο διακόπτη. Ο κατασκευαστής θα παρέχει ένα απλό πίνακα 

επιλογής που να εξηγεί την προστασία του διακόπτη φορτίου από τον ανάντη αυτόματο 

διακόπτη. 

Εγκατάσταση και Βοηθητικά εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου από 250 – 630 Α 

1. Οι διακόπτες φορτίου θα είναι σχεδιασμένοι για εγκατάσταση σε πλάτη πίνακα. 

2. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι διακόπτες σε κάθε θέση. 

3.  Μονωτικά παρελκόμενα (προστατευτικά καλύμματα πόλων) θα είναι διαθέσιμα για όλο 

το εύρος των διακοπτών φορτίου. Για ονομαστικό ρεύμα έως 250 A, εκτατήρες πόλων θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμοι.  

4. Τα εξαρτήματα σύνδεσης και μόνωσης των διακοπτών φορτίου θα είναι όμοια με αυτά για 

τον ισοδύναμου τύπου αυτόματου διακόπτη κλειστού τύπου. 

5. Ο άμεσος χειρισμός του διακόπτη μέσω της πόρτας του πίνακα θα διαθέτει βαθμό 

προστασίας IP40.  

6. Η λειτουργία χειροκίνητης μεταγωγής διακοπτών θα είναι διαθέσιμη με ένα εκ των 

κάτωθι:  

a. μηχανικά μανδαλωμένες εμπρόσθιες περιστροφικές χειρολαβές, 

b. μία μονοκόμματη κεντρική χειρολαβή  
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c. μανδαλωμένες με κλειδί εμπρόσθιες περιστροφικές χειρολαβές  

7. Το εξάρτημα σύνδεσης για τον διακόπτη απόζευξης TSE θα είναι όμοιο με αυτά που 

χρησιμοποιούνται για τον ισοδύναμου τύπου διακόπτη απομόνωσης. 

8. Η ανάντη προστασία έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος θα πρέπει να 

παρέχεται από έναν αυτόματο διακόπτη. Ο κατασκευαστής θα παρέχει ένα απλό πίνακα 

επιλογής που να εξηγεί την προστασία του διακόπτη φορτίου από τον ανάντη αυτόματο 

διακόπτη. 

 

Διακόπτες διαρροής 

Γενικές οδηγίες: 

1. Συνίσταται η εγκατάσταση συσκευών προστασίας από διαρροή ρεύματος με ενισχυμένη 

ατρωσία σε περιβάλλον ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου υπάρχουν: 

a. Δέκτες/γεννήτριες αρμονικών, 

b. Μεταβατικά ρεύματα λόγω μεταγωγών, 

c. Εφαρμογές όπου παράγονται χωρητικά ρεύματα διαρροής. 

2. Αυτός ο τύπος συσκευών συνίσταται επίσης σε περιοχές με υψηλό επίπεδο κινδύνου 

κεραυνών.  

Συμμόρφωση με τα Πρότυπα: 

 

Αριθμός Τίτλος Χρήση 

IEC/EN – 
61008-1 
IEC/EN – 
61008-2-1 

Διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωματωμένη 
προστασία υπερεντάσεων για οικιακές ή 
συναφείς εφαρμογές (RCCBs) 
Μέρος 2-1: 
Εφαρμογή των γενικών κανόνων για 
διακόπτες διαρροής λειτουργικά ανε- 
ξάρτητων από την τάση δικτύου 

Καθορισμός των γενικών 
χαρακτηριστικών των διακοπτών 
διαρροής (RCCBs) 

IEC/EN – 
61009-1 
IEC/EN – 
61009-2-1 
 

Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένη 
προστασία υπερεντάσεων για οικιακές ή 
συναφείς εφαρμογές (RCBOs)  
Μέρος 2-1: 
Εφαρμογή των γενικών κανόνων για 
διακόπτες διαρροής λειτουργικά ανε- 
ξάρτητων από την τάση δικτύου  

Definitions of general 
characteristics of RCBOs 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

1. Η λειτουργία παρέχεται από συσκευές προστασίας από διαρροή τύπου RCCB, RCBO. Η 

πρόσοψη των συσκευών πρέπει να έχει ένδειξη σφάλματος διαρροής ρεύματος. 

2. Σε εγκαταστάσεις με διαταραχές δικτύου, οι συσκευές προστασίας από διαρροή με 

ενισχυμένη ατρωσία πρέπει να παρέχουν βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας και αδιάλειπτης 

λειτουργίας εξασφαλίζοντας ότι: 
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a. Η αντοχή σε κρουστικό ρεύμα κυματομορφής 8/ 20 µs θα είναι μεγαλύτερη ή ίση 

με 3kΑ. 

b. Η ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας θα είναι -25°C. 

c. Το όριο αφόπλισης στα 50 Hz πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 22 mA. 

3. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τις δοκιμές “Burst” που ορίζει το πρότυπο 

IEC 61543: 

a. Αντοχή σε παλμό 5kV στα 2.5kHz 

b. Αντοχή σε επαναλαμβανόμενους παλμούς: 4kV στα 400kHz 

4. Δύο τύποι δοκιμών έχουν εκτελεστεί για τη βελτίωση του επιπέδου ατρωσίας της 

συσκευής: 

a. Δοκιμή σε ενισχυμένη κρουστική τάση: 5kV στα 2.5kHz 

b. Δοκιμή σε επαναλαμβανόμενη κρουστική τάση: 4kV στα 400kHz 

Λειτουργία και συντήρηση 

1. Τα προϊόντα πρέπει να εγκαθίστανται σε ράγα. 

2. Θα πρέπει να γίνονται δοκιμές ανά 6 μήνες με τη χρήση του πλήκτρου test. Όταν οι 

συνθήκες είναι ακραίες (αλατώδες περιβάλλον, χλώριο, υψηλό επίπεδο σε σκόνη), 

συνίσταται η δοκιμή να γίνεται ανά 3 μήνες. 

 

Μικροαυτόματοι διακόπτες 

1. Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε απαιτητικές 

εφαρμογές και σ’ αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται τα 

ακόλουθα επίπεδα επιδόσεων: 

a. καταλληλότητα για απομόνωση (παράγραφος 7.2.7) 

b. ονομαστική τάση μόνωσης (παράγραφος 4.3.1.2) : 500 V 

c. βαθμός ρύπανσης (Τμήμα 1, παράγραφος 6.1.3.2) : 3 

d. ονομαστική τάση κρουστικής αντοχής (παράγραφος 4.3.1.3) : 6 kV 

2. Για εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διάρκειας ζωής, οι μηχανισμοί ζεύξης πρέπει 

να είναι σχεδιασμένοι να κάνουν την ταχύτητα κλεισίματος της επαφής πλήρως 

ανεξάρτητη από την ενέργεια του χειριστή. 

3. Οι θέσεις της επαφής πρέπει να σηματοδοτούνται με σαφήνεια στην πρόσοψη των 

συσκευών και να υπάρχει η σήμανση: 

a. “I – ON”, συμβολίζοντας κλειστές επαφές συσκευής, κύκλωμα ενεργοποιημένο, 

b. “O – OFF”, με πράσινο φόντο, συμβολίζοντας ανοικτές επαφές συσκευής, 

κύκλωμα σε απόζευξη. 

4. Για την ασφάλεια μη ειδικευμένου προσωπικού, τα προσβάσιμα μέρη των συσκευών, 
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όταν είναι μέσα σε κατάλληλο πίνακα, πρέπει να έχουν : 

a. βαθμό προστασίας IP30 (κατά IEC 60529) 

b. μόνωση κλάσης ΙΙ (κατά IEC 60364). 

5. Οι συσκευές προστασίας πρέπει όλες να παρέχουν μια ξεχωριστή σηματοδότηση, που 

να δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης του λόγου για τη θέση OFF: χειροκίνητη λειτουργία ή 

αφόπλιση λόγω σφάλματος. 

 

Στοιχείο τηλεχειρισμού για μικροαυτόματους διακόπτες 
Ο μικροαυτόματος διακόπτης θα επιδέχεται τηλεχειρισμού από συσκευή η οποία επιτρέπει τα 
παρακάτω: 

a. άνοιγμα και κλείσιμο του αυτόματου διακόπτη  

b. επαναφορά του αυτόματου διακόπτη μετά την απόζευξη, σύμφωνα με τις 

αρχές ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς  

c. τοπικό έλεγχο μέσω του χειριστηρίου δύο θέσεων  

d. διασφάλιση του κυκλώματος με λουκέτο  

 

Πρότυπα 

Οι συσκευές που εξασφαλίζουν τον ηλεκτρικό τηλεχειρισμό των μικροαυτόματων διακοπτών 

θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα και να έχουν υποβληθεί επιτυχώς 

τις δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω: 

 

Αριθμός Περιγραφή Χρήση 

IEC/EN 
61131-2  

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές - 
Απαιτήσεις και δοκιμές εξοπλισμού 

 

IEC/EN 
60664-1 

Συντονισμός μονώσεων Κατηγορία υπέρτασης IV 
Βαθμός ρύπανσης 3 

IEC/EN 
60068 

Δοκιμές περιβάλλοντος Αντοχή σε αλατονέφωση  

IEC/EN 
61000  

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
(EMC/ΗΜΣ) 

Δοκιμές ατρωσίας: 
4 - 2: ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις  
4 -3: ακτινοβολούμενα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
4 – 4: ταχέα μεταβατικά / ριπές  
4 -5: συρροές 
4 – 6: αγόμενα μαγνητικά πεδία  
4 – 8: μαγνητικά πεδία συχνότητας 
ισχύος  
4 – 9: παλμικά μαγνητικά πεδία  
4 – 11: βυθίσεις τάσης  
4 – 13: αρμονικές  
4 – 16: αγόμενες διαταραχές κοινού 
σημείου 
4 – 28: διακυμάνσεις συχνότητας 
ισχύος 
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IEC 60695-2  10 (και 11): Αντοχή σε πυρκαγιά  

IEC 60721 Αντίσταση σε διαβρωτικό περιβάλλον  

Γενικά χαρακτηριστικά 

1. Ο ηλεκτρικός τηλεχειρισμός θα εξασφαλίζεται από βοηθητική συσκευή, διαθέσιμη για 

μικροαυτόματους διακόπτες 1P, 1P+N, 2P, 3P ή 4P. 

2. Η συσκευή τηλεχειρισμού θα είναι συμβατή με τις βοηθητικές διατάξεις του αυτόματου 

διακόπτη:  

a. διάταξη προστασίας διαρροής γης, 

b. διάταξη απόζευξης αυτόματου διακόπτη, 

c. συσκευή ένδειξης κατάστασης αυτόματου διακόπτη. 

3. Η διάταξη τηλεχειρισμού θα διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

a. Τάση τροφοδοσίας (Ue): 230 V AC (50/60Hz) 

b. Τάση ελέγχου (Uc): 230 V AC/ 24 V DC (50/60Hz)  

c. Τάση μόνωσης (Ui): 400 V (50/60 Hz) 

d. Ελάχιστος χρόνος παλμού ελέγχου >= 200 ms 

e. Χρόνος απόκρισης < 500 ms 

f. Κατανάλωση ρεύματος <= 1 W 

g. Ηλεκτρολογική / μηχανική αντοχή: 10000 κύκλοι  

h. Βαθμός ρύπανσης: 3 

i. Αντοχή σε κρουστική τάση: 6 kV 

j. Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25°C to +60°C 

k. Προστασία για τροπικό κλίμα: κατεργασία 2 για 40°C, 93% σχετική υγρασία  

 

 Αρχή λειτουργίας  

1. Οι εντολές μπορούν να μεταδίδονται από διαφορετικά σημεία ελέγχου.  

a. τοπικός έλεγχος τύπου μανδάλωσης, 230 V AC  

b. τοπικός έλεγχος παλμικού τύπου, 230 V AC  

c. κεντρικός έλεγχος τύπου μανδάλωσης 24 V DC που επιτρέπει τη διεπαφή της 

διάταξης τηλεχειρισμού απευθείας με PLC, με σύστημα επιτήρησης και 

οποιαδήποτε άλλη συσκευή επικοινωνιών με εισόδους / εξόδους τάσης 24 V DC. 

2. Η επεξεργασία των εντολών που λαμβάνονται από τα επιμέρους σημεία ελέγχου θα 

υφίστανται επεξεργασία με την άφιξή τους, με τη σειρά που καταφθάνουν.  
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3. Όταν συνδέεται στη διάταξη ελέγχου 24 V DC, η θέση λειτουργίας του προϊόντος θα 

παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τοπική παράκαμψη ή κεντρικό έλεγχο, 

μέσω διακόπτη επιλογής.  

4. Η ηλεκτρική διάταξη τηλεχειρισμού οφείλει να παράσχει δύο επιλογές λειτουργίας μετά 

την απόζευξη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα της 

εγκατάστασης: 

a. Ενεργοποίηση της εξ αποστάσεως επαναφοράς του αυτόματου διακόπτη μετά την 

απόζευξη, 

b. Απενεργοποίηση τηλε - επαναφοράς μετά την απόζευξη. 

 

Ένδειξη 

1. Η διάταξη τηλεχειρισμού του αυτόματου διακόπτη θα πρέπει να εφοδιαστεί με ενδείκτη 

κατάστασης λειτουργίας: 

a. λειτουργία του προϊόντος, 

b. αποκλεισμός προϊόντος μετά από σφάλμα, εάν έχει απενεργοποιηθεί η 

επαναφορά μετά την απόζευξη  

c. χειροκίνητη απενεργοποίηση προϊόντος  

2. Η διάταξη τηλεχειρισμού θα συμπεριλαμβάνει βοηθητική επαφή με δυνατότητα τηλε - 

ένδειξης, οποιαδήποτε στιγμή, της κατάστασης του αυτόματου διακόπτη του κυκλώματος 

προστασίας (ανοικτό/κλειστό). 

3. Ακόμα ενδέχεται να εφοδιαστεί με βοηθητική τηλε-ένδειξη η οποία να επιτρέπει τη 

διάκριση μεταξύ απόζευξης και χειροκίνητου ανοίγματος. 

 

Λειτουργία και συντήρηση  

1. Η διάταξη τηλεχειρισμού του αυτόματου διακόπτη θα επιτρέπει τις παρακάτω λειτουργίες: 

a. απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού μέσω διακόπτη επιλογής στην πρόσοψη της 

διάταξης 

b. τοπικός έλεγχος του αυτόματου διακόπτη μέσω του χειριστηρίου εναλλαγής 

(άνοιγμα, κλείσιμο, επαναφορά) 

2. Η πρόσβαση σε ρυθμίσεις από το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να διασφαλίζεται 

με κάλυμμα που θα φέρει μολυβδοσφραγίδα. 

3. Η διάταξη τηλεχειρισμού θα πρέπει να εφοδιαστεί με μηχανισμό απομόνωσης 

κυκλώματος, με δυνατότητα αποκλεισμού με λουκέτο. 
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4. Η διάταξη τηλεχειρισμού δεν θα αλλάζει κατάσταση στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

 

Βιώσιμη ανάπτυξη  

1. Η οργάνωση της εγκατάστασης παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9002 και ISO 14001. 

2. Για τις συσκευές, ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τα εξής 

στοιχεία: 

a. Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες (δήλωση συμμόρφωσης RoHS και αξιολόγηση 

REACH αναφορικά με την τελευταία ενημέρωση του καταλόγου υποψηφίων SVHC). 

b. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις με χαρακτηρισμό από πολλούς ενδείκτες (διαμέσου 

προφίλ ανάλυσης κύκλου ζωής και περιβαλλοντικού προφίλ προϊόντος) με 

τουλάχιστον τα εξής: 

c. Εξάντληση πρώτων υλών 

d. Εξάντληση ενεργειακών πόρων 

e. Φαινόμενο του θερμοκηπίου / ισοδύναμο ρυπαντικό φορτίο άνθρακα 

f. Εξάντληση υδατικών πόρων 

g. Πληροφορίες δυνατότητας ανακύκλωσης (περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντος / 

πληροφορίες πέρατος ωφέλιμης ζωής). 

3. Οι συσκευές θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασία η οποία θα συμμορφώνεται με 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/12/CE  

 

 

Αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο έλεγχο 
 

Γενικά 

1. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα συμπεριλαμβάνει 

σε μία ενιαία διάταξη, τις παρακάτω κύριες λειτουργίες: 

a. Έναν αυτόματο διακόπτη που θα παρέχει: 

i. προστασία κυκλώματος από ρεύμα βραχυκυκλώματος, 

ii. προστασία κυκλώματος από ρεύμα υπερφόρτωσης, 

iii. απομόνωση για εφαρμογές του κτιριακού και του βιομηχανικού τομέα. 

b. Έναν μηχανισμό τηλεχειρισμού για το εξ αποστάσεως άνοιγμα και κλείσιμο των 

κυκλωμάτων. 
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2. Ο αυτόματος διακόπτης θα επαναφέρεται χειροκίνητα μετά από απόζευξη, μέσω της 

διάταξης εναλλαγής της συσκευής. 

3. Η συσκευή θα επιτρέπει την ασφάλιση του κυκλώματος με λουκέτο. 

 

Εφαρμοζόμενες προδιαγραφές 

1. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα και να έχει υποστεί επιτυχώς τις δοκιμές που 

αναφέρονται σε αυτά: 

 

Αριθμός Τίτλος Χρήση 

IEC/EN 
60529 

Degree of protection Device alone IP20 
Device in case IP40 (insulation 
class II) 

IEC/EN 
62262 

Degree of protection IK05 

IEC/EN 
61131-2  

Programmable controllers – Equipment 
requirements and tests 

 

IEC/EN 
60664-1 

Insulation coordination Overvoltage category IV 
Degree of pollution 3 

IEC/EN 
60068 

Environmental tests 2-52: Salt mist 
resistance (severity 2) 

IEC/EN 
61000  

Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity tests: 
4 - 2: electrostatic discharges 
4 -3: radiated electromagnetic 
fields 
4 – 4: fast transient/burst 
4 -5: surges 
4 – 6: conducted magnetic 
fields 
4 – 8: power frequency 
magnetic fields 
4 – 9: pulse magnetic fields 
4 – 11: voltage dips 
4 – 13: harmonics 
4 – 28: variations of power 
frequency 

IEC 60695-2 Fire resistance 10 (and 11): Fire resistance 

IEC 60721 Resistance to corrosive environments 3-3: test 4 gases 

 

Γενικά χαρακτηριστικά 

1. Η προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα υλοποιείται από αυτόματο διακόπτη με 

ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας, διαθέσιμο σε εκδόσεις 2P, 3P και 4P. 

2. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα διαθέτει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Κύκλωμα ελέγχου 
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a. Τάση τροφοδοσίας (Ue): 230 V AC (50Hz) 

b. Τάση ελέγχου (Uc): 230 V AC/ 24 V DC 

c. Ελάχιστος χρόνος παλμού ελέγχου >= 200 ms 

d. Χρόνος απόκρισης <= 200 ms 

e. Κατανάλωση ρεύματος <= 1 W 

f. Κατανάλωση ισχύoς συρροής < 1000 VA 

g. Ηλεκτρολογική αντοχή: μέχρι 50 000 κύκλοι  

Κύκλωμα ισχύος  

a. Μέγ. τάση λειτουργίας (Ue): 400 V AC (50Hz) 

b. Τάση μόνωσης (Ui): 500V  

c. Αντοχή σε κρουστική τάση: 6 kV σε αποσυνδεδεμένη θέση  

d. Μαγνητική απόζευξη: καμπύλες B, C και D  

e. Βαθμός ρύπανσης: 3 

f. Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος: -25°C έως +60°C 

g. Προστασία για τροπικό κλίμα: κατεργασία 2 για 40°C, 93% σχετική υγρασία  

3. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα είναι συμβατός με 

διατάξεις προστασίας διαρροής γείωσης. 

 

 Αρχή λειτουργίας  

1. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα πρέπει να 

διασφαλίζει την αποσύνδεση του κυκλώματος στην περίπτωση βραχυκυκλώματος ή 

ρεύματος υπερφόρτωσης.  

2. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα εξασφαλίζει το εξ 

αποστάσεως άνοιγμα και κλείσιμο κυκλωμάτων. 

3. Οι εντολές ανοίγματος και κλεισίματος κυκλωμάτων μπορούν να μεταδίδονται από 

διαφορετικά σημεία ελέγχου.  

a. τοπικός έλεγχος τύπου συγκράτησης, 230 V AC  

b. τοπικός έλεγχος παλμικού τύπου, 230 V AC  

c. κεντρικός έλεγχος τύπου συγκράτησης 24 V DC που επιτρέπει τη διεπαφή του 

αυτόματου διακόπτη με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας απευθείας με PLC, με 

σύστημα επιτήρησης και οποιαδήποτε άλλη συσκευή επικοινωνιών με εισόδους / 

εξόδους τάσης 24 V DC. 

4. Η επεξεργασία των εντολών που λαμβάνονται από τα επιμέρους σημεία ελέγχου θα 
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υφίστανται επεξεργασία με την άφιξή τους, με τη σειρά που καταφθάνουν. 

5. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα διαθέτει θέση 

λειτουργίας που επιτρέπει την απενεργοποίηση του τοπικού ελέγχου παλμικού τύπου. 

6. Για αυτόματους διακόπτες με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας 24 V DC, το προϊόν 

θα διαθέτει θέση λειτουργίας η οποία θα επιτρέπει την απενεργοποίηση του κεντρικού 

ελέγχου τύπου μανδάλωσης.  

 

Ένδειξη 

1. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα είναι εφοδιασμένος 

με ενδείκτη κατάστασης λειτουργίας: 

a. αποσυνδεδεμένο κύκλωμα: αδύνατος τηλεχειρισμός, 

b. ανοικτό κύκλωμα αλλά όχι αποσυνδεδεμένο: τηλεχειρισμός εφικτός, 

c. κύκλωμα κλειστό: τηλεχειρισμός εφικτός. 

2. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα συμπεριλαμβάνει 

βοηθητική επαφή που δίνει τη δυνατότητα τηλε - ένδειξης, οποιαδήποτε στιγμή, της 

κατάστασης του κυκλώματος προστασίας (αποσυνδεδεμένο / ανοικτό) και την κατάσταση 

του κυκλώματος ελέγχου (ανοικτό/κλειστό). 

 

Λειτουργία και συντήρηση 

1. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα επιτρέπει τις 

παρακάτω χειροκίνητες ενέργειες: 

a. Απομόνωση του αυτόματου διακόπτη από το διακόπτη δύο θέσεων, 

b. Τοπικό έλεγχο του ηλεκτρολογικού κυκλώματος από κουμπί ανοίγματος / 

κλεισίματος. 

2. Ο αυτόματος διακόπτης με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας θα είναι εφοδιασμένος 

με μηχανισμός απομόνωσης κυκλώματος με ικανότητα εμπλοκής με λουκέτο. 

3. Η κατάσταση του αυτόματου διακόπτη με ενσωματωμένο μηχανισμό λειτουργίας δεν θα 

αλλάζει στην περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

 

Βιώσιμη ανάπτυξη  

1. Η οργάνωση της εγκατάστασης παραγωγής θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9002 και ISO 14001. 

2. Για τις συσκευές, ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τα εξής 

στοιχεία: 
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a. Περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες (δήλωση συμμόρφωσης RoHS και αξιολόγηση 

REACH αναφορικά με την τελευταία ενημέρωση του καταλόγου υποψηφίων SVHC). 

b. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις με χαρακτηρισμό από πολλούς ενδείκτες (διαμέσου 

προφίλ ανάλυσης κύκλου ζωής και περιβαλλοντικού προφίλ προϊόντος) με 

τουλάχιστον τα εξής: 

i. Εξάντληση πρώτων υλών 

ii. Εξάντληση ενεργειακών πόρων 

iii. Φαινόμενο του θερμοκηπίου / ισοδύναμο ρυπαντικό φορτίο άνθρακα 

iv. Εξάντληση υδατικών πόρων 

c. Πληροφορίες δυνατότητας ανακύκλωσης (περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά προϊόντος / 

πληροφορίες πέρατος ωφέλιμης ζωής). 

Οι συσκευές θα πρέπει να παραδίδονται σε συσκευασία η οποία θα συμμορφώνεται με 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/12/CE  

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Αυτή η προδιαγραφή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσειs για τους τελικούς πίνακες διανομής 

του κτιρίου, που αφορούν: 

a. Στους ίδιους τους πίνακες τελικής διανομής 

b. Στα εξαρτήματα καλωδίωσης που βρίσκονται μέσα στους πίνακες 

c. Στις συσκευές που παρέχουν προστασία έναντι ηλεκτρικών κινδύνων  

 

Πίνακες και συστήματα εγκατάστασης (μη στεγανά) 

1. Οι πίνακες τελικής διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από: 

a. τεχνοπλαστικό υλικό, για πίνακες με χωρητικότητα 13 και 18 στοιχείων ανά σειρά,  

b. τεχνοπλαστικό και μεταλλικό υλικό για πίνακες με χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά 

σειρά. 

2. Θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή εγκατάσταση όπως καθορίζεται στα σχέδια, 

κατασκευασμένοι και εξοπλισμένοι όπως καθορίζεται στις παρακάτω παραγράφους.  

3. Ο βαθμός προστασίας σύμφωνα με το IEC 60529, πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

a. IP30 για πίνακες χωρίς πόρτα 

b. IP40 για πίνακες με πόρτα  

4. Ο βαθμός προστασίας θα αναγράφεται στο μονογραμμικό σχέδιο κάθε πίνακα.  

5. Όλοι οι πίνακες τελικής διανομής πρέπει να επιλέγονται από την ίδια σειρά, για 

ονομαστικό ρεύμα εισόδου έως 125A. Ανεξάρτητα από τον τύπο στήριξης (χωνευτή ή 

επίτοιχη), πρέπει να συμμορφώνονται με το IEC/EN 61439-3.  
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6. Οι πίνακες πρέπει να παρέχουν ολική μόνωση Κλάσης II μεταξύ εξωτερικού χώρου και 

όλων των ενεργών στοιχείων στο εσωτερικό η οποία θα επισημαίνεται με το σύμβολο  

7. Ο βαθμός αντοχής σε μηχανική καταπόνηση σύμφωνα με το IEC 62262 πρέπει να είναι 

a. IK08 για πίνακες χωρίς πόρτα και 

b. ΙΚ09 για πίνακες με πόρτα 

8. Οι πίνακες με χωρητικότητα 24 στοιχείων ανά σειρά θα πρέπει να κατασκευάζονται με 

μεταλλική ενίσχυση για αύξηση της ακαμψίας τους κατά την μεταφορά,τον χειρισμό,την 

εγκατάσταση κτλ. 

9. Η πρόσβαση στις συσκευές των πινάκων πρέπει να προστατεύεται από πόρτα με 2 

σημεία μηχανικής ασφάλισης, η οποία να είναι εξοπλισμένη με κλειδαριά ασφαλείας με 

κλειδί. 

10. Οι αναχωρήσεις θα αναγνωρίζονται με ετικέτες τοποθετημένες στην πρόσοψη του 

πίνακα, σε ύψος τουλάχιστον 5cm, σε αντιστοιχία με κάθε συσκευή.  

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του πίνακα για λόγους συντήρησης πρέπει να είναι δυνατή 

ανά σειρά, χωρίς την έκθεση κάποιας από τις επόμενες σειρές. 

11. Κοινές συσκευές όπως συσκευές μετρήσεων και ενδείξεων, μπουτόν, διακόπτες ανάγκης 

και ρευματοδότες πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο τμήμα του πίνακα και με εύκολη 

πρόσβαση από τους χρήστες. Για πίνακες με πόρτα η πρόσβαση στις παραπάνω 

συσκευές πρέπει να είναι δυνατή χωρίς να ανοίξει η πόρτα.  

12. Η είσοδος των καλωδίων σε χωνευτούς πίνακες πρέπει να είναι δυνατή από όλες τις 

πλευρές και από την πλάτη του πίνακα, για εύκαμπτα κανάλια ή μονωμένα καλώδια. 

13. Η είσοδος των καλωδίων σε επίτοιχους πίνακες πρέπει να είναι δυνατή από όλες τις 

πλευρές, για εύκαμπτους αγωγούς και κανάλι καλωδίων, ή από τη πλάτη του πίνακα για 

να διευκολύνει μελλοντικές ανακαινίσεις.  

14. Για την όδευση καλωδίων στο εσωτερικό του πίνακα, η απόσταση μεταξύ των ραγών και 

της πλάτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 20mm για χωνευτούς πίνακες και 35mm για 

επίτοιχους πίνακες. 

15. Οι πίνακες πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με αποσπώμενο σασί ώστε να είναι δυνατές οι 

εργασίες καλωδίωσης σε πάγκο εργασίας, ακόμα και αν η πλάτη του πίνακα έχει ήδη 

τοποθετηθεί στον τοίχο. Στο σασί, πρέπει να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους κάθε 

ράγας πάνω από 2cm τουλάχιστον.  

16. Πρέπει επίσης να είναι δυνατή η ρύθμιση του βάθους των ραγών ώστε να είναι δυνατή η 

εγκατάσταση συσκευών εκτός ραγοϋλικού, π.χ. διακόπτες ισχύος εισόδου, ενδιάμεσα 

μπλοκ ακροδεκτών, ρελέ, μετασχηματιστές απομόνωσης, κτλ. 

17. Η εγκατάσταση του σασί στον πίνακα πρέπει να είναι σταθερή και λειτουργική ακόμα και 

πριν ασφαλιστεί μόνιμα με βίδες. 

18. Τα μπλοκ ακροδεκτών γείωσης και ουδετέρου στους πίνακες πρέπει να συμμορφώνονται 

με το πρότυπο IEC60947-7-1. Πρέπει να είναι δυνατή η εγκατάσταση του μπλοκ 

ακροδεκτών γείωσης και ουδετέρου και των στοιχείων διανομής τόσο στο πάνω όσο και 
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στο κάτω μέρος του πίνακα, κοντά στα εισερχόμενα καλώδια, στη πλάτη ή πάνω στις 

ράγες, π.χ. κοντά στα ρελέ διαρροής. 

19. Τα μπλοκ ακροδεκτών πρέπει είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα καλώδια σε 

συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC60947-1, παρ. 8.2.4, IEC60998-1 και IEC60998-2-1. Για 

καλώδια διατομής μέχρι 6mm² (άκαμπτα ή εύκαμπτα χωρίς ακροδέκτες), η σύνδεσή τους 

δεν θα πρέπει να απαιτεί σύσφιξη από τον εγκαταστάτη. Οι επεκτάσεις των μπλοκ 

ακροδεκτών γείωσης, πχ για μετατροπές της εγκατάστασης, πρέπει να είναι εύκολο να 

προστεθούν και αξιόπιστες. 

20. Η γέφυρα μεταξύ ακροδεκτών γείωσης και ουδετέρου πρέπει να είναι άκαμπτη και 

αφαιρούμενη μόνο με τη χρήση εργαλείου. 

21. Πρέπει να είναι δυνατή η χωνευτή εγκατάσταση πινάκων χωρίς τη χρήση 

ασβεστοκονιάματος. Η πρόσοψη του πίνακα πρέπει να είναι άρτια τοποθετημένη, ακόμη 

κι αν η πλάτη του (χωνευτό τμήμα) είναι ατελώς εγκατεστημένη ή αν ο τοίχος είναι 

ανώμαλος στο σημείο της εγκατάστασης. 

22. Τα καλώδια της εσωτερικής συνδεσμολογίας των πινάκων θα οδεύουν ομαδικά μέσα σε 

κανάλια μεμονωμένα, σε ευθείς και σύντομες διαδρομές, θα είναι στα άκρα τους καλώς 

προσαρμοσμένα, σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και ροδέλες, χωρίς να παρουσιάζουν 

αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ., ενώ θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα 

δύο άκρα τους.  

23. Τα στοιχεία διανομής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μονοπολικά ή τετραπολικά, το 

ονομαστικό ρεύμα θα επιλεγεί με βάση το ονομαστικό ρεύμα του γενικού διακόπτη του 

πίνακα ενώ η σύνδεση των καλωδίων θα γίνεται με βίδες. Οι διατομές των καλωδίων και 

των στοιχείων διανομής εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι επαρκείς για τις αντίστοιχες 

γραμμές που φθάνουν ή αναχωρούν και θα αντέχουν στα ρεύματα βραχυκύκλωσης. 

24. Απαραίτητο είναι να τηρηθεί ένα καθορισμένο σύστημα όσον αφορά τη σήμανση των 

φάσεων. Η ίδια φάση θα σημαίνεται πάντοτε με το ίδιο χρώμα. Στις τριφασικές διανομές 

κάθε φάση θα εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση ως προς τις άλλες και θα τηρείται η 

ίδια πάντοτε σειρά στις ασφάλειες και στα κλέμενς. Κάθε γραμμή θα διαθέτει σύστημα 

αρίθμησης κυκλώματος σύμφωνα με τα ηλεκτρικά σχέδια του πίνακα. 

25. Τα χρώμα των πινάκων θα πρέπει να είναι: 

a. μεταλλικό – γκρι στις μετώπες που παρέχουν πρόσβαση στις συσκευές, 

b. λευκό για το πλαίσιο της πρόσοψης και το τμήμα στήριξης στον τοίχο. 

26. Θα πρέπει να είναι δυνατή για τους χρήστες η εξατομίκευση της αισθητικής της πόρτας 

(μη διαφανής, διαφανής, εικόνες, κλπ.) του πίνακα χωρίς κίνδυνο επαφής με ενεργά 

μέρη. Όταν είναι εγκατεστημένος ένας αριθμός πινάκων δίπλα-δίπλα, με ή χωρίς 

ρευματοδότες, τότε το όλο σύστημα πρέπει να έχει συνοχή από αισθητική και λειτουργική 

άποψη. 
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Μεταλλικά Ερμάρια στεγανά (Γενικής Χρήσης) 

1. Μεταλλικά ερμάρια πινάκων από χαλυβδοέλασμα πολλαπλής χρήσης από 

ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης έως εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ελέγχου. 

2. Διαστάσεις (ΜxΥxΠ): Από 200x200x150 έως 1000x800x300 

 

Γενικοί όροι 

1. Τα ερμάρια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για επίτοιχη εγκατάσταση, και αν 

απαιτείται από την εφαρμογή να  υπάρχει δυνατότητα επιδαπέδιας εγκατάστασης 

σε βάθρο για ερμάρια με διαστάσεις άνω των 400x600x300mm.  

2. Τα ερμάρια θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά πιστοποίηση κατά IEC62208 η οποία 

θα  εκδίδεται από διεθνή επίσημο φορέα (π.χ. Bureau Veritas, TÜV ή άλλος) . 

Συμμόρφωση με τα Πρότυπα 

 

Πρότυπο Τίτλος προτύπου Προδιαγραφές ερμαρίου 

IEC62208 Κενά ερμάρια για συναρμολόγηση 
συνόλων (assemblies) διατάξεων 
διακοπής και ελέγχου χαμηλής τάσης. 

Δοκιμή 9.2 : Συμμόρφωση σήμανσης 
Δοκιμή 9.3 : Αντοχή σε στατικά φορτία, 
μέγιστο αποδεκτό φορτίο στη πλάτη: 
250Kg/m2, μέγιστο αποδεκτό φορτίο 
στη πόρτα: 50 Kg/m2) 
Δοκιμή 9.10 : Συνέχεια της προστασίας 
κυκλωμάτων < 0,1 Ω 
Δοκιμή 9.12 :  Επαλήθευση της 
αντοχής στη διάβρωση : Εξωτερικός 
κύκλος. 

IEC60529 Βαθμοί προστασίας που προσφέρουν τα 
ερμάρια (κωδικός IP) 

Βαθμός προστασίας έναντι της εισόδου 
υγρών και σκόνης στο περίβλημα. 
IP 66 για ερμάρια με μονή πόρτα 
IP55 για ερμάρια με διπλή πόρτα 

IEC62262 Βαθμοί προστασίας που διαθέτουν τα 
ερμάρια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
έναντι εξωτερικών μηχανικών 
καταπονήσεων (κωδικός IK) 

Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου 
στερεών σωμάτων στο ερμάριο. 
IK10  Για μεταλλική πόρτα 
IK08  Για γυάλινη πόρτα 

Ιδιαίτερες απαιτήσεις 

1. Τα ερμάρια θα είναι  κατασκευασμένα από χάλυβα με τις πλευρές κατασκευασμένες από 

ένα μοναδικό στραντζαρισμένο έλασμα και πλάτη, συγκολλημένη χρησιμοποιώντας 

ειδικό προφίλ το οποίο σχηματίζει μια προστατευμένη περιοχή στεγανοποίησης με τις 

παρακάτω διαστάσεις: 

2. Τα ερμάρια θα πρέπει να είναι εξωτερικά και εσωτερικά βαμμένα με εν θερμώ 

πολυμερισμένη εποξική - πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή χρώματος  RAL 7035  για 

υψηλότερη αντοχή σε διάβρωση και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ROHS. Τα ερμάρια 

θα πρέπει να διαθέτουν συγκολλητούς πείρους (αναμονές) στο κυρίως σώμα τους και 

στη πόρτα  για τη σύνδεση γείωσης.  
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3. Σώμα ερμαρίου 

a. Τα ερμάρια θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε στο μπροστινό μέρος του 

σώματος τους να  διαθέτουν υδρορροή - ως αποχέτευση όμβριων - για να 

αποφεύγεται η εισροή νερού, λαδιού ή άλλων υγρών και για να εξασφαλίζεται ο 

βαθμός προστασίας. Θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένη πλάκα εισόδου 

καλωδίων με τσιμούχα στεγανοποίησης από νεοπρένιο .  

b. Στην πλάτη του σώματος των ερμαρίων θα πρέπει να υπάρχουν πείροι με 

πατούρα και ενσωματωμένοι αποστάτες για τη στερέωση πλατών στήριξης υλικών. 

Οι οπές για επίτοιχη στήριξη θα πρέπει να είναι καλυμμένες με πλαστικές τάπες 

για στεγανοποίηση. 

4. Πόρτες 

a. Οι πόρτες θα πρέπει να είναι  από χαλυβδοέλασμα (λαμαρίνα) απλή ή με τζάμι 

πονταρισμένες στις γωνίες και  τσιμούχα στεγανοποίησης από αφρό 

πολυουρεθάνης, έτσι ώστε να  εξασφαλίζεται ο υψηλότερος δυνατός βαθμός 

προστασίας για μεγαλύτερο διάστημα. Δεν θα είναι αποδεκτά ερμάρια με πόρτα με  

κολλητή τσιμούχα.  

b. Η πόρτα θα μπορεί να εφοδιαστεί με ένα ή δύο συστήματα κλεισίματος τα οποία 

θα λειτουργούν με διπλή μπάρα ή  κλειδί ή τριγωνικό εργαλείο ή τετραγωνικό 

εργαλείο. 

c. Το ερμάριο θα πρέπει να επιτρέπει την αλλαγή του ανοίγματος της πόρτας. 

Άνοιγμα πόρτας κατά 120º/180º για εύκολη συντήρηση. 

5. Εξαρτήματα  

a. Στα  ερμάρια  θα πρέπει να μπορεί να τοποθετηθεί πλάτη στήριξης υλικών όλων 

των παρακάτω τύπων :  απλή  μεταλλική, διάτρητη, ορθογώνια διάτρητη τύπου 

“telequick” ή από μονωτικό υλικό (βακελίτη) και θα είναι δυνατή η ρύθμιση του 

βάθους στήριξης της με το κατάλληλο εξάρτημα στήριξης. 

b. Όλα τα παρακάτω εξαρτήματα θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς και του ίδιου 

κατασκευαστή του ερμαρίου προς χάρη συμβατότητας και ομοιογένειας του 

εξοπλισμού : /  στηρίγματα επίτοιχης στερέωσης, θήκη σχεδίων συνδεσμολογίας / 

εγγράφων, εξαρτήματα όδευσης και στερέωσης καλωδίων, ανεμιστήρες,  

θερμοστάτες, θερμαντική αντίσταση , ράγες DIN, πλεξούδες γείωσης, βάθρο 

επιδαπέδιας στήριξης 100mm ή  200mm . 

 

Πολυεστερικά Ερμάρια στεγανά (Γενικής Χρήσης) 

1. Επίτοιχα ερμάρια από πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοίνες, πολλαπλής χρήσης από 

ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης έως πίνακες αυτοματισμού και ελέγχου. 

2. Διαστάσεις σε mm (ΜxΥxΠ): Από 308x255x160 to 1056x852x350 
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Γενικοί Όροι 

1. Ερμάρια σχεδιασμένα για επίτοιχη εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση, σε χρώμα 

RAL 7032. 

2. Πλήρης μόνωση και προστασία έναντι αλατώδους και πολλαπλώς διαβρωτικού 

περιβάλλοντος. 

3. Η πιστοποίηση κατά IEC62208 θα πρέπει να εκδίδεται από επίσημο φορέα (π.χ. την 

Bureau Veritas, TÜV ή άλλο φορέα). 

 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα 
 

Πρότυπο Τίτλος προτύπου Προδιαγραφές ερμαρίου 

IEC62208 Κενά ερμάρια για 
συναρμολόγηση συγκροτημάτων 
ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής 
τάσης  και εξοπλισμό ελέγχου 

Δοκιμή 9.2 : Συμμόρφωση σήμανσης 
Δοκιμή 9.3 : Αντοχή σε στατικά φορτία,  
μέγιστο αποδεκτό φορτίο στην πλάτη: 
250kgs/m²,  μέγιστο  αποδεκτό φορτίο στην 
πόρτα: 30kgs/m² 
Δοκιμή 9.5 : Αξονικά φορτία : M8 = 500N 
Δοκιμή 9.9 : Αντοχή μόνωσης: 5000V 
(μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού) 
Δοκιμή 9.12 :  Επαλήθευση της αντοχής στη 
διάβρωση : Εξωτερικός κύκλος. 

IEC60529 Βαθμοί προστασίας που 
διαθέτουν τα ερμάρια (κωδικός 
IP) 

Βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης 
υγρών και σκόνης στο περίβλημα. 
IP 66  

IEC62262 Βαθμοί προστασίας που 
διαθέτουν τα ερμάρια για 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, έναντι 
εξωτερικών μηχανικών 
καταπονήσεων (κωδικός IK) 

Βαθμός προστασίας έναντι διείσδυσης 
στερεών σωμάτων στο ερμάριο. 
IK10  για πολυεστερική πόρτα 
IK08  για διάφανη πόρτα 

IEC 
60439-1 

Διακοπτικός εξοπλισμός 
χαμηλής τάσης και διατάξεις 
ελέγχου - Μέρος 1: 
Συγκροτήματα που έχουν 
υποστεί δοκιμές τύπου, συνολικά 
ή εν μέρει 

Απόλυτες μονωτικές ιδιότητες χωρίς καμία 
πιθανότητα μετάδοσης σφάλματος τάσης 
εκτός του ερμαρίου. Ισοδύναμο με 
“κατάλληλο για Κλάσης II εξοπλισμό”. 

IEC60695-
2-1 

Δοκιμή κινδύνου πυρκαγιάς 
μέρος 2: Μέθοδοι δοκιμών: 
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος 
και καθοδήγηση. 

Ανθεκτικό σε πυρκαγιά και υπερβολική 
θερμότητα: αυτοσβενόμενο σύμφωνα με τα 
πρότυπα στους 960º.  Μέγιστη αντοχή σε 
πυρκαγιά και αντικανονικά υψηλή 
θερμότητα. 

IEC60695-
10-2 

Δοκιμή κινδύνου πυρκαγιάς -  
Μέρος 10-2: Αντικανονικά υψηλή 
θερμότητα –  δοκιμή πίεσης με 
σφαίρα. 

Η αντοχή υπό συνθήκες αυξημένης 
θερμότητας και τήξης/παραμόρφωσης έχει 
ελεγχθεί (δοκιμή σφαίρας) στους  70 ºC. 
Επιτυχής εκτέλεση της δοκιμής στους 120ºC 
σύμφωνα με το πρότυπο). 

Ειδικές Απαιτήσεις 

1. Τα ερμάρια θα είναι μονομπλόκ επίτοιχα, ΙΡ66 , στιβαρής κατασκευής από 

πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοίνες, διαμορφωμένο εν θερμώ σε πρέσα. 

Μηχανισμός κλειδώματος εκτός της στεγανοποιημένης περιοχής.  
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2. Σώμα ερμαρίου 

a. Ενιαίο σώμα ερμαρίου, με ενσωματωμένο σκέπαστρο (πλην της διάστασης 

308x255x160) που προστατεύει τη φλάντζα στεγανοποίησης. Το σύστημα 

κλειδώματος και οι οπές για την επίτοιχη στήριξη θα βρίσκονται εκτός της 

στεγανοποιημένης περιοχής. 

b. Για τις εφαρμογές ηλεκτρικής διανομής (διαστάσεις μεγαλύτερες από 

400x300mm) θα υπάρχουν εγκοπές στο πίσω μέρος του πίνακα σε βήμα των 

25mm (ή παρόμοιο), ώστε να διευκολύνεται η στήριξη οριζόντιων ραγών DIN 

με την χρήση πλαστικών παξιμαδιών. 

3. Πόρτες 

a. Η πόρτα θα πρέπει να έχει άνοιγμα γωνίας 120º ή 180º. Στάνταρ σύστημα 

κλειδώματος με διπλή μπάρα ή σύστημα 3 σημείων με λειτουργία χειρολαβής. 

4. Πλάτη στήριξης 

a. Στο ερμάριο θα μπορεί να τοποθετηθεί πλάτη στήριξης όλων των διαθέσιμων 

τύπων: απλή μεταλλική / διάτρητη / ορθογώνια διάτρητη τύπου “telequick” ή 

από μονωτικό υλικό (πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοίνες ή βακελίτη) και θα 

είναι δυνατή η ρύθμιση του βάθους στήριξης της με το κατάλληλο εξάρτημα 

στήριξης. 

5. Εξαρτήματα: 

a. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα όπως κλειδαριές, στηρίγματα 

επίτοιχης στερέωσης, θήκη σχεδίων, παράθυρο για στήριξη εξοπλισμού 

μέτρησης ή πρόσβαση, συσκευές εξαερισμού / ανεμιστήρες, έτοιμα σασί με 

ράγες για διανομή, εσωτερική πόρτα, ράγες DIN, σύστημα επιδαπέδιας 

στήριξης. 
 

Γενικοί όροι 

1. Αυτή η παράγραφος περιγράφει τους γενικούς κανόνες για τη διασφάλιση της 

μέγιστης στάθμης ποιότητας και επιδόσεων για Ηλεκτρικούς Πίνακες Χαμηλής Τάσης, 

στεγανούς, επιδαπέδιας τοποθέτησης. Για την υλοποίηση αυτής της απαίτησης, το 

σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Πρότυπο IEC: 62208. Η πιστοποίηση κατά IEC62208 θα πρέπει να 

εκδίδεται από διεθνή επίσημο φορέα (π.χ το Bureau Veritas, TÜV ή άλλος) και ισχύει 

για ερμάρια χαμηλής τάσης.  

2. Προκειμένου να ισχύει η συμμόρφωση με το IEC 62208, ο ηλεκτρικός πίνακας, 

μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υποστεί με επιτυχία μια σειρά δοκιμών (μόνο όταν 

απαιτείται). Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς αυτές οι 13 δοκιμές, κατά 13 IEC: 
Αρ. 1 - σήμανση 
Αρ. 2 – στατικά φορτία  
Αρ. 3 - ανύψωση  
Αρ. 4 – αξονικά φορτία  
Αρ. 5 – κώδικας IK  
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Αρ. 6 – κώδικας IP  
Αρ. 7 – διηλεκτρική αντοχή  
Αρ. 8 – θερμική σταθερότητα  
Αρ. 9 – αντοχή στη θερμότητα  
Αρ. 10 – αντικανονική θερμότητα & πυρκαγιά 
Αρ. 11 – συνέχεια του κυκλώματος προστασίας 
Αρ. 12 – αντοχή σε καιρικές συνθήκες   
Αρ. 13 - αντοχή στη διάβρωση  

3. Χάρη στην επιτυχή εκτέλεση αυτών των δοκιμών, τα ερμάρια και τα συστήματα 

προστασίας των χρηστών παρέχουν τη διασφάλιση της σωστής συναρμολόγησης 

του εξοπλισμού τους, δηλαδή  σύμφωνα με τους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς και 

προδιαγραφές, και ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις δημοσιευμένες 

προδιαγραφές απόδοσης. 
 

Συμμόρφωση με τα πρότυπα 

 

Πρότυπο Τίτλος Χρήση 

IEC62208 Κενά ερμάρια για συγκροτήματα 
ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης  
και εξοπλισμό ελέγχου 

Δοκιμή 9.2 : Συμμόρφωση σήμανσης 
Δοκιμή 9.3 : Αντοχή σε Στατικά Φορτία: 
αποδεκτό φορτίο επί ελάσματος: 
250Kg/m2 (μέγιστο 500 Kg/m2)  μέγιστο  
αποδεκτό φορτίο στη θύρα: 50 Kg/m2) 
Δοκιμή 9,10 :  Συνέχεια της προστασίας 
κυκλωμάτων < 0,1 Ω 
Δοκιμή 9.12 :  Επαλήθευση της αντοχής 
στη διάβρωση : Εξωτερικός κύκλος. 

IEC60529 Βαθμοί προστασίας που προσφέρουν 
τα ερμάρια (κωδικός IP) 

Βαθμός προστασίας  έναντι της εισόδου 
υγρών και σκόνης στο περίβλημα. 
IP 55  

IEC62262 Βαθμοί προστασίας παρεχόμενοι από 
ερμάρια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
έναντι εξωτερικών μηχανικών 
καταπονήσεων (κωδικός IK) 

 Βαθμός προστασίας έναντι εισόδου 
στερεών σωμάτων στο ερμάριο. 
IK10  Για απλή θύρα 
IK08  Για γυάλινη θύρα 

 

Ιδιαίτερες απαιτήσεις 

1. Ερμάριο 

a. επιδαπέδιο ερμάριο θα είναι κατασκευασμένο από συμμετρικούς ορθοστάτες 

από γαλβανισμένο χάλυβα Το ερμάριο θα είναι επιχρισμένο με εν θερμώ 

πολυμερισμένη εποξική - πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε σαγρέ RAL 

7035 για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση. 

b. Όλα τα πλευρικά ελάσματα (πάνελ) θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με το 

πλαίσιο προκειμένου να αποφεύγονται απρόοπτα κατά τη διαδικασία της 

εγκατάστασης. Για συνενωμένα ερμάρια, το συνολικό μήκος της ομάδας θα 

πρέπει να είναι το άθροισμα των μεμονωμένων ερμαρίων από τα οποία 

απαρτίζεται να αποφεύγονται απρόοπτα κατά τη διαδικασία της 

εγκατάστασης. 



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
127 

c. Για ευκολότερη εγκατάσταση και συντήρηση, το ερμάριο θα πρέπει να 

επιτρέπει την εγκατάσταση θυρών σε όλες τις πλευρές (χωρίς ειδικά 

παρελκόμενα) και την εγκατάσταση 2 θυρών στον ίδιο ορθοστάτη. 

d. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα ερμάρια είναι εγκατεστημένα μαζί, οι 

θύρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν  χωρίς αλληλεμπλοκή 

με τα παρακείμενα ερμάρια. 
 

2. Πόρτες 

a. Απλή από χαλυβδοέλασμα (λαμαρίνα)  πόρτα η οποία διαθέτει φλάντζα 

αφρού πολυουρεθάνης και άνοιγμα από την εμπρόσθια θύρα. Η πόρτα θα 

παρέχεται με ρυθμιζόμενο σκελετό ενίσχυσης για περισσότερη ακαμψία και 

για τη συναρμογή των εξαρτημάτων.  

b. Η πόρτα θα εφοδιαστεί με χειρολαβή ανοίγματος για να επιτρέπεται ο ευχερής 

χειρισμός της όταν φέρει εξοπλισμό,  

c. και θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλεισίματος το οποίο θα κλειδώνει με 

διπλή μπάρα.. 

d. Η αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το IEC 62262 θα είναι IK10. Σε ερμάρια με 

διαφανή πόρτα, αυτή δε θα πρέπει να επηρεάζει το βαθμό IP, ωστόσο βαθμός 

IK08 είναι αποδεκτός. 

e. Το ερμάριο θα πρέπει να επιτρέπει την αλλαγή του ανοίγματος της πόρτας. 

Για λόγους ασφαλείας, η πόρτα δε θα πρέπει να πέφτει όταν είναι τελείως 

ανοικτή και οι πείροι έχουν απομακρυνθεί από τον άξονα των μεντεσέδων. 

Άνοιγμα πόρτας κατά 120º για εύκολη συντήρηση. 

3. Εξαρτήματα 

a. Το ερμάριο θα παρασχεθεί με πλάτη στήριξης υλικών,  βάση, με θήκη 

εγγράφων, πλεξούδες γείωσης, , με κρίκους ανάρτησης. 

4. Θερμική μελέτη 

a. Για ηλεκτρικούς πίνακες ED και πίνακες βιομηχανικού ελέγχου, ο 

προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει θερμική μελέτη η οποία θα υποδεικνύει 

σαφώς εάν απαιτούνται μέτρα θερμικής διαχείρισης και: 

i. Μέγιστη θερμοκρασία πίνακα χωρίς διαχείριση θερμοκρασίας 

ii. Αναγκαία ψυκτική απόδοση  

iii. Ψυκτική απόδοση η οποία προσφέρεται από τη λύση  

iv. & τους γενόμενους υπολογισμούς 
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Συσκευές Προστασίας 

1. Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να είναι τύπου ράγας (DIN profile). Για την 

διατήρηση της καλύτερης αναλογίας κόστους/απόδοσης μεταξύ αδιάλειπτης 

λειτουργίας και ασφάλειας, όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι από την ίδια σειρά 

προϊόντων και από τον ίδιο κατασκευαστή. 

a. Γενικοί διακόπτες εισόδου, αυτόματοι διακόπτες εισόδου 

b. Μικροαυτόματοι διακόπτες 

c. Διακόπτες διαρροής 

d. Αντικεραυνικά 

2. Οι ακόλουθες προδιαγραφές πρέπει να πληρούνται τόσο από τους διακόπτες 

διαρροής όσο και από τους μικροαυτόματους διακόπτες : 

a. Οι συσκευές προστασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για λειτουργία σε 

απαιτητικές εφαρμογές και σ’ αυτή την περίπτωση, ο κατασκευαστής πρέπει 

να εγγυάται τα ακόλουθα επίπεδα επιδόσεων: 

b. -καταλληλότητα για απομόνωση (παράγραφος 7.2.7) 

c. -ονομαστική τάση μόνωσης (παράγραφος 4.3.1.2) : 500 V 

d. -βαθμός ρύπανσης (Τμήμα 1, παράγραφος 6.1.3.2) : 3 

e. -ονομαστική τάση κρουστικής αντοχής (παράγραφος 4.3.1.3) : 6 kV 

3. Για εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διάρκειας ζωής, οι μηχανισμοί ζεύξης 

πρέπει να είναι σχεδιασμένοι να κάνουν την ταχύτητα κλεισίματος της επαφής 

πλήρως ανεξάρτητη από την ενέργεια του χειριστή. 

4. Οι θέσεις της επαφής πρέπει να σηματοδοτούνται με σαφήνεια στην πρόσοψη των 

συσκευών και να υπάρχει η σήμανση: 

a. «I–ON», συμβολίζοντας κλειστές επαφές συσκευής, κύκλωμα 

ενεργοποιημένο, 

b. «O–OFF», με πράσινο φόντο, συμβολίζοντας ανοικτές επαφές συσκευής, 

κύκλωμα σε απόζευξη. 

5. Για την ασφάλεια μη ειδικευμένου προσωπικού, τα προσβάσιμα μέρη των συσκευών, 

όταν είναι μέσα σε κατάλληλο πίνακα, πρέπει να έχουν : 

a. βαθμό προστασίας IP40 (κατά IEC 60529) 

b. μόνωση κλάσης ΙΙ (κατά IEC 60364). 

6. Οι συσκευές προστασίας πρέπει όλες να παρέχουν μια ξεχωριστή σηματοδότηση, 

που να δίνει τη δυνατότητα διάγνωσης του λόγου για τη θέση OFF: χειροκίνητη 

λειτουργία ή αφόπλιση λόγω σφάλματος. 
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Αντικεραυνικά 

1. Η προστασία των φορτίων έναντι καταστροφής από κεραυνό πρέπει να 

ενσωματώνεται στους πίνακες τελικής διανομής: κάθε φορτίο πρέπει να 

προστατεύεται από αντικεραυνικό εγκαταστημένο σε απόσταση που δεν θα 

υπερβαίνει τα 10 μέτρα. 

2. Οι πίνακες τελικής διανομής πρέπει να περιλαμβάνουν αντικεραυνικό σε συμφωνία 

με το πρότυπο (IEC 61643-1 / EN 61643-11). Η συμμόρφωση θα πρέπει να 

αποδεικνύεται με την σήμανση ποιότητας NF πάνω στην συσκευή. 

3. Το αντικεραυνικό θα είναι τύπου 2, και θα περιορίζει την τάση ώστε ποτέ να μην 

υπερβαίνει τα :  

a. 1,4 kV μεταξύ φάσης γης  

b. 1,0 kV μεταξύ φάσης ουδετέρου. 

1. Η τάση λειτουργίας Uc δεν θα είναι μικρότερη από 340 V μεταξύ φάσης γης καθώς 

και μεταξύ φάσης ουδετέρου. 

2. Θα αποτελείται από αποσπώμενα φυσίγγια, με μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 8 kA.  

3. Το αντικεραυνικό θα τοποθετείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόσταση μεταξύ 

του ακροδέκτη γης του αντικεραυνικού και του ακροδέκτη γης εισόδου να μην 

υπερβαίνει τα 15 cm. 

4. Η κατάσταση εκτός λειτουργίας της αντικεραυνικής προστασίας (έλλειψη φυσιγγίων, 

ανάγκη αντικατάστασης) θα : 

a. Σηματοδοτείται από ενδεικτικό στην πρόσοψη 

b. Μεταφέρεται σε απομακρυσμένο σημείο μέσω επαφής ένδειξης. 

5. Σύμφωνα με το 61643-1 / EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρέπει να συνδυάζεται 

με έναν αποζεύκτη (ασφάλεια), του οποίου η αφόπλιση δε θα επηρεάζει τη διακοπή 

της τροφοδοσίας σε οποιοδήποτε φορτίο που βρίσκεται στα κατάντι. Αυτός ο 

αποζεύκτης μπορεί να συνίσταται σε μικροαυτόματο διακόπτη, σε συμφωνία με το 

πρότυπο IEC / EN 60 898. 

6. Ο συντονισμός/συνεργασία του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη,θα πιστοποιείται 

από τον κατασκευαστή. 

 

Διακόπτες διαρροής 

1. Ο διακόπτης διαρροής θα είναι τετραπολικός για τριφασικά κυκλώματα, ονομαστικής 

έντασης 25Α έως 100Α, σύμφωνα με IEC/ΕΝ 61008-1. 

2. Η ονομαστική τιμή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίση με 1.5 kA τόσο για ρεύματα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο 

και για ρεύματα βραχυκύκλωσης γης (IΔm). 

3. Τα ονομαστικά υποθετικά ρεύματα βραχυκύκλωσης (Inc και IΔc) πρέπει να είναι 

μεγαλύτερα ή ίσα με το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της 
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εγκατάστασης (Isc σύμφωνα με το IEC 60364). Ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται ότι 

αυτές οι τιμές δεν διαφέρουν από την ονομαστική ικανότητα διακοπής του 

μικροαυτόματου διακόπτη που παρέχει προστασία έναντι βραχυκυκλώματος στο 

διακόπτη διαρροής. 

4. Οι διακόπτες διαρροής που τοποθετούνται πριν από τα ακόλουθα φορτία πρέπει να 

έχουν ενισχυμένο επίπεδο απόδοσης ώστε να περιορίζουν τις διακοπές στις ελάχιστες 

απαιτούμενες για την ασφάλεια των χρηστών:  

a. σετ φωτιστικών φθορισμού και αλογόνου τροφοδοτούμενα με ενέργεια Χ.Τ ή πολύ 

χαμηλής τάσης, 

b. ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας,  

c. κινητήρες που οδηγούνται από μονοφασικούς ρυθμιστές στροφών, 

d. κλπ.. 

5. Η ενίσχυση της απόδοσης σημαίνει ότι ο διακόπτης διαρροής δεν θα αφοπλίσει στις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

a. - συνεχές ρεύμα διαρροής 1 kHz, 8 φορές υψηλότερο από το όριο αφόπλισης 

(trip) (σύμφωνα με το IEC 60479-1), 

b. - ρεύματα διαρροής και μεταβατικές υπερτάσεις λόγω κεραυνών, εναλλαγών 

κατάστασης διακοπτών, εκφορτίσεις πυκνωτών, κτλ.:  

i. 5 kV αιχμή τάσης για 1.2/50 µs (IEC/EN 61000-4-5), 

ii. 5 kÂ ρεύμα διαρροής για κυματομορφή 8/20 µs (IEC/EN 61008), 

iii. 400 Â ρεύμα διαρροής για φθίνουσα ημιτονοειδή κυματομορφή 0.5 µs / 

100 kHz (IEC/EN 61008), 

iv. ρεύμα διαρροής ίσο με 5 φορές την τιμή του ρεύματος διαρροής 

λειτουργίας, για διάρκεια μικρότερη ή ίση των 10 ms, 

v. Διαταραχές πολύ υψηλής συχνότητας (ξεκινώντας από 150 kHz). 

6. Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύματα σφάλματος με DC 

συνιστώσες (τύπος A σύμφωνα με το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για διακόπτες 

διαρροής που βρίσκονται μετά από UPS.Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν 

τριφασικούς ρυθμιστές στροφών πρέπει να είναι τύπου B σύμφωνα με το IEC 60755. 

 

Μικροαυτόματοι διακόπτες προστασίας κυκλωμάτων τελικής 
διανομής 

1. Οι ασφάλειες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο IEC 60898 / 

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60898 και ΕΝ 60947-2. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα θα 

πρέπει να πιστοποιείται από τον οργανισμό VDE και η σήμανση ποιότητάς πρέπει να 

είναι ορατή πάνω στις συσκευές.  

2. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο μονογραμμικό σχέδιό 

της σύμφωνα με το πρότυπο (IEC / EN) 60898:  

a. αριθμός πόλων (παράγραφος 4.1), 

b. ονομαστικό ρεύμα (παράγραφος 5.2.2), 



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
131 

c. ικανότητα διακοπής (παράγραφος 5.2.4), 

d. τύπος σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση στιγμιαίας αφόπλισης (παράγραφος 

4.5). 

3. Οι καθορισμένες τιμές ικανότητας διακοπής πρέπει να ισχύουν επίσης στην περίπτωση 

βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσης και γείωσης προστασίας (Icn1). 

4. Εάν δεν καθορίζεται στο διάγραμμα, η ελάχιστη ικανότητα διακοπής πρέπει να είναι 6 kA. 

5. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος έως 50 oC, χωρίς υποβάθμιση του ορίου αφόπλισης από υπερφόρτιση σε 

αντιστοιχία με το ονομαστικό τους ρεύμα. 

6. Οι μικροαυτόματοι διακόπτες έως 32 Α πρέπει να είναι τύπου περιοριστή ρεύματος 

(κατηγορία 3 σύμφωνα με ΕΝ 60898 παράρτημα ΖΑ). Για μικροαυτόματους διακόπτες 

στα 16 Α, η θερμική ενέργεια κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώματος, που εκλύεται στα 

κυκλώματα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα : 

a. 16000 Α2s για αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος της τάξης των 6 kA rms 

(τριφασική 400 V), 

b. 25000 A2s για αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος της τάξης των 10 kA rms 

(τριφασική 400 V). 

7. Όταν η γραμμή που τροφοδοτεί τον πίνακα προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη με 

ονομαστικό μέγεθος 125 Α ή περισσότερο, η προστασία που παρέχεται από αυτόν 

πρέπει να προσφέρει ολική επιλεκτικότητα σε συνδυασμό με τους μικροαυτόματους 

διακόπτες που τοποθετούνται στον πίνακα (έως 63 Α, τύπος Β ή C). 

8. Σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο IEC 60364 / Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60364 

παράγραφος 411.3.3, οι μικροαυτόματοι διακόπτες υποδιανομής που προστατεύουν 

ρευματοδότες γενικής χρήσης, με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 20A, πρέπει 

να παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι άμεσης επαφής. Αυτές οι συσκευές πρέπει 

να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο IEC 61009 και πρέπει να έχουν ονομαστικό 

ρεύμα διαρροής 30 mA. 

 

Πρόσθετα υλικά ράγας πινάκων τελικής διανομής 

Ραγοδιακόπτες 

1. Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί ή τετραπολικοί 415/250V@50Ηz) 

θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή των μικροαυτομάτων της παραπάνω 

παραγράφου.Θα συνδυάζουν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

a. Έλεγχο (άνοιγμα και κλείσιμο κυκλωμάτων υπό φορτίο). 

b. Απόζευξη  

2. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες χειρισμού και απομόνωσης 

συσκευών, θα είναι ονομαστικής έντασης 40Α έως 125Α, σύμφωνα με IEC/60947-3. 
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Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ καστάνιας) 

1. Για το χειρισμό κυκλωμάτων φωτισμού με τηλεχειρισμό μέσω μπουτόν, από δυο-τρία ή 

και περισσότερα σημεία, όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιμοποιηθούν 

τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής έντασης 16Α, διπολικοί, τάσης χειρισμού 

230VAC, 50Ηz. Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, θα ανέρχεται στους 200.000 κύκλους 

Α-Κ για κατηγορία χρήσης AC21. Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν 

τοπικό έλεγχο μέσω χειριστηρίου Ι/Ο στη μετώπη τους για να διευκολύνονται οι 

λειτουργίες συντήρησης. 

2. Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, σύμφωνοι με τις 

προδιαγραφές ΕΝ 669-1 και 669-2-2. 

 

Ηλεκτρονόμοι (ρελέ ράγας) 

Για το χειρισμό κυκλωμάτων θα χρησιμοποιηθούν τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής 

έντασης 16Α έως 100Α, μονοπολικοί έως τετραπολικοί, τάσης χειρισμού 230VAC, 50Ηz. Η 

διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου θα ανέρχεται στους 

100.000 κύκλους Α - Κ. Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, 

σύμφωνοι με τις προδιαγραφές ΕΝ61095.  

 

Διπλό μπουτόν χειρισμού (ON-OFF) ή μονό φωτεινό μπουτόν 

Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πίνακα, τάση λειτουργίας επαφών 250V AC, και 

ονομαστικής έντασης 20Α. Τα μπουτόν θα είναι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές IEC60669-

1 IEC60947-5-1. Ανάλογα με τα σχέδια των πινάκων, θα χρησιμοποιούνται μονά ή διπλά 

μπουτόν ή μονά μπουτόν με ενδεικτικό LED. 

 

Ρευματοδότης πίνακα  

Ο ρευματοδότης τοποθετείται σε ράγα μέσα σε πίνακα επιτρέποντας την τροφοδότηση 

φορητών εργαλείων ή συσκευών, μονοφασικός 250VAC/16A, σύμφωνα με το πρότυπο 

VDE0620. 

Ενδ. τύπος: Schneider iPC ή ισοδύναμος 

Αυτόματοι διακόπτες με χρονικό (τύπου Κλιμακοστασίου) 

Ο αυτόματος κλιμακοστασίου θα είναι τύπου ράγας, 16A/230V, με ισχύος έως 1000W για 

λάμπες φθορισμού, ηλεκτρονικός, με μεταγωγικό διακόπτη για συνεχή ή αυτόματη 

λειτουργία, με ρύθμιση χρόνου από 0,5 λεπτά μέχρι 20 λεπτά αναλόγως του τύπου επιλογής. 

 

Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης  

1. Ο προγραμματιζόμενος αναλογικός ηλεκτροκίνητος χρονοδιακόπτης κυκλικής λειτουργίας 

θα είναι ημερήσιος, τύπου ράγας, 16A/230V, με 1 κανάλι εξόδου και θα έχει εφεδρεία 100 

ωρών. Ο χρονοδιακόπτης θα διαθέτει δυνατότητα παράκαμψης του προγράμματος. 
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2. Ο προγραμματιζόμενος ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κυκλικής λειτουργίας θα είναι 

εβδομαδιαίος, τύπου ράγας, 16A/230V, με 2 κανάλια εξόδου, ενώ θα έχει εφεδρεία 6 

χρόνια. Θα διαθέτει δυνατότητα αυτόματης αλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας, 

η ρύθμιση της οποίας θα γίνεται με βάση την γεωγραφική τοποθεσία. Θα διαθέτουν τη 

δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης παράκαμψης του προγράμματος.  

 

  



  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                      
134 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Γενικά 
Η παρούσα ενότητα περιγράφει τις απαιτήσεις για εγκατάσταση φωτισμού στις 
πλατείες της Μελέτης. Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις 
φωτισμού για αυτούς τους χώρους, στα φωτιστικά σώματα, τους ιστούς στήριξης και 
τις βάσεις αυτών, τους χάνδακες και την τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, 
τα φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου, τις καλωδιώσεις, τους πίνακες τροφοδοσίας, το 
σύστημα γείωσης και την παροχή ηλεκτροδότησης. 

 

Απαιτήσεις φωτισμού 

1. Πεζοδιάδρομοι (μεγάλης κυκλοφορίας) : 75 lux  

2. Πεζοδιάδρομοι (μέτριας κυκλοφορίας) : 50 lux  

3. Χώροι στάθμευσης ποδηλάτων / μοτοποδηλάτων : 75 lux  

4. Περιοχές πρασίνου : 20 lux 
 

Κανονισμοί 

1. Οι εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

των παρακάτω κανονισμών : 

a. Ελληνικών Κανονισμών “ Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384’’ 

ΦΕΚ 59 / Τεύχος Β/11.4.55 και των τροποποιήσεων αυτών που έχουν ήδη 

εκδοθεί, ΦΕΚ 293 / ΤΕΥΧΟΣ Β/11.5.66 & ΦΕΚ 5125 / ΤΕΥΧΟΣ Β/31.12. 

b. Οδηγιών και απαιτήσεων της ΔΕΔΔΗΕ. 

c. Γερμανικών Κανονισμών VDE και Αμερικάνικων Κανονισμών “NATIONAL 

ELECTRIC CODE” για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τους 

Ελληνικούς Κανονισμούς 

d. Των διαφόρων διεθνών τυποποιήσεων όπως DIN, ΝΕΜΑ, IEC κ.λ.π. 
 

Φωτιστικά Σώματα 

1. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με τούς κανονισμούς ΕΝ60598-1 και 

ΕΝ60598-2-3. Ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων περιγράφεται στο τεύχος της 

Τεχνικής Περιγραφής. Τα φωτιστικά θα έχουν προστασία έναντι βανδαλισμών και 

θα περιλαμβάνουν όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας. 

2. Οι λαμπτήρες θα είναι υψηλής απόδοσης LED. 

3. Όλα τα εξαρτήματα των φωτιστικών σωμάτων (στοιχεία στήριξης, υλικά 

εγκατάστασης, βίδες, περικόχλια, κλπ.) θα είναι από χάλυβα γαλβανισμένο εν 

θερμώ ή ανοξείδωτο. 

4. Η ισχύς φωτισμού του κάθε φωτιστικού σώματος θα καθορισθεί από την μελέτη 
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φωτισμού που θα εκπονηθεί κατά την φάση της Οριστικής Μελέτης. 

5. Ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων θα υποβληθεί προς έγκριση από την 

Επίβλεψη του Έργου. 
 

Ιστοί Φωτισμού 

1. Οι ιστοί θα είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα St 37.2 σύμφωνα με τις 

γερμανικές προδιαγραφές (DIN 17100) ή χυτοί από ντουραλουμίνιο. Θα έχουν 

ενιαία ή τηλεσκοπική ή κωνικοκυκλική διατομή. Θα φέρουν βάση στήριξης, 

αγκύρια στερέωσης, θυρίδα επίσκεψης, βάσεις προσαρμογής των βραχιόνων 

κ.λ.π. Οι χαλύβδινοι ιστοί μετά τη σχετική προεργασία θα βαφούν με δύο 

στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο, ανθεκτικού 

στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις. Για ιστούς από ντουραλουμίνιο εάν ζητηθεί 

βαφή από πού θα εγκριθεί από την Επίβλεψη, ο Ανάδοχος θα προτείνει τον 

κατάλληλο τύπο βαφής. Η βάση στήριξης θα είναι ομοεπίπεδη με την 

παρακείμενη πλακόστρωση ή έδαφος και θα φέρει πλαστικά καπάκια στις 

απολήξεις των κοχλιών / παξιμαδιών. 

2. Ο τύπος των ιστών, θα υποβληθεί προς έγκριση από την Επίβλεψη. 
 

Χάνδακες Καλωδίων – Σωληνώσεις Διέλευσης Καλωδίων 

1. Θα γίνει εκσκαφή για την κατασκευή των χανδάκων διέλευσης των τροφοδοτικών 

δαμόρφωσης των πλατειών. Ο πυθμένας του χάνδακος θα επιστρωθεί με άμμο ή 

εγκατασταθούν οι σωλήνες διέλευσης των τροφοδοτικών καλωδίων. Εν συνεχεία, 

μετά την εγκατάσταση των σωλήνων, ο χάνδακας καλωδίων θα πληρωθεί με 

άμμο ή κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής, για περίπου άλλα 15 cm. Κατόπιν θα 

κατασκευασθεί στρώση εξ ελαφρού οπλισμένου σκυροδέματος προστασίας 

εδάφους, με προϊόντα εκσκαφής. 

2. Τα τροφοδοτικά καλώδια του φωτισμού, θα τοποθετηθούν σε πλαστικούς 

σωλήνες Φ100 mm 6 atm από σκληρό PVC (κατά ΕΛΟΤ 686 – Τύπος Β). Οι 

σωλήνες καλωδίων ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΔΔΗΕ, θα είναι πλαστικοί 

σωλήνες PVC Φ140 mm, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες της ΔΕΔΔΗΕ. Η όδευση 

των τροφοδοτικών γραμμών θα είναι εντός γαλβανισμένων εν θερμώ 

σιδηροσωλήνων στα εμφανή τμήματα. 

Βάση Σιδηροϊστών Φωτιστικών Από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

1. Ο ιστός φωτισμού θα στηρίζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, που θα 

φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή καθώς και μία πλευρική, με πλαστικό 

σωλήνα PVC Φ 100 mm, για τη διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του 
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χαλκού γείωσης. 

2. Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί ο κλωβός αγκύρωσης του σιδηροϊστού. 

3. Η από οπλισμένο σκυρόδεμα βάση του σιδηροϊστού, θα είναι διαστάσεων όπως 

απαιτούνται για το ύψος του εκάστοτε ιστού (πχ θα είναι τυπικών διαστάσεων 

0.40 x 0.40 x 0.70 m για τους ιστούς των 4.50 m ύψους), ενώ θα είναι 

τυποποιημένη για τους στύλους φωτισμού τύπου (bollards). 
 

Φρεάτια Επίσκεψης και Ελέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 

1. Δίπλα σε κάθε ιστό, αλλά και όπου απαιτείται από τον σχεδιασμό της όδευσης 

των καλωδίων, θα κατασκευασθεί φρεάτιο επίσκεψης και ελέγχου, από 

σκυρόδεμα C12/15, με τοιχώματα πάχους 10 cm, με χυτοσιδηρό κάλυμμα, 

κλάσης φόρτισης Β125, σύμφωνα με το Ευρωπαïκό Πρότυπο BS EN124. Στα 

περιμετρικά τοιχεία των φρεατίων, θα τοποθετηθεί ελαφρός οπλισμός με δομικό 

πλέγμα. Στο φρεάτιο θα ενσωματωθούν τα άκρα των υπογείων σωλήνων 

διέλευσης των τροφοδοτικών σωλήνων. 

2. Όλα τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα βαφούν με 2 στρώσεις 

αντισκωριακού μινίου και μία τελική στρώση ελαιοχρώματος γκρί απόχρωσης. Ο 

πυθμένας εκάστου φρεατίου θα επιστρωθεί με άμμο και χαλίκι, έτσι ώστε να 

αποχετεύονται τα όμβρια ύδατα που ήθελαν εισρεύσει, μέσα στα φρεάτια. 

3. Διαστάσεις φρεατίων (τυπικές) : 40 x 40 x 70 cm. 

4. Αντί των ανεξάρτητων βάσεων σιδηροϊστών και φρεατίων επίσκεψης είναι 

αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί και ενιαίο συγκρότημα βάσης από σκυρόδεμα 

συνολικών διαστάσεων περίπου 0,50 x 0,90 x 0,70 m (για τυπικό ιστό ύψους 4.5 

m). Το συγκρότημα θα πληρoί όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για καθένα 

χωριστά. 

5. Επι πλέον αυτών, έχουν προβλεφθεί και φρεάτια διακλαδώσεων εντός των 

πλατειών και τα οποία καλύπτουν μία πλήρη μαρμάρινη πλάκα της επίστρωσης 

κατά μέγεθος και προσανατολισμό τοποθέτησης ή βρίσκονται σε κατάλληλη μη 

αισθητικά ωχληρή θεση. Αυτά τα φρεάτια διακλαδώσεων, θα έχουν κατάλληλο 

κάλυμα (τύπου «σκαφάκι») που θα γεμίζει με τον τύπο και το είδος της επιφάνειας 

που θα βρίσκεται ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει επαρκή αντοχή για τη στήριξη 

του ως άνω υλικού που γεμίζει.  
 

Καλωδιώσεις 

1. Οι γραμμές φωτισμού θα είναι με καλώδια τύπου ΝYY-J 5G6, 5G4 και 5G2,5 ή 

ισοδύναμα. Το καλώδιο από τον ακροδέκτη εσωτερικά του ιστού, όπου θα υπάρχει 

διακλαδωτήρας κατάλληλος για το μέγεθος του καλωδίου, μέχρι το φωτιστικό θα 

είναι διατομής 3G1,5 

2. Για τις καλωδιωσεις της άρδευσης. Βλπ Φυτοτεχνική Μελέτη. 
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3. Ειδικά για τα καλώδια τύπου NYY-J, θα ισχύουν θα παρακάτω 

a. Ονομαστική τάση : 600 / 1000 V 

b. Προδιαγραφή : VDE 0276 part 603, IEC 502 

c. Αγωγοί : Πολύκλωνος R από συρματίδια  

 ανοπτημένου χαλκού κατά DIN VDE 0295,  

 IEC 228 & HD 383. 

d. Μόνωση : Από PVC DIV4 κατά HD603.1. 

e. Εξωτερική επένδυση : Από PVC DMV5 κατά HD603.1., χρώματος  

 μαύρου κατά HD186, αυτοσβενόμενο και με  

 χαρακτηριστικά επιβράδυνσης της μετάδοσης  

 φωτιάς κατά DIN VDE 0472 part 804 IEC 332- 1 

f. Πίνακες τύπου Pillar και όργανα αυτών 

4. Σε κάθε πλατεία θα εγκατασταθεί ο πίνακας διανομής τύπου pillar, μέσα σε 

κατάλληλη προστατευμένη από την βροχή, αρχιτεκτονική υποδοχή, όπως 

φαίνεται στα σχέδια της Μελέτης. Οι πίνακες τύπου pillar θα κατασκευαστούν έτσι 

ώστε τα όργανα διακοπής, ασφαλίσεως, χειρισμού, ενδείξεως, κλπ., να είναι σε 

κανονικές θέσεις, να αφαιρούνται άνετα χωρίς ξήλωμα των υπόλοιπων και να 

είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των εξωτερικών καλυμμάτων. 

5. Οι πίνακες θα είναι κατασκευασμένοι από λαμαρίνα DKP πάχους 2 mm 

ενισχυμένη με σιδηροπροφίλ θα είναι κλειστοί από όλες τις πλευρές και 

επισκέψιμοι από το εμπρός μέρος. Θα είναι κατασκευασμένοι για υψηλή 

προστασία από τη διάβρωση σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Μετά τη 

συγκρότηση του πίνακα και αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία θα βαφεί με δύο 

στρώσεις, η τελική δε θα είναι ηλεκτροστατική, απόχρωσης που θα επιλεγεί από 

την Επίβλεψη. 

6. Οι πίνακες θα έχουν δείκτες προστασίας ΙΡ65 κατά IEC529 και IK10 κατά 

IEC62262. Όλοι οι πίνακες θα φέρουν και συλλεκτήρια ράβδο γειώσεως. Οι 

πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο Εργοστάσιο κατασκευής των και θα 

παρέχουν άνεση χώρου για την είσοδο και έξοδο και σύνδεση των καλωδιώσεων 

των κυκλωμάτων σύμφωνα με το IEC439-1. Στην είσοδο του πίνακα θα υπάρχει 

προστασία έναντι υπερτάσεων και κεραυνικών πληγμάτων. Ο ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός του πίνακα θα είναι σύμφωνος με το IEC 60947-1. 

7. Τα φωτιστικά σώματα θα ελέγχονται μέσω φωτοκύτταρου, χρονοδιακόπτη και 

ακουστικής συχνότητας από τη ΔΕΔΔΗΕ, αλλά μελλοντικά θα ελέγχονται και από 

σύστημα DALI.  
 

Σύστημα Γείωσης 

1. Όλα τα μεταλλικά μέρη της κάθε εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού, θα 

συνδεθούν ισοδυναμικά με το σύστημα γείωσης που θα κατασκευαστεί ως εξής: 

2. Ο αγωγός γειώσεως θα είναι γυμνός αγωγός χαλύβδινος, θερμά 

επιψευδαργυρωμένος διατομής σύμφωνα με τα σχέδια, τοποθετημένος μέσα στο 
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ίδιο χανδάκι παράλληλα με το σωλήνα προστασίας του τροφοδοτικού καλωδίου 

ισχύος και θα συνδέεται με κατάλληλους μεταλλικούς σφικτήρες με το μεταλλικό 

μέρος κάθε ιστού το δίκτυο γείωσης και τη μπάρα γείωσης του πίνακα. 

3. Θα εγκατασταθούν επίσης, πλάκες γειώσεως στις θέσεις, που θα φαίνονται στα 

σχέδια. 

4. Εφ’ όσον η τελική αντίσταση γείωσης είναι μεγαλύτερη του 1 Ohm θα προστεθούν 

ηλεκτρόδια μέχρις να επιτευχθεί γείωση μικρότερη ή ίση με 1 Ohm. 
 

Σύνδεση - Παροχή ΔΕΔΔΗΕ 

1. Για κάθε πλατεία, θα απαιτηθεί 1 τριφασική γραμμή ηλεκτροδότησης από την 

ΔΕΔΔΗΕ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οπου προβλέπονται και άλλες 

παροχές είτε για εκδηλώσεις είτε για εορταστικό στολισμό. Ειδικότερα, 

προβλέπονται ανεξάρτητες διανομές για τον φωτισμό, για το πότισμα τις 

λιμνοδεξαμενές κλπ., οι οποίες θα βρίσκονται στο ίδιο ερμάριο και θα 

τροφοδοτούνται από την ίδια παροχή της ΔΕΔΔΗΕ. Ο τρόπος σύνδεσης του 

πίνακα με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, θα καθορισθεί στη φάση της μελέτης της 

ηλεκτροδότησης από την  ΔΕΔΔΗΕ. 

2. Ο Ανάδοχος οφείλει, πριν από την εγκατάσταση της υποδομής ηλεκτροδότησης 

από ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν σχετικής Αίτησης ηλεκτροδότησης, να έλθει σε 

συνεννόηση με τους αρμόδιους τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ, για την ακριβή θέση και 

βάθος των τερματικών φρεατίων σύνδεσης, καθώς επίσης και για κάθε άλλη 

σχετική λεπτομέρεια. Η εξασφάλιση όδευσης καλωδίων από το σημείο παροχής 

της ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το pillar περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του Αναδόχου.  
 

DALI (DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE)  
 

Γενικά 

1. Το σύστημα DALI χρησιμοποιεί ένα σύστημα κατανεμημένης νοημοσύνης, όπου 

πολλοί controllers (ελεγκτές) επικοινωνούν με έξυπνα modules, μέσω 

τυποποιημένου ανοικτού πρωτόκολλου επικοινωνίας, πάνω σε ένα bus. Κάθε 

ελεγκτής λειτουργεί ως "master" και ελέγχει τη γραμμή επικοινωνίας (το DALI-

bus). Τα ελεγχόμενα modules αντιδρούν μόνο ως "slave" κατόπιν αιτήματος του 

"master". Ορισμένες παράμετροι λειτουργίας toy συστήματος αποθηκεύονται 

απευθείας στις master μονάδες του DALI (π.χ. τιμές σεναρίων, διεύθυνση ομάδας 

κλπ.) 

2. Στη επόμενη φάση θα γίνει ο λεπτομερής σχεδιασμός του συστήματος και θα 

δοθούν τα απαραίτητα ελάχιστα σενάρια λειτουργίας του συστήματος. Ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το δίκτυο φωτισμού και να το 

παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με τη δυνατότητα όμως στο μέλλον, να 

εγκατασταθεί σύστημα DALI.  
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Πρότυπο 
Όλοι οι κατασκευαστές των DALI-Modules θα πρέπει να εφαρμόζουν το EC 60929), 
 

Απαιτήσεις-Δεσμεύσεις Υλικού (hardware) 
 

μέγιστο όριο μεμονομένων 
modules 

64 

μέγιστο όριο ομάδων  16 

Μέγιστο αριθμός σεναρίων  160 

Τάση  9,5 V - 22,5 V, τυπικά 16 V 

Μέγιστη ένταση στο DALIBus Μέγιστη ένταση γραμμής 250 mA (ανάλογα με το 
εγκατεστημένο τροφοδοτικό γραμμής DALI) 

Ταχύτητα μεταφοράς 
δεδομένων  

1200 baud 

Μέγιστο μήκος καλωδίου  Το μέγιστο μήκος καλωδίου εξαρτάται από τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη πτώση τάσης κατά μήκος του 

Καλώδιο DALI; αυτό ορίζεται ως 2 V max.  

Αυτό αντιστοιχεί σε ένα 
μέγιστο μήκος καλωδίου 

300 m για διατομή γραμμής 1,5 mm² 

 

Τοπολογία γραμμής ελέγχου (DALI-bus) 

1. Η βασική φιλοσοφία της τοπολογίας του συστήματος DALI δεν επιτρέπει τη 

δημιουργία κλειστών βρόχων. Η δημιουργία κλειστού βρόχου στο DALI-bus 

μπορεί να επηρεάσει την μετάδοση πληροφοριών, με αποτέλεσμα την αστοχία 

επικοινωνίας μεταξύ των modules του συστήματος. 

2. Η τοπολογία σύνδεσης των DALI modules, είναι σε σειρά, σε αστέρα ή/και σε 

συνδυασμό των δύο  

3. Η διευθυνσιοδότηση των modules γίνεται είτε με άμεσο προγραμματισμό είτε 

κυρίως από υπολογιστή, που μέσω καλωδίου USB και DALI-gateway συνδέεται 

στο bus. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η επιμέρους ατομική ή ομαδική κ.λπ. 

παραμετροποίησή τους. 
 

Προγραμματισμός  

1. Ο προγραμματισμός θα γίνει για τον βέλτιστο έλεγχο της λειτουργίας του 

φωτισμού των πλατειών.  

2. Οι βασικότερες παράμετροι σχεδιασμού και στη συνέχεια του προγραμματισμού 

θα είναι:  

3. Ο τεχνητός φωτισμός θα είναι συμπληρωματικός του Φυσικού, μέσω αισθητηρίων 

(φωτοκύτταρα) ώστε να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές 

και κανονισμούς στάθμες φωτισμού. 

4. Έλεγχος και διαχείριση όλων των φωτιστικών, μέσω χρονοπρογραμματισμού και 

σεναρίων, για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης φωτισμού, με την μέγιστη 
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δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας 

5. Όλοι οι DALI controllers, θα πληροφορούν το κεντρικό σύστημα, για την 

κατάστασή τους και την κατάσταση των φωτιστικών, για λόγους προληπτικής 

συντήρησης.  

6. Αναφέρονται ενδεικτικά, οι δυνατότητες μερικών controllers που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό. 

a. Χειροκίνητος ή αυτόματος έλεγχος ομάδας / σεναρίου 

Αυτές οι μονάδες μπορούν όταν ενεργοποιηθούν να dimm-άρουν σε σενάρια 
την ομάδα των ελεγχόμενων modules. 

b. Έλεγχος πολλαπλών λειτουργιών 

Οι μονάδες ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών εξασφαλίζουν μέγιστη ευελιξία. 
Οι είσοδοι και οι διακόπτες μπορούν να προγραμματιστούν για ένα ευρύ 
φάσμα λειτουργιών. 

c. Αυτόματος έλεγχος (ακολουθίας) σεναρίων 

Προκαθορισμένα σενάρια φωτισμού μπορούν να συνδυαστούν εύκολα 
ακολουθώντας μια αυτο-εκτελούμενη αλληλουχία. 

d. Αυτόματος έλεγχος χρωμάτων (ακολουθία) 

Τα προκαθορισμένα σενάρια χρωματισμού μπορούν να εφαρμοστούν σε μια 
αυτο-εκτελούμενη αλληλουχία. 

e. Χρονικά ελεγχόμενες καθημερινές διαδικασίες (προγραμματιστής) 

Προκαθορισμένες σκηνές, ακολουθίες ή χρώματα μπορούν να ελεγχθούν ή να 
ανακληθούν μέσω χρονοπρογράμματος (σε πραγματικό χρόνο). 

f. Αυτόματος έλεγχος φωτισμού ημέρας και έλεγχος παρουσίας  

Έλεγχοι φωτισμού DALI συμπληρώνονται με ενεργοποίηση της μονάδας 
αισθητήρα ενεργειακά αποδοτικές λύσεις 

g. Χειροκίνητος ή αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας χρώματος  

Μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία χρώματος σε αποχρώσεις του λευκού 
 

Χειροκίνητος έλεγχος 

1. Ειδικά για τον χειροκίνητο έλεγχο ο χειρισμός θα γίνεται τοπικά με μπουτόν, που 

θα επενεργούν είτε σε μεμονωμένα φωτιστικά είτε σε ομάδες φωτιστικών. Πάντα 

όμως θα είναι πληροφορημένο και θα μπορεί να «επέμβει» και το κεντρικό 

σύστημα. 

2. Η «τοπική» λειτουργία σύσταται από μπουτόν πίεσης (touch dim), των οποίων οι 

λειτουργίες ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

3. Κατά τη λειτουργία με την τεχνική touch dim πρέπει να επισημανθεί πως: 

a. η ενεργοποίηση του λαμπτήρα LED (on / off), πραγματοποιείται με σύντομο πάτημα 

του πλήκτρου του μπουτόν για χρόνο μικρότερο του 0,5 s. 

b. η ρύθμιση της έντασης φωτισμού του λαμπτήρα LED (dim), πραγματοποιείται με 

παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου του μπουτόν για χρόνο μεγαλύτερο του 0,5 s (> 
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0,5 s), όπου οι αλλαγές dimming εξαρτώνται από την εναλλαγή που την κάθε φορά 

που πιέζεται το πλήκτρο του μπουτόν. 

c. η αποθήκευση σκηνής φωτισμού στην τιμή αναφοράς έντασης του λαμπτήρα LED 

που ήδη φωτοβολεί, πραγματοποιείται με διπλό στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου του 

μπουτόν για χρόνο μικρότερο του  0,4 s (2 x [< 0,4 s])  

d. η διαγραφή της σκηνής φωτισμού για επανεκκίνηση με το 100% της φωτεινής ροής 

του λαμπτήρα LED, πραγματοποιείται με διπλό στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου του 

μπουτόν για χρόνο μικρότερο του  0,4 s (2 x [< 0,4 s]) όταν ο λαμπτήρας είναι 

σβηστός.  
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ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Γενικά 
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και 
εγκατάσταση των καλωδίων ισχύος και φωτισμού χαμηλής τάσης. 

 

Σχετικά Πρότυπα 

1. IEC 228 

2. IEC 331 IEC 332.3C IEC 446 

3. IEC 502 or NFC 32.321 

4. IEC 811 

5. IEC 754 - 1,2 

6. IEC 1034 

7. DIN 4102 part 12 
 

Υλικά 

Χαρακτηριστικά 

1. Τα καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης και φωτισμού θα είναι ελεύθερα αλογόνων και 

χαμηλής έκλυσης καπνού και αναθυμιάσεων. 

2. Τα καλώδια θα έχουν μονόκλωνους αγωγούς για διατομή μικρότερη από 2,5mm2 

(Κατηγορία 1), και πολύκλωνους εάν η διατομή τους είναι μεγαλύτερη από 

2,5mm2 (Κατηγορία 2) με μόνωση XLPE η άλλου ισοδύναμου δικτυωμένου 

πολυμερούς και με εξωτερικό μανδύα από θερμοπλαστικό χαμηλής έκλυσης 

καπνού και αναθυμιάσεων / ελεύθερο αλογόνου και βραδείας καύσεως (IEC 332-

3C, IEC 502, IEC 754 Τμήματα 1 και 2, IEC 1034). 

3. Ονομαστική Τάση: Uo/Um = 0.6/1 kV. 

Αγωγός: 

1. Μονόκλωνος από χαλκό εάν η διατομή < 2,5mm2 (Κατηγορία 1), 

2. Πολύκλωνος από χαλκό εάν η διατομή > 2,5mm2 (Κατηγορία 2) 

Μόνωση: 

Η μόνωση θα είναι εξηλασμένη δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (XLPE) η άλλου 

ισοδύναμου δικτυωμένου πολυμερούς 

Εξωτερικός μανδύας: 

Θα είναι μαύρου χρώματος, κατασκευασμένος από θερμοπλαστική ύλη χαμηλής 

έκλυσης καπνού και αναθυμιάσεων, ελεύθερη αλογόνου και επιβραδυντική φλόγας, 

σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 332-3C, IEC 502, IEC 754, μέρος 1 & 2 και IEC 1034. 
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Σήμανση Καλωδίων: 

1. Τύπος και Ονομαστική τάση Ναι 

2. Διατομή κάθε αγωγού και αριθμός αγωγών Ναι 

3. Όνομα κατασκευαστή Ναι 

4. Διαστήματα σημάνσεως 1 μ. 

 

Αναγνωριστικές πινακίδες σήμανσης / κωδικοποίησης καλωδίων 

Όλα τα καλώδια θα φέρουν ειδικές μικρού μεγέθους πινακίδες ή θερμο- 

συστελλόμενα περιβλήματα σήμανσης / κωδικοποίησης σε επαρκή σημεία κατά την 

όδευσή τους, για την ευκολία αναγνώρισης κατά την συντήρηση και επισκευές. Οι 

αναγραφόμενοι κωδικοί θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες 

και σχέδια. Οι πινακίδες/περιβλήματα θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά με αντοχή στην 

υγρασία και στην υπεριώδη ακτινοβολία. Θα τοποθετούνται σε κάθε τερματικό σημείο 

(πχ στους στυπιοθλίπτες, στα κουτιά καλωδίων, έξω από πίνακες ή πεδία 

διακοπτών, κλπ.) για εύκολη αναγνώριση, σε σημεία εισόδου και εξόδου σε χώρους, 

σε ενώσεις καλωδίων και σε φρεάτια καλωδίων (στα αμαξοστάσια). 

 

Πυράντοχα καλώδια 

Επιπλέον όλα τα πυράντοχα καλώδια και εξαρτήματα / παρελκόμενα για το φωτισμό 

ανάγκης και αερισμό όπως απαιτείται θα είναι σύμφωνα με το IEC331 και DIN 4102 

part 12 (διατήρηση κυκλώματος : 90 λεπτά για τον αερισμό - 30 λεπτά στις άλλες 

περιπτώσεις).  
 

Εγκατάσταση Καλωδίων, Παρελκόμενων και Βοηθητικού 
Εξοπλισμού 

Γενικά 

1. Η διακίνηση και η εγκατάσταση των καλωδίων πρέπει να αναλαμβάνεται πάντα 

από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, επαρκώς εξοπλισμένο με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, εργαλεία και μέσα φωτισμού. Η διάταξη των καλωδίων και 

όλες οι μέθοδοι εγκατάστασής των πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Επίβλεψη 

και πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη όδευση. 

2. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα 

καλώδια και τα εξαρτήματά τους δεν εγκαθίστανται κατά τρόπο ή υπό συνθήκες 

που ενδέχεται να τους προκαλέσουν ηλεκτρολυτική ή άλλη διαβρωτική δράση ή 

φθορά, ούτε να έχουν ως συνέπεια την μείωση της απόδοσής τους κατά τη 

λειτουργία. 
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Στεγανοποίηση Οπών Διέλευσης Καλωδίων σε Τοίχους και Δάπεδα 

1. Μετά την ολοκλήρωση των καλωδιώσεων, όλα τα ανοίγματα διέλευσης καλωδίων 

σε τοίχους και δάπεδα ή οροφές πρέπει να στεγανοποιηθούν με την χρήση 

αντιπυρικού υλικού. Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει την προτεινόμενη μέθοδο 

στεγανοποίησης για έγκριση από την Επίβλεψη. 
 
 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Περιγραφή Εργασιών 

1. Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια και 

εγκατάσταση εσχάρων καλωδίων, κλιμάκων, καλωδίων, σωληνώσεων και 

οχετών όδευσης. 

2. Γενικώς, ισχύουν οι Εθνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-03: 2009 
 

Πρότυπα -Παραπομπές 

1. EN 50085 -1 

2. EN 50086 -1 

3. EN 50086 - 2-1 

4. EN 50086 - 2-2 

5. EN 50086 - 2-3 

6. EN 50086 - 2-4 

7. EN 60423 

8. IEC 1461 
 

Υλικά 

Εσχάρες Καλωδίων 

1. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι κατασκευασμένες από διάτρητο μαλακό χάλυβα 

γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 1461. 

2. Οι εσχάρες καλωδίων θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 
 

Πλάτος (mm) Ύψος Φλάντζας 
(mm) 

Πάχος (mm) 

100 – 150 60 κατ’ ελάχιστον 1.0 

200 - 250 60 κατ’ ελάχιστον 1.5 

300 - 450 85 κατ’ ελάχιστον 1.5 

500 - 1000 110 κατ’ ελάχιστον 2.0 

3. Οι πινακίδες σήμανσης σε εσχάρες καλωδίων θα είναι ανθεκτικές, θα αντέχουν 

στην υγρασία και θα είναι σύμφωνες με την κωδικοποίηση που έχει δοθεί στα 

εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια μελετών. 
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4. Ένας αγωγός γείωσης 70 mm2 θα εγκατασταθεί στις εσχάρες καλωδίων διανομής 

ισχύος ενώ αγωγός γείωσης 35 mm2 θα εγκατασταθεί στις εσχάρες καλωδίων 

φωτισμού και ασθενών ρευμάτων, σε συνδυασμό με το κύριο σύστημα γειώσεων 
 

Σωληνώσεις 

1. Οι σωληνώσεις θα είναι από συγκολλημένο χάλυβα, βαρέως τύπου με κοχλιωτά 

άκρα. Δεν θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες διέλευσης καλωδίων με εσωτερική 

διάμετρο μικρότερη από 20mm. Όλοι οι χαλύβδινοι σωλήνες και τα εξαρτήματά 

τους θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ. 

2. Όλα τα κιβώτια έλξης καλωδίων και τα κιβώτια συνδέσεων θα είναι ικανού 

μεγέθους, προκειμένου να επιτρέπουν στα καλώδια να εισέρχονται και να 

εξέρχονται με ευκολία. Θα είναι κατασκευασμένα από μαλακό σίδηρο 

γαλβανισμένα εν θερμώ και η επιφάνεια σύνδεσης θα έχει υποστεί επεξεργασία 

προκειμένου να ην εισέρχεται σκόνη. 

3. Όλα τα κυκλικά κιβώτια θα φέρουν μακριά στόμια εσωτερικά σπειρωμένα με 

ενσωματωμένη προεξοχή για την σωστή στερέωση των σωληνώσεων και έναν 

σταθερό ακροδέκτη γείωσης από ορείχαλκο, συνδεδεμένο και κοχλιωμένο στη 

βάση του κιβωτίου. 

4. Όλοι οι εύκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ και 

υδατοστεγανοί εφοδιασμένοι με επιστόμια από ορείχαλκο. Θα εγκατασταθούν 

εξωτερικοί αγωγοί γείωσης, στερεωμένοι κατά μήκος των εύκαμπτων σωλήνων. 

 

Οχετοί όδευσης καλωδίων 

Όπου απαιτείται οχετός όδευσης, αυτός θα είναι γαλβανισμένος και 

κατασκευασμένος από φύλλα χάλυβα ελάχιστου πάχους 1,65mm για ομοεπίπεδη 

όδευση στο δάπεδο και ελάχιστου πάχους 1,2mm για όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

Επίσης θα διαθέτει σε όλο το μήκος του αφαιρούμενο κάλυμμα με κοχλιωτές 

στερεώσεις. 

 

Εγκατάσταση 

Εσχάρες Καλωδίων 

1. Τα καλώδια θα τοποθετούνται σε δύο το πολύ στρώσεις πάνω στην εσχάρα 

καλωδίων, εκτός εάν έχει εγκριθεί διαφορετικά, και θα είναι προσεκτικά 

τοποθετημένα και στηριγμένα. Ο χώρος που θα καταλαμβάνουν τα καλώδια δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 80% της χωρητικότητας της εσχάρας και θα συμφωνεί με 

τους σχετικούς κανονισμούς. 

2. Η εσχάρα καλωδίων θα κόπτεται μόνο κατά μήκος μιας γραμμής (που δεν 

περιλαμβάνει διατρήσεις). Όλα τα κομμένα άκρα θα υφίστανται επεξεργασία 

σύμφωνα με το αρχικό τελείωμα του μετάλλου. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί 
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συγκόλληση στην κατασκευή και σε γαλβανισμένες εσχάρες, θα χρησιμοποιηθεί 

βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο για την επεξεργασία αυτή. 

3. Δεν θα εκτελεσθούν εργασίες βαφής σε εξωτερικούς χώρους όταν υπάρχει πυκνή 

ομίχλη, χιόνι, ψιλή βροχόπτωση ή βροχή εκτός εάν τοποθετηθούν ειδικά 

καλύμματα και ληφθούν κατάλληλες προφυλάξεις προκειμένου να διατηρηθεί 

στεγνή η επιφάνεια (που θα βαφεί), με τη σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης. 

4. Στα σημεία όπου τα υλικά, τα οποία έχουν δεχθεί βαφή ή επικάλυψη κοπούν, 

διατρηθούν ή συγκολληθούν, η εκτεθειμένη επιφάνεια θα υποστεί άμεσα 

επεξεργασία με κατάλληλη προστατευτική βαφή. Ο τεχνίτης που θα εκτελέσει 

τις προαναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη βαφή, 

προκειμένου να επεξεργαστεί την εκτεθειμένη επιφάνεια άμεσα για την αποφυγή 

οξείδωσης. 

5. Οπές που ανοίγονται στην εσχάρα καλωδίων για τη διέλευση καλωδίων θα 

φέρουν πλαστικά παρεμβύσματα, ή εναλλακτικά, θα επενδυθούν εσωτερικά 

προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στα καλώδια. 

6. Όταν μια εσχάρα καλωδίων αλλάζει κατεύθυνση ή / και στάθμη, θα 

χρησιμοποιηθούν εργοστασιακές ή κατασκευασμένες κατά παραγγελία καμπύλες, 

«Τ» και τεμάχια προσαρμογής που θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό, με 

τα ίδια τελειώματα και το ίδιο πάχος όπως και οι ευθύγραμμες εσχάρες. Σε κάθε 

άκρο των καμπυλών και των «Τ», θα υπάρχει ευθύγραμμο τμήμα μήκους 

τουλάχιστον 100mm. Όλες οι καμπύλες ορθής γωνίας θα είναι εφοδιασμένες με 

συνδετικά ελάσματα. 

7. Οι εσχάρες καλωδίων θα είναι συνεχόμενες μέσα από όλους τους τοίχους και τα 

δάπεδα, ακόμα και αν ο συγκεκριμένος τοίχος ή πάτωμα έχει οριστεί ως 

πυράντοχο. 

8. Οι εσχάρες καλωδίων θα στηρίζονται με βραχίονες γαλβανισμένου εν θερμώ 

μαλακού χάλυβα σε τακτά διαστήματα με μέγιστο μήκος 1200mm ή μήκος 255mm 

στις καμπύλες, και στα «Τ» ή στο κέντρο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

φορτίου στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής. 

9. Κοχλίες με κεφαλή σε σχήμα σφαιρικού τομέα και περικόχλια από γαλβανισμένο 

χάλυβα θα χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση και σύνδεση των εσχάρων. Οι 

βραχίονες των εσχάρων καλωδίων θα έχουν ικανό βάθος προκειμένου να είναι 

δυνατή η πρόσβαση στο οπίσθιο μέρος της εσχάρας και να διευκολύνεται η 

τοποθέτηση στηρίξεων τύπου σέλας. 

10. Όλοι οι αρμοί των εσχάρων καλωδίων θα είναι ηλεκτρικά γεφυρωμένοι με 

κατάλληλες γέφυρες και κάθε συνδεδεμένο τμήμα θα είναι γειωμένο. Όλες οι 

γέφυρες θα συνδέονται με κοχλίες με ροδέλες ασφαλείας και περικόχλια. 

11. Όλα τα καλώδια εντός των σταθμών, υποσταθμών και βοηθητικών κτηρίων θα 

είναι τοποθετημένα με ασφάλεια μέσα στις εσχάρες καλωδίων με τη χρήση 

εγκεκριμένων λωρίδων σύσφιξης καλωδίων. Η οριζόντια και κατακόρυφη 

απόσταση μεταξύ των καλωδίων θα διατηρηθεί ώστε να μην επηρεασθεί η 
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ικανότητα μεταφοράς ρεύματος των καλωδίων. 
 

Σωλήνες διέλευσης καλωδίων 

1. Το μέγεθος των σωληνώσεων που θα επιλεγεί πρέπει να πληροί την απαίτηση ότι 

η ολική επιφάνεια διατομής που καταλαμβάνουν τα καλώδια που τοποθετούνται 

εντός των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% της εσωτερικής επιφάνειας 

διατομής των σωλήνων. 

2. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προδιαγραφές, οι τοποθετήσεις των  

καλωδιώσεων και συρματώσεων χαμηλής τάσης με καλώδια χωρίς περίβλημα θα 

γίνονται σε κοχλιωτές σωληνώσεις από συγκολλημένο χάλυβα βαρέως τύπου. Οι 

σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια θα στηρίζονται με τη χρήση 

στηριγμάτων τύπου σέλας σε απόσταση, στερεωμένες με μη σιδηρούς κοχλίες. 

3. Επιφανειακή τοποθέτηση ορίζεται ως η τοποθέτηση στην οποία η σωλήνωση 

τοποθετείται σε μία τελειωμένη επιφάνεια του κτηρίου, των τοίχων της σήραγγας 

και είναι ορατή υπό κανονικές συνθήκες. Όλες οι άλλες τοποθετήσεις 

περιγράφονται ως ομοεπίπεδες ή χωνευτές. 

4. Στα σημεία όπου το σύστημα των συρματώσεων είναι χωνευτό, θα 

χρησιμοποιηθούν κουτιά με ομοεπίπεδα καπάκια.  

5. Τις σωληνώσεις θα διατρέχει ένας ξεχωριστός μονωμένος αγωγός γείωσης, 

χρώματος πράσινου και κίτρινου, με δυνατότητες γείωσης σε όλα τα τερματικά 

σημεία. 

6. Σε όλα τα σημεία όπου η εγκατάσταση ορίζεται ως πυράντοχη, η είσοδος των 

σωλήνων που εισέρχονται στις περιοχές αυτές θα πραγματοποιείται μέσω 

τερματικού κιβωτίου, το οποίο θα είναι τοποθετημένο στην όδευση αμέσως πριν 

από το σημείο από το οποίο η σωλήνωση περνάει στην πυράντοχη περιοχή. 

Όλες οι σωληνώσεις, εντός της πυράντοχης περιοχής, θα είναι με σωλήνες άνευ 

ραφής γαλβανισμένους εν θερμώ. Όλα τα εξαρτήματα, οι υποδοχές κλπ.. των 

σωληνώσεων θα είναι γαλβανισμένα και θα έχει πιστοποιηθεί ότι είναι κατάλληλα 

για την πυράντοχη περιοχή όπως ορίζεται. 

7. Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών καλωδίωσης σε πυράντοχες περιοχές, όλες 

οι επιφάνειες των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία θα καθαρισθούν 

επιμελώς και θα λιπανθούν, πριν την κοχλίωση όλων των καλυμμάτων στην 

οριστική, πυράντοχη σταθερή τους θέση. 

8. Τα άκρα όλων των σωληνώσεων θα λιμαριστούν για την απομάκρυνση όλων των 

αιχμηρών γωνιών και ανωμαλιών, μετά την κοπή των κοχλιωτών σπειρών. Πριν 

την συναρμολόγηση θα απομακρυνθεί η σκόνη, η βαφή ή τα λάδια από τις 

κοχλιωτές σπείρες των σωληνώσεων, τις υποδοχές και τα εξαρτήματα. Όλες οι 

σωληνώσεις θα καθαρισθούν εσωτερικά πριν την τοποθέτηση των καλωδίων. 

Μετά τον καθαρισμό, θα περαστεί οδηγός για την όδευση των καλωδίων. 

9. Τα άκρα των σωληνώσεων θα στερεωθούν σε όλες τις ενώσεις. Στα σημεία όπου 
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οι σωληνώσεις καταλήγουν σε ασφαλειο-διακόπτες, πίνακες διανομής, κιβώτια 

συναρμογής ή κιβώτια διακοπτών χωρίς στόμια, θα συνδέονται με αυτά μέσω 

λείων αρσενικών επιστομίων με επένδυση από ορείχαλκο, ροδελών συμπίεσης 

και υποδοχέων, τα οποία καλύπτουν την κατηγορία προστασίας του εξοπλισμού, 

όπως έχει ορισθεί. 

10. Όλα τα εκτεθειμένα σπειρώματα και όλες οι καμπύλες θα υποστούν επεξεργασία 

με μία στρώση βαφής πλούσιας σε ψευδάργυρο μετά την συναρμολόγηση για την 

αποφυγή πρόωρης οξείδωσης. 

11. Όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα, μετά την τοποθέτησή τους, θα 

επιθεωρηθούν και οι επιφάνειες που έχουν γδαρθεί ή γραντζουνισθεί θα 

επιδιορθωθούν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Επίβλεψη. 

12. Όλες οι καμπύλες θα κατασκευαστούν επί τόπου για να ταιριάζουν στις συνθήκες 

και δεν θα επιτρέπονται περισσότερες από δύο ορθές γωνίες χωρίς την 

μεσολάβηση κιβωτίου έλξης καλωδίων. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξαρτημάτων 

«ταυ», γωνιακών εξαρτημάτων καθώς και σωληνωειδών περιβλημάτων είτε ως 

σημεία ελέγχου είτε συμπαγή με γωνία μικρότερη των 90ο. Γενικά, οι μακριές, 

ευθείες σωληνώσεις θα διαθέτουν κιβώτια έλξης καλωδίων τοποθετημένα σε 

μέγιστα διαστήματα 10m. 

13. Στην περίπτωση τοποθέτησης χωνευτών κυτίων διακλάδωσης σε βάθος 

μεγαλύτερο από το τυποποιημένο και προκειμένου το εμπρόσθιο τμήμα κάθε 

κουτιού να έρθει στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της οροφής ή του τοίχου θα 

χρησιμοποιηθούν ειδικά κυτία διακλάδωσης ή εναλλακτικά τυποποιημένα κυτία 

εφοδιασμένα με δακτυλίους προέκτασης. Γύρω από τους αρμούς τοποθέτησης 

στους δακτυλίους επέκτασης θα τοποθετηθεί κατάλληλη ταινία προκειμένου να 

αποφευχθεί η εισροή μη στερεοποιημένου σκυροδέματος. Γαλβανισμένα σύρματα 

έλξης θα τοποθετηθούν στα τμήματα όπου δεν θα τοποθετηθούν καλώδια στις 

σωληνώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών ή για σωληνώσεις όπου τα 

καλώδια θα τοποθετηθούν από τρίτους. 

14. Όλα τα κιβώτια σωληνώσεων θα είναι κοχλιωμένα πάνω ή μέσα σε τοίχους, 

οροφές, κλπ.. με ολόπασους χωνευτούς κοχλίες καταλλήλου μεγέθους. Οι οπές 

στα κιβώτια θα είναι κατάλληλα φρεζαρισμένες με τρόπο ώστε να μην προεξέχουν 

οι κεφαλές των κοχλιών στερέωσης. Όλα τα κιβώτια επιθεώρησης και έλξης 

καλωδίων θα διαθέτουν καλύμματα στερεωμένα με κοχλίες από ορείχαλκο με 

στρογγυλή κεφαλή. 

15. Στις κατακόρυφες διαδρομές σωληνώσεων θα τοποθετηθούν στηρίγματα σε 

απόσταση 1750 mm μεταξύ τους και στις οριζόντιες διαδρομές σε απόσταση 

1500mm, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις προδιαγραφές . 

16. Οι κατακόρυφες διαδρομές σωληνώσεων θα έχουν στηρίγματα σε μέγιστη 

απόσταση 300mm από τα σημεία διέλευσης από τα δάπεδα ή τις οροφές, τα 

υπόλοιπα στηρίγματα θα στερεωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

αποστάσεων και την εμφάνιση. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν σε κάθε πλευρά 
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καμπύλης σε μέγιστη απόσταση 300 mm από τα σημεία τομής με την κεντρική 

γραμμή των σωληνώσεων. 

17. Οι σωληνώσεις σε κοιλότητες της οροφής θα στηρίζονται ανεξάρτητα από τις 

ψευδοροφές. 

18. Στα σημεία όπου οι σωληνώσεις συναντούν αρμούς διαστολής, ο Ανάδοχος θα 

προβλέψει την τοποθέτηση συνδέσμου διαστολής στην θέση του αρμού 

διαστολής και σε ορθή γωνία προς αυτόν. Ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει επίσης 

συνδετικό καλώδιο γείωσης μεταξύ κάθε ακροδέκτη που έχει τοποθετηθεί στα 

πλησιέστερα κιβώτια σωληνώσεων σε κάθε πλευρά του συνδέσμου. 

19. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την διάταξη σωληνώσεων σε σημεία 

ρευματοδοτών που θα στερεωθούν σε έπιπλα, εξαρτήματα κουζίνας κτλ. Ο 

Ανάδοχος θα διαπιστώσει τις ακριβείς διαστάσεις του εξοπλισμού και των 

εξαρτημάτων προκειμένου όλες οι εργασίες σωληνώσεων να είναι καλυμμένες. 

20. Οι σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν σε μικρές εσοχές (σκοτίες) σε τοίχους και 

δάπεδα θα είναι σταθερά στερεωμένες με σφιγκτήρες σωληνώσεων και 

στηρίγματα. Οι στηρίξεις αυτές θα είναι ικανές να κρατούν από μόνες τους τις 

σωληνώσεις στη θέση τους. Οι σωληνώσεις που θα τοποθετηθούν σε μικρές 

εσοχές θα βαφούν με μία στρώση πισσασφαλτούχου ή ισοδύναμης 

αντιδιαβρωτικής βαφής πριν την συναρμολόγηση και μία ακόμη στρώση θα 

εφαρμοστεί σε όλες τις προσβάσιμες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων των 

σφιγκτήρων σωληνώσεων και των στηρίξεων μετά τη συναρμολόγησή τους. 

21. Οι καλωδιώσεις που είναι τοποθετημένες μέσα σε εσοχές και καλυμμένες με σοβά 

πρέπει να μπορούν να καλυφθούν με υλικό πάχους 6mm σε όλο το μήκος τους. 

22. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων υγρασίας. 

23. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος υδάτων, 

σκόνης ή απορριμμάτων στο σύστημα των σωληνώσεων κατά τη 

συναρμολόγηση. Κοχλιωτά μεταλλικά καλύμματα ή βύσματα θα χρησιμοποιηθούν 

για την προστασία των ανοικτών άκρων. Η απόφραξη των φραγμένων 

σωληνώσεων καλωδίων αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

24. Όλα τα συστήματα σωληνώσεων θα συναρμολογηθούν στο σύνολό τους με όλα 

τα εξαρτήματα και στη συνέχεια θα δοθούν προς επιθεώρηση και έγκριση από την 

Επίβλεψη, πριν την τοποθέτηση οποιωνδήποτε καλωδίων. 

25. Τα κιβώτια σωληνώσεων θα στερεωθούν στο κτήριο ανεξαρτήτως των 

σωληνώσεων, εκτός των σημείων όπου η διάτρηση του κιβωτίου θα παραβιάσει 

τις απαιτήσεις υδατοστεγανότητας. 

26. Στα σημεία όπου η εμφάνιση των σωληνώσεων μπορεί να βελτιωθεί με την χρήση 

εικονικών σωληνώσεων και στα σημεία όπου μία πιο σταθερή στήριξη της 

ανάρτησης των εξαρτημάτων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, τέτοιου είδους 

εικονικές σωληνώσεις και επεκτάσεις πρέπει να τοποθετηθούν. 

27. Στα σημεία όπου οι σωληνώσεις είναι εκτεθειμένες σε διαφορετικές θερμοκρασίες 
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(είτε λόγω των συνθηκών αέρα του περιβάλλοντα χώρου είτε λόγω του μέσου με 

το οποίο περιβάλλονται και βρίσκονται σε επαφή) σε οποιαδήποτε στιγμή, το 

τμήμα των καλωδιώσεων που δέχεται την υψηλότερη θερμοκρασία θα 

απομονωθεί από το τμήμα που δέχεται την χαμηλότερη θερμοκρασία μέσω ενός 

κιβωτίου σωληνώσεων που έχει πληρωθεί με εγκεκριμένο μόνιμα πλαστικό υλικό, 

που θα τοποθετηθεί μετά την ολοκλήρωση και πραγματοποίηση δοκιμών σε όλα 

τα καλώδια. Μια τέτοια κατάσταση θα προέκυπτε εάν οι σωληνώσεις που 

διέρχονται από ένα θερμαινόμενο κτίριο, οδεύουν σε εξωτερικούς χώρους. Όπου 

προβλέπονται γαλβανισμένες σωληνώσεις, όλα τα εξαρτήματα, τα κιβώτια 

διακοπτών και σχετικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση θα 

είναι επίσης γαλβανισμένα εκτός εάν έχει δοθεί διαφορετική εντολή από την 

Επίβλεψη. Το σύστημα σωλήνωσης θα είναι υδατοστεγανό, όταν πρόκειται να 

τοποθετηθεί εκτός κτηρίου. 

28. Οι σωληνώσεις που τοποθετούνται εντός του εδάφους θα είναι καλυμμένες με 

κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία με επικάλυψη. Η ταινία θα εκτείνεται σε μήκος 

150mm πέραν του σημείου από το οποίο οι καλωδιώσεις εξέρχονται από το 

έδαφος. Οι αρμοί στα γαλβανισμένα συστήματα σωληνώσεων θα είναι 

υδατοστεγανοί χρησιμοποιώντας μόλυβδο, βαφή αλουμινίου και κάνναβη ή/και 

παρεμβύσματα. Οι αρμοί θα είναι βιδωμένοι μερικώς πριν την εφαρμογή βαφής 

και κάνναβης προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτρική συνέχεια. 

29. Όλα τα προσαρμοζόμενα κιβώτια και καλύμματα θα είναι χυτοσιδηρά (grey iron), 

εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά. Στα σημεία όπου τα προσαρμοζόμενα 

κιβώτια έχουν τοποθετηθεί ομοεπίπεδα, τα καλύμματα θα είναι βαρέως τύπου με 

επικάλυψη 12mm σε όλες τις πλευρές. Το εσωτερικό βάθος του κιβωτίου δεν θα 

είναι μικρότερο των 40mm. 

30. Τα καλύμματα θα εξασφαλίζονται με κοχλίες στις γωνίες αλλά και με πρόσθετους 

κοχλίες, όπου αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί μέγιστη 

απόσταση 300mm μεταξύ των παρακείμενων κοχλιών. Οι κοχλίες στερέωσης θα 

είναι κατασκευασμένοι από ορείχαλκο (με στρογγυλή ή ημιστρόγγυλη κεφαλή). 

31. Ακόμα και για κιβώτια που είναι τοποθετημένα σε μη υδατοστεγανές περιοχές, το 

κάλυμμα θα έχει επιφάνεια, η οποία έχει υποστεί επεξεργασία περιμετρικά, ώστε 

να ταιριάζει με την επιφάνεια του κιβωτίου που έχει υποστεί όμοια επεξεργασία 

και θα φέρει επίσης παρέμβυσμα. 
 

Οχετοί (κανάλια) διέλευσης καλωδίων 

1. Οι οχετοί διέλευσης καλωδίων θα είναι καλά στερεωμένοι σε διαστήματα που δεν 

θα υπερβαίνουν τα 1000mm και θα προμηθεύονται έτοιμοι με κατά παραγγελία 

κατασκευασμένα εξαρτήματα, συνδετήρες, διαχωριστές, φλάντζες, συνδέσμους 

στήριξης καλωδίων, ράφια και συνδέσμους γείωσης από ορείχαλκο. 

2. Όπου απαιτείται από την Μελέτη, τα καλώδια θα μαρκαριστούν με την έγκριση της 

Επίβλεψης. Οι σφικτήρες θα τοποθετούνται σε απόσταση 600mm. Οι 
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κατακόρυφοι οχετοί διέλευσης καλωδίων θα είναι εξοπλισμένοι με στηρίγματα 

ώστε να αποφεύγεται η μηχανική καταπόνηση των καλωδίων. 
 

Υποδαπέδιοι οχετοί (κανάλια) διέλευσης καλωδίων 

1. Γενικά, οι υποδαπέδιοι οχετοί διέλευσης καλωδίων θα τοποθετηθούν σύμφωνα με 

τις προηγούμενες παραγράφους, με την εξαίρεση ότι θα εγκιβωτιστούν μέσα ή 

κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου. 

2. Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνες με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και 

τις προδιαγραφές επιδόσεων. Στα σημεία όπου διασταυρώνονται οι αρμοί 

διαστολής, ο Ανάδοχος θα προβλέψει την τοποθέτηση ζευκτήρων διαστολής στην 

θέση των αρμών διαστολής. 

3. Στις θέσεις που ορίζονται από τις Προδιαγραφές του εκάστοτε συστήματος θα 

προβλεφθούν σημεία επιθεώρησης. Αυτά θα αποτελούνται από χαλύβδινα 

διαιρούμενα κιβώτια με τοιχώματα πάχους τουλάχιστον 1,65mm με καλύμματα 

από κράμα κατάλληλα για το συγκεκριμένο τύπο δαπέδου. 

4. Κατάλληλα εξαρτήματα εξόδου θα προβλεφθούν στις θέσεις που απαιτούνται για 

τις συνδέσεις με τα διάφορα είδη εξοπλισμού. 

5. Όλοι οι υποδαπέδιοι οχετοί διέλευσης καλωδίων θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα συρμάτωσης με τα τελικά σημεία εξόδου. 

6. Οι σωληνώσεις θα είναι συνδεδεμένες με σημεία επιθεώρησης ή με σημεία 

εύκολης πρόσβασης. 

7. Το αλφάδιασμα και η ευθυγράμμιση των οχετών διέλευσης καλωδίων θα 

πραγματοποιηθούν με προσοχή και σε συνάρτηση με την στάθμη τελειωμένου 

δαπέδου. 

8. Οι οχετοί διέλευσης καλωδίου θα πρέπει να πακτωθούν από κάτω με 

τσιμεντοκονία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κενά τα οποία θα 

προκαλέσουν την υποχώρηση των οχετών διέλευσης καλωδίων κατά την 

εφαρμογή φορτίου στην επιφάνεια. 

9. Οι διασταυρώσεις των καλωδίων θα πραγματοποιούνται μόνο στα σημεία 

επιθεώρησης. 
 

Φρεάτια καλωδίων 

1. Τα καλώδια σε φρεάτια καλωδίων θα στηρίζονται με τη χρήση εσχάρων 

καλωδίων, σκαλών καλωδίων ή στηριγμάτων καλωδίων, τα οποία θα έχουν 

στερεωθεί στα τοιχώματα του φρεατίου, με τρόπο που να μην εμποδίζεται η 

πρόσβαση στο φρεάτιο καλωδίων για λόγους συντήρησης. Τα καλώδια των 

φρεατίων που δεν στηρίζονται δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Επίβλεψη. Τα 

φρεάτια θα πρέπει να είναι πάντα στεγνά με ευθύνη του Αναδόχου. 
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ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Γενικά 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση δοκιμών και τη θέση του 

συστήματος σε λειτουργία προκειμένου να καταδείξει ότι το σύνολο του 

εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί και των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί 

είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει 

προς έγκριση τα έντυπα διαδικασιών δοκιμών και θα διενεργήσει εργοστασιακές 

δοκιμές, επί τόπου του έργου δοκιμές και δοκιμές αποδοχής. 

2. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία θα περιλαμβάνει μια χρονική περίοδο 

Δοκιμών του Ολοκληρωμένου Συστήματος, η οποία θα ακολουθείται από χρονικό 

διάστημα Δοκιμαστικής Λειτουργίας για την γενική δοκιμή του συστήματος, την 

εκπαίδευση του προσωπικού και την εξοικείωσή του με το Σύστημα καθώς και για 

λόγους επαλήθευσης του προγράμματος λειτουργίας (time table). 

3. Εντός ενός εύλογους χρονικού διαστήματος από την ανάθεση της σύμβασης, ο 

Ανάδοχος θα παρουσιάσει συνοπτικό πρόγραμμα δοκιμών προκειμένου να 

διασφαλίσει ένα απόλυτα ασφαλές και λειτουργικό σύστημα. Οι διαδικασίες 

δοκιμών θα παρουσιάζουν ξεκάθαρα το εύρος των δοκιμών που καλύπτονται από 

κάθε υποβολή, τη μέθοδο δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής, την κατάσταση των 

σχετικών σχεδίων (ή τροποποιήσεων) και τη θέση. 

4. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές ώστε να ελεγχθεί εάν ο εξοπλισμός και 

τα υλικά συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές. Εάν είναι δυνατόν, οι δοκιμές 

θα πρέπει να πραγματοποιηθούν υπό συνθήκες λειτουργίας. Όλα τα 

αποτελέσματα των δοκιμών υποβάλλονται προς έγκριση. Δοκιμές θέσης σε 

λειτουργία θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα συστήματα ώστε να επαληθευθεί ότι 

η λειτουργία τους συμμορφώνεται προς τις προδιαγραφές. 

5. Για κάθε δοκιμή ο Εργοδότης θα ειδοποιείται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα. 

Οι δοκιμές θα πρέπει, εν γένει, να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον 

Εργοδότη και βάσει προγράμματος που θα συμφωνηθεί με αυτόν. Μετά από κάθε 

δοκιμή, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον Εργοδότη έκθεση κάθε δοκιμής 

και μέτρησης σε έξι (6) αντίγραφα. 

6. Όλες οι δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

IEC εάν υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προδιαγραφή IEC, η δοκιμή 

θα πραγματοποιείται σύμφωνα με σχετικό Εθνικό πρότυπο μετά από έγκριση της 

Επίβλεψης. 

7. Ο Κ.τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση προς τις 

προδιαγραφές. 

8. Όλα τα υλικά, ο συναρμολογημένος εξοπλισμός ή τα συστήματα που δεν 

αντεπεξέρχονται με επιτυχία τις δοκιμές δεν θα χρησιμοποιούνται. Εάν τα 

παραπάνω έχουν ήδη εγκατασταθεί προς χρήση από προηγούμενες παραδόσεις, 
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ο Εργοδότης μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιβεβαιωτικές δοκιμές. 

9. Πέρα από τις δοκιμές σειράς και κάθε είδους δοκιμές τύπου που αποτελούν 

τμήμα των Εργοστασιακών Δοκιμών Αποδοχής, ενδέχεται να απαιτηθεί η 

εκτέλεση ειδικών δοκιμών στα έργα του κατασκευαστή, προκειμένου να 

καταδειχθεί η καταλληλότητα του εξοπλισμού σε περιβάλλον λειτουργίας 

σιδηροδρόμων. 

10. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις δαπάνες που αφορούν Δοκιμές, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τυχόν 

εξειδικευμένου προσωπικού ή ανεξάρτητων εκτιμητών. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

επίσης τυχόν δαπάνες που προέκυψαν λόγω επαναληπτικών δοκιμών που 

προκαλούνται από ελαττώματα ή αδυναμία του εξοπλισμού να εκπληρώσει τις 

απαιτήσεις της Σύμβασης στα πρώτα στάδια. 

11. Σε περίπτωση που εκτελούνται τυχόν δοκιμές σε χώρες εκτός Ελλάδος, ο 

Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις ρυθμίσεις που αφορούν την υποδοχή, 

διαμονή σε ξενοδοχείο και μετακινήσεις του Εργοδότη, του Εκπροσώπου του 

Εργοδότη ή / και οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του. 
 

Ορισμοί 

1. Εργοστασιακές Δοκιμές Σειράς 

2. Πρόκειται για δοκιμές που πραγματοποιούνται σε κάθε έτοιμο εξοπλισμό στον 

τόπο της βιομηχανικής του κατασκευής. 

3. Εργοστασιακές Δοκιμές Τύπου 

4. Πρόκειται για δοκιμές που πραγματοποιούνται στις πρώτες ή (κατόπιν 

συμφωνίας) και σε ακόλουθες μονάδες εξοπλισμού, στον τόπο της βιομηχανικής 

του κατασκευής. 
 

Δοκιμές Εγκατάστασης 

1. Μετά την εγκατάσταση, οι δοκιμές εξοπλισμού θα περιλαμβάνουν τα εξής:  

a. Οπτικούς ελέγχους για πληρότητα εγκατάστασης 

b. Μετρήσεις των ανοχών εγκατάστασης 

c. Επαλήθευση της Πολικότητας Καλωδίων Ισχύος  

d. Δοκιμή μόνωσης και διηλεκτρική δοκιμή 

e. Έλεγχο χαρακτηριστικών λειτουργίας και μηχανικής αλληλασφάλισης.  

f. Έλεγχο βοηθητικών συσκευών 

g. Επαλήθευση της τάσης ελέγχου 

h. Προσομοίωση ενεργοποίησης ηλεκτρονόμων προστασίας  

i. Μέτρηση της αντίστασης γείωσης 
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j. Δοκιμή λειτουργίας των PLC 

k. Επαλήθευση των ρυθμίσεων ηλεκτρονόμων 

l. Ότι άλλο απαιτηθεί από την Μελέτη Εφαρμογής. 
 

Θέση του Συστήματος σε Λειτουργία 

1. Μετά τις δοκιμές εγκατάστασης του εξοπλισμού και μετά τη εκτέλεση των 

διασυνδέσεων ολόκληρου του συστήματος, θα εκτελεστούν οι δοκιμές θέσης του 

συστήματος σε λειτουργία που θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

a. Έλεγχος της συνολικής λειτουργίας του συστήματος, ώστε να αποδειχθεί η 

συμμόρφωσή του προς τη μελέτη 

b. Έλεγχο των σημείων επαφής του εγκατεστημένου εξοπλισμού με άλλα 

σχετιζόμενα συστήματος. 

c. Αναγγελία όλων των σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

προσομοιώσεων 

d. Έλεγχος αλληλομανδαλώσεων μέσω κλειδιών. 
 

Θέση σε Λειτουργία των Σημείων Αλληλεπίδρασης (Interfaces) 

1. Με τις δοκιμές αυτές θα επαληθεύεται η λειτουργική σχέση μεταξύ συστημάτων 

και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

a. Επαλήθευση όλων των χαρακτηριστικών του συστήματος τηλεχειρισμού, 

της σήμανσης των σφαλμάτων και μεταφοράς δεδομένων ψηφιακών και 

αναλογικών. 

b. Ότι άλλο απαιτηθεί από τον Κύριο του Έργου (Κ.τ.Ε). 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Γενικά 
1. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει επαρκή κατ’ είδος και κατ’ αριθμό ανταλλακτικά 

ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η διαθεσιμότητα του συστήματος παροχής 

ενέργειας όσο και η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των πλατειών. Ο 

Ανάδοχος θα παράσχει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά, όπως απαιτείται από τις 

Γενικές Προδιαγραφές. Τα παρακάτω ανταλλακτικά περιλαμβάνουν 

κεφαλαιουχικά ανταλλακτικά για επιλεγμένα συστήματα ή υποσυστήματα 

κρίσιμα για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Έργου. Ο κατάλογος των 

βασικών ανταλλακτικών θα εγκριθεί από την Επίβλεψη κατά την έναρξη της 

περιόδου συντήρησης και κατά το πέρας αυτής, μετά από κανονική φθορά και 

αντικατάσταση, τα παρακάτω ανταλλακτικά κατ’ ελάχιστον πρέπει να είναι 

διαθέσιμα: 

2. 5% από κάθε τύπο εξαρτήματος (ελάχιστη ποσότητα 1 τεμάχιο) του 

συστήματος φωτισμού (συμπεριλαμβανομένων των φωτιστικών σωμάτων, 

λαμπτήρων, ρευματοδοτών, πυράντοχων καλωδίων) 

3. 5% από κάθε τύπο εξοπλισμού (ελάχιστη ποσότητα 1 τεμάχιο) μέσα σε 

πίνακες φωτισμού 

4. Δύο τεμάχια από κάθε μέγεθος και τύπο ασφαλειών, βάσεων ασφαλειών, 

μονωτήρων ασφαλειών και χαμηλής τάσεως μικραυτομάτων διακοπτών, 

ηλεκτρονόμων, βάσεων ηλεκτρονόμων, ανιχνευτών, υγροστατών, 

θερμοστατών, επαφέων, εναλλακτών, πυκνωτών, πηνίων, διόδων, thyristors, 

φισών, απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κομβίων, modules, τυπωμένων 

κυκλωμάτων, συσκευών ελέγχου γραμμής (line test devices), συσκευών 

τηλεαπόζευξης, διακοπτών, επαφών, πηνίων επαφέων, αντιστάσεων, 

ρευματοδοτών, LEDs, ενδεικτικών λυχνιών σήμανσης, λαμπτήρων, bulbs, 

φωτιστικών σωμάτων πινάκων, μετρητών, δοκιμαστικών κυτίων, σφιγκτήρων, 

ελατηρίων, στηριγμάτων, μετασχηματιστών έντασης και τάσης, 

μετασχηματιστών απομόνωσης, στραγγαλιστικών πηνίων, μετατροπέων 

(converters), χειριστηρίων ελέγχου, και καλυμμάτων του συστήματος παροχής 

και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

 
 

 
1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α.ΔΕΝΔΡΑ             

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓ. 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(lt.) ΥΨΟΣ (m) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

ΠΟΣΟΤΗ
Τ. 

(σε τεμ.) 

1 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ Pinus pinea Ν.Δ5 90 2,50-3,00 18/20 8 

2 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum Ν.Δ6 90 2,50-3,00 16/18 14 

3 ΜΑΓΝΩΛΙΑ ΔΕΝΔΡΟ Magnolia x grandiflora Ν.Δ7 90 3,00-3,50 16/18 12 

4 ΤΙΛΙΑ Tilia tomentosa N.Δ5 90 3,00-3,50 18/20 8 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ        42                 

Β. ΘΑΜΝΟΙ             

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓ. 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(lt.) 
ΥΨΟΣ 
(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΑΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗ
Τ. 

(σε τεμ.) 

1 ΒΙΓΚΑ Vinca major variegata Ν.Θ1 2 10-20 3 64 

2 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ Eleagnus x ebbignei Θ3 3 60-80 3 310 

3 ΚΑΡΕΞ TESTACEA Carex testacea Ν.Θ2 3 30-40 - 572 

4 ΜΙΣΧΑΝΘΟΣ Miscanthus sinensis Ν.Θ2 3 30-40 - 188 

5   ΠΕΝΝΙΣΕΤΟΥΜ       
  PURPUREUM 

  Pennisetum purpureum Ν.Θ2 3 30-40 - 362   

6 ΣΤΙΠΑ Stipa tenuissima Ν.Θ2 3 30-40 - 412 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ           1908 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ           1950 

2. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 688m2 
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1.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
 

Α.ΔΕΝΔΡΑ             

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓ. 

ΜΠΑΛΑ 
ΧΩΜΑΤΟΣ 

(lt.) ΥΨΟΣ (m) 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 
ΚΟΡΜΟΥ (cm) 

ΠΟΣΟΤΗΤ. 
(σε τεμ.) 

1 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ Cercis siliquastrum Ν.Δ6 90 2,50-3,00 16/18 26 

2 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 
ΟΡΘΟΚΛΑΔΟ 

Cupressus semprevinens 
"pyramidalis" 

Ν.Δ5 70 3,50-4,00 - 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ        32   

Β. ΘΑΜΝΟΙ             

Α/Α ΚΟΙΝΗ ΟΝOΜΑΣΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓ. 

ΟΓΚΟΣ 
ΦΥΤΟΔΟΧΕΙ

ΟΥ (lt.) 
ΥΨΟΣ 
(cm) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΑΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤ. 
(σε τεμ.) 

1 ΑΚΑΝΘΟΣ Acanthus mollis Ν.Θ2 3 30/40  -  440 

2 ΑΚΟΡΟΥΣ Acorus variegatus Ν.Θ2 3 20/30 - 372 

3 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ:           

  ΔΥΟΣΜΟΣ Mentha spicata Ν.Θ1 3 20   3-5 172 

    ΜΕΝΤΑ   Mentha piperita Ν.Θ1 3 20   3-5 172   

  ΡΙΓΑΝΗ Origanum vulgare Ν.Θ1 3 20   3-5 172 

  ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ Mentha pulegium Ν.Θ1 3 20   3-5 172 

4 ΒΙΓΚΑ Vinca major variegata Ν.Θ1 2 10-20 3 436 

5 ΓΙΑΣΕΜΙ ΚΙΤΡΙΝΟ   Jasminum nudiflorum A3 3 1,50-2,00 5 374   

6 ΕΚΟΥΙΣΕΤΟΥΜ Equisetum hyemale Ν.Θ4 5 40-60 - 172 

7 ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ Eleagnus x ebbingei Θ3 8 60-80 3 184 

8 ΚΥΔΩΝΙΑΣΤΡΟ 
DAMMERI 

Cotoneaster dammeri Θ3 3 40-60 - 374 

9 ΟΦΙΟΠΟΓΩΝ Ophiopogom japonicus Ν.Θ2 3 20 - 252 

10 ΣΑΛΒΙΑ 
FARINACEA 

Salvia farinacea Ν.Θ3 3 40-60 - 456 

11 ΣΑΛΒΙΑ GREGGI Salvia greggi Ν.Θ3 3 40-60 - 656 

12 ΥΠΕΡΙΚΟ ΕΡΠΟΝ Hypericum calycinum Θ3 3 60-80 5 1110 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ           5514 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΩΝ           5546 

2. ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 87m2 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

 
2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε είδος εργασίας θα είναι αρίστης ποιότητας του 

εμπορίου. Στα υλικά συμπεριλαμβάνονται: το φυτικό υλικό, οι εισροές (λιπάσματα, 

εδαφοβελτιωτικά, κ.λ.π.) και τα λοιπά βοηθητικά, όπως πάσσαλοι, υλικά προσδέσεων, κ.λ.π. 

Κάθε εργασία θα εκτελεστεί με τον τρόπο που πρέπει, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα 

κεφάλαια και σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων που έχουν οριστεί από τον 

υπεύθυνο του έργου. 

 
2.1.1 ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ 

Το προσφερόμενο, από τον ανάδοχο, φυτικό υλικό θα πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να είναι αρίστης ποιότητος και 

εμφανίσεως, απαλλαγμένο από εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, πλουσίου 

και υγιούς ριζικού συστήματος και ανεπτυγμένο εντός φυτοδοχείων με αδιατάραχτες μπάλες 

(προκαταρτικός φυτοπαθολογικός έλεγχος στο φυτώριο είναι επιδιωκόμενος). 

Όλα τα φυτά θα συμφωνούν απόλυτα με το όνομά τους και ένα από κάθε ομάδα ή  σύνολο 

ίδιων φυτών θα έχει ετικέτα με το όνομα και το μέγεθος των φυτών σύμφωνα με την 

επικρατούσα στα φυτώρια πρακτική. Σε κάθε περίπτωση τα βοτανικά ονόματα θα 

υπερισχύουν των κοινών ονομάτων. 

Για κάθε ένα από κάθε ομάδα είδους ή  για το σύνολο του ίδιου είδους, θα υπάρχει 

φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που θα το συνοδεύει. Ειδικά για τα δένδρα ελιάς, θα πρέπει να 

συνοδεύεται το καθένα από δικό του διαβατήριο. φυτοϋγείας.  

 

Το φυτικό υλικό  κατά είδος, αριθμό, μέγεθος, ηλικία και κατηγορία είναι αυτό που 

περιγράφουν οι προδιαγραφές: 

 

 Τα δέντρα θα έχουν καλά αναπτυγμένη κόμη, ύψος κορμού όπως αναφέρεται στον 

πίνακα 5.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και στον πίνακα 5.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, μετρούμενο από το λαιμό της ρίζας 

μέχρι την διακλάδωση του κορμού και ελάχιστη περίμετρο κορμού, όπως αναφέρεται 

στον ίδιο πίνακα, η οποία μετράται σε ύψος 1μ. από το λαιμό της ρίζας. Όλα τα 

δένδρα θα είναι καλά διακλαδισμένα (η διακλάδωση να αποτελείται τουλάχιστον από 

3-5 κλάδους), με ευθυτενή κορμό, με καλά σχηματισμένη κόμη και σχήμα κόμης 

χαρακτηριστικό του είδους τους. 
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 Οι θάμνοι θα είναι διακλαδισμένοι από το λαιμό της ρίζας και θα έχουν κανονικά 

διαμορφωμένο σχήμα και ύψος ανάλογα με το είδος. Αναλυτικά τα είδη που 

προτείνονται και οι προδιαγραφές τους δίδονται στον πίνακα 5.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. Και 

στον πίνακα 5.3.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ.  

 Οι εργασίες περιλαμβάνουν την προετοιμασία των υπό φύτευση περιοχών, τη 

προμήθεια, τη μεταφορά και διάστρωση κηπαίου χώματος, την ενσωμάτωση 

λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών, την προμήθεια, μεταφορά, διανομή και τη 

φύτευση των φυτικών ειδών. 

 

Προμήθεια φυτικού υλικού 

 Η προμήθεια φυτικού υλικού θα γίνει στις ποσότητες που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση του έργου και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται 

στο παρόν τεύχος. Οι προδιαγραφές θα τηρούνται αυστηρά και  ο επιβλέπων 

γεωπόνος θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει φυτικό υλικό που δεν τηρεί τις 

προδιαγραφές αυτές, δεν είναι υγιές και η εμφάνιση τους δεν κρίνεται ικανοποιητική.  

 

Χειρισμός Υλικών 

Κατά τη μεταφορά από το φυτώριο αλλά και εντός του εργοταξίου, όλα τα φυτά θα 

συσκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από την υπερβολική ζέστη ή κρύο, 

τον ήλιο, τον άνεμο και άλλους κλιματικούς παράγοντες. 

Η αποθήκευση των φυτών στο εργοτάξιο θα είναι εξασφαλισμένη όπως επίσης και η 

προστασία τους από ήλιο, άνεμο, και εργασίες κατασκευής. Θα αποθηκεύονται σε 

εγκεκριμένο και καλά αεριζόμενο χώρο και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άρδευση αυτών. 

Όλες οι μπάλες χώματος φυτών θα είναι συμπαγείς και άθικτες. 

Όλα τα φυτά θα κρατιούνται κατά τις μετακινήσεις τους από τους εργάτες, από το 

φυτοδοχείο και όχι μόνο από τον κορμό του φυτού, ώστε να μην καταστρέφεται το ριζικό 

σύστημα του φυτού κατά τη μεταφορά . Η κόμη του κάθε δέντρου θα δένεται προσεκτικά, 

ώστε να αποφεύγεται το σπάσιμο των κλάδων. 

Όλα τα φυτά που αποθηκεύονται επί τόπου του έργου θα είναι πάντοτε κατάλληλα 

προστατευμένα από τραυματισμούς . 

 

Εγγυήσεις 

Το φυτικό υλικό θα είναι εγγυημένο για τη διάρκεια της μεταφοράς επί τόπου, της 

εγκατάστασης και όλης της περιόδου συντήρησης μέχρι την οριστική παραλαβή. 
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1. Όλα τα φυτά που δεν θα παρουσιάζουν εμφανή σημεία ευδοκίμησης, θα 

αντικατασταθούν μόλις το επιτρέψει ο καιρός και αφού ειδοποιηθούν οι επιβλέποντες 

του έργου. 

2. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση  θα είναι του ιδίου είδους και 

μεγέθους όπως τα αρχικώς προδιαγραφόμενα. Όλη η εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών, των εργατικών, και του εξοπλισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί στις αντικαταστάσεις, θα επιβαρύνει τον εργολάβο πρασίνου. Τα 

φυτά της αντικατάστασης θα έχουν την ίδια εγγύηση όπως καθορίζεται παραπάνω. 

Κάθε ζημιά ακόμη και ίχνη τροχοφόρου σε χώρους φύτευσης, που προκλήθηκε κατά 

την εκτέλεση της αντικατάστασης, θα επιδιορθώνονται αμέσως. 

3. Τα φυτά που κατά το πέρας της περιόδου εγγύησης είναι σε αμφίβολη κατάσταση 

αντικαθίστανται, εκτός εάν κατά τη γνώμη του υπεύθυνου επιβλέποντα είναι σκόπιμο 

να επεκταθεί η περίοδος εγγύησης κατά μία πλήρη περίοδο ανάπτυξης. 

 

 

2.1.2 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Προτείνεται μίγμα ψυχρόφιλου χλοοτάπητα, είδους Φεστούκας (Festuca arudinacea), 
έτοιμος, σε ρολό 
 
Ο έτοιμος χλοοτάπητας θα είναι ηλικίας 6 μηνών και άνω και θα έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 Χώμα υποστρώματος αμμώδες  

 Ύψος κουρέματος 2-5 εκ. 

 Το thach να μην ξεπερνά τα 12.5χιλ. 

 Άριστη φυτο-υγιεινή κατάσταση χωρίς εντομολογικές και μυκητολογικές 

προσβολές 

 Παντελή έλλειψη αγρωστωδών ή πλατύφυλλων ζιζανίων 

 Μεγάλη πυκνότητα φυλλώματος 

Η προμήθεια του χλοοτάπητα θα γίνει από εταιρεία, η οποία έχει άδεια παραγωγής έτοιμου 

χλοοτάπητα, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από την Νομοθεσία.  

 

2.1.3 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα συσκευασμένα υλικά θα παραδοθούν σε συσκευασίες όπου αναγράφονται: 

 Το βάρος ή ο όγκος 

 Η ανάλυση του υλικού 

 Το όνομα του κατασκευαστή 
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Θα προστεθούν τα υλικά από φθορές κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση τους. 

Επίσης, θα διατεθεί ασφαλής αποθήκευση για πολύτιμα και φθαρτά υλικά. 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  

Το κηπευτικό χώμα θα είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για την 

εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 

Το χώμα θα πρέπει να είναι κοσκινισμένο κηπόχωμα, με  περιεκτικότητα σε οργανικά 

υλικά, μεγάλη υδατοπερατότητα και υδατοϊκανότητα και περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l.  

Περιεκτικότητα σε άργιλλο όχι περισσότερο από 30% και άμμο τουλάχιστον 55% με 

επαρκή ποσότητα οργανικής ουσίας. 

Θα είναι γόνιμο και εύθρυπτο, προερχόμενο από βάθος εκσκαφής έως 0,70μ., pH 6,0-

7,5, απαλλαγμένο από ξένες προσμίξεις, όπως υλικά από κατεδαφίσεις, μπάζα, πέτρες ή 

χαλίκια, ρίζες και πολυετή ζιζάνια. 

Επίσης, θα είναι απαλλαγμένο εντόμων και νηματωδών παθογόνων.  

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  

Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά. Θα χρησιμοποιηθεί 

οργανικό compost, φυτικής προέλευσης απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων, έντομα, 

νηματώδεις, βαρέα μέταλλα και τοξικές ουσίες, για την αύξηση της περιεκτικότητας της 

οργανικής ουσίας του εδάφους. Το προϊόν θα πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις και η προμήθεια να γίνει από παραγωγό, ο οποίος έχει όλες τις 

απαιτούμενες από τον Νόμο άδειες και πιστοποιήσεις. 

 

ΠΕΡΛΙΤΗΣ 

Είναι ανόργανο αργιλλοπυριτικό ορυκτό, ηφαιστιογενούς προέλευσης με κόκκους 

διαμέτρου 1-5mm., ελαφρύς (80-110 kgr/m3), χημικά αδρανής με pH 6,5-7,5 και εντελώς 

απαλλαγμένος από σπόρους ζιζανίων και φυτοπαθογόνα.  

Ο περλίτης συνιστάται ιδιαίτερα για εδάφη με μειωμένη στραγγιστική ικανότητα γιατί 

βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους (υφή- δομή), αυξάνει το πορώδες, εξασφαλίζει τον 

αερισμό της ρίζας του φυτού και διευκολύνει την ανάπτυξή της. Επίσης βελτιώνει τη 

στράγγιση, κατακρατώντας τα θρεπτικά συστατικά και την υγρασία, τα οποία τα αποδίδει 

στη ρίζα του φυτού.  

 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

Τα λιπάσματα θα είναι του εμπορίου, κοκκώδους τύπου, με ομοιογενή σύσταση, ξηρά και 

σπειρωτά και θα παραδοθούν  επί τόπου σε σφραγισμένη συσκευασία με σημειωμένη 

την υπεύθυνη χημική ανάλυση από τον κατασκευαστή και το βάρος. 
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Για τα δένδρα και τους θάμνους προτείνεται λίπασμα σε κοκκώδη μορφή, τύπου 11-15-

15, σε ποσότητα, 100 gr για κάθε δένδρο και 20 gr για κάθε θάμνο. 

Για τον χλοοτάπητα θα είναι τύπου 11-15-15, σε αναλογία 40 kg/στρέμμα ή σύμφωνα με 

τις οδηγίες που αναφέρονται στην συσκευασία.   

 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ 

Οι πάσσαλοι θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των δέντρων, θα είναι από ξύλο 

καστανιάς, ευθυτενείς, κυλινδρικοί, ύψους 3μ. και διαμέτρου 8εκ. Δεν θα έχουν 

προβλήματα από προσβολές εντόμων ή μυκήτων και θα είναι πελεκητοί στο ένα άκρο 

τους και εμποτισμένοι με πίσσα μέχρι ύψος 0,50μ.. 

Για την πρόσδεση των δέντρων στους πασσάλους θα χρησιμοποιηθούν τρεις ελαστικοί 

σύνδεσμοι ανά δένδρο, όπως φαίνεται στο Σχέδιο Φ-03 ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 

ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

 

ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Τρισδιάστατο υδατοπερατό πλέγμα που τοποθετείται σε κεκλιμένες επιφάνειες 

με κλίση έως και 100% για τον οπλισμό της επιφάνειας εφαρμογής, χωρίς την προσθήκη 

σκυροδέματος, την διατήρηση της υδατοπερατότητας και την αποτροπή διάβρωσης του 

εδάφους. 

Το τρισδιάστατο πλέγμα αποτελεί ένα καινοτόμο τρόπο ενίσχυσης και συγκράτησης των 

πρανών σε έντονα κεκλιμένες επιφάνειες.  

Τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με συναρμογές ειδικού τύπου και εγκιβωτίζουν το 

έδαφος ή 

εδαφικά μίγματα προκειμένου η τελική επιφάνεια να φυτευθεί. 

Ένα τετραγωνικό μέτρο (1τμ.) του συστήματος υδατοπερατού δαπέδου αποτελείται από: 

 9 στοιχεία πλέγματος διαστάσεων 330×330mm×50mm 

 Εξειδικευμένα μεταλλικά αγκύρια για σταθεροποίηση του πλέγματος στο έδαφος 

 

 

2.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

2.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

2.2.1.1 ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

Τα υφιστάμενα δένδρα Πλατάνου στην περιοχή του έργου, θα ήταν πολύ σημαντικό να 

προστατευτούν από το μεταχρωματικό έλκος που πλήττει την ευρύτερη περιοχή των 

Τρικάλων. 
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Η κοπή των Πλατάνων στην δυτική πλευρά της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, που έχει 

γίνει τα παρελθόντα έτη, προκειμένου  προστατευτούν τα υγιή πιθανώς να μην έχει 

εξαλείψει τον κίνδυνο. 

Ο Δρ. Π. Τσόπελας και το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, μας εξήγησαν ότι: «Ο μύκητας 

Ceratocystis platani που προκαλεί την ασθένεια, επιβιώνει στις νεκρές ρίζες των 

προσβεβλημένων δένδρων και στο χώμα για αρκετά χρόνια μετά τη νέκρωση των 

προσβεβλημένων δένδρων. Η ασθένεια μεταδίδεται και με μηχανήματα εκσκαφής, οπότε 

μπορούν να προκληθούν προσβολές σε πλατείες που γίνονται αναπλάσεις. Η 

απολύμανση των μηχανημάτων εκσκαφής δεν παρέχει καμιά εγγύηση για την αποφυγή 

προσβολών» 

Για την προστασία των υφιστάμενων δένδρων Πλατάνου, θα πρέπει να γίνει προσεκτική 

επιλογή διαφορετικού σκαπτικού μηχανήματος για την περιοχή αυτήν. 

Επίσης τα χώματα της μολυσμένης πλευράς, θα πρέπει να αφαιρεθούν και να 

απομακρυνθούν από το έργο. Και φυσικά η εναπόθεσή τους να γίνει σε περιοχή που δεν 

γειτνιάζει με δένδρα Πλατάνου. 

 

2.2.1.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής, οι εργασίες με μηχανήματα βαρέως τύπου 

κοντά στα υφιστάμενα δένδρα, μπορεί να προκαλέσουν τη συμπύκνωση του εδάφους γύρω 

από τα δένδρα.  

Η συμπύκνωση του εδάφους εμποδίζει την αποστράγγιση και μειώνει τη διαπερατότητα του 

εδάφους για την απορρόφηση βασικών ιχνοστοιχείων για το δένδρο. 

Όταν η ανάπτυξη των ριζών περιορίζεται, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των ριζών 

του δέντρου και να οδηγήσει σε απώλεια κλάδων η και ολική ξήρανση των δέντρων. 

 

Για τον παραπάνω λόγο, ιδιαίτερα γύρω από τα μεγάλης αξίας δένδρα, όπως είναι η Σεκόγια, 

θα πρέπει να τοποθετηθούν ορατά και ισχυρά πάνελ προστασίας ή δίχτυ, με σήμανση. Η 

διάμετρος εγκλεισμού του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όση η προβολή της κόμης του, με 

1-2μ. περιθώριο ακόμα. 

Ο τρόπος προστασίας φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί (Εικόνες 2). 
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Εικόνα 2: Πλαστικό πλέγμα έντονου χρώματος τοποθετείται σε άνοιγμα 1,5-2,0μ. από την 

περίμετρο της προβολής της κόμης του δένδρου 

 

Β. Εργασίες κοντά στα υφιστάμενα δένδρα μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό στο 

ριζικό τους σύστημα. Τα δέντρα με τραυματισμένες ρίζες μπορεί να εμφανίσουν τμηματικές 

ξηράνσεις σε κλαδιά.  

Σε περίπτωση που οι εργασίες εκσκαφής τραυματίσουν τμήμα του ριζικού τους συστήματος, 

θα πρέπει να κλαδευτούν στην αντίστοιχη αναλογία και στο υπέργειο τμήμα τους. 

Επίσης εάν τραυματιστούν υπέργεια τμήματα του δένδρου, όπως κλάδοι ή τμήμα του 

κορμού, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός της τομής και επάλειψη με μυκητοκτόνα πάστα 

προστασίας των τομών. 

 

 

2.2.1.3 Μέθοδος Μεταφύτευσης Δένδρων και Θάμνων 

Τα φυτά που θα επιλεγούν να μεταφυτευτούν, θα εξεταστούν αν η φυτο-ϋγιεινή τους 

κατάσταση, επιτρέπει την διαδικασία αυτή. Η μεταφύτευσή τους θα εξαρτηθεί από το εάν 

βρίσκονται σε θέσεις κατάλληλες για τη διαδικασία μεταφύτευσης, όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 

 Το δένδρο αφαιρείται με μπάλα χώματος και μεταφυτεύεται κατά την περίοδο νάρκης 

υπό κατάλληλες πάντα συνθήκες, Έτσι έχει στη διάθεσή του χρόνο για να σχηματίσει 

νέες ρίζες. 

 Στην αρχή σκάβεται γύρω από το δένδρο τάφρος μεγέθους τέτοιου, ώστε να 

περιλαμβάνεται μέσα η σωστή και κατάλληλη σε μέγεθος μπάλα χώματος, 

διατηρώντας κατά το σκάψιμο γύρω από το δένδρο, το δυνατόν περισσότερο ριζικό 

σύστημα.  

 Οι ρίζες που προεξέχουν αφαιρούνται, ενώ οι ακρόρριζες με διάμετρο άνω των 25 χλ. 

επαλείφονται με ειδικό μυκητοκτόνο σφραγιστικό σκεύασμα.  

 Συγχρόνως αφαιρείται με κλάδεμα το 70 % (εβδομήντα τοις εκατό) της φυλλικής 

επιφάνειας του δένδρου για την ελάττωση της διαπνοής του δένδρου. 

 Οι λάκκοι που θα διανοιχτούν για να δεχθούν τα μεταφυτευόμενα δένδρα θα πρέπει 

να έχουν διάμετρο τουλάχιστον κατά 60 εκ. μεγαλύτερη από τη μπάλα χώματος που 

θα δεχθούν και βάθος επίσης μεγαλύτερο κατά 25 εκ. αυτής. Στον κάθε λάκκο θα 

εγκατασταθεί στραγγιστική στρώση.  

 Πριν τη μεταφύτευση του δένδρου, ποτίζεται καλά το έδαφος γύρω από αυτό. Μετά 

σκάβεται τάφρος και κάτω από το δένδρο, κάτω από τις χαμηλότερες πλευρικές ρίζες. 

Καθ’ όλη τη διαδικασία προσέχουμε να μην διαταράξουμε κατά το δυνατόν την μπάλα 

χώματος. 
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 Στη συνέχεια με μεγάλη προσοχή, εξάγουμε το δένδρο με ανυψωτικό μηχάνημα. Καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του, προσέχουμε να μην καταστραφεί η μπάλα 

χώματος και να μην τραυματιστεί ο κορμός και τα κλαδιά του.  

 Όταν το δένδρο βρίσκεται δίπλα στη νέα θέση που θέλουμε να το μεταφυτεύσουμε, 

αφαιρούνται όλες οι τραυματισμένες ρίζες και το δένδρο φυτεύεται στη θέση του. 

Ποτίζεται καλά ο λάκκος του δένδρου και επιχώνεται ο λάκκος με χώμα και 

εδαφοβελτιωτικά σε στρώσεις βάθους 15 εκ. Μετά συμπιέζουμε το χώμα γύρω από 

τις ρίζες. 

 Μετά τη φύτευση, κλαδεύονται όλα τα κλαδιά που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη 

διαδικασία της μεταφύτευσης. Τα τραύματα που έχουν διάμετρο άνω των 2,5 εκ.. 

καλύπτονται με μυκητοκτόνο σφραγιστικό σκεύασμα, ενώ τα τμήματα του φλοιού που 

έχουν τραυματιστεί, κόβονται μέχρι τους υγιείς ιστούς. Επίσης, οι κορμοί των 

δένδρων τυλίγονται με ύφασμα γιούτας πλάτους 15-20 εκ. και αχυρένια σχοινιά έτσι 

ώστε  να αποφύγουμε την ξήρανση του δένδρου, ενώ θα γίνει και ψεκασμός των 

δένδρων με αντιδιαπνευστικά σκευάσματα, έτσι ώστε να μειωθούν όσο το δυνατό οι 

απώλειες ύδατος από τη διαπνοή. 

 

2.2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Προκαταρτικές Εργασίες – Εργασίες Υποδομής – Χωματουργικές εργασίες 

Πριν γίνει οποιαδήποτε φυτευτική εργασία πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα χώματα 

που περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως λάδια, σκυρόδεμα, μπάζα και άλλα άχρηστα 

αντικείμενα, αφαιρώντας τα χώματα μέχρι τη στάθμη στεγνότητας στις περιοχές που 

έχουν επηρεαστεί. Τα χώματα που έχουν επηρεαστεί θα αντικατασταθούν με άλλα 

κατάλληλα για εγκατάσταση φυτών. 

Για το έργο απαιτείται διάστρωση νέου κηποχώματος σε πάχος τουλάχιστον 20 εκ., ενώ 

θα γίνει ανάμειξη του κηπευτικού χώματος με οργανική ουσία και περλίτη, όπως 

περιγράφεται παρακάτω. 

 

Διάστρωση πλέγματος αντιδιαβρωτικής προστασίας 

Στις κεκλιμένες επιφάνειες με έντονη κλίση, όπως φαίνεται στο σχέδιο φύτευσης της 

Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, θα γίνει διάστρωση του πλέγματος για την προστασία των 

πρανών. 

Οι εργασίες που θα ακολουθηθούν είναι οι εξής: 

 Ομαλοποίηση της επιφάνειας του κεκλιμένου εδάφους και συμπίεση αυτού πριν 

την τοποθέτηση του τρισδιάστατου πλέγματος. 

 Τοποθέτηση του τρισδιάστατου πλέγματος, τα στοιχεία του οποίου συνδέονται 

μεταξύ τους με συναρμογές ειδικού τύπου. 
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 Τοποθέτηση εξειδικευμένων μεταλλικών αγκύριων αντιστήριξης. 

 Πλήρωση των κενών του πλέγματος με έδαφος ή εδαφικό μείγμα 

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει σταδιακά από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα σημεία, 

με την συναρμογή των στοιχείων μεταξύ τους με τις ειδικές εγκοπές και την αγκύρωσή 

τους στο έδαφος με εξειδικευμένα μεταλλικά στοιχεία. 

Πριν την έναρξη τοποθέτησης του πλέγματος, προτείνεται η κατασκευή καναλιού 

απορροής από αδρανή υλικά, στο «πόδι» του πρανούς. καθώς και η συνεχής διαβροχή 

και συμπίεση του υπεδάφους ώστε να διαμορφωθεί η επιθυμητή κλίση καθώς και να 

αποτραπεί καθίζηση του υπεδάφους. 

Στη συνέχεια ακολουθεί φύτευση των φυτών με κοπή του πλέγματος στα σημεία που θα 

δεχθούν τα φυτά. 

 

Διαμόρφωση επιφάνειας του εδάφους 

Η προκαταρτική διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να προετοιμάζει την τελική διαμόρφωση.  

Οι εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους θα είναι οι εξής: 

1) Διάστρωση χώματος 

2) Διαμόρφωση επιφάνειας – αφαίρεση ξένων υλικών (τσουγκράνισμα) 

3) Φρεζάρισμα μέχρι βάθους 30 εκ. 

4) Δεύτερη διαμόρφωση (τσουγκράνισμα) 

5) Επισήμανση – οριοθέτηση θέσεων φύτευσης 

 

Εγκατάσταση Φυτικού Υλικού 

Γενικά 

Η εγκατάσταση των δέντρων και θάμνων περιλαμβάνει τις εργασίες του αρχικού 

βοτανίσματος με εργάτες ή μηχανικά μέσα, της σήμανσης της θέσης του καθ’ ενός, της 

διάνοιξης των λάκκων, της φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς και διανομής των φυτών , του 

λιπάσματος, των εδαφοβελτιωτικών και των πασσάλων (για την υποστήριξη των 

δέντρων) , της φύτευσης των φυτών, της υποστύλωσης για τα δέντρα και της άρδευσης 

αμέσως μετά τη φύτευση. 

 

Εποχή φύτευσης 

Η ενδεικνυόμενη εποχή φύτευσης είναι από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο με εξαίρεση ημέρες 

που επικρατούν πολύ χαμηλές  θερμοκρασίες ή υπερβολική ζέστη. 

Ιδανικές είναι οι μέρες με ελαφριά συννεφιά και ήπιους ανέμους. 

 

 Άνοιγμα λάκκων φύτευσης  
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Οι λάκκοι οι οποίοι θα ανοιχτούν από εργάτες θα είναι κυλινδρικοί με τις ακόλουθες 

διαστάσεις: 

 Για φύτευση δένδρων στο έδαφος 0,7 x 0,7 x 0,7μ. 

 Για φύτευση θάμνων στο έδαφος 0,3 x 0,3 x 0,3μ.  

 Για φύτευση θάμνων εντός του πλέγματος στήριξης, 0,16x 0,16 x 0,16μ. 

 

Εμπλουτισμός κηπευτικού χώματος με οργανική ουσία και περλίτη 

Το φυτικό χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανικά εδαφοβελτιωτικά στις παρακάτω αναλογίες: 

Για τα δένδρα και τους θάμνους: 20% του όγκου του λάκκου οργανικό Compost, 10% του 

όγκου του λάκκου περλίτη και 70% του όγκου του λάκκου κηπευτικό χώμα. 

 

Τρόπος Φύτευσης 

Ο λάκκος πληρείται κατά το 1/3 του βάθους με μίγμα χώματος και εδαφοβελτιωτικών και 

γίνεται προσθήκη λιπάσματος 100 gr για κάθε δένδρο, και 20 gr για κάθε θάμνο. 

Θα αφαιρείται κάθε είδος συσκευασίας των φυτών, δηλαδή πλαστικές σακούλες, 

γλάστρες, λινάτσες κ.λ.π. με προσοχή χωρίς να σπάσει η μπάλα χώματος. 

Το φυτό στη συνέχεια θα τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό με 

τέτοιο τρόπο ώστε ο λαιμός του φυτού να φθάνει στο ίδιο ύψος ή λίγο κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους. 

Αν πρόκειται για δένδρο τοποθετείται πάσσαλος προς την πλευρά κατεύθυνσης των 

συνήθων ανέμων, καρφώνεται σε βάθος τουλάχιστον 0,8μ.  εντός του εδάφους, έτσι 

ώστε να εφάπτεται με την μπάλα χώματος, χωρίς να τη διασπάσει.     

Ακολουθεί πλήρωση με χώμα, το οποίο προέκυψε από τη διάνοιξη του λάκκου, εφόσον 

αυτό είναι κατάλληλο. Στη συνέχεια το χώμα πατιέται από τα πλάγια ώστε να μην 

διασπάται η μπάλα από την πίεση και ταυτόχρονα να έρθει σε καλή επαφή, να 

εξαλειφθούν τα κενά αέρος, να ελαχιστοποιηθεί η καθίζηση και να εξασφαλιστεί η 

σταθερότητα του φυτού. 

Για τα δένδρα ακολουθεί πρόσδεση με ελαστικούς συνδέσμους ανά πάσσαλο σε τρία 

σημεία. 

Οι πέτρες καθώς επίσης και όλα τα άχρηστα υλικά που τυχόν προέκυψαν είτε από την 

εκσκαφή είτε από την αποσυσκευασία των υλικών θα απομακρυνθούν από το χώρο και ο 

χώρος γύρω από το φυτό θα καθαριστεί, θα ισοπεδωθεί, θα τσουγκρανιστεί και η 

φύτευση θα ολοκληρωθεί με την δημιουργία λεκάνης άρδευσης και την άρδευση του 

φυτού με λάστιχο. 

 

Καθαρισμός 
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Όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι φυτοτεχνικές εργασίες ο χώρος της αποθήκευσης για 

φυτά και άλλα υλικά καθώς και όλοι οι πεζόδρομοι και δρόμοι θα διατηρούνται καθαροί 

και τακτικοί. 

Επίσης, τα απορρίμματα που προέρχονται από την αφαίρεση ζιζανίων ή λίθων από τις 

περιοχές φύτευσης αλλά και την προετοιμασία χώρων φύτευσης θα απομακρύνονται από 

το εργοτάξιο κάθε μέρα. 

Τέλος, αφαιρούνται από όλα τα φυτά όλες οι ετικέτες, επιγραφές, πάσσαλοι και δεσίματα 

φυτωρίου. 

 

2.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

 
Καθαρισμός χώρου από ξένες ύλες  

Αφού προσδιοριστεί ο χώρος που πρόκειται να εγκατασταθεί ο χλοοτάπητας, ακολουθεί 

η απομάκρυνση των ξένων υλών όπως πέτρες, ξύλα, μεγάλες ρίζες ή φυτικά 

υπολείμματα καθώς και όλων των άλλων αδρανών υλικών και απορριμμάτων, με 

εργάτες ή μηχανικά μέσα.   

Τα υλικά αυτά, εκτός του ότι δυσχεραίνουν τις υπόλοιπες απαιτούμενες εργασίες για την 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα, αποτελούν και πηγή ατυχημάτων για τους εργάτες (π.χ. 

πέτρες κατά τη διάρκεια του κουρέματος), τροφή για μυρμήγκια (π.χ. ξυλώδη 

υπολείμματα) ή για μύκητες (π.χ. φυτικά υπολείμματα). 

Τα υλικά αυτά θα τοποθετηθούν σε σακούλες ή σε containers και θα απομακρυνθούν 

από το χώρο του έργου. 

 

Έλεγχος ζιζανίων 

Θα γίνει βοτάνισμα με εργάτες και σκαπτικά εργαλεία με προσοχή έτσι ώστε να 

αφαιρείται όλη η φυτική μάζα των ζιζανίων μαζί με το ριζικό τους σύστημα. 

 

Διάστρωση του κηπευτικού χώματος 

Μετά τη τελική διαμόρφωση του ανάγλυφου γίνεται μία πρώτη χονδρική διάστρωση των 

κηπευτικών χωμάτων με εργάτες και μηχανικά μέσα (π.χ. φορτωτή) ή σε συνδυασμό και 

των δύο. 

Η τελική επιφάνεια του χλοοτάπητα θα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα κράσπεδα. 

 

Φρεζάρισμα – Διάστρωση εδαφοβελτιωτικών - λιπασμάτων 

Θα γίνει κατεργασία με ελκυστήρα ή φρέζα σε βάθος 20 εκ. όσες φορές χρειάζεται για τον 

ψιλοχωματισμό του εδάφους έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα. 
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Μετά τη πρώτη αναμόχλευση του εδάφους όπου θα έχουν σπάσει πιθανές μπάλες 

χώματος, θα γίνει η προσθήκη των λιπασμάτων. Το λίπασμα που θα χρησιμοποιηθεί σε 

αυτή τη φάση θα είναι τύπου 11-15-15, σε αναλογία 40 kg/στρέμμα ή σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναφέρονται στην συσκευασία.   

Η κατεργασία του εδάφους θα γίνει σε δύο κατευθύνσεις (σταυρωτά) για την καλύτερη 

ανάμειξη των λιπασμάτων με το κηπαίο χώμα. 

 

Τελική διάστρωση της επιφάνειας του χλοοτάπητα 

Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι στρωτή και ομαλή, απαλλαγμένη χαλικιών  

διαμέτρου μεγαλύτερου του ενός (1) εκ. χωρίς αναχώματα ή κοιλότητες. 

Πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα γίνουν παρατεταμένες αρδεύσεις και για 

διαστήματα τριών (3) ημερών ενώ οι τυχόν κοιλότητες θα καλυφτούν με κηπευτικό χώμα.  
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3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 

Για τους δύο πρώτους μήνες συντήρησης του νέοεγκατεστημένου πρασίνου οι 

απαιτήσεις των φυτών σε νερό μέχρι την προσαρμογή του ριζικού τους συστήματος  θα 

είναι αυξημένες και ως εκ τούτου η παροχή του νερού άρδευσης και ο έλεγχος της 

υδατικής κατάστασης των φυτών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελής.  

Οι λοιπές εργασίες θα γίνονται με βάση το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις των φυτών.  

Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές 

συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του έργου, κατά την διάρκεια του χρόνου 

συντήρηση, μερικές από τις εργασίες αυτές μπορεί να αυξομειωθούν (λίπανση, 

καταπολέμηση ασθενειών) 

Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ο 

προορισμός των φυτεύσεων. Θα παρακολουθείται συνέχεια η κατάσταση των φυτών και 

θα γίνονται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, με σκοπό τα φυτά να διατηρούνται 

θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εμφάνιση, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τη λειτουργικότητα και την αισθητική βελτίωση του χώρου. 

Λόγω της θέσης του έργου (κατοικημένη περιοχή), όλες οι επεμβάσεις φυτοπροστασίας 

και λιπάνσεων θα γίνεται με ήπια σκευάσματα, φιλικά προς το περιβάλλον και η 

εφαρμογή τους θα γίνεται με προσοχή και σύνεση, υπό την επίβλεψη γεωπόνου, στις 

σωστές δοσολογίες και σε ημέρες που δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι (όσον αφορά τους 

ψεκασμούς).  

Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την συντήρηση και την άρδευση του 

φυτικού υλικού μέχρι την οριστική παράδοση του έργου. Η άρδευση του φυτικού υλικού 

σε θέσεις όπου δεν προβλέπεται δίκτυο αυτόματης άρδευσης είναι υποχρέωση του 

εργολάβου. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 

 Κατά τη διάρκεια συντήρησης προτείνεται να γίνεται άρδευση των φυτών με 

οποιονδήποτε τρόπο κάθε τρίτη μέρα από Απρίλιο έως Οκτώβριο και μία φορά την 

εβδομάδα την περίοδο από Νοέμβριο έως Μάρτιο με ποσότητα 1, 4 ή 8 lt/θάμνο, 

(ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του θάμνου) και 16lt/δένδρο εκτός και αν μεσολαβούν 

βροχοπτώσεις. Εξυπακούεται ότι η συχνότητα των αρδεύσεων επηρεάζεται από τις 

καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, θερμοκρασία, ανέμους) και θα είναι τακτικότερη εάν και 

όποτε αυτό απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η καλή ανάπτυξη τους. 

 Επίσης προτείνεται να γίνεται οργανική λίπανση το χειμώνα, ενώ τέλη χειμώνα –αρχές 

άνοιξης, στο τέλος της άνοιξης, καθώς και στις αρχές φθινοπώρου να γίνονται επεμβάσεις 

με κοκκώδες λίπασμα τύπου 11-15-15 με ταυτόχρονη ενσωμάτωση και στη συνέχεια 

πότισμα. 

4. Ο σχηματισμός κόμης (κλάδεμα) θα γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό 2 φορές ανά 

έτος ανάλογα με το είδος του φυτού (δέντρο ή θάμνος, αειθαλές ή φυλλοβόλο), την ηλικία, 

την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται. Μετά το κλάδευμα θα απομακρύνονται από 

το έργο τα κομμένα κλαδιά σε κατάλληλο εγκεκριμένο χώρο και σε οποιαδήποτε 

απόσταση από το έργο. 

5. Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών θα γίνεται 3 – 6 φορές το έτος, 

προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσής τους ή θεραπευτικά 

όταν εμφανιστεί, με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή εντομοκτόνα σκευάσματα (κατάλληλα για 

χρήση στις κατοικημένες περιοχές) με ψεκασμό της κόμης ή ριζοπότισμα αφού 

προηγουμένως ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. Ιδιαίτερη μνεία θα 

πρέπει να δοθεί στην προστασία των Πλατάνων από την ασθένεια του μεταχρωματικού 

έλκους των πλατάνων 

6. Το βοτάνισμα των χώρων μεταξύ των φυτών θα γίνεται από εργάτες 2 φορές το μήνα για 

την απομάκρυνση των διάφορων επιζήμιων και ανταγωνιστικών ζιζάνιων, που 

αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. Μετά την εξαγωγή ή 

κοπή των παραπάνω ζιζανίων αυτά θα συγκεντρωθούν και θα απομακρυνθούν από το 

χώρο, μαζί με οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους στους οποίους επιτρέπεται 

από την υπηρεσία του Δήμου, η απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το 

έργο. 

Ταυτόχρονα με το βοτάνισμα θα εκτελείται και το σκάλισμα για τον αερισμό της ρίζας και 

την αποφυγή συμπίεσης του εδάφους. 

7. Ο καθαρισμός των χώρων των φυτών δηλαδή η συγκέντρωση και απομάκρυνση των 

διαφόρων απορριμμάτων και ξένων αντικειμένων από το χώρο του έργου, είναι μια 

εργασία η οποία είναι απαραίτητη και γίνεται ώστε ο χώρος να διατηρείται καθαρός. 
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8. Η υποστύλωση ενός τεμαχίου δέντρου, γίνεται δύο φορές ετησίως όταν χαλαρώνει ή 

καταστρέφεται  η σύνδεση πασσάλου – δέντρου και για τα 2-3 πρώτα έτη. Μετά η 

υποστύλωση πρέπει να αφαιρείται, εφόσον τα δένδρα έχουν εγκατασταθεί σταθερά στο 

έδαφος. 

9. Ο σχηματισμός των λεκανών άρδευσης των φυτών γίνεται δύο φορές ετησίως μία τον 

Μάρτιο και μία το Σεπτέμβριο. 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

Ο κύκλος των εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 Το πότισμα του χλοοτάπητα γίνεται κάθε δεύτερη ημέρα τους κρίσιμους μήνες από 

Μάιο έως Σεπτέμβριο με ποσότητα νερού  6 m3/στρ. Τους υπόλοιπους μήνες γίνεται 

τόσο συχνά όσο απαιτείται για να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη  κατάσταση. 

 Το κούρεμα του χλοοτάπητα, με χλοοκοπτική μηχανή σε ύψος 3 εκ. σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ανάλογα με το ύψος του χλοοτάπητα. Το κούρεμα θα γίνεται μία φορά την 

εβδομάδα από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο και τις υπόλοιπες εποχές ανάλογα με το 

ύψος του χλοοτάπητα. Τα φυτικά υπολείμματα θα συγκεντρώνονται και θα 

απομακρύνονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές η απόρριψη 

σκουπιδιών και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 

 Τη λίπανση του χλοοτάπητα γίνεται από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο σε συχνότητα 1 

φορά/μήνα. Η λίπανση του χλοοτάπητα γίνεται μετά το κούρεμα και πριν ή κατά την 

άρδευση ανάλογα τον τρόπο λίπανσης. 

Για τη λίπανση θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα κοκκώδη λιπάσματα κατάλληλα για 

χλοοτάπητα, σε δοσολογία εφαρμογής 40gr/m². Η παρουσία σιδήρου, ιχνοστοιχείων 

και χουμικών οξέων είναι επιθυμητή.  

 Την καταπολέμηση ασθενειών με κατάλληλη μέθοδο (π.χ. ψεκασμό, ριζοπότισμα 

κλπ.) ανάλογα με το είδος της προσβολής. Οι επεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη την εποχή και τις ώρες που οι χώροι καταλαμβάνονται από τους 

κατοίκους της περιοχής και να χρησιμοπούνται σκευάσματα που η χρήση τους 

επιτρέπεται σε αστικούς χώρους 

 Η απομάκρυνση των ζιζανίων που θα φυτρώσουν μετά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα θα γίνεται με μηχανικά μέσα, σε συχνότητα 1 φορά/μήνα, σε όλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 Τη ριζοτομή του χλοοτάπητα, δηλαδή την γραμμική κοπή και εκρίζωση του 

χλοοτάπητα στους χώρους που γειτνιάζει σε σκληρές επιφάνειες ή επιφάνειες με 

φυτά και τη απομάκρυνση των υποπροϊόντων διάνοιξης. Η εργασία αυτή θα 

συνοδεύει το κούρεμα, κατά τη θερινή περίοδο.  
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 Τον αερισμό του χλοοτάπητα με ειδική μηχανή αερισμού. Τα υπολείμματα από την 

εργασία αυτή συγκεντρώνονται και απομακρύνονται από το έργο. Μετά την 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων αερισμού θα ακολουθήσει διάστρωση μείγματος 

φυτικής γης και βελτιωτικού εδάφους σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα με σκοπό 

πέρα από την κάλυψη των οπών, την ισοπέδωση ανωμαλιών της επιφάνειας του 

τάπητα. Η εργασία αυτή θα γίνεται αρχές άνοιξης, με την έναρξη ανάπτυξης του 

χλοοτάπητα. 

 Το καθαρισμό των επιφανειών του τάπητα  από διάφορα απορρίμματα (χαρτιά, ξένα 

αντικείμενα κτλ.). Τα φυτικά υπολείμματα θα συγκεντρώνονται και θα 

απομακρύνονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές η απόρριψη 

σκουπιδιών και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

 

Α. Διελεύσεις 

Οι  διελεύσεις θα είναι από σκληρό πλαστικό PVC εξωτερικής διαμέτρου Φ50, ονομαστικής 

αντοχής 16 Bars, κατασκευασμένο από εργοστάσιο που καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας 

ISO 9001. 

 
Β. Αγωγοί πολυαιθυλενίου 

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου θα είναι τύπου LDPE, MDPE ή HDPE κατά  DIN8072 ή 

DIN8074/75 ή ΕΝ 12201-2,. Θα είναι ονομαστικής αντοχής 6 Bars και θα είναι 

κατασκευασμένοι από εργοστάσιο που καλύπτεται από εγγύηση ποιότητας ISO 9001. 

 
Γ. Σταλλακτηφόροι σωλήνες 

Οι σταλλακτηφόροι σωλήνες θα είναι εξωτερικής διαμέτρου Φ16 ή Φ17, θα έχουν 

ενσωματωμένους σταλλάκτες σε απόσταση 33εκ. μεταξύ τους και σταθερή παροχή 2,2 ή 2,3 

lt/hr., Θα είναι τεχνολογίας που θα αποτρέπει την διείσδυση των ριζών του χλοοτάπητα ή 

άλλων ξένων υλών και συνεπώς την έμφραξη των σταλλακτών, κατάλληλοι για υπόγεια 

τοποθέτηση,  

 
Δ. Σταλλάκτες 

Οι σταλλάκτες θα είναι αυτορυθμιζόμενοι , παροχής 2, 4 ή 8 lt/ h ανεξαρτήτως της πίεσης. 

Θα είναι τύπου λαβυρίνθου, ενιαίου σώματος, με καπάκι και βάση θερμοσυγγολλημένα για 

αποφυγή αποχωρισμού τους σε υψηλές πιέσεις. 

 
Ε. Φρεάτια άρδευσης 

Τα πλαστικά φρεάτια άρδευσης θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ή 

πολυπροπυλένιο με κάλυμμα πράσινου χρώματος διαστάσέων 30Χ40εκ. ή 50Χ60εκ. ή 

στρογγυλά 10΄΄. Το κάλυμμα θα είναι ασφαλιζόμενο, ισχυρής μηχανικής αντοχής (φορτίο 12 

kgs/cm2, τουλάχιστον).  

Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει σε απόθεμα προεκτάσεις για όλα τα μοντέλα. 

 

ΣΤ. Ορειχάλκινη βάνα 

Οι βάνες θα είναι ορειχάλκινες, κοχλιωτές, πλήρους ροής, με σπείρωμα, 1΄΄ , όπως 

αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια, ισχυρής μηχανικής κατασκευής. 
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Ζ. Ηλεκτροβάνες 1"  

Θα έχουν σπείρωμα εισόδου αρσενικό ή θηλυκό 1΄΄ ή 1 ½’’, δυνατότητα και χειροκίνητης 

λειτουργίας, πηνίο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, ανθεκτικό καπάκι για σταθερότητα στις 

υψηλές πιέσεις, εύρος παροχής 1,5-10 m³/ h, πίεση λειτουργίας 1,4-10 Bar και όριο θραύσης 

50 Bar. Όλες οι ηλεκτροβάνες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού 

ρύθμισης πίεσης. 

 

Η.  Προγραμματιστές ρεύματος 

Οι προγραμματιστές πρέπει να δέχονται 13 και 11 ηλεκτροβάνες αντίστοιχα, να έχουν έως 

και 3 διαφορετικές ώρες έναρξης ανά ημέρα με χρόνους ποτίσματος με ακρίβεια λεπτού με 

τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα προγράμματα, δυνατότητα τουλάχιστον 7ήμερου 

προγραμματισμού άρδευσης και  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας όλου του 

προγράμματος ή κάθε στάσης ξεχωριστά. 

 

 
θ.  Εξαρτήματα συνδεσμολογίας 

Τα εξαρτήματα συνδεσμολογίας για σωλήνες πολυαιθυλενίου θα είναι τύπου Lock για 

αγωγούς διαμέτρου Φ16 ή κοχλιωτά για τους μεγαλύτερης διάστασης αγωγούς. 

Θα έχουν αποδεδειγμένη στεγανότητα στα 10 Bar. Αποκλείονται σπαρωτά εξαρτήματα και 

πιπέτες. 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 

 
 
5.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

 

 

 

α/α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διέλευση PVC Φ50 280Μ. 

2 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ32 (6ΑΤΜ) 300Μ. 

3 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ25 (6ΑΤΜ) 420Μ. 

4 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ16  (6ΑΤΜ) 580Μ. 

5 Υπόγειος σταλλακτηφόρος αγωγός 

Φ16/33εκ. 

2700Μ. 

6 Ορειχάλκινες βάνες 1΄΄  13ΤΕΜ. 

7 Ηλεκτροβάνες 1"   13ΤΕΜ. 

8 Σταλλάκτες 2.500ΤΕΜ. 

9 Καλώδιο ΝΥΥ 7Χ1,5 320Μ. 

10 Σπιράλ Φ32 βαρέως τύπου για καλώδια 320Μ. 

11 Φρεάτια 50Χ60 9ΤΕΜ. 

12 Φρεάτια 30Χ40 1ΤΕΜ. 

13 Φρεάτια στρογγυλά 10’’ 32ΤΕΜ. 

14 Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας ½΄΄ 16ΤΕΜ. 

15 Φίλτρο δίσκων 120mesh 1’’ 1ΤΕΜ. 

16 Προγραμματιστής ρεύματος 16στ. 1ΤΕΜ. 
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5.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

α/α ΥΛΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διέλευση PVC Φ50 350M. 

2 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ32 (6ΑΤΜ) 400M. 

3 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ25 (6ΑΤΜ) 350M. 

4 Αγωγός άρδευσης ΡΕ Φ16  (6ΑΤΜ) 3.500M. 

5 Ορειχάλκινες βάνες 1΄΄  12TEM. 

6 Ηλεκτροβάνες 1"   12TEM. 

7 Σταλλάκτες 6.000TEM. 

8 Καλώδιο ΝΥΥ 7Χ1,5 420M. 

9 Σπιράλ Φ32 βαρέως τύπου για καλώδια 420M. 

10 Φρεάτια 50Χ60 9TEM. 

11 Φρεάτια 30Χ40 1TEM. 

12 Φίλτρο δίσκων 120mesh 1’’ 1TEM. 

13 Προγραμματιστής ρεύματος 12στ. 1TEM. 

   

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ 
ΑΓΡ. ΤΟΠ. - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

        

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

        

ΛΟΥΙΖΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΕΜΕΖΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 

        

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΛΙΔΩΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 

        

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

        

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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