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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Ωρθρο 1   Κύριοσ του Ϊργου/ Αναθϋτουςα Αρχό/ τοιχεύα επικοινωνύασ 

1.1 

 Αναθϋτουςα αρχό:  ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Οδόσ : Ι. ΚΟΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΡΙΚΗ 

Σαχ.Κωδ. : 34001 

Σηλ. : 2224350001 

Telefax : 2224023666 

E-mail : info@dimoskarystou.gr 

Πληροφορύεσ: : Ξυνογαλϊσ Ιωϊννησ, 2224350012 

 

1.2       Εργοδότθσ ι Κφριοσ του Ζργου:  ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ  

1.3       Φορζασ καταςκευισ του ζργου:  ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ  

1.4       Ρροϊςταμζνθ Αρχι :  Το ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ πλθν των 

περιπτϊςεων του άρκρου 72 παρ. 1 περ. ε του ν. 3852/10, 

που τθν αρμοδιότθτα αςκεί θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ 

1.5       Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα Υπθρεςία : ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΚΑΡΤΣΟΤ 

1.6      Αρμόδιο Τεχνικό Συμβοφλιο :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ μεταςτεγαςθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ό 

εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα τα νϋα τουσ ςτοιχεύα ςτουσ προςφϋροντεσ ό 

ςτον ανϊδοχο. 

Εφόςον οι ανωτϋρω υπηρεςύεσ ό/και τα αποφαινόμενα όργανα του Υορϋα Καταςκευόσ 

καταργηθούν, ςυγχωνευτούν ό με οποιονδόποτε τρόπο μεταβληθούν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

διαδικαςύασ  ςύναψησ ό εκτϋλεςησ του ϋργου, υποχρεούνται να δηλώςουν ϊμεςα, ςτουσ 

προςφϋροντεσ4  ό ςτον ανϊδοχο τα ςτοιχεύα των υπηρεςιών ό αποφαινόμενων οργϊνων, τα οπούα 

κατϊ τον νόμο αποτελούν καθολικό διϊδοχο των εν λόγω οργϊνων που υπειςϋρχονται ςτα 

δικαιώματα και υποχρεώςεισ τουσ. 

 

Ωρθρο 2: Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ και τεύχη 
 

2.1 Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κατϊ την ϋννοια τησ περιπτ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνιςμό,  εύναι τα ακόλουθα : 
α) η περύληψη τησ διακόρυξησ,, 
β) η παρούςα διακόρυξη, καθώσ και ο πύνακασ ςυμμόρφωςησ τησ μελϋτησ του Παραρτόματοσ τησ 

παρούςασ όπωσ δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ, 
γ)  το τεύχοσ των τυχόν τροποποιόςεων μετϊ τη διαδικαςύα τησ διαβούλευςησ του αρ. 20Α τησ 

παρούςασ 

δ) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ)5   
ε) το ϋντυπο οικονομικόσ προςφορϊσ, όπωσ παρϊγεται από την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του 

υποςυςτόματοσ, 
ςτ) ο προώπολογιςμόσ μελϋτησ, 
ζ)     το τιμολόγιο μελϋτησ, 
η)  τεύχοσ υπολογιςμού και τεκμηρύωςησ για τον καθοριςμό του προώπολογιςμού δημοπρϊτηςησ 

(Προμελϋτη) 
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θ)  Κανονιςμόσ Μελετών Έργου  
ι)  η ειδικό ςυγγραφό υποχρεώςεων, απαιτόςεισ επιτελεςτικότητασ (performance requirements) 

του προσ ανϊθεςη ϋργου 
ια)  η τεχνικό ςυγγραφό υποχρεώςεων-τεχνικό περιγραφό, 
ιβ)  τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών και τα παραρτόματϊ τουσ, 
ιδ)  η τεχνικό μελϋτη (προμελϋτη-ςχϋδια)6 
ιε) τυχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 

αναθϋτουςα αρχό  επύ όλων των ανωτϋρω 

 

2.2 Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ7 ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

(www.dimoskarystou.gr).   

 

2.3 Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 22/4/20198  η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε όλουσ 

τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το αργότερο ςτισ  25/4/2019.9 

 

Ωρθρο 3:  Ηλεκτρονικό υποβολό φακϋλου προςφορϊσ 
 

3.1. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 

διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 

ώρα που ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 

υποςυςτόματοσ. 

 

Για τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 

διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ 

υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ- Διαδικτυακό πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ τη  διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ 1.4 τησ 

Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων 

που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ τεχνικών και λοιπών 

ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων και διαδικαςιών  του Εθνικού 

υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 
 

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υποχρεωτικϊ υπογρϊφεται 

ψηφιακϊ, εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από 

εκπρόςωπό τουσ, νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, επύ ποινό απόρριψησ τησ 

προςφορϊσ,  προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ καθώσ και ο 

εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

 

3.2 τον ηλεκτρονικό φϊκελο προςφορϊσ περιϋχονται: 

ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη  

«Οικονομικό Προςφορϊ» και ϋνασ (υπο)φϊκελοσ με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη». 

 

3.3 Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται, με χρόςη του ςχετικού πεδύου του υποςυςτόματοσ, κατϊ την 

ςύνταξη τησ προςφορϊσ, τα ςτοιχεύα εκεύνα που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 257  του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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την περύπτωςη αυτό, ο προςφϋρων υποβϊλει ςτον οικεύο  (υπο)φϊκελο ςχετικό αιτιολόγηςη με τη 

μορφό ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου αρχεύου pdf, αναφϋροντασ ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό 

διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ωσ 

ςυνημμϋνο τησ ηλεκτρονικόσ του προςφορϊσ. Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ 

ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ και την οικονομικό προςφορϊ.   

 

3.4 την περύπτωςη τησ υποβολόσ ςτοιχεύων με χρόςη μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων 

ηλεκτρονικών αρχεύων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχεύο με μορφό ZIP), εκεύνα τα οπούα επιθυμεύ ο 

προςφϋρων να χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϊ, ςύμφωνα με τα ανωτϋρω αναφερόμενα, θα πρϋπει να 

τα υποβϊλλει ωσ χωριςτϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα με μορφό Portable Document Format (PDF) ό ωσ 

χωριςτό ηλεκτρονικό αρχεύο μορφότυπου φακϋλου ςυμπιεςμϋνων ηλεκτρονικών αρχεύων που να 

περιλαμβϊνει αυτϊ. 

 

3.5 Ο χρόςτησ – οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του 

υποςυςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται κατωτϋρω: 

 

α) Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.2 τησ παρούςασ, τα δε ςτοιχεύα και 

δικαιολογητικϊ που περιλαμβϊνονται ςτον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ- 

Μελϋτη» εύναι τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 24.3 τησ παρούςασ. 

Σα ςτοιχεύα αμφότερων των (υπο)φακϋλων υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα ηλεκτρονικϊ ςε 

μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, 

φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με 

χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-

10-2017  Κ.Τ.Α.   

 

β) Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 

δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε 

ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ10. 

Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ ϋκδοςησ (π.χ. 

εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

 

γ) Οι προςφϋροντεσ ςυντϊςςουν την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη 

ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υποςυςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ, ςτον ηλεκτρονικό χώρο 

«υνημμϋνα Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη (υπο)φϊκελο, όλα τα ςτοιχεύα τησ 

προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) τη ςυνϋχεια, οι προςφϋροντεσ παρϊγουν από το υποςύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα 

[«εκτυπώςεισ»] των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ - Μελϋτησ και τησ 

Οικονομικόσ Προςφορϊσ τουσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF). Σα αρχεύα αυτϊ 

υπογρϊφονται από τουσ προςφϋροντεσ με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 

του ϊρθρου 8 τησ υπ'αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ 

(υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ. Κατϊ τη ςυςτημικό υποβολό τησ προςφορϊσ το υποςύςτημα 

πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη 

με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ, Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη και 

Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού  αποβούν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται  
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ςτο υποςύςτημα. Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το υποςύςτημα ενημερώνει τουσ 

προςφϋροντεσ με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη των προςφερόντων, 

προκειμϋνου οι τελευταύοι να προβούν ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ. 

 

ε) Εφόςον τα δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό 

τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υποςυςτόματοσ, οι προςφϋροντεσ επιςυνϊπτουν ψηφιακϊ 

υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ  παρούςασ διακόρυξησ.11. 

 

ςτ) Από το υποςύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η οπούα 

αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 

 

3.6  Απόςυρςη προςφορϊσ 

Οι προςφϋροντεσ δύνανται να ζητόςουν την απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την 

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, με ϋγγραφο αύτημα τουσ προσ την αναθϋτουςα 

αρχό, ςε μορφό ηλεκτρονικού αρχεύου Portable Document Format (PDF) που φϋρει εγκεκριμϋνη 

προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό  με χρόςη εγκεκριμϋνων 

πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α., μϋςω 

τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ. Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ, μετϊ από ςχετικό απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποδϋχεται το ςχετικό αύτημα 

του προςφϋροντα, προβαύνει ςτην απόρριψη τησ ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςτο υποςύςτημα 

πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορϋασ δύναται 

να υποβϊλει εκ νϋου προςφορϊ μϋςω του υποςυςτόματοσ ϋωσ την καταληκτικό ημερομηνύα 

υποβολόσ  των προςφορών. 

 

Ωρθρο 4: Διαδικαςύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορών - 

Κατακύρωςη - ύναψη ςύμβαςησ/ Προδικαςτικό Προςφυγό/ Προςωρινό δικαςτικό 

προςταςύα 

 

4.1 Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη/ Αξιολόγηςη/  Ϊγκριςη πρακτικού 

 

α) Μετϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 18 τησ 

παρούςασ, και πριν την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτουσ 

προςφϋροντεσ τον ςχετικό κατϊλογο ςυμμετεχόντων, όπωσ αυτόσ παρϊγεται από το υποςύςτημα.  

β) Στθ ςυνζχεια, τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, κατά τθν θμζρα και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 

18 τθσ παροφςθσ, προβαίνουν ςε ταυτόχρονη θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακϋλου 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» και του υποφακϋλου «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη», χωρίσ να παρζχουν 

πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα ςτοιχεία των λοιπϊν οικονομικϊν φορζων προσ τουσ λοιπούσ προςφζροντεσ.  

γ) Μετά τθν ωσ άνω αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτον ζλεγχο των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, και για όςουσ διαγωνιηόμενουσ οι προςφορζσ γίνουν δεκτζσ, ελϋγχει την 

πληρότητα και ςυμφωνύα των μελετών, που υποβλόθηκαν με βϊςη τα οριζόμενα ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ και ιδύωσ ςτον «Κανονιςμό Μελετών Έργου», διαπιςτώνοντασ την ςυμμόρφωςη ό μη των 

μελετών ςε αυτϊ12 (πύνακασ ςυμμόρφωςησ), χωρύσ βαθμολόγηςη και για όςουσ διαγωνιζόμενουσ οι 

προςφορϋσ γύνουν δεκτϋσ προβαύνει ςτθν αξιολόγθςθ - βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ παροφςασ. 

Ακολούθωσ η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο περιλαμβϊνονται τα 
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αποτελϋςματα του ανωτϋρω ελϋγχου και αξιολόγηςησ και υποβϊλει ςτην αναθϋτουςα αρχό το 

ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ωσ ¨εςωτερικό¨, μϋςω τησ λειτουργύασ ¨επικοινωνύα¨ του 

υποςυςτόματοσ, προσ ϋγκριςη.  Το πρακτικό κα είναι απολφτωσ αιτιολογθμζνο, κα περιλαμβάνει δε, 

πίνακα με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζγιναν εν τζλει δεκτοί ςε όλθ τθν προθγοφμενθ διαδικαςία, και 

τθν αξιολόγθςθ και τθν βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ τουσ προςφοράσ. 

Η Επιτροπό Διαγωνιςμού, πριν την ολοκλόρωςη τησ ςύνταξησ του ωσ ϊνω πρακτικού, επικοινωνεύ με 

τουσ εκδότεσ που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ, προκειμϋνου να 

διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. Αν διαπιςτωθεύ πλαςτότητα εγγυητικόσ επιςτολόσ, ο υποψόφιοσ 

αποκλεύεται από τον διαγωνιςμό και ταυτόχρονα υποβϊλλεται μηνυτόρια αναφορϊ ςτον αρμόδιο 

ειςαγγελϋα. 

Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του ανωτϋρω πρακτικού, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ 

την απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ και παρϋχει πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτα υποβληθϋντα 

δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ και ςτισ υποβληθεύςεσ τεχνικϋσ προςφορϋσ των λοιπών προςφερόντων.  

δ) Μετϋπειτα, ςε διακριτό ςτϊδιο η Επιτροπό Διαγωνιςμού προβαύνει ςτην αποςφρϊγιςη των 

οικονομικών προςφορών, χωρύσ να παρϋχει ςτουσ προςφϋροντεσ πρόςβαςη ςτα υποβληθϋντα 

ςτοιχεύα των λοιπών οικονομικών φορϋων. Εν ςυνεχεύα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού για τον 

προςδιοριςμό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ προςφορϊσ, βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ  ποιότητασ – τιμόσ, 

προβαύνει ςτην βαθμολόγηςη των οικονομικών προςφορών, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 14 

τησ παρούςασ, και υπολογύζει την βαθμολογύα (U) για όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που ϋγιναν εν 

τϋλει δεκτού ςε όλη την προηγούμενη διαδικαςύα, ςυντϊςςοντασ πρακτικό το οπούο περιλαμβϊνει, 

πύνακα με τουσ οικονομικούσ φορεύσ κατϊ ςειρϊ μειοδοςύασ, βϊςει τησ βαθμολογύασ τουσ. Μειοδότησ 

αναδεικνύεται αυτόσ του οπούου η βαθμολογύα (U) εύναι η μεγαλύτερη. Σο εν λόγω πρακτικό 

υποβϊλλεται, ωσ “εςωτερικό”, μϋςω τησ λειτουργύασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ, ςτην 

Αναθϋτουςα Αρχό, προσ ϋγκριςη, μϋςω του οπούου η Επιτροπό Διαγωνιςμού ειςηγεύται την ανϊθεςη 

τησ ςύμβαςησ (ό τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ) ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την πλϋον 

ςυμφϋρουςα προςφορϊ.  

Μετϊ την ϋκδοςη τησ απόφαςησ ϋγκριςησ του πρακτικού τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού, η Αναθϋτουςα 

Αρχό κοινοποιεύ την ωσ ϊνω απόφαςη ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ  που υπϋβαλαν αποδεκτό 

προςφορϊ και παρϋχει πρόςβαςη ςε αυτούσ ςτισ υποβληθεύςεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ των λοιπών 

προςφερόντων.  

Κατϊ των αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό κατϊ τα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 4.3. 

ε) Επιςημαύνεται ότι, ςε περύπτωςη που οι προςφορϋσ ϋχουν την ύδια ακριβώσ τιμό (ιςότιμεσ), η 

αναθϋτουςα αρχό επιλϋγει τον (προςωρινό) ανϊδοχο με κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων 

που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού και 

παρουςύα των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ, ςε ημϋρα και ώρα που θα 

τουσ γνωςτοποιηθεύ  μϋςω τησ λειτουργικότητασ “επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 

 

4.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου/ 

Κατακύρωςη/Πρόςκληςη για υπογραφό ςύμβαςησ 

 

α) Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ, ςτο πλαύςιο τησ ςχετικόσ 

ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ και μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ», 

τον προςωρινό ανϊδοχο να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ εύκοςι ημερών (20)13 τα προβλεπόμενα ςτισ 
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κεύμενεσ διατϊξεισ δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

νομιμοπούηςησ 14. 

 

β) Σα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου υποβϊλλονται από τον οικονομικό φορϋα 

ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» ςτην αναθϋτουςα αρχό. 

 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ  ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, 

παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα υποβϊλει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) 

ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

“Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω 

προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον 

ημϋρεσ. 

 

Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων και 

δικαιολογητικών,  ςύμφωνα με τα ανωτϋρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προςκομύζονται 

υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε 

ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ϋγγραφα που απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικόσ 

Διαδικαςύασ'', όπωσ τροποποιόθηκε με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών, διαπιςτωθεύ ότι: 

i) τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ), εύναι ψευδό 

ό ανακριβό   ό 

ii) αν δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό 

αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό 

iii) αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τα ϊρθρα 21, 22 και 23 τησ παρούςασ, 15  

 

απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η 

εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ 

επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ  βαθμολογύασ U, τηρουμϋνησ 

τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 

 

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 

προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) ότι πληρού και οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο 

προςωρινόσ ανϊδοχοσ μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ειδοπούηςησ/πρόςκληςησ για την 

προςκόμιςη των δικαιολογητικών κατακύρωςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν καταπύπτει υπϋρ τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ 

παρούςασ. 

 

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε αληθό ό ακριβό δόλωςη, ό αν κανϋνασ από τουσ 

προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ό αν κανϋνασ 

από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 22, η 

διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται. 

 

Η διαδικαςύα ελϋγχου των ωσ ϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού από 
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την Επιτροπό Διαγωνιςμού, η οπούα, ςτη ςυνϋχεια,  το κοινοποιεύ, μϋςω τησ «λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ», ςτην αναθϋτουςα αρχό για τη λόψη απόφαςησ. 

 

Η αναθϋτουςα αρχό προβαύνει, μετϊ την ϋγκριςη του ανωτϋρω πρακτικού, ςτην κοινοπούηςη τησ 

απόφαςησ κατακύρωςησ,  μαζύ με αντύγραφο όλων των πρακτικών, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από 

τον προςωρινό ανϊδοχο, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ 

«Επικοινωνύασ» και επιπλϋον αναρτϊ τα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου ςτον χώρο 

«υνημμϋνα Ηλεκτρονικού Διαγωνιςμού». 

 

ε) Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών, τόςο τησ ϊςκηςησ των προβλεπόμενων βοηθημϊτων 

και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ πρoςταςύασ, όςο και των αποφϊςεων  

αναςτολών επύ αυτών και μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό 

υνϋδριο, εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/201316, ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, εφόςον απαιτεύται17, επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 23.3-

23.10 τησ παρούςασ, μετϊ από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μϋςω τησ 

λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, προκειμϋνου να  διαπιςτωθεύ ότι δεν 

ϋχουν εκλεύψει οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ του ϊρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα 

κριτόρια  επιλογόσ του ϊρθρου 22 και ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ύδιου ϊρθρου. 

 

Μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, κοινοποιεύται  η απόφαςη 

κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο18.  Με την ύδια απόφαςη  καλεύται ο ανϊδοχοσ να  προςϋλθει 

ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, θϋτοντϊσ του η αναθϋτουςα αρχό 

προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ  από την κοινοπούηςη ειδικόσ 

ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ “Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, 

προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ. Η εν λόγω κοινοπούηςη 

επιφϋρει τα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, ςύμφωνα με οριζόμενα ςτην παρ. 3 

του ϊρθρου 316 του ν.4412/2016.        

 

Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται 

ςτην ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη 

ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη 

πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ. 

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η 

διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β τησ παραγρϊφου 1 

του ϊρθρου 317 του ν. 4412/2016. 

 

4.3 Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ / Προςωρινό δικαςτικό προςταςύα 

 

 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και 

ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, 

δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό 

παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ 

που δικαιολογούν το αύτημϊ του19.  

 

 ε περύπτωςη προςφυγόσ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ 

προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι: 
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(α) δϋκα (10) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορϋα αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό τηλεομοιοτυπύα ό  

(β) δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςε αυτόν αν 

χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, ϊλλωσ   

(γ) δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα 

ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα.  

ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ εύναι 

δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ
20

. 

 

 Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατύθεται 

ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του 

υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη 

«Προδικαςτικό Προςφυγό» και επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του 

ϊρθρου 8 τησ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.  

 

 Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται παρϊβολο από τον 

προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου, κατϊ τα ειδικϊ οριζόμενα ςτο ϊρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οπούο επιςτρϋφεται ςτον προςφεύγοντα ςε περύπτωςη ολικόσ ό μερικόσ αποδοχόσ τησ προςφυγόσ 

του ό ςε περύπτωςη που πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ επύ τησ προςφυγόσ, η αναθϋτουςα 

αρχό ανακαλεύ την προςβαλλόμενη πρϊξη ό προβαύνει ςτην οφειλόμενη ενϋργεια.  

 

 Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη ςύναψη 

τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ, η οπούα διαπιςτώνεται με απόφαςη τησ ΑΕΠΠ μετϊ από ϊςκηςη 

προςφυγόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

 Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ 

διαδικαςύασ, εκτόσ αν ζητηθούν προςωρινϊ μϋτρα προςταςύασ κατϊ το ϊρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

 Η αναθϋτουςα αρχό, μϋςω τησ λειτουργύασ τησ «Επικοινωνύασ»:  

  α. κοινοποιεύ την προδικαςτικό προςφυγό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ςύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτην περ. α τησ παρ. 1 του ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του 

ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

  β. ειδοποιεύ, παρϋχει πρόςβαςη ςτο ςύνολο των ςτοιχεύων του διαγωνιςμού και διαβιβϊζει ςτην 

Αρχό Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτην περ. β’ τησ παρ. 1 του 

ϊρθρου 365 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα και με την παρ. 1 του ϊρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

 

 Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ αναθϋτουςασ αρχόσ και, ςε περύπτωςη 

παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την 

προςφυγό με απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20) ημερών 

από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ
21.

 

 

 Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων 

βοηθημϊτων  τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ του ϊρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

 

 Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ απόφαςησ τησ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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ΑΕΠΠ και την ακύρωςό τησ ενώπιον του αρμοδύου δικαςτηρύου
22

. Δικαύωμα ϊςκηςησ των ύδιων 

ενδύκων βοηθημϊτων ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, αν η ΑΕΠΠ κϊνει δεκτό την προδικαςτικό 

προςφυγό. Με τα ϋνδικα βοηθόματα τησ αύτηςησ αναςτολόσ και τησ αύτηςησ ακύρωςησ λογύζονται ωσ 

ςυμπροςβαλλόμενεσ με την απόφαςη τησ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφεύσ προσ την ανωτϋρω απόφαςη 

πρϊξεισ ό παραλεύψεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ό ςυντελεςτεύ αντιςτούχωσ ϋωσ 

τη ςυζότηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την πρώτη ςυζότηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ. 

 

 Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ αύτηςησ 

ακύρωςησ.Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) 

ημερών από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και ςυζητεύται το αργότερο 

εντόσ τριϊντα (30) ημερών από την κατϊθεςό τησ. Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ 

κατατύθεται το προβλεπόμενο παρϊβολο, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

 Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την προςωρινό διαταγό 

ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ. 
 

 Ωρθρο 5:  Ϊγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ το ςτϊδιο τησ εκτϋλεςησ/ ειρϊ ιςχύοσ 
 

χετικϊ με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 5 ϊρθρου 316 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Σα  ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  με βϊςη τα οπούα θα εκτελεςθεύ το ϋργο εύναι τα αναφερόμενα 

παρακϊτω. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ των περιεχομϋνων ςε αυτϊ όρων, η ςειρϊ ιςχύοσ 

καθορύζεται  ωσ κατωτϋρω. 

 

1. Σο ςυμφωνητικό. 
2. Η παρούςα Διακόρυξη. 
3. Σο τεύχοσ των τυχόν τροποποιόςεων μετϊ τη διαδικαςύα τησ διαβούλευςησ του αρ. 

20Α τησ παρούςασ 
4. Η Οικονομικό Προςφορϊ  
5. Σο Σιμολόγιο Μελϋτησ. 
6. Ο Κανονιςμόσ Μελετών του Έργου 
7. Η Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Ε..Τ.). 
8. Η Σεχνικό υγγραφό Τποχρεώςεων (Σ..Τ) -Σεχνικό Περιγραφό (Σ.Π.)  
9. Οι Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ και τα Παραρτόματϊ τουσ.  
10. Ο Προώπολογιςμόσ Μελϋτησ. 
11. Η εγκεκριμϋνη προμελϋτη του ϋργου. 
12. Η τεχνικό προςφορϊ – μελϋτη 
13. Σο εγκεκριμϋνο Φρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ του ϋργου.  
 
 

Ωρθρο 6: Γλώςςα διαδικαςύασ 
 

6.1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και 

προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξύ των 

τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςότερεσ γλώςςεσ, 

επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό 

γλώςςα. 
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6.2.  Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα 

ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην 

ελληνικό γλώςςα.  

6.3.  τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικϊ τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα 

μπορούν να ςυνοδεύονται από μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από 

πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο 

αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο23. Επύςησ, γύνονται υποχρεωτικϊ 

αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και 

ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην παρ. 2 περ. β του 

ϊρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικασ Διοικητικόσ Διαδικαςύασ”, όπωσ αντικαταςτϊθηκε ωσ 

ϊνω με το ϊρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

6.4.    Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα-εταιρικϊ ό μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από 

μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 

6.5. Η  επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 

γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

 

Ωρθρο 7: Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα 

 

7.1. Για τη δημοπρϊτηςη του ϋργου, την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και την καταςκευό του, 

εφαρμόζονται οι διατϊξεισ των παρακϊτω νομοθετημϊτων, όπωσ ιςχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδύωσ των ϊρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 

παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2012/17 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” 

και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 

για την προγραμματικό περύοδο 2007 -2013»,  24 

  - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το ϊρθρο 59 «Άρςη περιοριςμών ςυμμετοχόσ 

εργοληπτικών επιχειρόςεων ςε δημόςια ϋργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη 

τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ ιςχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 

Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 αυτού, 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνϋδριο», 

 - του ϊρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ και 

οριςμόσ των μελών τουσ με κλόρωςη»,25 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…» 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων 

και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
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"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ», ,  

 - των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20, των ϊρθρων 80-110, τησ παραγρϊφου 1α του 

ϊρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωςη τησ Κωδικοπούηςησ τησ νομοθεςύασ καταςκευόσ 

δημοςύων ϋργων» (ΚΔΕ), 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 - του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικόσ ∆ιαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ” 

 - του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 )26 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα”, 

- τησ με αρ. 117384/26-10-2017  Κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ ( 3821 Β') «Ρυθμύςεισ τεχνικών 

ζητημϊτων που αφορούν την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων ϋργων, μελετών, και παροχόσ 

τεχνικών και λοιπών ςυναφών επιςτημονικών υπηρεςιών  με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 

και διαδικαςιών  του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

- τησ με αρ. 57654/2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1781) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων 

λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων 

(ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ», 

- τησ με αρ. 56902/215/19-05-2017 Τπουργικόσ Απόφαςησ (Β’ 1924) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και 

διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)», 

 

7.2   Ο ν. 3310/2005 “Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό     

καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων” (Α' 30), όπωσ 

τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διαςταύρωςη των ςτοιχεύων του 

αναδόχου με τα ςτοιχεύα του  Ε..Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαςτικοπούηςη ων μετοχών 

Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ ϋργων ό προμηθειών 

του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», η κοινό απόφαςη 

των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) ςχετικϊ με τα  

‘’Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 

Ν.3414/2005’’,  καθώσ και η απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και Οικονομικών υπ’ 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοριςμόσ χωρών ςτισ οπούεσ λειτουργούν 

εξωχώριεσ εταιρύεσ”. 
 

7.3    Οι διατϊξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 

7.4    Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω διατϊξεων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ27, καθώσ και λοιπϋσ 

διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ 

παρούςασ καθώσ και το ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου και γενικότερα κϊθε διϊταξη (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και 

ερμηνευτικό εγκύκλιοσ που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη του ϋργου τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ. 

 

7.5     Προςθόκεσ και εν γϋνει προςαρμογϋσ ϊρθρων τησ διακόρυξησ (πϋραν των όςων όδη 

προβλϋπονται ρητώσ ςτο κεύμενο τησ πρότυπησ διακόρυξησ) μπορούν να προςτύθενται 

και να περιλαμβϊνονται, μόνο εφόςον εύναι απόλυτα ςυμβατϋσ με την ιςχύουςα κϊθε 

φορϊ νομοθεςύα. 
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Ωρθρο 8: Φρηματοδότηςη του Ϊργου, Υόροι, Δαςμού,  κ.λ.π.- Πληρωμό Αναδόχου 

 

8.1. Σο ϋργο χρηματοδοτεύται από το ΕΠΙΦ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 [MIS (ΟΠ): 5010174] με ποςό 

4.393.287,50€ και από πόρουσ του Δόμου Καρύςτου (ΑΣΑ:120.900,00€, ΑΠΕ: 

38.547,50€)28. 

 Σο ϋργο υπόκειται ςτισ κρατόςεισ29 που προβλϋπονται για τα ϋργα αυτϊ, 

περιλαμβανομϋνησ τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ 

Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, τησ κρϊτηςησ ύψουσ 0,06 % υπϋρ των λειτουργικών αναγκών τησ Αρχόσ 

Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016 καθώσ και τησ κρϊτηςησ 6%0, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 53 παρ. 7 

περ. θ' του ν. 4412/2016 και τησ υπ' αριθμ. ΔΝγ/οικ.42217/ΥΝ466/12.6.2017 

απόφαςησ του Τπουργού Τποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  

 

8.2. Σα γενικϊ ϋξοδα, όφελοσ κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνςεισ από φόρουσ, δαςμούσ 

κ.λ.π. καθορύζονται ςτο αντύςτοιχο ϊρθρο τησ Ε..Τ. Σο ϋργο δεν υπόκειται ςε ΥΠΑ . 

  

8.3. Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντύςτοιχο 

ϊρθρο τησ Ε..Τ. Η πληρωμό του εργολαβικού τιμόματοσ θα γύνεται ςε EURO. 

 

Ωρθρο 9: υμπλόρωςη – αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθϋτουςα αρχό30 μπορεύ, κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών, να καλϋςει τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ, μϋςω τησ λειτουργικότητασ τησ ‘’Επικοινωνύασ” του υποςυςτόματοσ, να 

ςυμπληρώςουν ό να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβϊλει, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ οικονομικόσ τουσ προςφορϊσ, μϋςα ςε εύλογη προθεςμύα, η οπούα δεν 

μπορεύ να εύναι μικρότερη από επτϊ (7) ημϋρεσ από την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτούσ τησ 

ςχετικόσ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων  310 και 103  

του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 13 τησ υπ'αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α. 

Οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό ςυμπλόρωςη που υποβϊλλεται από τουσ προςφϋροντεσ ό υποψηφύουσ, 

χωρύσ να ϋχει ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό31, δεν λαμβϊνεται υπόψη.  

 

Ωρθρο 10: Απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ – Ϊγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ 

 

Για την παρούςα διαδικαςύα ϋχει εκδοθεύ η απόφαςη με αρ. πρωτ. 15742/2018 για την ανϊληψη 

υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για το οικονομικό ϋτοσ 2018 και με αρ.  497 καταχώρηςη 

ςτο βιβλύο εγκρύςεων και εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. και με αριθμ. 544/2018 απόφαςη Δημϊρχου 

με αριθμ. πρωτ. 15740/2018 με θϋμα ϋγκριςησ δαπϊνησ πολυετούσ υποχρϋωςησ (ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016).32 

Για το οικονομικό ϋτοσ 2019 ϋχουν εκδοθεύ: η απόφαςη με αρ. πρωτ. 1734/2019 για την ανϊληψη 

υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ με αρ. 111 καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και 

εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. και η απόφαςη με αρ. πρωτ. 1794/2019 για την ανϊληψη 

υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ με αρ. 118 καταχώρηςη ςτο βιβλύο εγκρύςεων και 

εντολών πληρωμόσ τησ Δ.Ο.Τ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Ωρθρο 11: Σύτλοσ, προώπολογιςμόσ, τόποσ, περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου 
 

Σύτλοσ του ϋργου 

 

 Ο τύτλοσ του ϋργου εύναι: 

«ΕΠΕΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΛΤΜΑΣΨΝ ΚΑΡΤΣΟΤ» 

 

11.1. Προώπολογιςμόσ Δημοπρϊτηςησ του ϋργου (εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ) 

 

Ο προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε33 4.552.735,00 Ευρώ και 

αναλύεται ςε: 

Κατ’ Αποκοπό Δαπϊνη Εργαςιών 3.355.000,00 Ευρώ 

Γενικϊ ϋξοδα και Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 603.900,00 Ευρώ 

Απρόβλεπτα34 (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

593.835,00 Ευρώ, που αναλώνονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 156 παρ. 3. (α)  

του ν. 4412/2016. 

 

Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (πριμ), ςύμφωνα με το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, δεν 

προβλϋπεται. 

 

11.2.        Σόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου 

 

 Κϊρυςτοσ Νομού Ευβούασ 

 

11.3. Περιγραφό και ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου  

  

Σο δημοπρατούμενο ϋργο αφορϊ τα ϋργα επϋκταςησ και αναβϊθμιςησ τησ υφιςτϊμενησ 
Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Καρύςτου ϋτςι ώςτε να καλύπτεται η προβλεπόμενη αύξηςη 
του πληθυςμού ςτην 20-ετύα (13.000 ι.κ.) και να εξαςφαλύζονται τα προβλεπόμενα από τουσ 
Περιβαλλοντικούσ όρουσ αποτελϋςματα εκροόσ τησ. Ωσ Α' φϊςη ορύζεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη 
και ωσ Β' φϊςη ορύζεται το δημοπρατούμενο ϋργο με το οπούο προβλϋπεται επϋκταςη και αναβϊθμιςη 
τησ υφιςτϊμενησ εγκατϊςταςησ με επϊρκεια 20ετύασ 

το δημοπρατούμενο ϋργο περιλαμβϊνονται επύςησ όλεσ οι απαιτούμενεσ εργαςύεσ αποκατϊςταςησ 
των υφιςτϊμενων ϋργων προεπεξεργαςύασ, απολύμανςησ, επεξεργαςύασ ιλύοσ καθώσ και οι 
απαιτούμενεσ παρεμβϊςεισ ςε όλα τα βοηθητικϊ ϋργα υποδομόσ. 
 

Σο δημοπρατούμενο ϋργο περιλαμβϊνει ςυνοπτικϊ τισ ακόλουθεσ εργαςύεσ επϋκταςησ και 
αναβϊθμιςησ τησ υφιςτϊμενησ ΕΕΛ, οι οπούεσ ςτην μορφό που παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια 
αποτελούν τα διακριτϊ τμόματα του ϋργου: 

- Νϋα μονϊδα προεπεξεργαςύασ 

- Παρεμβϊςεισ ςτην υφιςτϊμενη μονϊδα προεπεξεργαςύασ ϋτςι ώςτε να λειτουργεύ ωσ εφεδρεύα 

- Νϋα μονϊδα υποδοχόσ και προαεριςμού βοθρολυμϊτων 
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- Μονϊδα βιοεπιλογόσ 

- Νϋοσ μετρητόσ παροχόσ 

- Μεριςτόσ βιολογικόσ γραμμόσ 

- Μύα επιπλϋον μονϊδα αεριςμού με ςύςτημα διϊχυςησ 

- Αντικατϊςταςη εξοπλιςμού τησ υφιςτϊμενησ μονϊδασ αεριςμού με ςύςτημα διϊχυςησ 

- Κτύριο φυςητόρων 

- Δύο μονϊδεσ αποφωςφόρωςησ 

- Δύο μονϊδεσ απονιτροπούηςησ 

- Αντλιοςτϊςιο επανακυκλοφορύασ ιλύοσ 

- Αντλιοςτϊςιο επανακυκλοφορύασ νιτροποιημϋνου ανϊμικτου υγρού 

- Μεριςτόσ παροχόσ καθιζόςεων 

- Μύα επιπλϋον μονϊδα δευτεροβϊθμιασ καθύζηςησ ιςοδύναμη με την υφιςτϊμενη 

- Αποκατϊςταςη δυςλειτουργύασ του μηχανολογικού εξοπλιςμού τησ υφιςτϊμενησ καθύζηςησ 

- Νϋο αντλιοςτϊςιο επανακυκλοφορύασ και περύςςειασ λϊςπησ 

- Μονϊδα χημικόσ αποφωςφόρωςησ 

- Επϋκταςη δεξαμενόσ χλωρύωςησ, ώςτε να καλύπτει και την Β' φϊςη επϋκταςησ του ϋργου, με 
κατϊλληλεσ τροποποιόςεισ για την αποχλωρύωςη των λυμϊτων και τον μετααεριςμό τουσ 

- Νϋα μονϊδα αποθόκευςησ λϊςπησ 

- Νϋα μονϊδα αφυδϊτωςησ λϊςπησ 

- Νϋο κτύριο ενϋργειασ 

- Καθαύρεςη των υφιςτϊμενων κλινών ξόρανςησ 

- Σροποπούηςη του υφιςτϊμενου παχυντό ςε μονϊδα αποθόκευςησ βιομηχανικού νερού 

- Καθαύρεςη ό αλλαγό τησ χρόςησ του οικύςκου των υφιςτϊμενων αντλιών επανακυκλοφορύασ 

- Ενύςχυςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού / παρακολούθηςησ τησ λειτουργύασ τησ 
εγκατϊςταςησ με τα απαραύτητα νϋα όργανα και νϋο δύκτυο 

- Διαμόρφωςη του χώρου των εγκαταςτϊςεων και βελτύωςη τησ εςωτερικόσ οδοποιύασ με 
αςφαλτόςτρωςη, διαχεύριςη ομβρύων, προςβαςιμότητα ςτισ μονϊδεσ κ.λ.π 

- Αναδιϊταξη των δικτύων λυμϊτων, ιλύοσ, ςτραγγιδύων, ενϋργειασ ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ 
τησ νϋασ διϊταξησ των ϋργων 

- Οικύςκοσ χημικών για την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού τησ χημικόσ αποφωςφόρωςησ, τησ 
χλωρύωςησ - αποχλωρύωςησ καθώσ και του πιεςτικού ςυγκροτόματοσ του δικτύου 
βιομηχανικού νερού τησ εγκατϊςταςησ. 

- τόμια διαχυτόρων 

 
Επιςημαύνεται ότι, το φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων  δεν πρϋπει 

να μεταβϊλλεται ουςιωδώσ κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 

4 του ϊρθρου 337 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολόσ υφύςταται, μόνο υπό τισ προώποθϋςεισ των 

ϊρθρων 337 και 156 ν. 4412/2016. 

 

Για τισ νϋεσ εργαςύεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 156 παρ. 6 του ν. 4412, ορύζεται ςταθερόσ ςυντελεςτόσ 



 

18 

ς=0,90.  35  

 

Ωρθρο 12: Προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε 30 μόνεσ (900 ημερολογιακϋσ ημϋρεσ), 
από την ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 12μηνησ (360 ημερολογιακϋσ 
ημϋρεσ) δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ.36 
Οι αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ του ϋργου αναφϋρονται ςτην Ε..Τ. 

 

Ωρθρο 13: Διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ - Όροι υποβολόσ προςφορών 

 

13.1 Η επιλογό του Αναδόχου θα γύνει ςύμφωνα με την «ανοικτό διαδικαςύα» του ϊρθρου 

264 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού.  

  

13.2 Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων δύδεται αποκλειςτικϊ κατ’ αποκοπό 

για τμόματα του ϋργου, ςυντϊςςεται και υποβϊλλεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 

ϊρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016. 

 

13.3  Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. 37 

  

13.4  Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 38 

 

13.5 Δε γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ για μϋροσ του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ. 

 

 

Ωρθρο 14:  Κριτόρια Ανϊθεςησ 

 

14.1 Η επιλογι των κριτθρίων του παρόντοσ άρκρου – που τίκενται ςυμφϊνωσ του άρκρου 311 

του νόμου 4412/2016 (δεδομζνου ότι το ζργο υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του Βιβλίου ΙΙ) για τθν 

επιλογι του αναδόχου, εκπορεφεται εκ τθσ αναγκαιότθτασ τιρθςθσ κρίςιμων παραγόντων κατά τθν 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ υπό ανάκεςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ςυνδεόμενων ευκζωσ με το 

κυρίωσ αντικείμενο του ζργου για τθν διαςφάλιςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

 Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ των 

προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ:  

K1. Εγγυθμζνοσ χρόνοσ ηωισ βαςικοφ εξοπλιςμοφ 

Κ2. Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ (χρόνοσ καταςκευισ)  

 

Κριτήριο Κ1: Χρόνοσ εγγφηςησ βαςικοφ εξοπλιςμοφ 

 

 Η βακμολογία εκάςτου οικονομικοφ φορζα κα προκφπτει από τον ακόλουκο πίνακα, βάςει 

των ςτοιχείων που κα ζχουν υποβλθκεί από τουσ διαγωνιηόμενουσ ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά.  
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Περιγραφή εξοπλιςμοφ 
Ποςοςτό 

βαρφτητασ Βαθμολογία 

Γινόμενο 

βαρφτητασ 

 * 

Χρόνο εγγφηςησ 

Συγκροτιματα προεπεξεργαςίασ λυμάτων και 

βοκρολυμάτων 

10% Χ1 Ψ1 

Σφςτθμα διάχυςθσ αζρα δεξαμενϊν αεριςμοφ 60% Χ2 Ψ2 

Συγκρότθμα αφυδάτωςθσ ιλφοσ 10% Χ3 Ψ3 

Σφςτθμα Αυτοματιςμοφ και Τθλεζλεγχου 20% Χ4 Ψ4 

φνολο 100% Κ1 = Ψ1+Ψ2+Ψ3+Ψ4 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ με το μζγιςτο προςφερόμενο χρόνο εγγφθςθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ κα 

βακμολογείται με 100, ενϊ προςφερόμενοσ χρόνοσ εγγφθςθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ για 2 ζτθ 

(ελάχιςτθ απαίτθςθ προδιαγραφϊν) κα βακμολογείται με 50. Οικονομικοί φορείσ που δεν κα 

καλφπτουν τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ για 2 ζτθ εγγφθςθσ δεν κα βακμολογοφνται αλλά κα 

απορρίπτονται. Οι βακμολογίεσ των λοιπϊν οικονομικϊν φορζων κα προκφπτουν με γραμμικι 

παρεμβολι μεταξφ 50 και του μζγιςτου προςφερόμενου. Οι χρόνοι εγγφθςθσ βαςικοφ εξοπλιςμοφ 

για κάκε οικονομικό φορζα κα προκφπτουν από τθν τεχνικι του προςφορά ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ΚΜΕ.  

Κριτήριο Κ2: Χρονοδιάγραμμα εκτζλεςησ ςφμβαςησ (Χρόνοσ καταςκευήσ ζργου)  

Η βακμολογία εκάςτου οικονομικοφ φορζα κα προκφπτει ωσ εξισ:  

Ο οικονομικόσ φορζασ με τον ελάχιςτο χρόνο καταςκευισ ζργου κα βακμολογείται με 100. Ο 

μζγιςτοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του ζργου είναι 900 θμερολογιακζσ θμζρεσ και κα βακμολογείται με 

50. Οι βακμολογίεσ των λοιπϊν οικονομικϊν φορζων κα προκφπτουν αναλογικά. Ο χρόνοσ 

καταςκευισ του ζργου για κάκε οικονομικό φορζα κα προκφπτει από κατάλλθλα ςυνταγμζνο 

χρονοδιάγραμμα που κα ςυνοδεφει τθν τεχνικι του προςφορά ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 

ΚΜΕ. 

 

14.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικήσ Προςφοράσ 

Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) αξιολόγθςθσ 

ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν γίνεται 

ςφμφωνα με τον τφπο: 

UΣΠ = 40%*K1+60%*K2 

UΤΡ = Βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

K1  = Βακμολογία εγγυθμζνου χρόνου ηωισ βαςικοφ εξοπλιςμοφ  

K2   = Βακμολογία χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (χρόνου καταςκευισ)  

Η βακμολογία ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 
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Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ορίηεται ςε 60%. 

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.  

 

14.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικήσ Προςφοράσ  

Η βακμολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ προκφπτει από τθν μζςθ τεκμαρτι ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ 

του οικονομικοφ φορζα και προκφπτει βάςει του τφπου: 

UOΠ  =  *  (2 – Π2)  /  2 ]  *  100 

Ππου:  

Ρ2:  θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά του κάκε διαγωνιηόμενου, χωρίσ να περιλαμβάνονται ςε αυτι οι 

δαπάνεσ απροβλζπτων, απολογιςτικϊν, ανακεϊρθςθσ & ΦΡΑ,  και,  

Σ2:  είναι ο ςυνολικόσ εκτιμϊμενοσ Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου, χωρίσ να περιλαμβάνονται και πάλι ςε 

αυτόν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απροβλζπτων, απολογιςτικϊν, ανακεϊρθςθσ. 

Η προκφπτουςα βακμολόγθςθ κα ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε 40% 

 

14.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ, βάςει τησ 

βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ 

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα: 

U = UΣΠ * 60% + UΟΠ * 40% 

Η προκφπτουςα βακμολογία ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.  

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει τον 

μεγαλφτερο αρικμό ςτο U. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ 

μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι 

προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” 

του υποςυςτιματοσ. 

Ωρθρο 15: Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 
 

15.1 Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ τουσ όρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 302 του ν. 

4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο ποςό των 

91.054,70 ευρώ39. 

 την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει 
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και τον όρο ότι η εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων 

που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 

  

15.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 302 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα:  

 α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 

 β) τον εκδότη, 

 γ) τον κύριο του ϋργου ό τον φορϋα καταςκευόσ του ϋργου ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ προσ 

τον οπούο απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ, 

 ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, 

 ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ 

του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα 

παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ), 

 ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι 

ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 

ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, 

 η) τα ςτοιχεύα τησ διακόρυξησ (αριθμόσ, ϋτοσ, τύτλοσ ϋργου) και την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, 

 θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,  

 ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ 

εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 

εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται. 

                   (το ςημεύο αυτό γύνεται παραπομπό ςτα ςχετικϊ υποδεύγματα, εφόςον υπϊρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη 

λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 

03/07/2020 ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη 

λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να παρατεύνει, πριν τη λόξη 

τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.  

 

15.4 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ καταπύπτει, υπϋρ του κυρύου του ϋργου, μετϊ από γνώμη του 

Σεχνικού υμβουλύου αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του κατϊ τη διϊρκεια 

ιςχύοσ αυτόσ και ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 4.2 τησ παρούςασ. 

Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

  

15.5  Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ  

καλόσ εκτϋλεςησ. 

 Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 302 του ν. 4412/201640. 

 

 

Ωρθρο 16: Φορόγηςη Προκαταβολόσ – Ρότρα πρόςθετησ καταβολόσ (Πριμ)41 

 

16.1 42 Προβλϋπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο, ύψουσ ϋωσ δϋκα τοισ εκατό 
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(10%) του ςυμβατικού ποςού (χωρύσ αναθεώρηςη και ΥΠΑ) για δαπϊνεσ πρώτων 

εγκαταςτϊςεων, μελϋτεσ, ϋξοδα εκκύνηςησ του ϋργου και προςκομύςεισ εξοπλιςμού ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 150 του Ν. 4412/2016. Για την εγγύηςη προκαταβολόσ ιςχύουν τα 

οριζόμενα ςτο ϊρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/201643 

 

16.2 Δεν προβλϋπεται  η πληρωμό πριμ ςτην παρούςα ςύμβαςη. 

 

Ωρθρο 17: Εγγυόςεισ καλόσ εκτϋλεςησ και λειτουργύασ του ϋργου 

 

17.1 Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5%  

επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβας ησ, 

όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 337 ν. 4412/2016, η οπούα 

ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν 

την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ 

του ποςού τησ αύξηςησ χωρύσ ΥΠΑ. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την 

εφαρμογό όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

κυρύου του ϋργου ϋναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει υπϋρ του κυρύου του ϋργου, με αιτιολογημϋνη απόφαςη 

του Προώςταμϋνου τησ Διευθύνουςασ Τπηρεςύασ, ιδύωσ μετϊ την οριςτικοπούηςη τησ ϋκπτωςησ 

του αναδόχου. Η ϋνςταςη του αναδόχου κατϊ τησ αποφϊςεωσ δεν αναςτϋλλει την εύςπραξη του 

ποςού τησ εγγυόςεωσ. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ καλόσ εκτϋλεςησ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην 

παρϊγραφο 15.2 τησ παρούςασ και επιπρόςθετα, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 

ςύμβαςησ. 

Ωρθρο 17Α: Ϊκδοςη εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των ϊρθρων 15, 16 και 17 εκδύδονται από πιςτωτικϊ ό 

χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και 

γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα ςτα  κρϊτη- μϋλη 

τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, 

ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το 

Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκ ών και Δανεύων με 

παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού.44 Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με 

γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα 

τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται  μετϊ τη 

λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  

 

17.Α.2 Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό του οικονομικού φορϋα/αναδόχου από 

ϋνα ό περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου,  ανεξαρτότωσ του ύψουσ των.   
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Εϊν η εγγύηςη εκδοθεύ από αλλοδαπό πιςτωτικό ύδρυμα μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε μύα από τισ επύςημεσ 

γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται απαραύτητα από μετϊφραςη ςτην ελληνικό 

γλώςςα, ςύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 6.3. τησ παρούςασ. 

 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ φορεύσ που φϋρονται να ϋχουν εκδώςει τισ εγγυητικϋσ 

επιςτολϋσ, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ45.  

 

Ωρθρο 18: Ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών - 

αποςφρϊγιςησ 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών46 ορύζεται η 

03/05/2019 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

Ψσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 

09/05/2019 ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 11:00 π.μ.47 

 

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ ό για τεχνικούσ λόγουσ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την 

οριςθεύςα ημϋρα ό αν μϋχρι τη μϋρα αυτό δεν ϋχει υποβληθεύ καμύα προςφορϊ, η αποςφρϊγιςη 

και η καταληκτικό ημερομηνύα αντύςτοιχα μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη ημϋρα, με 

απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται ςτουσ προςφϋροντεσ, μϋςω 

τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα”, πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα 

ημερομηνύα και αναρτϊται ςτην ΕΕΕΕ, ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ, εφόςον διαθϋτει, καθώσ και ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού 

διαγωνιςμού” τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα 

δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών ό δεν υποβληθούν προςφορ ϋσ, μπορεύ να 

οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφύων. 

 

Ωρθρο 19: Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών 
 

Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη διϊταξη 

του ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα 13 μηνών48 από την ημερομηνύα λόξησ τησ 

προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

  

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τουσ 

προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ τουσ και τησ εγγύηςησ 

ςυμμετοχόσ. 

 

Ωρθρο 20: Δημοςιότητα/ Δαπϊνεσ δημοςύευςησ 

 

  1. H περύληψη τησ διακόρυξησ  49 και η παρούςα Διακόρυξη δημοςιεύθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ. 

  

 2. Η διακόρυξη αναρτϊται και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (www.dimoskarystou.gr), 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.  

3. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτον Ελληνικό Σύπο50, ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 296 ν. 4412/2016, και αναρτϊται ςτο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Σα ϋξοδα των εκ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ απαραύτητων δημοςιεύςεων τησ προκόρυξησ τησ 

δημοπραςύασ ςτην οπούα αναδεύχθηκε ανϊδοχοσ, βαρύνουν τον ύδιο και ειςπρϊττονται με τον 

πρώτο λογαριαςμό πληρωμόσ του ϋργου. Σα ϋξοδα δημοςιεύςεων των τυχόν προηγούμενων 

διαγωνιςμών για την ανϊθεςη του ύδιου ϋργου, καθώσ και τα ϋξοδα των μη απαραύτητων εκ του 

νόμου δημοςιεύςεων βαρύνουν την αναθϋτουςα αρχό και καταβϊλλονται από τισ πιςτώςεισ του 

ϋργου. 

  

 Ωρθρο 20A: Διαβούλευςη επύ των δημοςιευμϋνων εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ  

 

1. Προςκαλούνται οι, κατϊ τα ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ, δυνϊμενοι να λϊβουν μϋροσ ςτη 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ οικονομικού φορεύσ, προκειμϋνου η αναθϋτουςα αρχό να προβεύ 

ςε παρουςύαςη του προσ ανϊθεςη ϋργου και ςε ςχετικό διαβούλευςη ςτο Δημαρχιακό 

Κατϊςτημα του Δόμου Καρύςτου (Ι. Κότςικα και Ελ. Αμερικόσ) ςτισ 02/04/2019 και ώρα 

11:00 π.μ.
51  

2. Εντόσ δϋκα (10) ημερών από την ωσ ϊνω παρουςύαςη, κϊθε ενδιαφερόμενοσ, μπορεύ να 

υποβϊλει τεύχοσ παρατηρόςεων για το ϋργο, την τεχνικό μελϋτη και τα τεύχη δημοπρϊτηςησ, 

οικονομικϊ και ςυμβατικϊ. Με το τεύχοσ παρατηρόςεων θα ςχολιϊζεται η ορθότητα τησ λύςησ, 

το εφικτό τησ καταςκευόσ και θα επιςημαύνονται ςφϊλματα των όρων των εγγρϊφων τησ 

ςύμβαςησ. Η ςυμμετοχό των ενδιαφερομϋνων ςτην ωσ ϊνω παρουςύαςη και η υποβολό του 

τεύχουσ παρατηρόςεων εύναι προαιρετικϋσ, δεν ςυνεπϊγονται την υποχρϋωςη υποβολόσ 

προςφορϊσ και δεν ςυνιςτούν κώλυμα για τη ςυμμετοχό τουσ ςτη διαδικαςύα.  

3. Η αναθϋτουςα αρχό αξιολογεύ τα ςυμπερϊςματα τησ διαβούλευςησ και τα τεύχη 

παρατηρόςεων που υποβλόθηκαν και προβαύνει ςτισ ακόλουθεσ ενϋργειεσ:  

α) εφόςον διαπιςτωθεύ η ϋλλειψη παρατηρόςεων ό εκτιμηθούν ωσ μη ορθϋσ οι υποβληθεύςεσ 

παρατηρόςεισ, ςυνεχύζει τη διαδικαςύα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό  

β) εφόςον διαπιςτωθεύ η ύπαρξη επουςιωδών ςφαλμϊτων ό ελλεύψεων ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ εκδύδει τεύχοσ τροποποιόςεων/διορθώςεων τησ διακόρυξησ ό και των λοιπών 

εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, εντόσ πϋντε (5) ημερών από τη λόξη τησ ημερομηνύασ υποβολόσ των 

τευχών παρατηρόςεων από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. το τεύχοσ αυτό περιλαμβϊνονται οι 

απαιτούμενεσ επουςιώδεισ τροποποιόςεισ/διορθώςεισ. Σο τεύχοσ κοινοποιεύται, με απόδειξη, ςε 

όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, και αναρτϊται ςτην 

ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ . το ωσ ϊνω τεύχοσ μπορεύ να προβλϋπεται η διεξαγωγό τησ 

δημοπραςύασ ςε μεταγενϋςτερη ημερομηνύα με τόρηςη των διατυπώςεων δημοςιότητασ κατϊ τισ 

διατϊξεισ των ϊρθρων 22, 27 ϋωσ 32, 37, και 121, οι προθεςμύεσ των οπούων ανϋρχονται κατ’ 

ελϊχιςτον ςτο ϋνα τρύτο (1/3) ό  

γ) εφόςον διαπιςτωθεύ η ύπαρξη ουςιωδών ςφαλμϊτων ό ελλεύψεων ςε οποιοδόποτε ςτοιχεύο 

των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ, ανακαλεύ τη διακόρυξη του διαγωνιςμού. τη ςυνϋχεια, προβαύνει 

ςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ϋργου, διορθώνοντασ τα ςχετικϊ ςφϊλματα και 

ελλεύψεισ.  

4. Σο τεύχοσ τροποποιόςεων ςυγκαταλϋγεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και αποτελεύ 

αναπόςπαςτο μϋροσ τησ ςύμβαςησ μετϊ την υπογραφό τησ. Αντύθετα, τα υποβληθϋντα από τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ τεύχη παρατηρόςεων δεν αποτελούν ςυμβατικϊ ςτοιχεύα και δεν 

χρηςιμοποιούνται για ερμηνεύα τησ ςύμβαςησ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η ςύμβαςη ανατύθεται βϊςει του κριτηρύου του ϊρθρου 14 τησ παρούςασ, ςε προςφϋροντα ο οπούοσ 

δεν αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό βϊςει τησ παρ. Α του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ και πληρού τα 

κριτόρια επιλογόσ των παρ. Β, Γ, Δ , Ε του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ 

 

Ωρθρο 21: Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

  

21.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών52 που 

δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΝΕΟΥ, ΥΓΩΝ, ΣΤΕΕΩΝ & ΑΕΙΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 53 και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 

β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 

ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 

την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και 

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 

ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 

ςυμβϊςεων. 

 

21.2 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ54, 

 

21.3 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του ϊρθρου 76  του ν. 4412/2016. 

Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 

προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι 

τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ϋνωςη (πχ 

κοινοπραξύα). 

 

Ωρθρο 22: Κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ  

 

Οι μεμονωμϋνοι προςφϋροντεσ πρϋπει να ικανοποιούν όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ. την 

περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η πλόρωςη των απαιτόςεων του ϊρθρου 22 Α και Β πρϋπει 

να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

22.Α. Λόγοι αποκλειςμού 

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, εφόςον 

ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από 

τα μϋλη του (αν πρόκειται περύ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω 

περιπτώςεων: 

22.A.1. Όταν υπϊρχει εισ βϊροσ του αμετϊκλητη55 καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 

εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 
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β) δωροδοκύα,56 όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 

ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ 

C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον 

ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό 

ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 

ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 

13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό 

αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 

όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 

χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη 

χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 

εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 

Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 

τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 

101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 

αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 

οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου, αφορϊ  

τουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τον Διευθύνοντα 

ύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

τισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών, η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου57. 

22.A.2 Όταν ο  προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με 

τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την 

εθνικό νομοθεςύα ό/και η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο 

προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 
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Αν ο προςφϋρων εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ 

του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν, τόςο την κύρια, όςο και την 

επικουρικό αςφϊλιςη. 

Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 

φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, 

των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 

καταβολό τουσ. 

22.Α.2α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν 

επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:  

αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 

Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με 

την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ 

υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό  

ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ 

Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη 

εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώςεισ πρϋπει να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ58.  

22.A.3 Κατ’ εξαύρεςη, όταν ο αποκλειςμόσ εύναι ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ 

των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο προςφϋρων 

ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον 

αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε 

τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ περ. β' τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 

ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ του ϊρθρου 18 τησ 

παρούςασ, δεν εφαρμόζεται 59η παρϊγραφοσ 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ 

ςύμβαςησ   προςφϋρων ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:60 

(α) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 253 του ν. 4412/2016,                    

(β) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ 

εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει 

υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 

δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 

διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει 

ϋναν οικονομικό φορϋα, ο οπούοσ βρύςκεται ςε μια εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 

παραπϊνω περύπτωςη, υπό την προώπόθεςη ότι η αναθϋτουςα αρχό ϋχει αποδεύξει ότι ο εν λόγω 

φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα 

μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ (παρ. 5 ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016), 61 

(γ) υπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 

ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού, 

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 262 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των οικονομικών 
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φορϋων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 

280 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα, 

(ςτ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 

εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 

ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα 

την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ, 

(ζ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 

πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 23 τησ παρούςασ, 

(η) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ 

αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του 

αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 

παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν 

τον αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη, 

(θ) εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει ςε 

αμφιβολύα την ακεραιότητϊ του. 

22.Α.5.  Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό), 

οικονομικόσ φορϋασ εϊν ςυντρϋχουν οι προώποθϋςεισ εφαρμογόσ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 

3310/2005 (εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού) 62 

22.Α.6. Η αναθϋτουςα αρχό αποκλεύει οικονομικό φορϋα ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη 

διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται λόγω πρϊξεων 

ό παραλεύψεων αυτού εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 

προηγούμενων παραγρϊφων.  

Εϊν η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, ςτισ περιπτώςεισ 

τησ παραγρϊφου 22.Α.1 η περύοδοσ αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 

καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη και ςτισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου  22.Α.4 ςτα τρύα 

(3) ϋτη από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.63 

22.Α.7. Οικονομικόσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 

παραγρϊφουσ 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.464 μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει 

ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ 

λόγοσ αποκλειςμού. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται 

από τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ 

αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικού 

αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικό 

φορϋα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη 

απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 

μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται 

ςτην εν λόγω απόφαςη ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη. 

22.Α.8. Η απόφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 

προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
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22.Α.9. Οικονομικόσ φορϋασ που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα 

διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ. 

 

Κριτόρια επιλογόσ (22.Β – 22.Δ)65 

22.Β. Καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ 

Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, απαιτεύται  οι 

οικονομικού φορεύσ να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρεύται ςτο 

κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ. Ειδικϊ οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα 

απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρόςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ςτην 

κατηγορύα/-ιεσ ϋργου του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ66. Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε 

κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα Μητρώα του 

παραρτόματοσ ΦΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια67  

Γύνονται δεκτού ημεδαπού ό αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που πληρούν τισ απαιτόςεισ τησ 

οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ που ορύζονται ςτα ϊρθρα 100 και 99 του ν. 

3669/2008, όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν, για τισ κατηγορύεσ ϋργων που αναφϋρονται ςτο 

ϊρθρο 21 τησ παρούςασ.  

υγκεκριμϋνα οι οικονομικού φορεύσ που θα δηλώςουν ότι θα αναλϊβουν ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ϋργα θα 

πρϋπει να διαθϋτουν κατ’ ελϊχιςτον ύδια κεφϊλαια €375.000,00, πϊγια €75.000,00, ο λόγοσ ιδύων 

κεφαλαύων προσ τισ ςυνολικϋσ υποχρεώςεισ τουσ να εύναι μεγαλύτεροσ από 0,4 και ο λόγοσ του 

κυκλοφορούντοσ ενεργητικού προσ τισ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ να εύναι μεγαλύτεροσ από 0,6. 

Οι οικονομικού φορεύσ που θα δηλώνουν ότι θα αναλϊβουν τα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ϋργα θα 

πρϋπει να διαθϋτουν κατ’ ελϊχιςτον ύδια κεφϊλαια €375.000,00, πϊγια €75.000,00, ο λόγοσ ιδύων 

κεφαλαύων προσ τισ ςυνολικϋσ υποχρεώςεισ τουσ να εύναι μεγαλύτεροσ από 0,4 και ο λόγοσ του 

κυκλοφορούντοσ ενεργητικού προσ τισ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ να εύναι μεγαλύτεροσ από 0,6.  

Οι οικονομικού φορεύσ που θα δηλώνουν ότι θα αναλϊβουν τα ϋργα ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΩΝ, ΣΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ θα πρϋπει να διαθϋτουν κατ’ ελϊχιςτον καταθϋςεισ 

ό/και πϊγια 50.000€. 

Ειδικϊ οι εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ δεν θα πρϋπει να 

υπερβαύνουν τα ανώτατα επιτρεπτϊ όρια ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων, 

ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπωσ ιςχύει. 

22.Δ. Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα68 

α) Γύνονται δεκτού ημεδαπού ό αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που πληρούν τισ απαιτόςεισ τησ 

τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ που ορύζονται ςτα ϊρθρα 100 και 99 του ν. 3669/2008, 

όπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχύουν, για τισ κατηγορύεσ ϋργων που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 21 τησ 

παρούςασ. 

υγκεκριμϋνα οι οικονομικού φορεύσ που θα δηλώςουν ότι θα αναλϊβουν τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ϋργα 

πρϋπει να περιλαμβϊνουν ςτη βαςικό τουσ ςτελϋχωςη τουσ κατ’ ελϊχιςτον 1 ΜΕΚ Δ’ & 1 ΜΕΚ Γ’ , οι 

φορεύσ που θα δηλώςουν ότι θα αναλϊβουν τα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ϋργα πρϋπει να 

περιλαμβϊνουν ςτην βαςικό τουσ ςτελϋχωςη κατ’ ελϊχιςτον 1 ΜΕΚ Δ’ & 1 ΜΕΚ Γ’ και οι φορεύσ που 
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θα δηλώςουν ότι θα αναλϊβουν τα ϋργα ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΩΝ, ΣΕΡΕΩΝ & 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν ςτην βαςικό τουσ ςτελϋχωςη κατ’ ελϊχιςτον 1 

ΜΕΚ Γ΄ ό 2 ΜΕΚ Β’ ό 1 ΜΕΚ Β’ και 2 ΜΕΚ Α’. 

β) Οι οικονομικού φορεύσ θα προςϋρχονται μϋχρι την 22/04/2019 ςτην τεχνικό υπηρεςύα τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ και θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι επιςκϋφθηκαν την περιοχό εκτϋλεςησ του 

δημοπρατούμενου ϋργου, ότι ϋλαβαν πλόρη γνώςη όλων των γενικών και τοπικών ςυνθηκών 

εκτϋλεςησ του ϋργου και ότι τισ αποδϋχονται ανεπιφύλακτα και θα λαμβϊνουν από την τεχνικό 

υπηρεςύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςχετικό βεβαύωςη η οπούα θα χορηγεύται αυθημερόν. 

 

22.Ε. Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ69 

Δεν εφαρμόηεται. 

22.Σ. τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (Δϊνεια εμπειρύα) 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ 

με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, να ςτηρύζεται ςτισ 

ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23 τησ παρούςασ, εϊν οι φορεύσ, 

ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια 

επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα διακόρυξη.  

Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα 

που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α ν. 

4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται 

ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για 

τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ. 

Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια που 

ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι 

φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι70 για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η ϋνωςη μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων (για τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και 

χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό 

ικανότητα).  

Ωρθρο 23: Αποδεικτικϊ μϋςα κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ71 

 

23.1 Κατϊ την υποβολό προςφορών οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν το Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ), ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 

οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 1599/1986 (Α΄75), ωσ 

προκαταρκτικό απόδειξη προσ αντικατϊςταςη των πιςτοποιητικών που εκδύδουν δημόςιεσ αρχϋσ ό 

τρύτα μϋρη, επιβεβαιώνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

α) δεν βρύςκεται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ, 

β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 Β-Ε τησ 

παρούςασ. 
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ε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, μπορεύ να ζητηθεύ από τουσ 

προςφϋροντεσ να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ τησ επόμενησ παραγρϊφου, όταν αυτό 

απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 

 

Κατϊ την υποβολό του ΣΕΤΔ, εύναι δυνατό, με μόνη την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου 

του οικονομικού φορϋα, η προκαταρκτικό απόδειξη των λόγων αποκλειςμού που αναφϋρονται ςτο 

ϊρθρο 22.Α.1 τησ παρούςασ, για το ςύνολο των φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό 

ελϋγχου ςε αυτόν 72. 

 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα, για την εφαρμογό του παρόντοσ, νοεύται ο νόμιμοσ 

εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 

κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για τη ςυγκεκριμϋνη 

διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ73. 

 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 

 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 

Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) την πρόθεςό του για ανϊθεςη υπεργολαβύασ, υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ 

και το ΣΕΤΔ  του υπεργολϊβου. 

 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ενόσ ό 

περιςςότερων φορϋων υποβϊλλει μαζύ με το δικό του ΣΕΤΔ και το ΣΕΤΔ κϊθε φορϋα, ςτισ ικανότητεσ 

του οπούου ςτηρύζεται. 

 

23.2. Δικαιολογητικϊ  (Αποδεικτικϊ μϋςα) 

 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϊρθρα 21 

και 22 τησ παρούςασ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των 

δικαιολογητικών, ςύμφωνα με το ϊρθρο 4.2 (α  ϋωσ δ) και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα 

με το ϊρθρο 4.2  (ε) τησ παρούςασ. 

 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 

ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22.Σ τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των οπούων 

ςτηρύζεται ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών, υποχρεούνται ςτην υποβολό των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ 

παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (ϊρθρου 22 Β – Ε). 

 

 Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 

ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν 

λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2, 2.α και 474 του ϊρθρου 22 Α. 

 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 

ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ 

ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε 
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κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό 

φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η 

δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ). 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό που 

ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα δικαιολογητικϊ αυτϊ. 

 

23.3   Δικαιολογητικϊ μη ςυνδρομόσ λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α.   

Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ηλεκτρονικόσ πρόςκληςησ από την αναθϋτουςα αρχό, 

υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.2 τησ 

παρούςασ75: 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22Α, ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ υποβϊλλει  αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

(α) για την παρϊγραφο Α.1 του ϊρθρου 22 τησ παρούςασ: απόςπαςμα του ποινικού μητρώου ό, 

ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 

κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο εν λόγω 

οικονομικόσ φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ. Η υποχρϋωςη 

προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και τα πρόςωπα των τελευταύων  τεςςϊρων 

εδαφύων  τησ παραγρϊφου Α.1 του ϊρθρου 22. 

(β) για την παρϊγραφο Α.2 του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια αρχό 

του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, περύ του ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι υποχρεώςεισ του 

οικονομικού φορϋα, όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων (φορολογικό ενημερότητα) και ςτην 

καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα)76 ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ ό την ελληνικό νομοθεςύα αντύςτοιχα. 

Για τουσ προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα τα ςχετικϊ 

δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται εύναι: 

 φορολογικό ενημερότητα που εκδύδεται από το Τπουργεύο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Τ) για 

τον οικονομικό φορϋα και για τισ κοινοπραξύεσ ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει για τα δημόςια ϋργα που εύναι 

ςε εξϋλιξη 77. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ θα υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη78 περύ του ότι δεν ϋχουν 

υποχρϋωςη καταβολόσ φόρων ςτην Ελλϊδα. ε περύπτωςη που ϋχουν τϋτοια υποχρϋωςη θα 

υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό τησ οικεύασ Δ.Ο.Τ.   

 αςφαλιςτικό ενημερότητα που εκδύδεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορϋα79. Η 

αςφαλιςτικό ενημερότητα καλύπτει τισ αςφαλιςτικϋσ υποχρεώςεισ του προςφϋροντοσ οικονομικού 

φορϋα α) ωσ φυςικό ό νομικό πρόςωπο για το προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, β) 

για ϋργα που εκτελεύ μόνοσ του ό ςε κοινοπραξύα καθώσ και γ)  για τα ςτελϋχη του που ϋχουν 

υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςτο ΕΣΑΑ – ΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ 

υποβϊλλουν αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ (κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ) για το 

προςωπικό τουσ με ςχϋςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ (ΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμϋνουσ – μϋλη του ΣΕΕ, 

ΙΚΑ για το λοιπό προςωπικό). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητασ τησ προςφϋρουςασ εταιρύασ, 

αποδεικτικϊ αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ  των φυςικών προςώπων που ςτελεχώνουν το πτυχύο τησ 

εταιρύασ ωσ εταύροι. Οι αλλοδαπού προςφϋροντεσ (φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα), που δεν υποβϊλουν 

τα ϊνω αποδεικτικϊ, υποβϊλλουν υπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν απαςχολούν προςωπικό, για το 

οπούο υπϊρχει υποχρϋωςη αςφϊλιςησ ςε ημεδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ. Αν απαςχολούν 

τϋτοιο προςωπικό, πρϋπει να υποβϊλλουν ςχετικό αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.  
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(ββ) για την παρϊγραφο Α.2Α του ϊρθρου 22: πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού 

και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ 

επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  

(γ) για την παρϊγραφο Α.4(β) του ϊρθρου 2280: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια 

δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που 

εύναι εγκαταςτημϋνοι ό εκτελούν ϋργα ςτην Ελλϊδα το πιςτοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικό διαχεύριςη, δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ  

εκδύδεται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. Σο πιςτοποιητικό  ότι το 

νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο 

Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό 

εκκαθϊριςη με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, 

ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν.  Σα φυςικϊ πρόςωπα δε φϋρουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςησ ςε εκκαθϊριςη. 

Ειδικϊ η  μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 

εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ, αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 

πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων81.  

 

(δ) Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιςτοποιητικϊ ό όπου τα 

πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ υπό  1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α, το 

ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό 

ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 

ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό 

εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

την περύπτωςη αυτό οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται 

ότι δεν εκδύδονται τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν 

καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτα υπό 1 και 2 και 4 (β) του ϊρθρου 22 Α τησ 

παρούςασ. 

Αν διαπιςτωθεύ με οποιονδόποτε τρόπο ότι, ςτην εν λόγω χώρα εκδύδονται τα υπόψη πιςτοποιητικϊ, 

η προςφορϊ του διαγωνιζόμενου απορρύπτεται. 

 

(ε) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2282, υποβϊλλεται υπεύθυνη 

δόλωςη του προςφϋροντοσ ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλειςμού83. 

Ειδικϊ για την περύπτωςη θ τησ παραγρϊφου Α.4 του ϊρθρου 2284, για τισ εργοληπτικϋσ 

επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. υποβϊλλονται πιςτοποιητικϊ χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητόρια και φορεύσ (ΣΕΕ, ΓΕΩΣΕΕ, ΕΕΣΕΜ) από τα οπούα αποδεικνύεται ότι τα 

πρόςωπα με βεβαύωςη του Μ.Ε.Κ. που ςτελεχώνουν την εργοληπτικό επιχεύρηςη, δεν ϋχουν διαπρϊξει 

ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα. 

(ςτ) Δικαιολογητικϊ τησ παρ. Α.5 του Ωρθρου 2285 

Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ του λόγου αποκλειςμού τησ παραγρϊφου Α.5 του ϊρθρου 22  

υποβϊλλονται, εφόςον ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύναι ανώνυμη εταιρύα: 

Δικαιολογητικϊ ονομαςτικοπούηςησ μετοχών. [Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ 

που εύναι ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου 
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υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τουσ]. 

- Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ 

εύναι ονομαςτικϋσ 

- Αναλυτικό κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ 

εταιρεύασ, το πολύ τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ. 

Ειδικότερα: 

α) Οι επιχειρόςεισ που εύναι εγγεγραμμϋνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., προςκομύζουν μόνο την αναλυτικό 

κατϊςταςη με τα ςτοιχεύα των μετόχων τησ εταιρεύασ και τον αριθμό των μετοχών κϊθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ, το πολύ 

τριϊντα εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ καθώσ η απαύτηςη για την 

υποβολό του πιςτοποιητικού από το οπούο να προκύπτει ότι οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ, 

καλύπτεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 23.9 τησ παρούςασ. 

β) Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρύεσ, εφόςον ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ ϋδρασ τουσ ονομαςτικϋσ 

μετοχϋσ, προςκομύζουν : 

αα) Πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ του κρϊτουσ τησ ϋδρασ, από το οπούο να προκύπτει ότι οι 

μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ. 

ββ) Αναλυτικό κατϊςταςη μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κϊθε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεύα 

αυτϊ εύναι καταχωρημϋνα ςτο βιβλύο μετόχων τησ εταιρεύασ με ημερομηνύα το πολύ 30 εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ πριν την υποβολό τησ προςφορϊσ. 

γγ) Κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο από το οπούο να προκύπτει η ονομαςτικοπούηςη μϋχρι φυςικού 

προςώπου των μετοχών, που ϋχει ςυντελεςτεύ τισ τελευταύεσ 30 (τριϊντα) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν την 

υποβολό τησ προςφορϊσ.      

γ) Οι αλλοδαπϋσ επιχειρόςεισ, που δεν ϋχουν κατϊ το δύκαιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχουν την ϋδρα 

τουσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ, υποβϊλλουν : 

αα) Βεβαύωςη περύ μη υποχρϋωςησ ονομαςτικοπούηςησ των μετοχών από αρμόδια αρχό, εφόςον 

υπϊρχει ςχετικό πρόβλεψη, διαφορετικϊ προςκομύζεται υπεύθυνη δόλωςη του διαγωνιζόμενου. 

ββ) Έγκυρη και ενημερωμϋνη κατϊςταςη μετόχων που κατϋχουν τουλϊχιςτον 1% των μετοχών. 

γγ) Αν δεν τηρεύται τϋτοια κατϊςταςη, προςκομύζεται ςχετικό κατϊςταςη μετόχων (με 1%), 

ςύμφωνα με την τελευταύα Γενικό υνϋλευςη, αν οι μϋτοχοι αυτού εύναι γνωςτού ςτην εταιρεύα. 

δδ) Αν δεν προςκομιςθεύ κατϊςταςη κατϊ τα ανωτϋρω, η εταιρεύα αιτιολογεύ τουσ λόγουσ που οι 

μϋτοχοι αυτού δεν τησ εύναι γνωςτού. Η αναθϋτουςα αρχό δεν υπειςϋρχεται ςτην κρύςη τησ ωσ ϊνω 

αιτιολογύασ. Δύναται ωςτόςο να αποδεύξει τη δυνατότητα υποβολόσ τησ κατϊςταςησ μετόχων και 

μόνο ςτην περύπτωςη αυτό, η εταιρεύα αποκλεύεται από την παρούςα διαδικαςύα. 

 (ζ) Για την περύπτωςη του ϊρθρου 22.Α.9. τησ παρούςασ διακόρυξησ, υπεύθυνη δόλωςη του 

προςφϋροντοσ ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 

 

23.4 Δικαιολογητικϊ απόδειξησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ 

δραςτηριότητασ του ϊρθρου 22.Β 
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(α) Όςον αφορϊ την καταλληλότητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, οι 

προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα υποβϊλλουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ 

ςτισ κατηγορύεσ ϋργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ό ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ό ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΩΝ, ΣΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. 

 

(β) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι  ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα XI του 

Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου 

(Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 

δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 

ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 

εμπύπτουν ςτην προηγούμενη  περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 

Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,  προςκομύζουν πιςτοποιητικό 

αντύςτοιχου επαγγελματικού ό εμπορικού μητρώου. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο 

μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα 

κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του 

ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου 

επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 

εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ, ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και ότι αςκεύ τη 

δραςτηριότητα του ϊρθρου 21 τησ παρούςασ. 

 

23.5  Δικαιολογητικϊ Οικονομικόσ και Φρηματοοικονομικόσ Επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ 

Η οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται: 

 

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π ςτην 3η τϊξη και ϊνω για τισ επιχειρόςεισ που 

καλύπτουν την κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και ςτην 3η τϊξη και ϊνω για τισ 

επιχειρόςεισ που καλύπτουν την κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ςτην 1η 

τϊξη και ϊνω για τισ επιχειρόςεισ που καλύπτουν την κατηγορύα ϋργων ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΩΝ, ΣΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο 

των πληροφοριών που περιϋχει  

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 

ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 

Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 86 

 

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 

απαιτόςεων οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ του ϊρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα 

που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016,  ανϊλογα με την τιθϋμενη 

ςτο ϊρθρο 22.Γ απαύτηςη. 

 

Ειδικϊ, για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ μη υπϋρβαςησ των ανώτατων επιτρεπτών ορύων 
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ανεκτϋλεςτου υπολούπου εργολαβικών ςυμβϊςεων: 

 με την υποβολό ενημερότητασ πτυχύου εν ιςχύει ό 

 με την υποβολό υπεύθυνησ δόλωςησ του προςωρινού αναδόχου, ςυνοδευόμενησ από πύνακα 

όλων των υπό εκτϋλεςη ϋργων (εύτε ωσ μεμονωμϋνοσ ανϊδοχοσ εύτε ςτο πλαύςιο κοινοπραξύασ 

ό υπεργολαβύασ) και αναφορϊ για το ανεκτϋλεςτο υπόλοιπο ανϊ ϋργο και το ςυνολικό 

ανεκτϋλεςτο, για τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ που δεν διαθϋτουν ενημϋροτητα πτυχύου κατϊ 

τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.  

 

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ 

πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο 

από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ, 

κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 του παρόντοσ ϊρθρου. 

 

(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ τα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 

δικαιολογητικϊ ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ Ι του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

 

23.6  Δικαιολογητικϊ Σεχνικόσ και Επαγγελματικόσ Ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ 
   

Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα των οικονομικών φορϋων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τισ εγγεγραμμϋνεσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 εύτε από τη βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο Μ.Ε.Ε.Π ςτην 3η τϊξη και ϊνω για τισ επιχειρόςεισ που 

καλύπτουν την κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ςτην 3η τϊξη και ϊνω για τισ επιχειρόςεισ 

που καλύπτουν την κατηγορύα ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και ςτην 1η τϊξη και 

ϊνω για τισ επιχειρόςεισ που καλύπτουν την κατηγορύα ϋργων ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ & 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ, ΤΓΡΩΝ, ΣΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, η οπούα αποτελεύ τεκμόριο 

των πληροφοριών που περιϋχει  

 εύτε, ςτην περύπτωςη που οι απαιτόςεισ του ϊρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαύωςη 

εγγραφόσ, με την υποβολό ενόσ ό περιςςότερων από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται 

ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ (Αποδεικτικϊ μϋςα για τα κριτόρια επιλογόσ) του 

Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 87 ανϊλογα με την τιθϋμενη ςτο ϊρθρο 22.Δ απαύτηςη. 

  

ε κϊθε περύπτωςη,  η βεβαύωςη εγγραφόσ μπορεύ να υποβϊλλεται για την απόδειξη μόνο οριςμϋνων 

απαιτόςεων τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ του ϊρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτόςεων μπορούν να προςκομύζονται  ϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που 

προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα 

ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ 

Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό 
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εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοπούηςησ, κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 83 ν. 4412/2016 και ςτην παρϊγραφο 9 

του παρόντοσ ϊρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό 

διαθϋτουν πιςτοποιητικό από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ κατϊ ατα ανωτϋρω, υποβϊλλουν ωσ 

δικαιολογητικϊϋνα ό περιςςότερα από τα αποδεικτικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο Μϋροσ ΙΙ του 

Παραρτόματοσ ΦΙΙ του ν. 4412/2016. 

 

(δ) Για όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ η απόδειξη τησ απαύτηςησ που αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 

22.Δ(β) θα προκύπτει από την ςχετικό βεβαύωςη που θα ϋχουν λϊβει από την τεχνικό υπηρεςύα τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Οι οικονομικού φορεύσ θα προςϋρχονται μϋχρι την 22/04/2019 ςτην Σεχνικό 

Τπηρεςύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϊ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ και θα επιςκϋπτονται την 

περιοχό που πρόκειται να καταςκευαςτεύ το δημοπρατούμενο ϋργο. Η ςχετικό βεβαύωςη τησ τεχνικόσ 

υπηρεςύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ θα εκδύδεται αυθημερόν. 
 

 

23.7  Δικαιολογητικϊ για πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ του ϊρθρου 22.Ε88 

 

................................................................................................................................................ 

 

 

23.8  χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού αναδόχου: 

 

ε περύπτωςη νομικού προςώπου, υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ, ςτον φϊκελο “Δικαιολογητικϊ 

Προςωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα από τα οπούα προκύπτει η εξουςύα υπογραφόσ 

του νομύμου εκπροςώπου. 

 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΥΕΚ ςύςταςησ, 

2. Αντύγραφο του ιςχύοντοσ καταςτατικού με το ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχουν δημοςιευτεύ όλεσ οι 

μϋχρι ςόμερα τροποποιόςεισ αυτού ό επικυρωμϋνο αντύγραφο κωδικοποιημϋνου 

καταςτατικού (εφόςον υπϊρχει) 

3. ΥΕΚ ςτο οπούο ϋχει δημοςιευτεύ το πρακτικό Δ εκπροςώπηςησ του νομικού προςώπου, 

4. Πρακτικό Δ. περύ ϋγκριςησ ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οπούο μπορεύ να περιϋχεται 

και εξουςιοδότηςη (εφόςον αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό του υποψηφύου 

αναδόχου) για υπογραφό και υποβολό προςφορϊσ ςε περύπτωςη που δεν υπογρϊφει ο ύδιοσ 

ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορϋα την προςφορϊ και τα λοιπϊ απαιτούμενα ϋγγραφα του 

διαγωνιςμού και ορύζεται ςυγκεκριμϋνο ϊτομο, 

5. Πιςτοποιητικό αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ τροποποιόςεων του 

καταςτατικού / μη λύςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ το πολύ τρεύσ (3) 

μόνεσ πριν από την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 

 

Εϊν ο προςφϋρων εύναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντύγραφο του καταςτατικού με όλα τα μϋχρι ςόμερα τροποποιητικϊ, ό φωτοαντύγραφο 

επικυρωμϋνου, από δικηγόρο, κωδικοποιημϋνου καταςτατικού, εφόςον υπϊρχει. 
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2. Πιςτοποιητικϊ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ περύ των τροποποιόςεων του 

καταςτατικού. 

ε περύπτωςη εγκατϊςταςησ τουσ ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ ςύςταςόσ τουσ 

εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνα, από την 

οπούα και εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό. 

 

 

 

23.9 Επύςημοι κατϊλογοι εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων 
 

(α) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ ό διαθϋτ ουν 

πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα 

πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α' του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβϊλλουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμεν ο από την 

αρμόδια αρχό ό το πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 

εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η  κατϊταξη ςτον εν 

λόγω κατϊλογο. 

Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 

πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 

καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 

κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από 

την υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ 

τουσ. 

 

(β) Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ. εφόςον υποβϊλλουν  

«Ενημερότητα Πτυχύου»  εν ιςχύ, απαλλϊςςονται από την υποχρϋωςη υποβολόσ των 

δικαιολογητικών 89: 

- απόςπαςμα ποινικού μητρώου του ϊρθρου 23.3.(α) τησ παρούςασ για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα ύμβουλο εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ. Για τα λοιπϊ μϋλη του Δ. τησ εταιρεύασ, θα 

πρϋπει να υποβληθεύ αυτοτελώσ απόςπαςμα ποινικού μητρώου, καθόςον τα πρόςωπα αυτϊ δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχύου.  

- φορολογικό και αςφαλιςτικό ενημερότητα του ϊρθρου 23.3.(β) τησ παρούςασ.90 

- τα πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο Πρωτοδικεύο και το ΓΕΜΗ του ϊρθρου 23.3.(γ) τησ παρούςασ 

υπό την προώπόθεςη όμωσ ότι καλύπτονται πλόρωσ (όλεσ οι προβλεπόμενεσ περιπτώςεισ) από 

την Ενημερότητα Πτυχύου. 

- το πιςτοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητόριο όςον αφορϊ το λόγο αποκλειςμού του ϊρθρου 

22. Α.4. (θ).91 

- το πιςτοποιητικό τησ αρμόδιασ αρχόσ για την ονομαςτικοπούηςη των μετοχών του ϊρθρου 

23.3. (ςτ). 

- τα  αποδεικτικϊ ϋγγραφα νομιμοπούηςησ  τησ εργοληπτικόσ επιχεύρηςησ.  

   

ε περύπτωςη που κϊποιο από τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ ϋχει λόξει, προςκομύζεται το ςχετικό 

δικαιολογητικό εν ιςχύ. Εφόςον ςτην Ενημερότητα Πτυχύου δεν αναφϋρεται ρητϊ ότι τα ςτελϋχη 

του πτυχύου του προςφϋροντα εύναι αςφαλιςτικώσ ενόμερα ςτο ΕΣΑΑ- ΣΜΕΔΕ, ο προςφϋρων 

προςκομύζει επιπλϋον τησ ενημερότητασ πτυχύου, αςφαλιςτικό ενημερότητα για τα ςτελϋχη 
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αυτϊ. 

    

23.10 Δικαιολογητικϊ για την απόδειξη τησ ςτόριξησ ςε ικανότητεσ ϊλλων φορϋων (δϊνειασ 

εμπειρύασ) του ϊρθρου 22.Σ 
  

την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, 

η απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, γύνεται με την υποβολό 

ςχετικού ςυμφωνητικού των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.  

 

23.11 Περαιτϋρω, πριν την υπογραφό τησ ςύμβαςησ υποβϊλλεται η υπεύθυνη δόλωςη τησ κοινόσ 

απόφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικϊ 

για την τόρηςη των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 3414/2005» . 92  

 

Ωρθρο 24 :  Περιεχόμενο Υακϋλου Προςφορϊσ 

 

24.1 Η προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων περιλαμβϊνει τουσ ακόλουθουσ ηλεκτρονικούσ 

υποφακϋλουσ: 

(α)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ»  

(β)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ- Μελϋτη» 

(γ)  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» 

ςύμφωνα με τα κατωτϋρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 

να περιϋχει93 τα ακόλουθα: 

 - α) το Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ) 

-  β) την εγγύηςη ςυμμετοχόσ, του ϊρθρου 15 τησ παρούςασ 

- γ) βεβαύωςη τησ τεχνικόσ υπηρεςύασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 

επιςκϋφθηκε τον χώρο που πρόκειται να καταςκευαςτεύ το ϋργο και δόλωςε υπεύθυνα ότι ϋλαβε 

πλόρη γνώςη όλων των γενικών και τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του.  

 

24.3 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ “Σεχνικό Προςφορϊ-Μελϋτη” πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού, 

να περιϋχει μελϋτη προςφορϊσ όλων των απαραύτητων ϋργων ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και ιδύωσ με τον Κανονιςμό Μελετών Έργου και τον πύνακα 

ςυμμόρφωςησ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ τησ παρούςασ Διακόρυξησ. τον ύδιο υποφϊκελο οι 

διαγωνιζόμενοι θα ςυμπεριλϊβουν τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την αξιολόγηςη του κϊθε 

τιθϋμενου κριτηρύου, ώςτε αφενόσ μεν να μην καταλεύπεται καμύα αμφιβολύα ςτην αξιολόγηςη 

των υποψηφύων, αφετϋρου δε να επαληθεύεται αποτελεςματικϊ η ακρύβεια των πληροφοριών 

και των αποδεύξεων των προςκομιζόμενων ςτοιχεύων του κϊθε διαγωνιζόμενου.  

 

ύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016, ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 50, οι 

υποβαλλόμενεσ μελϋτεσ πρϋπει να ϋχουν εκπονηθεύ από μελετητϋσ, οι οπούοι διαθϋτουν τα νόμιμα 

προςόντα, κατϊ τον ωσ ϊνω νόμο, τισ λοιπϋσ διατϊξεισ τισ ςχετικϋσ με όρουσ ϊςκηςησ του 

επαγγϋλματοσ του μελετητό και τα ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ. Οι ωσ ϊνω μελετητϋσ θα πρϋπει 

να ϋχουν το ακόλουθο ςτελεχιακό δυναμικό ανϊ κατηγορύα μελϋτησ που περιλαμβϊνει το ϋργο, ωσ 

ακολούθωσ: 

τατικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 8), Γ’ και ϊνω 
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Ηλεκτρομηχανολογικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 9) , Β’ και ϊνω 

Τδραυλικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 13), Β’ και ϊνω. 

Φημικοτεχνικϋσ Μελϋτεσ (Κατηγορύα 18), Α’ και ϊνω 

Οι μελετητϋσ δεν επιτρϋπεται να ςυνεργϊζονται με περιςςότερουσ από ϋναν διαγωνιζόμενουσ. 

Οι μελετητϋσ και τα Γραφεύα Μελετών με ϋδρα ςτην Ελλϊδα θα εύναι εγγεγραμμϋνα ςτα ιςχύοντα 

Μητρώα Μελετητών και Γραφεύων Μελετών ςτισ ανωτϋρω απαιτούμενεσ κατηγορύεσ μελετών. 

Οι μελετητϋσ και γραφεύα μελετών που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτα ελληνικϊ Μητρώα μελετητών ό 
γραφεύων μελετών ό ςε Μητρώα χωρών που διαθϋτουν τϋτοια υποβϊλλουν αντύγραφα των 
μελετητικών τουσ πτυχύων. 
 
Οι αλλοδαπού μελετητϋσ και τα αλλοδαπϊ γραφεύα μελετών που δεν εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε 
επύςημουσ καταλόγουσ υποβϊλλουν τα ακόλουθα:  
Κατϊλογο των μελετών που εκτελϋςθηκαν κατϊ την προηγούμενη πενταετύα, ςυνοδευόμενο από 
πιςτοποιητικϊ ορθόσ εκτϋλεςησ και ολοκλόρωςησ των ςημαντικότερων εργαςιών. Σα 
πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρουν το ποςό, το χρόνο και τον τόπο εκτϋλεςησ των εργαςιών και 
προςδιορύζουν εϊν πραγματοποιόθηκαν ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και εϊν 
περατώθηκαν κανονικϊ. Η αρμόδια Αρχό μπορεύ να διαβιβϊζει τα πιςτοποιητικϊ αυ τϊ απευθεύασ 
ςτον αναθϋτοντα φορϋα. 
Σύτλουσ ςπουδών και αναφορϊ επαγγελματικών προςόντων του μελετητό ό και των 
διευθυντικών ςτελεχών του γραφεύου μελετών, ιδύωσ δε του ό των υπευθύνων για την εκπόνηςη 
τησ μελϋτησ. 
 
Η ςυνεργαςύα των μελετητών με τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ θα αποδεικνύεται από 
τα παρακϊτω:  
- Αντύγραφο μελετητικών πτυχύων των μελετητών  
-Τπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 εκϊςτου μελετητό ό γραφεύου μελετών για την 
αποκλειςτικό ςυνεργαςύα ςτην εκπόνηςη τησ μελϋτησ προςφορϊσ με τον υποψόφιο ανϊδοχο με 
βϊςη τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη μελετών, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016. 
τισ Τπεύθυνεσ δηλώςεισ θα αναφϋρεται ότι η ςυνεργαςύα αυτό αφορϊ τόςο ςτη ςύνταξη τησ 
Σεχνικόσ Προςφορϊσ όςο και ςτην εκπόνηςη τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ ςτην περύπτωςη που ο 
διαγωνιζόμενοσ κηρυχθεύ ανϊδοχοσ. την ύδια δόλωςη θα αναφϋρεται από τουσ μελετητϋσ ότι 
ουδεμύα οικονομικό αξύωςη ϋχουν από τον κύριο του ϋργου γι΄ αυτό τη ςυνεργαςύα.  
-Τπεύθυνη δόλωςη του ν. 1599/1986 εκϊςτου μελετητό ό γραφεύου μελετών ςχετικϊ: 
α) με την ιςχύ του πτυχύου την ημϋρα τησ δημοπραςύασ  
β) με το ότι δεν εμπύπτει ςε οικεύεσ διατϊξεισ που επιβϊλλουν τον αποκλειςμό του από την 
ιδιότητα του μελετητό 
 
Η τεχνικό μελϋτη προςφορϊσ αρκεύ να υπογρϊφεται ψηφιακϊ από τον νόμιμο εκπρό ςωπο του 
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορϋα ό τησ ϋνωςησ οικονομικών φορϋων  
 
Όλα τα ανωτϋρω ςτοιχεύα  θα ςυνυποβληθούν μαζύ με την «Σεχνικό Προςφορϊ – Μελϋτη»  
 
24.4 Ο ηλεκτρονικόσ υποφϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» περιϋχει το ψηφιακϊ 

υπογεγραμμϋνο αρχεύο pdf, το οπούο παρϊγεται από το υποςύςτημα, αφού ςυμπληρωθούν 

καταλλόλωσ οι ςχετικϋσ φόρμεσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Ωρθρο 25:  Τπεργολαβύα 

 

25.1 Ο προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςύμβαςησ 

που προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ 

υπεργολϊβουσ που προτεύνει. 

 

25.2 Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 253 του ν 4412/2016 από 

υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου. 

 

25.3 Η αναθϋτουςα αρχό: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικϊ τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 22 Α τησ παρούςασ για 

τουσ υπεργολϊβουσ και ότι διαθϋτουν τα αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που 

αναλαμβϊνουν ςύμφωνα με τα ϊρθρα 165 και 336 του ν. 4412/2016,  με το Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ  (ΣΕΤΔ). 

β) απαιτεύ υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, όταν από 

την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντύςτοιχα προςόντα για την εκτϋλεςη του ϋργου που αναλαμβϊνει ςύμφωνα με τα ϊρθρα 165 και 

336 του ν. 4412/2016. 

 

 Ωρθρο 26 :  Διϊφορεσ ρυθμύςεισ 

 

26.1 Η ϋγκριςη καταςκευόσ του δημοπρατούμενου ϋργου, αποφαςύςτηκε με την αριθμ. 

259/2018 Απόφαςη του Δημοτικού υμβουλύου, ϋπειτα από την από 14/2/2017 ςύμφωνη 

γνώμη του Σεχνικού υμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών. 

 

26.2  Ο Κύριοσ του Έργου μπορεύ να εγκαταςτόςει για το ϋργο αυτό Σεχνικό ύμβουλο. Ο 

Ανϊδοχοσ του ϋργου, ϋχει την υποχρϋωςη να διευκολύνει τισ δραςτηριότητεσ του Σεχνικού 

υμβούλου, που πηγϊζουν από τη ςυμβατικό ςχϋςη τησ Τπηρεςύασ με αυτόν. 

 

 

ΚΑΡΤΣΟ, 28/03/2019 

 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

 

ΡΑΒΙΟΛΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ 
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1 Για την ϋννοια των “ϊνω των ορύων” δημοςύων ςυμβϊςεων, πρβ. ϊρθρο 2 παρ. 1 περ. 28  του 
ν.4412/2016.  
2  Αναγρϊφεται ο κωδικόσ ταυτοπούηςησ τησ διατιθϋμενησ πύςτωςησ (π.χ. κωδικόσ ενϊριθμου 
ϋργου ςτο ΠΔΕ ό κωδικόσ πύςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού του φορϋα υλοπούηςησ). ε 
περύπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, αναγρϊφεται 
και ο τύτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ του ΕΠΑ ό ϊλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από 
πόρουσ ΕΕ προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο. 
3  υμπληρώνεται η επωνυμύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 
4     Μϋςω τησ λειτουργικότητασ “Επικοινωνύα” του υποςυςτόματοσ. 
5 Σο ΣΕΤΔ εγκρύθηκε με την υπ' αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ 
Δημοςύων υμβϊςεων με θϋμα «Έγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ" 
(ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ 
ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών (Β' 3698/2016) 
6  την τεχνικό μελϋτη περιλαμβϊνονται όλα τα ςτοιχεύα των περ. Α και Β του αρ. 50 παρ. 1, 

καθώσ και τα ςτοιχεύα των περ. Α.1 ϋωσ Α.3 και Α.7 ϋωσ Α.13 του υποφακϋλου τησ υποπερύπτωςησ 
Α΄ τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 45 του ν. 4412/2016. ημειώνεται ότι, για τη ςωρευτικό 
ςυνδρομό των προώποθϋςεων των ωσ ϊνω περιπτώςεων, πρύν από την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ 
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, απαιτεύται γνώμη του τεχνικού ςυμβουλύου τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 
τεχνικού ςυμβουλύου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Τποδομών, εφόςον ςτην αναθϋτουςα αρχό δεν 
υφύςταται τεχνικό ςυμβούλιο. Πρβλ. ϊρ. 50 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
7      Πρβλ. ϊρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
8 υμπληρώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό με ςαφόνεια ςυγκεκριμϋνη ημερομηνύα (εγκαύρωσ, 
ότοι ωσ την... ), προσ αποφυγό οιαςδόποτε ςύγχυςησ και αμφιβολύασ. 
9  υμπληρώνεται η ϋκτη ημϋρα πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ του ϊρθρου 18 τησ παρούςασ. 
ε περύπτωςη επιςπευςμϋνησ διαδικαςύασ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 27 του ν. 4412/2016, 
ςυμπληρώνεται, αντύ τησ ϋκτησ, η τϋταρτη ημϋρα (ϊρθρο 67/297 παρ. 2 ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που η ημϋρα αυτό εύναι αργύα, τύθεται η προηγούμενη αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα. Πρβ. και 
ϊρθρο 11 τησ υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 ΚΤΑ (3821 Β'). 
10  Πρβλ. ϊρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 τησ υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Τ.Α.  
11  ύμφωνα με την παρ.2γ. του ϊρθρου 95 του ν.4412/2016, ςτην περύπτωςη που ζητεύται 
ανϊλυςη τησ κατ’ αποκοπόν προςφορϊσ από τον οικονομικό φορϋα, , οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ 
περιλαμβϊνουν ςτην εν λόγω περύπτωςη  (ςτ) αναφορϊ για την υποβολό τησ ςχετικόσ ανϊλυςησ 
τησ κατ’ αποκοπόν προςφορϊσ. 

12   Πρβλ και παρ. 3 του ϊρθρου 77 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με την οπούα ςτισ περιπτώςεισ 
του ϊρθρου 50, οι υποβαλλόμενεσ μελϋτεσ πρϋπει να ϋχουν εκπονηθεύ από μελετητϋσ, οι οπούοι 
διαθϋτουν τα νόμιμα προςόντα, κατϊ τον παρόντα νόμο, τισ λοιπϋσ διατϊξεισ τισ ςχετικϋσ με όρουσ 
ϊςκηςησ του επαγγϋλματοσ του μελετητό και τα ϋγγραφα τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 
13  Η εν λόγω προθεςμύα καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι 
μικρότερη των δϋκα (10) ούτε μεγαλύτερη των εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 
πρόςκληςησ υποβολόσ των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου. 
14 Πρβλ. ϊρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 19 του 
ν. 4497/2017 (Α 171).  
15  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λόψη επανορθωτικών 
μϋςων ). 
16       Η φρϊςη  “μετϊ την ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, 
εφόςον απαιτεύται, ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προςτύθεται ςτη διακόρυξη 
μόνο ςτισ περιπτώςεισ εκεύνεσ, ςτισ οπούεσ προβλϋπεται υποχρϋωςη προςυμβατικού ελϋγχου, 
ςύμφωνα με τα ϊρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 
17  Επιςημαύνεται ότι τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβϊλλονται 
επικαιροποιημϋνα από τον προςωρινό ανϊδοχο, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, μόνο ςτην περύπτωςη του προςυμβατικού ελϋγχου ό τησ ϊςκηςησ προδικαςτικόσ 
προςφυγόσ και ενδύκων μϋςων κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ (πρβ. ϊρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
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του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε από την περ. 26 του ϊρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171).  
18 Η απόφαςη κατακύρωςησ κοινοποιεύται ςτον προςωρινό ανϊδοχο: 1) ςτην περύπτωςη 
υποβολόσ επικαιροποιημϋνων δικαιολογητικών, μετϊ τον ϋλεγχο αυτών κατϊ το ϊρθρο 4.2 ε' 
πρώτο εδϊφιο, και 2) ςτην περύπτωςη που δεν απαιτεύται η υποβολό αυτών, μετϊ την 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου κατϊ τα οριζόμενα ςτο 
ϊρθρο 4.2 α' ϋωσ δ' τησ παρούςασ και την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ 
προδικαςτικόσ προςφυγόσ. 
19

     Πρβλ. παρ. 7 του ϊρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 43 παρ. 4 
του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και ϊρθρο 15 παρ. 1 τησ ΚΤΑ 117384/26-10-2017.  

20
      Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

21
  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

22
  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 ϋωσ 3 του ν. 4412/2016. 

23  Πρβλ. ϊρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποπούηθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 14 του ν. 
4497/2017 (Α 171).  

24 �  Σύθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο ϋργο από πόρουσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
25 Σύθεται μόνο εφόςον επιλεγεύ η διενϋργεια κλόρωςησ για τη ςυγκρότηςη ςυλλογικών 
οργϊνων. 
26 Από 1-1-2017 τύθεται ςε ιςχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οπούο με το ϊρθρο 13 καταργεύ το 
π.δ 113/2010. 
27 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικϋσ αποφϊςεισ που εκδύδονται μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ 
ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μϋροσ του 
εφαρμοςτϋου θεςμικού πλαιςύου τησ διακόρυξησ. 
28  Όταν πρόκειται για ςυγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ϋργο, τούτο να αναγρϊφεται ςτη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακόρυξη και ειδικότερα να αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Πρϊξησ και του Επιχειρηςιακού 
Προγρϊμματοσ ςτο πλαύςιο του οπούου εύναι ενταγμϋνο το δημοπρατούμενο ϋργο, καθώσ και τα 
ποςοςτϊ ςυγχρηματοδότηςησ τησ δαπϊνησ του ϋργου από εθνικούσ και ενωςιακούσ πόρουσ (με 
αναφορϊ ςτο διαρθρωτικό ταμεύο). Επύςησ, η ςχετικό ςυμπλόρωςη ακολουθεύ τη διακριτό 
ορολογύα υλλογικϋσ Αποφϊςεισ (Α) ϋργων  ό ΚΑΕ, ανϊλογα την πηγό χρηματοδότηςησ (ΠΔΕ ό 
Σακτικόσ προώπολογιςμόσ). Για το ζότημα τησ  ανϊληψησ δαπανών δημοςύων επενδύςεων,  βλ. και 
ϊρθρο 5 του π.δ 80/2016. 
29 Οι κρατόςεισ προςαρμόζονται ανϊλογα με τον φορϋα εκτϋλεςησ του ϋργου. 
30  Ή/και η Επιτροπό Διαγωνιςμού, κατϊ περύπτωςη (πρβλ. ϊρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ τησ με. 
αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.). 
31   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη. 
32  ύμφωνα με το ϊρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ 
διατϊκτεσ” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεισ, οι αποφϊςεισ ανϊθεςησ και οι ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται για 
λογαριαςμό των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ αναφϋρουν απαραύτητα τον αριθμό και τη χρονολογύα 
τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ, τον αριθμό καταχώριςόσ τησ ςτα λογιςτικϊ βιβλύα του οικεύου 
φορϋα, καθώσ και τον αριθμό τησ απόφαςησ ϋγκριςησ τησ πολυετούσ ανϊληψησ ςε περύπτωςη που η 
δαπϊνη εκτεύνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικϊ ϋτη.".Επύςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 12 παρ. 
2 γ) του ύδιου π.δ : “Διακηρύξεισ, όπου απαιτεύται, και αποφϊςεισ ανϊθεςησ που εκδύδονται και 
ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται από φορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ εύναι ϊκυρεσ, εφόςον δεν ϋχει 
προηγηθεύ αυτών η ϋκδοςη τησ απόφαςησ ανϊληψησ υποχρϋωςησ του ϊρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντοσ. " Πρβ. και ϊρθρο 5 του ωσ ϊνω διατϊγματοσ “Ανϊληψη δαπανών δημοςύων επενδύςεων” 
33  ε περύπτωςη που περιλαμβϊνονται τυχόν δικαιώματα προαύρεςησ, διαμορφώνεται 
αναλόγωσ η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπρϊτηςησ) και το παρόν ϊρθρο 
(πρβ. ϊρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
34  Σο ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογύζεται κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, 
ανϊλογα με την προςφερθεύςα ϋκπτωςη, ώςτε να διατηρεύται η εν λόγω ποςοςτιαύα αναλογύα του 
9% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών με ΓΕ&ΟΕ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 156 ν. 
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4412/2016. 
35 Πρβ ϊρθρο 156 παρ. 5 ν. 4412/2016. ημειώνεται ότι η Αρχό επιφυλϊςςεται ωσ προσ τον τρόπο 

εφαρμογόσ τησ εν λόγω διϊταξησ.  
36 Μπορεύ η ϋναρξη τησ προθεςμύασ να ορύζεται διαφορετικϊ,  αν λόγου χϊρη δεν προβλϋπεται η 
ϊμεςη ϋναρξη των εργαςιών (ϊρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
37 Με την επιφύλαξη τησ επόμενησ υποςημεύωςησ. 
38   Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορεύ να επιτρϋπουν την υποβολό εναλλακτικών προςφορών και 
ςτην περύπτωςη αυτό προςαρμόζεται αντιςτούχωσ το 13.4. (πρβλ ϊρθρο 57 του ν. 4412/2016). 
39  Σο ποςοςτό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ, χωρύσ το Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδϊφιο 
πρώτο του ν. 4412/2016). 
40 Πρβ. ϊρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε  με την περ. 4 του ϊρθρου 107 
του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
41 Εφόςον ςυντρϋχει περύπτωςη, κατϊ το ϊρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται 
και οι απαραύτητεσ λεπτομϋρειεσ. 
42 υμπληρώνεται αν προβλϋπεται ό όχι η χορόγηςη προκαταβολόσ.  ύμφωνα με την 
παρϊγραφο 10 εδ. α του ϊρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπωσ προςτϋθηκε με την παρ. 3 του ϊρθρου 
242 του ν. 4072/2012), ςτισ περιπτώςεισ ςυγχρηματοδοτούμενων δημόςιων ϋργων ςτισ 
διακηρύξεισ υποχρεωτικϊ περιλαμβϊνεται δυνατότητα χορόγηςησ προκαταβολόσ. Η υποχρϋωςη 
αυτό εξακολουθεύ να ιςχύει και για τα προγρϊμματα τησ περιόδου 2014-2020 δυνϊμει τησ παρ. 15 
του ϊρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
43 Εφόςον προβλϋπεται προκαταβολό ςυμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητικό επιςτολό 
προκαταβολόσ. Επιςημαύνεται ότι η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει και την παροχό ιςόποςησ 
προκαταβολόσ προσ τον ανϊδοχο, χωρύσ να απαιτεύται η κατϊθεςη εγγύηςησ προκαταβολόσ. την 
περύπτωςη που με την παρούςα ορύζεται  μεγαλύτερο ύψοσ προκαταβολόσ (πχ 15%), αυτό 
λαμβϊνεται με την κατϊθεςη από τον ανϊδοχο εγγύηςησ προκαταβολόσ που θα καλύπτει τη 
διαφορϊ μεταξύ του ποςού τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ και του ποςού τησ καταβαλλόμενησ 
προκαταβολόσ (παρ. 1 δ ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
44 Σα γραμμϊτια ςύςταςησ χρηματικόσ παρακαταθόκησ του Σαμεύου Παρακαταθηκών και 
Δανεύων, για την παροχό εγγυόςεων ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ (εγγυοδοτικό 
παρακαταθόκη) ςυςτόνονται ςύμφωνα με την ειδικό νομοθεςύα που  διϋπει αυτό και ειδικότερα 
βϊςει του ϊρθρου 4 του π.δ τησ 30 Δεκεμβρύου 1926/3 Ιανουαρύου 1927 (“Περύ ςυςτϊςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακαταθηκών και καταθϋςεων παρϊ τω Σαμεύω Παρακαταθηκών και Δανεύων”). 
Πρβλ. Σο με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ϋγγραφο τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 
45 Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 4.1.ζ. τησ παρούςασ, ωσ προσ τισ εγγυόςεισ 
ςυμμετοχόσ. 
46  Η προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών καθορύζεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 του ν. 
4412/2016 . 
47 Προτεύνεται οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ να ορύζουν την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ 
των προςφορών μετϊ την παρϋλευςη τριών εργαςύμων ημερών από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, προκειμϋνου να ϋχει προςκομιςτεύ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ και η 
πρωτότυπη εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 3.5. περ. β τησ 
παρούςασ. 
48  Ορύζεται ο χρόνοσ από την Αναθϋτουςα Αρχό κατ΄ εκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων τησ 
διαδικαςύασ. Για τον καθοριςμό του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, πρβ. ϊρθρο 97 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 

      49  Πρβ. υποςημεύωςη για προκόρυξη ςύμβαςησ ςτο ϊρθρο 2.1 τησ παρούςασ. 
50  ύμφωνα με την περ. (35) τησ παρ. 1 και την παρ. 3 ϊρθρου 377, καθώσ και την παρ. 12 του 

ϊρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεύ να ιςχύει η υποχρϋωςη δημοςύευςησ προκόρυξησ 

ςύμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 15 ν. 3669/2008 ςτον περιφερειακό και τοπικό τύπο μϋχρι 

31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ τησ εγκυκλύου με αριθ. Ε. 16/2007 τησ ΓΓΔΕ του ΤΠΕΦΩΔΕ). 
51  τουλϊχιςτον τριϊντα (30) ημϋρεσ πριν τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών Πρβλ. 
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ϊρθρο 68 παρ. 1 του ν. 4412/2106. 
52 Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να 
καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ πτυχύα του ΜΕΕΠ.  
53  Κατ’ αντιςτοιχύα με τα ουςιώδη χαρακτηριςτικϊ του ϋργου ςύμφωνα με το ϊρθρο 11 τησ 

παρούςασ (αναφϋρεται η κατηγορύα ό οι κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ εμπύπτει το ϋργο ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ ειδικότερουσ όρουσ του ϊρθρου 76 ν. 4412/2016). 
54  Πρβλ περ. ε παρ. 1 ϊρθρου 91 ν. 4412/2016. 
55 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 6 
του ν. 4497/2017. Επιςημαύνεται ότι, ςτο ΣΕΤΔ, η αναφορϊ ςε “τελεςύδικη καταδικαςτικό 
απόφαςη” νοεύται, δεδομϋνησ τησ ωσ ϊνω νομοθετικόσ μεταβολόσ, ωσ “αμετϊκλητη καταδικαςτικό 
απόφαςη”, η δε ςχετικό δόλωςη του οικονομικού φορϋα ςτο Μϋροσ ΙΙΙ.Α. του ΣΕΤΔ αφορϊ μόνο ςε 
αμετϊκλητεσ καταδικαςτικϋσ αποφϊςεισ. 
56  το Μϋροσ ΙΙΙ του Ε.Ε.Ε. ( Λόγοι Αποκλειςμού ) αντύ του όρου “δωροδοκύα”, αναγρϊφεται ο 
όροσ “διαφθορϊ” καθώσ δεν ϋχει διορθωθεύ με αντύςτοιχο διορθωτικό ο Κανονιςμόσ 2016/7 , όπωσ 
η Οδηγύα 2014/24/ΕΕ (L 135/24.5.2016). 
57 Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 1 τελευταύα δύο εδϊφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το 
ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.  
 
58  Πρβ. ϊρθρο 73 παρ. 2 περύπτωςη γ του ν. 4412/2016 , η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 39 
του ν. 4488/2017. 
59  Επιςημαύνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό 
τησ  αποτελεύ δυνατότητα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). ε 
περύπτωςη που δεν επιθυμεύ να προβλϋψει τη ςχετικό δυνατότητα, η αναθϋτουςα αρχό διαγρϊφει 
την παρϊγραφο  αυτό. 

60  Οι λόγοι τησ παραγρϊφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατϊ ςυνϋπεια, η αναθϋτουςα αρχό δύναται να επιλϋξει ϋναν, 
περιςςότερουσ, όλουσ ό ενδεχομϋνωσ και κανϋναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμού ςυνεκτιμώντασ 
τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ (εκτιμώμενη αξύα αυτόσ, ειδικϋσ 
περιςτϊςεισ κλπ), με ςχετικό πρόβλεψη ςτο παρόν ςημεύο τησ διακόρυξησ. . 
61  ημειώνεται ότι, ςτο Κεφϊλαιο Γ του ΣΕΤΔ ( Λόγοι που ςχετύζονται με Αφερεγγυότητα, 
ύγκρουςη υμφερόντων ό Επαγγελματικό Παρϊπτωμα ), οι ςυγκεκριμϋνεσ καταςτϊςεισ 
αναφϋρονται με παρόμοια ορολογύα ωσ εξόσ: α) ϋχει κηρύξει χρεοκοπύα, ό β) υπόκειται ςε 
διαδικαςύα αφερεγγυότητασ ό παύςησ δραςτηριοτότων, ό  γ) ϋχει υπαχθεύ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, ό δ) βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ νομοθετικϋσ ό κανονιςτικϋσ διατϊξεισ, ό ε) τελεύ υπό 
αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ςτ) ϋχουν αναςταλεύ οι 
δραςτηριότητϋσ του  
62  ημειώνεται ότι ο ανωτϋρω εθνικόσ λόγοσ αποκλειςμού ςυμπληρώνεται ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Δ του 
ΕΕΕ ( Άλλοι Λόγοι Αποκλειςμού που ενδϋχεται να προβλϋπονται από την εθνικό νομοθεςύα του 
κρϊτουσ μϋλουσ τησ α.α ό του α.φ ). 
63  Πρβλ. ϊρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οπούα προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017.  
64  Τπενθυμύζεται ότι  αναφορϊ ςτην παρϊγραφο 22.Α.4 θα γύνει μόνο ςτην περύπτωςη που η 
Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋξει κϊποιον από τουσ δυνητικούσ λόγουσ αποκλειςμού. 
65  Επιςημαύνεται ότι όλα τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ, πλην τησ καταλληλότητασ για 
την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρ. 75 παρ. 2 ςε ςυνδυαςμό με το αρ. 76 του ν. 
4412/2016), εύναι προαιρετικϊ για την αναθϋτουςα αρχό και πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι 
ανϊλογα με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). ε κϊθε περύπτωςη, 
πρϋπει να διαμορφώνονται κατϊ τρόπο, ώςτε να μην περιορύζεται δυςανϊλογα η ςυμμετοχό των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορϋων ςτουσ διαγωνιςμούσ. Κατϊ το ςτϊδιο του προςδιοριςμού 
των κριτηρύων καταλληλότητασ των υποψηφύων, εύναι αναγκαύο να τηρούνται από τισ 
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αναθϋτουςεσ αρχϋσ, οι θεμελιώδεισ ενωςιακϋσ αρχϋσ, ιδύωσ η αρχό τησ ύςησ μεταχεύριςησ των 
ςυμμετεχόντων, τησ αποφυγόσ των διακρύςεων, τησ διαφϊνειασ και τησ ανϊπτυξησ του ελεύθερου 
ανταγωνιςμού. Σα κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 22.Β – 22.Ε εξετϊζονται κατϊ τη διαδικαςύα 
ελϋγχου τησ καταλληλότητασ του προςφϋροντοσ να εκτελϋςει τη ςύμβαςη (κριτόρια “on/off”).  
66  Επιςημαύνεται ότι οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ δεν μπορούν να καλούν ςυγκεκριμϋνεσ τϊξεισ/ 
πτυχύα του ΜΕΕΠ. Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 
περ. α' ϋωσ δ' του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. 
και ϊρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του 
ν. 4472/2017). 
67  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι 
οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα οικονομικό και χρηματοδοτικό ικανότητα για την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ. ε κϊθε περύπτωςη και μϋχρι την κατϊργηςη των 
ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του ϊρθρου 118 παρ. 20 του 
ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι, εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την παραπομπό ςε 
τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ωσ προσ τον καθοριςμό των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο 
ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ, πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και 
για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ. 
68  Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να επιβϊλλουν απαιτόςεισ που να διαςφαλύζουν ότι οι 
οικονομικού φορεύσ διαθϋτουν την αναγκαύα τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (πρβ. ϊρθρο 75 παρ. 1 τελευταύο εδϊφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτόςεισ καταρχϊσ καθορύζονται περιγραφικϊ ςτο παρόν ςημεύο, χωρύσ 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ. ε κϊθε περύπτωςη και 
μϋχρι την κατϊργηςη των ϊρθρων 80 ϋωσ 110 του ν. 3669/2008 και την ϋναρξη ιςχύοσ του π.δ. του 
ϊρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επιςημαύνεται ότι,  εφόςον η αναθϋτουςα αρχό επιλϋξει την 
παραπομπό ςε τϊξεισ/πτυχύα του ΜΕΕΠ ό βαθμύδεσ/κατηγορύεσ του ΜΕΚ ωσ προσ τον καθοριςμό 
των απαιτόςεων για τισ εγγεγραμμϋνεσ ςτο ΜΕΕΠ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ (πχ. ςτελϋχωςη), 
πρϋπει να περιγρϊψει αναλυτικϊ τισ αντύςτοιχεσ απαιτόςεισ και για τισ αλλοδαπϋσ εργοληπτικϋσ 
επιχειρόςεισ.  
69  Προαιρετικό επιλογό. Η παρ. 22.Ε τύθεται κατϊ διακριτικό ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ 

και ςυμπληρώνεται εφόςον προβλϋπεται ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

Επιςημαύνεται ότι όλεσ οι απαιτόςεισ πρϋπει να ςχετύζονται και να εύναι ανϊλογεσ με το 

αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
70  Σο εδϊφιο αυτό προςτύθεται κατϊ την κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 
78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ϊλλωσ διαγρϊφεται. 
71  Ωσ προσ τον τρόπο υποβολόσ των αποδεικτικών μϋςων του παρόντοσ ϊρθρου, τα οπούα ϋχουν 
ςυνταχθεύ/ παραχθεύ από τουσ ύδιουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ πρβλ. Άρθρο 8 παρ. 3 τησ με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
72  Επιςημαύνεται ότι η ανωτϋρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτικό ευχϋρεια του 
οικονομικού φορϋα. Εξακολουθεύ να υφύςταται η δυνατότητα να υπογρϊφεται το ΣΕΤΔ από το 
ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφϋρονται ςτα τελευταύα δύο εδϊφια του ϊρθρου 73 παρ. 
1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
73  Πρβλ. ϊρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οπούο προςτϋθηκε με το ϊρθρο 107 περ. 13 του ν. 
4497/2017. 
74  Η υποχρεωτικό αντικατϊςταςη του τρύτου, ωσ προσ την παρ. 4, εναπόκειται ςτη διακριτικό 
ευχϋρεια τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εφόςον δε δεν την επιθυμεύ, απαλεύφεται η αναφορϊ ςτην παρ. 4 
ςτο παρόν ςημεύο. Πρβλ. ϊρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
75  Εφιςτϊται η προςοχό των αναθετουςών αρχών ςτο ότι πρϋπει να ζητεύται η προςκόμιςη 
δικαιολογητικών προσ απόδειξη μόνο των λόγων αποκλειςμού και των κριτηρύων επιλογόσ που 
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ϋχουν τεθεύ ςτην παρούςα διακόρυξη. Επιςημαύνεται, περαιτϋρω, ότι, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, 
κατϊ το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεύ από προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό 
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν 
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ. 
76  ύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 2 τελευταύο εδϊφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικόσ 
φορϋασ εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που 
αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό 
αςφϊλιςη." 
77  Λαμβανομϋνου υπόψη του ςύντομου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, χρόνου ιςχύοσ των 
πιςτοποιητικών φορολογικόσ ενημερότητασ οι οικονομικού φορεύσ μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαύρωσ πιςτοποιητικϊ τα οπούα να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, 
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα 
υποβϊλουν, εφόςον αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι. Σα εν λόγω πιςτοποιητικϊ υποβϊλλονται 
μαζύ με τα υπόλοιπα αποδεικτικϊ μϋςα του ϊρθρου 23  από τον προςωρινό ανϊδοχο, μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ τησ «Επικοινωνύασ» του υποςυςτόματοσ. 
78  Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ του παρόντοσ τεύχουσ φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό 
υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό που υποςτηρύζεται από εγκεκριμϋνο 
πιςτοποιητικό (Πρβλ. ϊρθρο 9 παρ. 3 τησ με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Τ.Α.) 
79  Πρβλ. ομούωσ ωσ ϊνω υποςημεύωςη ςχετικϊ με τα πιςτοποιητικϊ φορολογιικόσ 
ενημερότητασ. 
80  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
81  Με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ”, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο 
taxisnet. 
82  Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό τισ επιλϋξει, όλεσ ό κϊποια/εσ εξ αυτών, ωσ λόγουσ αποκλειςμού. 
83  Επιςημαύνεται ότι η αναθϋτουςα αρχό, εφόςον μπορϋςει να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, 
ότι ςυντρϋχει κϊποια από τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, αποκλεύει οποιονδόποτε οικονομικό φορϋα από 
τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ δημόςιασ ςύμβαςησ.  
84 Εφόςον η αναθϋτουςα αρχό την επιλϋξει ωσ λόγο αποκλειςμού. 
85 Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ δικαιολογητικών ονομαςτικοπούηςησ μετοχών αφορϊ μόνο ςτισ 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ που λαμβϊνουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό, εύτε πρόκειται για μεμονωμϋνουσ 
υποψόφιουσ, εύτε για μϋλη ενώςεων Εξαιρούνται τησ υποχρϋωςησ αυτόσ οι εταιρεύεσ που εύναι 
ειςηγμϋνεσ ςτο Φρηματιςτόριο τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ και υποβϊλλουν περύ τούτου 
υπεύθυνη δόλωςη του νομύμου εκπροςώπου τουσ. 
86   Πρβλ. ϊρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπωσ ιςχύουν δυνϊμει του ϊρθρου 119 παρ. 5 περ. α' ϋωσ δ' 
του ν. 4472/2017, ςε ςυνδυαςμό με το ϊρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
87   Πρβλ. ομούωσ προηγούμενη υποςημεύωςη 
88  Εφόςον ϋχει αναφερθεύ ςχετικό απαύτηςη ςτο ϊρθρο 22.Ε ςυμπληρώνεται αναλόγωσ 

ςύμφωνα με το ϊρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
89  ύμφωνα με τη διϊταξη του ϊρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη ςυμμετοχό ςε 
διαγωνιςμούσ δημοςύων ϋργων χορηγεύται ςε κϊθε εργοληπτικό επιχεύρηςη εγγεγραμμϋνη ςτο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχύου», η οπούα, ςε ςυνδυαςμό με τη βεβαύωςη εγγραφόσ που εκδύδεται από 
την υπηρεςύα τόρηςησ του Μ.Ε.ΕΠ., ςυνιςτϊ «επύςημο κατϊλογο αναγνωριςμϋνων εργοληπτών [...] 
και απαλλϊςςει τισ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ από την υποχρϋωςη να καταθϋτουν τα επιμϋρουσ 
δικαιολογητικϊ ςτουσ διαγωνιςμούσ.” Επιςημαύνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 ( Σροποποιόςεισ 
του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Σο πρώτο εδϊφιο τησ περύπτωςησ 31 τησ 
παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 377 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 
ϊρθρων 80 ϋωσ 110, τα οπούα παραμϋνουν ςε ιςχύ μϋχρι την ϋκδοςη του προεδρικού διατϊγματοσ του 
ϊρθρου 83, των παραγρϊφων 4 και 5 του ϊρθρου 20 και τησ παραγρϊφου 1 α του ϊρθρου 176». 
90  την περύπτωςη όμωσ που η Ενημερότητα Πτυχύου δεν καλύπτει τισ ειςφορϋσ 
επικουρικόσ αςφϊλιςησ, τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ξεχωριςτϊ.  
91  Μόνο ςτην περύπτωςη που ϋχει επιλεγεύ από την αναθϋτουςα αρχό ωσ λόγοσ αποκλειςμού. 
92     Επιςημαύνεται ότι η Τπεύθυνη Δόλωςη δεν περιλαμβϊνεται ςτα δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ του αρ. 

80 του ν. 4412/2016, αλλϊ υποβϊλλεται πριν  την υπογραφό τησ ςύμβαςησ..  
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93  Επιςημαύνεται ότι ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το υποςύςτημα το ηλεκτρονικό αρχεύο 
«εκτυπώςεισ» των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format 
(PDF), το οπούο υπογρϊφεται με εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη 
ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών και επιςυνϊπτεται ςτον 
(υπο)φακϋλο τησ προςφορϊσ «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (Πρβλ ϊρθρο 12 παρ. 1.2.4 τησ με. 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.) 
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Παράρηημα : ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

(ΝΑΙ / ΟΥΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΣΟΜΟ 1 : ΣΕΥΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

1.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 1 σμμόρθωζη με ηις 

απαιηήζεις ηοσ ΚΜΕ 

  

1.01 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

1.01.01 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή έξγωλ κε αλαθνξά 

ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο 

ΝΑΙ   

1.01.02 Αηηηνιόγεζε γεληθήο δηάηαμεο κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ ελαξκόληζε ηωλ 

θαηαζθεπώλ κε ην πεξηβάιινλ 

 

ΝΑΙ 

  

1.01.03 Τήξεζε ειάρηζηωλ ππνρξεωηηθώλ 

απαηηήζεωλ κε βάζε ηα ηερληθά δεδνκέλα 

θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ (Κεθ Α 

ηεο ΤΣΥ) 

ΝΑΙ    

1.01.04 Δεδνκέλα ζρεδηαζκνύ θαη Πίλαθαο 

εγγπήζεωλ εθξνώλ (Κεθ Α ηεο ΤΣΥ) 

ΝΑΙ   

1.01.05 Αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πξνζθεξόκελεο ηερληθήο ιύζεο  

ΝΑΙ   

1.02 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

1.02.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.03 Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί 

1.03.01 Οξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ππνινγηζκώλ 

ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

1.04 Τγηεηλνινγηθνί ππνινγηζκνί 

1.04.01 Πιεξόηεηα ππνινγηζκώλ ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

1.04.02 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε λέα κνλάδα 

πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάηωλ  ζύκθωλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.03 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηελ δηάηαμε ηεο 

κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.04 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηνλ κεηξεηή 

παξνρήο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.05 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

βηνεπηινγήο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.06 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηα θξεάηηα 

κεξηζκνύ βηνινγηθνύ 

αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεωλ θαη ην 

αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη 

πεξίζζεηαο ηιύνο ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   
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1.04.07 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηηο  κνλάδεο 

απνθωζθόξωζεο - απνληηξνπνίεζεο – 

αεξηζκνύ, ηηο παξεκβάζεηο ζηελ 

πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ θαη ην θηίξην 

θπζεηήξωλ ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.08 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.09 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο ηιύνο 

ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.10 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

απνιύκαλζεο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.05 Σερληθή πεξηγξαθή βνεζεηηθώλ έξγωλ 

1.05.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.06 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

1.06.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.07 Σερληθή πεξηγξαθή ειεθηξνινγηθώλ έξγωλ 

1.07.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.08 Σερληθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 

1.08.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.09 Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

1.09.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ, 

ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηεο ΕΣΥ 

ΝΑΙ   

 1.10 Εγγπεκέλνο ρξόλνο δωήο βαζηθνύ εμνπιηζκνύ 

1.10.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο Δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

 1.11 Έθζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

1.11.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ηεο ΤΣΥ θαη ηεο ΕΣΥ 

ΝΑΙ   

 1.12 Φύιιν ζπκκόξθωζεο  

1.12.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο Δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

2 ΣΟΜΟ 2 : ΥΕΔΙΑ 

2.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 2 σμμόρθωζη με ηις 

απαιηήζεις ηοσ ΚΜΕ 

  

2.01 Σρέδηα Γεληθώλ Δηαηάμεωλ : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.02 Δηαγξάκκαηα  - Μεθνηνκέο: Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.03 Σρέδηα Μνλάδωλ : Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   
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2.04 Οδνπνηία: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.05 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.06 Σρέδηα μπινηύπωλ: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

3 ΣΟΜΟ 3 : Η/Μ Εμνπιηζκόο 

3.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 3 σμμόρθωζη με ηις 

απαιηήζεις ηοσ ΚΜΕ 

  

3.1 Πιεξνθνξίεο πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (Σόκνο 3.1) 

3.01.01 Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε 

κε ηελ πθηζηάκελε: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.02 Δηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.03 Μεηξεηήο παξνρήο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.04 Μνλάδα βηνεπηινγήο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.05 Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ 

αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεωλ – 

Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη 

πεξίζζεηαο ηιύνο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.06 Μνλάδεο απνθωζθόξωζεο - 

απνληηξνπνίεζεο - αεξηζκνύ - 

Παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε κνλάδα 

αεξηζκνύ - Κηίξην θπζεηήξωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.07 Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.08 Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο 

ηιύνο: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.09 Μνλάδα απνιύκαλζεο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.10 Φξεάηην εμόδνπ  -   

3.01.11 Κηίξην ελέξγεηαο - Δηαλνκή ελέξγεηαο: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.12 Αγωγνί ιπκάηωλ θαη ηιύνο.  -   

3.01.13 Όξγαλα κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ - 

Εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο: Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.14 Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ - 

κνλάδωλ, ειεθηξνθωηηζκνύ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ 

-   
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3.01.15 Αλαδηάηαμε Σπζηήκαηνο Κεληξηθνύ 

Ειέγρνπ: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.16 Δίθηπν νδνπνηίαο - δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ - δίθηπα νκβξίωλ, 

ζηξαγγηδίωλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.2 ηνηρεία ηεθκεξίωζεο ηνπ εμνπιηζκνύ (Σόκνο 3.2 ) 

3.02.01 Αληιίεο ιπκάηωλ θαη ηιύνο : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.02 Υπνβξύρηνη αλαδεπηήξεο : Σπκκόξθωζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.03 Φπζεηήξεο δεμ. αεξηζκνύ : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.04 Απηόκαηεο εζράξεο : Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.05 Σπγθξόηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάηωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.06 Σπγθξόηεκα ππνδνρήο θαη 

πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάηωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.07 Σαξωηέο θαζίδεζεο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.08 Σύζηεκα ππνβξύρηαο δηάρπζεο δεμ. 

αεξηζκνύ: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.09 Σπγθξόηεκα αθπδάηωζεο: Σπκκόξθωζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.10 Σύζηεκα απηνκαηηζκνύ (PLC): : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

 

σνηομογραθίες 

ΕΤ : Ειδική σγγραθή Τποτρεώζεων (Σεύτος 2) 

ΣΤ : Σετνική σγγραθή Τποτρεώζεων-Σετνική Περιγραθή (Σεύτος 3) 

ΚΜΕ : Κανονιζμός Μελεηών Έργοσ (Σεύτος 4)  

 

 

 



 

ζει1 από 4 

 
 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ  

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 

(ΝΑΙ / ΟΥΙ) 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΣΟΜΟ 1 : ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

1.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 1 Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

  

1.01 πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

1.01.01 Σπλνπηηθή πεξηγξαθή έξγωλ κε αλαθνξά 

ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο 

ΝΑΙ   

1.01.02 Αηηηνιόγεζε γεληθήο δηάηαμεο κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ ελαξκόληζε ηωλ 

θαηαζθεπώλ κε ην πεξηβάιινλ 

 

ΝΑΙ 

  

1.01.03 Τήξεζε ειάρηζηωλ ππνρξεωηηθώλ 

απαηηήζεωλ κε βάζε ηα ηερληθά δεδνκέλα 

θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ (Κεθ Α 

ηεο ΤΣΥ) 

ΝΑΙ    

1.01.04 Δεδνκέλα ζρεδηαζκνύ θαη Πίλαθαο 

εγγπήζεωλ εθξνώλ (Κεθ Α ηεο ΤΣΥ) 

ΝΑΙ   

1.01.05 Αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πξνζθεξόκελεο ηερληθήο ιύζεο  

ΝΑΙ   

1.02 Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

1.02.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.03 Τδξαπιηθνί ππνινγηζκνί 

1.03.01 Οξζόηεηα θαη πιεξόηεηα ππνινγηζκώλ 

ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

1.04 Τγηεηλνινγηθνί ππνινγηζκνί 

1.04.01 Πιεξόηεηα ππνινγηζκώλ ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

1.04.02 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε λέα κνλάδα 

πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάηωλ  ζύκθωλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.03 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηελ δηάηαμε ηεο 

κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.04 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηνλ κεηξεηή 

παξνρήο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.05 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

βηνεπηινγήο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.06 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηα θξεάηηα 

κεξηζκνύ βηνινγηθνύ 

αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεωλ θαη ην 

αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη 

πεξίζζεηαο ηιύνο ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   



 

ζει2 από 4 

 
 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ  

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

1.04.07 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηηο  κνλάδεο 

απνθωζθόξωζεο - απνληηξνπνίεζεο – 

αεξηζκνύ, ηηο παξεκβάζεηο ζηελ 

πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ θαη ην θηίξην 

θπζεηήξωλ ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.08 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ζύκθωλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.09 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο ηιύνο 

ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.04.10 Οξζόηεηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε κνλάδα 

απνιύκαλζεο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.05 Σερληθή πεξηγξαθή βνεζεηηθώλ έξγωλ 

1.05.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.06 Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

1.06.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.07 Σερληθή πεξηγξαθή ειεθηξνινγηθώλ έξγωλ 

1.07.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.08 Σερληθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 

1.08.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

1.09 Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

1.09.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ, 

ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηεο ΕΣΥ 

ΝΑΙ   

 1.10 Δγγπεκέλνο ρξόλνο δωήο βαζηθνύ εμνπιηζκνύ 

1.10.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο Δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

 1.11 Έθζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

1.11.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ηεο ΤΣΥ θαη ηεο ΕΣΥ 

ΝΑΙ   

 1.12 Φύιιν ζπκκόξθωζεο  

1.12.01 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο Δηαθήξπμεο 

ΝΑΙ   

2 ΣΟΜΟ 2 : ΥΔΓΙΑ 

2.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 2 Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

  

2.01 Σρέδηα Γεληθώλ Δηαηάμεωλ : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.02 Δηαγξάκκαηα  - Μεθνηνκέο: Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.03 Σρέδηα Μνλάδωλ : Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   



 

ζει3 από 4 

 
 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ  

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

2.04 Οδνπνηία: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.05 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

2.06 Σρέδηα μπινηύπωλ: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

NAI   

3 ΣΟΜΟ 3 : Η/Μ Δμνπιηζκόο 

3.0 Πεξηερόκελα θαη δνκή Τόκνπ 3 Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

  

3.1 Πιεξνθνξίεο πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ (Σόκνο 3.1) 

3.01.01 Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε 

κε ηελ πθηζηάκελε: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.02 Δηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.03 Μεηξεηήο παξνρήο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.04 Μνλάδα βηνεπηινγήο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.05 Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ 

αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεωλ – 

Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη 

πεξίζζεηαο ηιύνο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.06 Μνλάδεο απνθωζθόξωζεο - 

απνληηξνπνίεζεο - αεξηζκνύ - 

Παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε κνλάδα 

αεξηζκνύ - Κηίξην θπζεηήξωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.07 Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.08 Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο 

ηιύνο: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.09 Μνλάδα απνιύκαλζεο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.10 Φξεάηην εμόδνπ  -   

3.01.11 Κηίξην ελέξγεηαο - Δηαλνκή ελέξγεηαο: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.12 Αγωγνί ιπκάηωλ θαη ηιύνο.  -   

3.01.13 Όξγαλα κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ - 

Εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο: Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.14 Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ - 

κνλάδωλ, ειεθηξνθωηηζκνύ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ 

-   



 

ζει4 από 4 

 
 

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ  

ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

3.01.15 Αλαδηάηαμε Σπζηήκαηνο Κεληξηθνύ 

Ειέγρνπ: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.01.16 Δίθηπν νδνπνηίαο - δηακόξθωζε 

πεξηβάιινληνο ρώξνπ - δίθηπα νκβξίωλ, 

ζηξαγγηδίωλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ: 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

θαη ηεο ΤΣΥ 

ΝΑΙ   

3.2 ηνηρεία ηεθκεξίωζεο ηνπ εμνπιηζκνύ (Σόκνο 3.2 ) 

3.02.01 Αληιίεο ιπκάηωλ θαη ηιύνο : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.02 Υπνβξύρηνη αλαδεπηήξεο : Σπκκόξθωζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.03 Φπζεηήξεο δεμ. αεξηζκνύ : Σπκκόξθωζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.04 Απηόκαηεο εζράξεο : Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.05 Σπγθξόηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάηωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.06 Σπγθξόηεκα ππνδνρήο θαη 

πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάηωλ : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ    

3.02.07 Σαξωηέο θαζίδεζεο: Σπκκόξθωζε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.08 Σύζηεκα ππνβξύρηαο δηάρπζεο δεμ. 

αεξηζκνύ: Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.09 Σπγθξόηεκα αθπδάηωζεο: Σπκκόξθωζε κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

3.02.10 Σύζηεκα απηνκαηηζκνύ (PLC): : 

Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΕ 

ΝΑΙ   

 

Σπληνκνγξαθίεο 

ΕΣΥ : Εηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεωλ (Τεύρνο 2) 

ΤΣΥ : Τερληθή Σπγγξαθή Υπνρξεώζεωλ-Τερληθή Πεξηγξαθή (Τεύρνο 3) 

ΚΜΕ : Καλνληζκόο Μειεηώλ Έξγνπ (Τεύρνο 4)  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

(1) Σν παξφλ ηεχρνο ζπληζηά ηε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.) θαη πεξηιακβάλεη ηνπο γεληθνχο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο (Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ), θαζψο θαη εηδηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο 
(Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ), βάζεη ησλ νπνίσλ - ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ 
ινηπψλ Σεπρψλ θαη ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο - ζα εθηειεζηεί  απφ ηνλ Αλάδνρν ην 
δεκνπξαηνχκελν έξγν. 

(2) Σν αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεη: 

i. ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη ησλ θάζε είδνπο ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ 
θαη εξεπλψλ, 

ii. ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, 

iii. ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

iv. ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, 

v. ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ. 

(3) Σν αθξηβέο αληηθείκελν ηνπ  έξγνπ  ζα είλαη φπσο νξίδεηαη ζηελ Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, θαη 
ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

(4) Σα αλαθεξφκελα ζην Κεθ. Α. ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ, αλαιχνληαη θαη 
εμεηδηθεχνληαη ζην Κεθ. Β. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ. Ζ αξίζκεζε ησλ Άξζξσλ ζηα 
δχν σο άλσ Κεθάιαηα είλαη εληαία. 
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Α. ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Γ..Τ.) 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1.1. Οξηζκνί – ζπληνκνγξαθίεο 

1.1.1. Οξηζκνί 

Οη ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ην λφεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 2 ηνπ 
Ν.4412/16, σο ηζρχεη

1 
θαη φπσο θαζνξίδεηαη θαησηέξσ: 

 «Αλάδνρνο» ή «Δξγνιήπηεο» : Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί κε δεκφζηα 
ζχκβαζε ην έξγν. 

 «Έξγν»: ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε, ηηο νπνίεο θαιείηαη 
λα εθπιεξψζεη ν Αλάδνρνο θαη νη νπνίεο ζπληζηνχλ ηελ παξνρή ηνπ. 

 «Γηαγσληδφκελνη» ή «Γηαγσληδφκελνο»: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ηεο αλάζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 «Κχξηνο ηνπ Έξγνπ» (ΚηΔ) ή «Δξγνδφηεο» : Ο θνξέαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 
θαηαξηίδεηαη ε δεκφζηα ζχκβαζε. 

 «Γηεπζχλνπζα ππεξεζία» ή «Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία» ή «Τπεξεζία» : Ζ ηερληθή ππεξεζία 
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη δηνίθεζε 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 «Πξνζσξηλέο Δξγαζίεο» ή «Πξνζσξηλά Έξγα»: φιεο νη εξγαζίεο, ηα έξγα θαη νη εγθαηαζηάζεηο 
θάζε είδνπο, πνπ έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα θαη απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 «Μφληκεο Δξγαζίεο» ή «Μφληκα Έξγα»: φια ηα κφληκνπ ραξαθηήξα έξγα, πνπ ζα εθηειεζηνχλ 
θαη ζα ζπληεξεζνχλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 «Δξγνηάμην»: ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο θαη γεληθά εθηειείηαη 
ηερληθφ έξγν, φπσο νξίδεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 «Δπξσπατθά πξφηππα»: ηα πξφηππα πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ ΚηΔ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη 
ηα νπνία έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή ηππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή 
επηηξνπή ειεθηξνηερληθήο ηππνπνίεζεο (CENELEC) σο "Δπξσπατθά πξφηππα (ΔΝ)" ή σο 
"θείκελα ελαξκφληζεο (HD)", ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. 

 «Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε»: ε επλντθή ηερληθή εθηίκεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο 
γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο θαη κε βάζε 
ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ζ 
επξσπατθή έγθξηζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ ΔΛΟΣ. 

 «Κνηλέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο»: νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζχκθσλα κε 
δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα θξάηε κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 

1.1.2. Σπληνκνγξαθίεο 

1.1.2.1. Γεληθέο πληνκνγξαθίεο 

ΚηΔ : Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ε Φνξέαο ηνπ Έξγνπ) 

ΓΓ : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο 

Τ : πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Γεληθή & Δηδηθή / παξφλ Σεχρνο) 

                                                      
1
 φπνπ αλαθέξεηαη ν Ν. 4412/16, λνείηαη σο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη – βι. παξ.  1.4.  παξνχζαο Τ 
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ΠΜ : Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

ΠΠ : Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο 

ΣΠ :  Σηκνιφγην Πξνζθνξάο 

ΣΔ : Σερληθή Πεξηγξαθή  

ΣΜ :  Σηκνιφγην Μειέηεο 

ΣεΠξν : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΔΝ : Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο 

ISO : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΔΛΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο 

ΔΣΔΠ : Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ππ΄αξηζ. ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 απφθαζε ηνπ Τπ. 
Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ - ΦΔΚ 
B’2221/30-7-2012,  πεξί  έγθξηζεο 440 Διιεληθψλ  Σερληθψλ  Πξνδηαγξαθψλ),  σο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

ΟΜΟΔ : Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ 
 

1.1.2.2. πληνκνγξαθίεο Τπεξεζηψλ / Οξγαληζκψλ 

ΤΠΔΓΑ : Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ΤΠΟΜΔΓΗ : Τπ. Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ΤΠΔΥΩΓΔ : ηέσο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ  Έξγσλ 

ΤΠΔΝ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ηέσο ΤΠΔΚΑ) 

ΓΓΓΔ : Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ΓΤ : Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ 

ΓΔΖ : Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ή άιινο πάξνρνο) 

ΓΔΚΟ : Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 

ΔΓ : Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

ΔΔ : Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΟΚ : Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

ΔΟΥ : Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 

ΗΚΑ : Ίδξπκα  Κνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ  –  Δληαίν  Σακείν  Αζθάιηζεο  Μηζζσηψλ  (ΗΚΑ-
ΔΣΑΜ) 

ΝΠΓΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

ΝΠΗΓ : Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

ΝΚ : Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

ΟΚΩ : Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο 

ΣΔΔ : Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 
 

1.1.2.3. Άιιεο πληνκνγξαθίεο 

ΑΚ : Αζηηθφο Κψδηθαο 

ΑΠΔ : Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ 
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ΚΤΑ : Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Ν : Νφκνο 

ΠΓ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠΚΣΜΝΔ : Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ 

ΦΔΚ : Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο 

ΦΠΑ : Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

ΤΑ : Τπνπξγηθή Απφθαζε 
 

1.2. Δξκελείεο 

ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά: 

(1) Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη 
αληίζηξνθα. 

(2) Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη 
αληίζηξνθα. 

(3) Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο ιέμεηο 
πνπ αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα. 

(4) Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «βδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θηι. ζα ζεκαίλεη 
«εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή βδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο», «εκεξνινγηαθφ 
έηνο» θηι. 

(5) Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα / παξάγσγά 
ηνπο, πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θηι., ζα δηαηππψλεηαη εγγξάθσο. 

(6)  «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο 
απηέο απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. 

(7) Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία ηνπ 
θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. 

(8) Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε βάξνο 
ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε», λνείηαη φηη φιεο 
νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη  ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ν Αλάδνρνο δελ 
δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην αληάιιαγκα ή/ θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή απνδεκίσζε πέξα 
απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(9) Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα άξζξα, 
παξαγξάθνπο, εδάθηα θηι. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θηι., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά ζηηο πιένλ ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ 
ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

 

1.3. Δπηθνηλσλία – Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ 

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 θαη 3 ηνπ Άξζξνπ 316 θαζψο θαη ζην Άξζξν 143 
ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ 
απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη: 

i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,  

ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη  
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iii. λα γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο, 
εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, 
άιισο νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο 
δηεπζχλζεηο. 

1.4. Θεζκηθό πιαίζην, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί θαη γιώζζα πνπ δηέπνπλ ηε ζύκβαζε 

1.4.1. Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

(1) Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηέπεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 
θαη γηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε επηπιένλ θαη απφ ηελ 
Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζε ζέκαηα παξαγσγήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4412/16   (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» , θαζψο θαη νη 
ινηπνί κεηαγελέζηεξνη ζρεηηθνί Νφκνη, Τ.Α. θαη δηαηάμεηο. Ζ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(2) Όπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε λνκνζεζία, ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή θείκελεο δηαηάμεηο, λνείηαη, εθηφο 
εάλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θαλφλαο δηθαίνπ, εζληθφο, θνηλνηηθφο ή δηεζλήο 
εθαξκνδφκελνο ζηελ Διιάδα, πεξηερφκελνο ζε θάζε πεγή δηθαίνπ (χληαγκα, Νφκνη, 
Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη, Οδεγίεο, Καλνληζκνί, Δζληθνί θαη 
Δπξσπατθήο Έλσζεο) φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θάζε θνξά θαηά 
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο. 

 

1.4.2. Πξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκνί 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 178 ηνπ Ν. 4412/16. Δπηπξφζζεηα, 
ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζηε 
παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

1.4.3. Γιώζζα 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε 
αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε 
δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα. 

 

1.5. ύκβαζε 

(1) Ζ «χκβαζε» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 
135 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 

(2) Ζ «χκβαζε» ζπλίζηαηαη απφ ην νκψλπκν θείκελν θαη απφ ηα πκβαηηθά Σεχρε, πνπ 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

(3) Σα πκβαηηθά Σεχρε θαη ε ζεηξά ηζρχνο ηνπο, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο, 
θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. Οη φξνη «χκβαζε», «χκβαζε Καηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ» θαη 
«Δξγνιαβηθφ πκθσλεηηθφ» ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφζεκα. 

 

1.6. Τπνγξαθή ζύκβαζεο 

ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα Άξζξα 316 θαη 135 ηνπ 
Ν.4412/16. Ο Αλάδνρνο αθνχ εηδνπνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, νθείιεη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηεζεί κε ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε. ε 
πεξίπησζε πνπ απηφο δελ πξνζέιζεη θεξχζζεηαη έθπησηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 
ηνπ Άξζξνπ 316 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.7. εηξά ηζρύνο ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ 

Ζ ζεηξά ηζρχνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 5 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. 
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1.8. Μειέηε ζπλζεθώλ εθηέιεζεο έξγσλ 

Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ φηη κειέηεζε πιήξσο ηε θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ησλ 
έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εμεχξεζεο, κεηαθνξάο, 
απφζεζεο, απνζήθεπζεο πιηθψλ, ηελ χπαξμε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λεξνχ, θαηάζηαζε 
πεξηβάιινληνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, θαη γεληθψο φιεο ηηο 
θπζηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ηε δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο θαη 
ππεδάθνπο, ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο δπλαηφλ λα 
ζπλαληεζνχλ πιηθά θαη λεξά, ην είδνο θαη ηα κέζα πνπ ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά 
ηελ πεξίνδν ησλ εξγαζηψλ θαη φπνηα άιια δεηήκαηα πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχκβαζε, ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη 
δηαγσληδφκελνη ζα επηζθεθηνχλ ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηνλ ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα 
θαηαζθεπαζηεί ην έξγν θαη αθνχ ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ 
γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ  ζα ιάβνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ ππεξεζία ηελ 
νπνία ζα ππνβάιινπλ ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ Γηαθήξπμε ηε βάζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. Δπίζεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπ φξνπο ηεο 
χκβαζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, αλαιχνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 
5.  ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηεο παξνχζαο Τ. 

 

1.9. Δθαξκνγή κειέηεο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα θάλεη θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα 
ζπληάμεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ έρεη δηθαίσκα ρσξίο πξνεγνχκελε 
έγγξαθε εληνιή ηεο Δπίβιεςεο λα ηελ ηξνπνπνηήζεη. 

 

1.10. πκκόξθσζε Αλαδόρνπ πξνο ηε ζύκβαζε 
 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο φπσο θαη κε ηηο έγγξαθεο 
δηαηαγέο ηνπ Δξγνδφηε κέζα ζηηο ηηζέκελεο πξνζεζκίεο. 

 

1.11. Σερληθή Γηεύζπλζε θαη πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ 

Με ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη Πξντζηάκελν / Γηεπζπληή 
εξγνηαμίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.3.  Γηεχζπλζε έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηεο 
παξνχζαο Τ. Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Αλψηαηεο ρνιήο κε 
δεθαπεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή θαη δηνίθεζε αλάινγνπ κεγέζνπο θαη θαηεγνξίαο 
έξγσλ  θαη ν νξηζκφο ηνπ ζα γίλεη κφλν εθφζνλ ηα πξνζφληα ηνπ είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο 
Γηεπζχλνπ- ζαο Τπεξεζίαο. 

Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν, ζα δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Αλάδνρν λα ηνλ εθπξνζσπεί 
ζε φια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζέκαηα. 

Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη κεηά απφ έγγξαθε δήισζε ηελ έγθξηζε ηεο 
γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Πξντζηακέλνπ, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θξίλεη φηη απηφο δελ 
είλαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηάιιεινο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ν 
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Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ακέζσο θαη λα δηνξίζεη άιιν άηνκν κε ηηο παξαπάλσ 
πξνυπνζέζεηο. 

Οη επηζηάηεο θαη εξγνδεγνί ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί θαη έκπεηξνη ζηελ εθηέιεζε ηερληθψλ 
έξγσλ. 

Οη απαζρνινχκελνη ηερληθνί θαη εξγάηεο ζην έξγν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα ην είδνο ησλ 
επηκέξνπο εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία θξίλεη φηη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ 
έξγνπ, κπνξεί λα αμηψζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο απηνχ. 

 

1.12. Δπίβιεςε έξγσλ 

Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, νξίδεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ επίβιεςε ηνπ θαη θνηλνπνηεί ηελ 
απφθαζε νξηζκνχ ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα 
αλαπιεξψζεη ηνλ επηβιέπνληα, κεηά απφ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν. Δπίζεο, 
δηθαηνχηαη λα εμνπζηνδνηεί ηξίηα πξφζσπα γηα δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ ζηα 
εθηεινχκελα έξγα, κέζα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Ο έιεγρνο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.13. Πξόνδνο εξγαζηώλ – Κπξώζεηο – πνηληθέο ξήηξεο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά επαξθή ζπλεξγεία ηερληηψλ θαη εξγαηψλ θαη 
κεραληθά κέζα θαηαζθεπήο. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αλ θξίλεη φηη ν ξπζκφο πξνφδνπ ησλ έξγσλ 
δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο θαη ζχκθσλνο κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξεί λα απαηηήζεη απφ 
ηνλ Αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ ξπζκφ ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ, ηηο ππεξσξίεο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά λα πάξεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 
πξνφδνπ ησλ έξγσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο εληνιέο ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε. 

Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηηο παξαπάλσ εληνιέο θαη ε απνδεδεηγκέλα αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ, δίλεη 
ζηνλ Δξγνδφηε ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν, ζε 
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 191 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ άζθεζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαησκάησλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ νπνηαδήπνηε 
ππνρξέσζε ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε χκβαζε. 

Δάλ ν Αλάδνρνο εθηειεί ηηο εξγαζίεο κε αξγφ ξπζκφ, πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξφνδν θαη ζηηο 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κε ζπλέπεηα 
ηελ εκέξα ιήμεο θάζε πεξηφδνπ λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο πνπ 
πξνβιεπφηαλ λα εθηειεζζεί κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν, ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 10.5. Πνηληθέο ξήηξεο, ηεο παξνχζαο Τ. 

Παξάηαζε πξνζεζκηψλ δελ ζα αλαγλσξηζζεί ζηνλ Αλάδνρν ιφγσ ηζρπξηζκνχ άγλνηαο ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ, ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηνπ ρξφλνπ 
εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηεο θαηάζηαζεο ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο, ηεο δπζθνιίαο 
πξνζέγγηζεο ησλ πεξηνρψλ ιήςεο αδξαλψλ πιηθψλ ή ηηο αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, 
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ ειιεληθή ή μέλε βηνκεραλία. 

 

1.14. Πνηόηεηα πιηθώλ - Έιεγρόο ηνπο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλε φια ηα πιηθά πνπ ζα 
απαηηεζνχλ. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ησλ 
αληίζηνηρσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε πξηλ 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Τιηθά θαη άιια είδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη 
εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηά ηνπο. 
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Σα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηε ρξήζε θαη ζα 
εμεηάδνληαη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα 
ζηέιλνληαη γηα εμέηαζε ζε θαηάιιειν θξαηηθφ ή ηδησηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ αλαγλσξηζκέλν 
απφ ην θξάηνο θαη εμνπιηζκέλν κε ζρεηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη παξέρνπλ έγθαηξα θαη αμηφπηζηα 
πηζηνπνηεηηθά ππνγεγξακκέλα απφ δηπισκαηνχρν Αλψηαηεο ρνιήο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζα ζπζθεπάδνληαη θαηάιιεια, κε ηελ αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηνλ ηφπν 
πξνέιεπζεο, ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη φηη ηα 
πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληαπνθξίλνληαη πξνο ην δείγκα. Δπίζεο ζα αλαγξάθεηαη 
ην είδνο ηνπ ειέγρνπ ζηνλ νπνίν ζα ππνβιεζνχλ ηα πιηθά. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε επηβαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο ηνπ. 

 

1.15. Μειέηεο αλαδόρνπ 

Δηδηθή αλάιπζε γηα ηηο κειέηεο πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παξ. 5.1. 
Μειέηεο, ηεο παξνχζαο Τ. 

 

1.16. Αηπρήκαηα θαη δεκηέο 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα αζθαιίζεη ζην ΗΚΑ θαη ζε φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία φπσο πξν- 
βιέπεηαη απφ ηνλ λφκν φιν ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθνχ ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζηα 
εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ εθφζνλ ηνχην δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 

Ο Δξγνδφηεο δελ θέξεη επζχλε θαη δελ επηβαξχλεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε απνδεκηψζεηο 
αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ νχηε κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, 
Γήκσλ, ζε θάζε είδνο θνηλσθειή έξγα θαη γεληθά ζε άιια πξφζσπα θαη μέλεο ηδηνθηεζίεο. 

 

1.17. Πιεκκειήο θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη θαθνηερλίεο 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε παξαιαβήο ηνπο, ε 
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θξίλεη φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα θαθήο θαηαζθεπήο έρεη δηθαίσκα, αθνχ ζπληάμεη 
πξσηφθνιιν γηα ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ηεο θαθνηερλίαο, λα θαιέζεη ηνλ Αλάδνρν λα πάξεη ηα 
ηκήκαηα πνπ θξίλνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.18. Βιάβεο από αλώηεξε βία 

ε πεξίπησζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αλψηεξε βία ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη, ν Αλάδνρνο 
έρεη δηθαίσκα κε αλαθνξά ηνπ ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, λα αλαθέξεη ην ρξφλν πνπ ζπλέβε ε 
δεκηά, ηελ αηηία πνπ ηελ πξνθάιεζε, ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
επαλφξζσζε ηεο. Όζα ηζρχνπλ γηα ηελ αίηεζε επαλφξζσζεο δεκηψλ απφ αλψηεξε βία 
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/16. 

Δηδηθή αλάιπζε γηα ηηο βιάβεο ιφγσ αλσηέξαο βίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΑΡΘΡΟ 21.  ΑΝΩΣΔΡΑ 
ΒΗΑ, ηεο παξνχζαο Τ. 

 

1.19. Δπηκεηξήζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο 

πληάζζνληαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 151 
θαη 152 ηνπ Ν. 4412/16. 
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Δηδηθή αλάιπζε γηα ηηο Δπηκεηξήζεηο – Πηζηνπνηήζεηο θαη Λνγαξηαζκνχο, πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
ΑΡΘΡΟ 16. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΩΜΔ , ηεο παξνχζαο Τ. 
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1.20. Γαπάλεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο Αλαδόρνπ 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 
φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε, έληερλε 
θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη δηαηάμεηο θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηνπ Σηκνινγίνπ θαη ηεο παξ. 16.1. ηεο παξνχζαο Τ. 

 

1.21. Πεξάησζε εξγαζηώλ θαη παξαιαβή 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 170 
ηνπ Ν. 4412/16. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ησλ δνθηκψλ θαη ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, εθδίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16. 

Ζ Οξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο 
ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ηεο παξνχζαο Τ, θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 172 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.22. Πιεξσκέο ηνπ Αλαδόρνπ 

Οη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε βάζε αλαθεθαιαησηηθνχο θαη πηζηνπνηεηηθνχο ινγαξηαζκνχο 
ζηνπο νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη. 

 

1.23. Πιεξσκέο πξνζσπηθνύ 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πιεξψλεη ηαθηηθά θάζε εβδνκάδα ην εκεξνκίζζην θαη θάζε κήλα ην 
ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ. Δπίζεο νθείιεη λα πιεξψλεη θαη απηνχο πνπ ηνπ πξνκεζεχνπλ θάζε 
είδνπο πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν θαη ηα ελνίθηα ησλ κεραλεκάησλ πνπ κηζζψλεη. ε 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ 
δηθαίσκα λα ηελ δεηήζνπλ κε ζρεηηθή γξαπηή φριεζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.24. Αλαζεώξεζε 

Γηα ηηο αλαζεσξήζεηο  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.25. Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε θάζε ηκήκαηνο 
έξγνπ, θαζψο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 
γχξσ ηνπ ηκήκαηνο ηνχηνπ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή 
εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή 
άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ, θ.ιπ. λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν ην νπνίν 
ήζειε ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, 
λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ 
θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε κέηξν απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ζηελ Δ..Τ. (ΚΔΦ.Β. 
παξνχζαο). 
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Αθφκα ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ άξζε 
(θαζαίξεζε, απνθφκηζε θ.ιπ.) θάζε θαηαζθεπαζζείζαο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη 
παξαγσγήο πιηθψλ) πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο ππνβιεζείζαο απφ νηνλδήπνηε ιφγν πξνο απνθπγή 
θάζε θχζεο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θ.ιπ. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέλδξα, αγξνχο, 
θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε 
πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 

 

1.26. Σειηθόο ινγαξηαζκόο 

Δθδίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 13 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

1.27. Καηαλαγθαζηηθά κέηξα – Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη ζην ζχλνιν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε πιήξε ζπκκφξθσζε 
κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη κε φιεο ηηο νδεγίεο ηηο νπνίεο ζα δίλεη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

Αλ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, νη κέζνδνη εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ ή ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ απηφλ 
πιηθά, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ή ν εμνπιηζκφο, ηα κεραλήκαηα, ηα εξγαιεία θαη ηα εθφδηα απηνχ ή 
νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, φπσο θαη νη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπψλ, ζεσξεζνχλ φρη 
επαξθή θαη θαηάιιεια λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηέιεηα νηθνλνκηθή θαη εηδηθά εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ηφηε ζε νπνηαδήπνηε πην πάλσ πεξίπησζε ε 
Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη θαη λα δψζεη δηαηαγή ζηνλ Αλάδνρν λα ζπκκνξθσζεί ζηηο 
νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη ζε θάπνηα πξφζζεηε πιεξσκή ή αχμεζε ηηκψλ ή 
παξάηαζε πξνζεζκηψλ. Απηφ ην δηθαίσκα παξέκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο δελ κεηψλεη κε θα- λέλα ηξφπν 
ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο παξαπάλσ εληνιέο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηέο, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πάξεη ηα πην θάησ κέηξα: 

 Να εθηειέζεη ε ίδηα νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνβαίλνληαο ζηελ αγνξά πιηθψλ, πιεξσκέο 
εκεξνκηζζίσλ ή άιισλ δαπαλψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε επζχλε, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Να αληηθαηαζηήζεη ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε θαη νζνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ θαη ζε 
θάπνηα είδε εξγαζίαο θαη λα εθηειέζεη ηα πην πάλσ έξγα κε απεπζείαο αλάζεζε ζε άιινπο 
εξγνιάβνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. 

 Να πξνβεί ζηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16. 

 Να πάξεη νπνηαδήπνηε κέηξα ηα κέηξα ηα νπνία ζεσξνχληαη κε απφιπηε γλψκε ηεο 
Τπεξεζίαο αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ απνηειεζκάησλ κε δαπάλεο θαη πιήξε 
επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.28. Πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ησλ έξγσλ, δηάιπζε ύκβαζεο 

Δθαξκφδεηαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

1.29. Γηαθαλνληζκόο κεηά από πηώρεπζε ή ζάλαην Αλαδόρνπ 

ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν. 4412/16. 
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Β. ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (Δ..Τ.) 

ΑΡΘΡΟ 2. Ο ΔΡΓΟΓΟΣΖ (ΚΣΔ) 

2.1. Απαιινηξηώζεηο – εμαζθάιηζε ρώξσλ 
 

(1) Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δηαηππψζεηο γηα ηελ 
απαιινηξίσζε δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, Ν.Π.Γ.Γ. ή ηδησηηθψλ γεπέδσλ, θαηνηθηψλ θηι, 
απαξαίηεησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ κνλίκσλ έξγσλ, ππέρνληαο θαη φιεο ηηο πιηθέο θαη 
δηθαζηηθέο επζχλεο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ ππφςε απαιινηξηψζεσλ. 

(2) Ο ΚηΔ ππνρξενχηαη, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, λα παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ έξγσλ γήπεδα, ειεχζεξα απφ θάζε δέζκεπζε. 

(3) Ζ Τπεξεζία έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πξφνδν ησλ απαιινηξηψζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ 
φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ θαη ηεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Αληίζηνηρα ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη, φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ην γεγνλφο 
απηφ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή αλάπηπμε εξγαζηψλ. 

(4) Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα απαιινηξηψζεη ή θαη παξαρσξήζεη ρψξνπο 
γηα ίδξπζε ιαηνκείσλ, γηα δαλεηνιεςία, γηα απφζεζε, γηα εγθαηαζηάζεηο εξγνηαμίσλ θηι. Οη 
ρψξνη απηνί ζα πξέπεη λα εμεπξεζνχλ θαη ελνηθηαζηνχλ ή/θαη αγνξαζζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 
κε απνθιεηζηηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε. 

 

2.2. Πξνζσπηθό ηνπ ΚηΔ 

Ο ΚηΔ είλαη ππεχζπλνο λα δηαζθαιίζεη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ζπλεξγάηεο ηνπ, νη ηπρφλ χκβνπινί 
ηνπ θαη νη ηπρφλ ινηπνί εξγνιήπηεο πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζην εξγνηάμην: 

(1) πλεξγάδνληαη κε ηνλ Αλάδνρν ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ 

(2) πκπεξηθέξνληαη θαηά ηξφπν πνπ πξνζήθεη κε ηα φζα απαηηνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηα 
πιαίζηα ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα Τ. 

 

2.3. Δθπιήξσζε νηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΚηΔ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 8 θαη 9 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16 θαζψο θαη ζην 
Άξζξν 137 ηνπ Ν. 4412/16. 

Δηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 137 γηα ηελ αλαγλψξηζε ζεηηθήο δεκίαο, 
επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ιφγσ κε πιεξσκήο ινγαξηαζκνχ  (ρσξίο 
ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ) πέξαλ ηνπ δηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή  (παξ. 9 Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 
4412/16), ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε γηα ζεηηθέο δεκίεο ιφγσ ζηαιίαο πξνζσπηθνχ θαη 
κεραλεκάησλ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνπήο απηήο, εθφζνλ δελ πιεξνχληαη νη 
ζρεηηθνί φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Άξζξνπ 137 ηνπ Ν. 4412/16. 

ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην έξγν ηα κεραλήκαηα θαη ην 
πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έξγν κεηά ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο - ρσξίο εηδηθή ζρεηηθή 
εληνιή ηεο Γ.Τ.-  έσο ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ, κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ ΚηΔ. 
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2.4. Αμηώζεηο ηνπ ΚηΔ 

(1) Δάλ ν ΚηΔ ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο, ε Τπεξεζία ζα εηδνπνηήζεη ηνλ 
Αλάδνρνζρεηηθά, εγγξάθσο θαη ηεθκεξησκέλα. Σν παξφλ άξζξν δελ αθνξά θαη΄ αξρήλ 
πεξηπηψζεηο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο, π.ρ., εθείλσλ ηνπ Άξζξνπ 4.1 
ηεο παξνχζαο Τ ή /θαη άιισλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, νη νπνίεο απηνλφεηα ζα 
ηαθηνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο αλάγθε φριεζεο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, 
φπσο επίζεο δελ αθνξά ζε πεξηπηψζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ ή / θαη πνηληθψλ ξεηξψλ ζηνλ 
Αλάδνρν. 

(2) Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηίζεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ππέπεζε 
ζηελ αληίιεςε ηνπ ΚηΔ ην γεγνλφο ή νη πεξηζηάζεηο πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αμίσζή ηνπ θαη 
κέζα ζηηο εθάζηνηε πξνζεζκίεο πνπ ηπρφλ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1.4 ηεο παξνχζαο Τ. ηελ εηδνπνίεζε ζα θαζνξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία 
κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηα νθεηιφκελα. 

(3) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, νη ζρεηηθέο 
δαπάλεο ζα επηβαξχλνληαη κε ην λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη 
ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

 λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε θαηαβνιή πξνο 
ηνλ Αλάδνρν, αλ ππάξρεη, ή 

 λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ, ή 

 λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο 
δηαδηθαζίεο είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην. 

Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν 
ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. Ζ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

3.1. Καζήθνληα θαη δηθαηνδνζία ηεο Δπίβιεςεο 

(1) Ζ Τπεξεζία δηνηθεί, παξαθνινπζεί θαη επηβιέπεη ην έξγν θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 
επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν δηεπζχλεη ν Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο ηεο αξκφδηαο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο θαη νθείιεη λα επηηξέπεη 
ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνπο επηβιέπνληεο θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε 
ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο ζπκβνχινπο, πνπ ηπρφλ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε Τπεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη ζε  φπνηνλ άιιν ε Τπεξεζία απνθαζίζεη 
λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. 

(2) Ζ Τπεξεζία κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο 
ζα θνηλνπνηήζεη κε έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ηνλ κεραληθφ ή ηνπο κεραληθνχο, νη 
νπνίνη  ζα αζθνχλ  ηα θαζήθνληα ησλ  Δπηβιεπφλησλ,  ζχκθσλα κε  ην Άξζξν 136 ηνπ 
Ν.4412/16. 

(3) Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε 
επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο. 

(4) Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 136 ηνπ Ν. 4412/16. 
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3.2. Οδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο πξνθνξηθέο ή έγγξαθεο εληνιέο ηεο 
Τπεξεζίαο πνπ δίλνληαη γηα ηελ θαλνληθή θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 1, 3 θαη 4 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

3.3. Αληηθαηάζηαζε Δπηβιέπνληα 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο 
Πξντζηακέλεο Αξρήο νπνηεδήπνηε θαη γηα νπνηνδήπνηε αηηία, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα 
ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Αλαδφρνπ ή λα ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ζηνλ 
Αλάδνρν λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

4.1. Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ 

4.1.1. Επαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνύληαη 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε 
δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία απφ ηελ Τπεξεζία. 

(2) Ζ επαιήζεπζε ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία 
ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο 
ζηνλ Αλάδνρν. ρεηηθά κε ηελ απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο ηζρχνπλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηα Άξζξν 9.2 ηεο παξνχζαο. 

 

4.1.2. Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία (Ν. 4412/16), ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ηα ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο Μειέηεο πνπ ζα 
εθπνλήζεη (βι. παξ. 5.1.1. ηεο παξνχζαο Τ), θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πηζαλφλ 
πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (παξ. 5.1.2. ηεο παξνχζαο Τ). Ο 
Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (βι. θαη Άξζξν 
19.2 ηεο παξνχζαο Τ). 

 

4.1.3. Υπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ πνπ απνξξένπλ από ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από ηελ 
Ε.Ε. (αθνξά ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα) 

(1) ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη αθφκα, άλεπ ηδηαίηεξεο 
ακνηβήο, θαη ε άκεζε θαη απξνθάζηζηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 ηα πνξίζκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ ηπρφλ ζα δηελεξγεζεί απφ αλεμάξηεην θνξέα ή 
χκβνπιν ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα πιαίζηα ηήξεζεο ησλ φξσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 
απφ ηελ Δ.Δ. 

 ηηο ππνδείμεηο θαη νδεγίεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ή/θαη ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέο πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ην έξγν θαη επηβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνλ φξσλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 
απφ ηελ Δ.Δ, θαη ηδίσο ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε δξάζεηο θαη κέηξα δεκνζηφηεηαο. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ηνπνζεηήζεηο πξνζσξηλά ελεκεξσηηθή 
πηλαθίδα ζε θαηάιιειε θαη εκθαλή απφ ην θνηλφ ζέζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 
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ππνδείγκαηα γηα πξάμεηο εληαγκέλεο ζην ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2014-2020 πνπ βξίζθνληαη 
αλαξηεκέλεο ζην ζχλδεζκν http://ymeperaa.gr/index.hpp/dimosiotita. 

 

4.2. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 302 ηνπ Ν. 4412/16, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

4.3. Γηεύζπλζε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν 139 ηνπ Ν. 4412/16, ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ, 
ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

(1) Σν αξγφηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ ν Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη 
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Αλψηαηεο ρνιήο κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή 
θαη δηνίθεζε αλαιφγνπ κεγέζνπο θαη θαηεγνξίαο έξγσλ. Δπηπξφζζεηα γηα ηε Γηεχζπλζε ηνπ 
έξγνπ ζα ππάξρεη ην πξφζζεην δπλακηθφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 8.5. ηεο παξνχζαο .Τ. 

(2) Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ αλσηέξσ πξνηεηλφκελνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ν 
Αλάδνρνο, καδί κε ην νξγαλφγξακκα ηεο παξ. 8.5. ηεο παξνχζαο Τ, ζα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα 
αθνξνχλ ζηα πξνζφληα θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 
ηεο, λα κελ δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηνλ πξνηεηλφκελν, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ 
αλσηέξσ ζέζε. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ νθείιεη λα νκηιεί, δηαβάδεη θαη 
γξάθεη άξηζηα ηελ Διιεληθή  γιψζζα. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππάξρεη κφληκα εηδηθφο 
ηερληθφο δηεξκελέαο. 

(3) Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο γηα ην ππφςε έξγν θαη ε απνπζία ηνπ 
απφ ην εξγνηάμην ζα είλαη αηηηνινγεκέλε θαη ζα νθείιεηαη κφλν ζε ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 
κε εθηφο εξγνηαμίνπ απαζρφιεζε πνπ αθνξά ζην ππφςε έξγν. Όηαλ ν πξντζηάκελνο ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ απνπζηάδεη, σο αλσηέξσ, ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν αλαπιεξσηήο 
ηνπ πνπ ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

(4) Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην λα 
εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαιαβήο 
ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή ηνπ πξνβιέπεηαη επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θηι). 

(5) Ο Πξντζηάκελνο ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη γηα ηε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ. Γη’ απηφ ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
γξαθείνπ πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη 
ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ. Οκνίσο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ. 

(6) Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη  έγγξαθα ηελ έγθξηζή ηεο 
γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, νπφηε ν 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ 
νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

(7) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο 
παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

http://ymeperaa.gr/index.hpp/
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4.4. πλεξγαζία κε ηνλ Κύξην ηνπ Έξγνπ, ην πξνζσπηθό ηεο Δπίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

(1) Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε παξ.13 θαη παξ.14 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ή απφ 
άιινπο εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ  Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο 
παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ. 

(3) Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ / 
κεραλεκάησλ / πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ 
εξγαζηψλ  ηνπ ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ 
εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
ηνπ ΚηΔ ή άιισλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία ή 
ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη 
ζηα εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ. 

(4) Κάζε δηαθσλία ή θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη άιισλ εξγνιεπηψλ, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξαπιεχξσλ ρψξσλ ζα 
δηεπζεηεζεί θαη’ αξρήλ κε ηελ κεζνιάβεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, κε ζθνπφ ηελ 
απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε 
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθσλεί κπνξεί λα αζθήζεη θάζε λφκηκν 
δηθαίσκά ηνπ, ρσξίο ε άζθεζε απηή λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

 

4.5. Άδεηεο θαη Δγθξίζεηο 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, 
ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηε λνκνζεζία ή αιινχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε 
είδνπο εξγαζηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Πξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 
ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ ή αιινχ. Παξάιιεια 
νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ 
Δπίβιεςε. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο. 

(2) Ο ΚηΔ νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο 
δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
ππνρξεψζεσλ. 

(3) Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο 
ηνπο. Καη' εμαίξεζε, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

i. Ο λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ ΚηΔ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή φρη. 

ii. Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ 
επρέξεηαο ή θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

(4) Ο ΚηΔ αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά 
πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζή ηεο άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 

(5) ρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο θαη ρψξνπο 
απφζεζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. ΑΡΘΡΟ 7.  ηεο παξνχζαο Τ. 

(6) ρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη δηαδηθαζίεο γίλεηαη 
αλαθνξά ζηελ παξ. 9.10. ηεο παξνχζαο Τ. 

(7) Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαζψο θαη ηε ζέζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζε ιεηηνπξγηθή εηνηκφηεηα, ζα απαηηεζεί   - θαηά πεξίπησζε - ε έθδνζε αδεηψλ θαηαζθεπήο 
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/ εγθαηάζηαζεο θαη απφ ζρεηηθέο Τπεξεζίεο, φπσο ελδεηθηηθά ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο (γηα 
άδεηα ιεηηνπξγίαο), ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία (κειέηε ππξαζθάιεηαο), ε ΓΔΖ (ειεθηξνινγηθή 
κειέηε)  θηι. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληάμεη έγθαηξα φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα θαη κειέηεο, 
λα θαηαζέζεη ηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίαο θαη  λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ψζηε λα κελ πξνθχςεη θακία θαζπζηέξεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ 
αληίζηνηρσλ αδεηψλ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ 
θαθέισλ θαη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο αδεηνδνηήζεσλ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ε ακνηβή 
ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηα επηκέξνπο θνλδχιηα ησλ αληίζηνηρσλ θπζηθψλ κεξψλ ηνπ 
Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο. 

 

4.6. Δπζύλε κειώλ θνηλνπξαμίαο 

Ζ επζχλε κειψλ Κνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 140 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

4.7. Τπεξγνιαβία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξν 165 θα 166 ηνπ Ν. 4412/16 
 

4.8. Δθρώξεζε δηθαησκάησλ – ππνθαηάζηαζε 

Ζ εθρψξεζε ηνπ έξγνπ ή / θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 164 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

4.9. Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

(1) Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε ζχκβαζε. 

(2) Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη 
κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε 
δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

i. Γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα 
εηζάγνπλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

ii. Γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε 
θχζεο αδεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΔΛΔΣΔ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

5.1. Μειέηεο 

5.1.1. Υπάξρνπζεο κειέηεο θαη πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

(1) Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν φιεο 
νη ζρεηηθέο εγθεθξηκέλεο κειέηεο φπσο: 

 Πξνκειέηε εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ηεχρε, ζρέδηα) 

 Γεσινγηθή κειέηε 

 Γεσηερληθή κειέηε 

 Μ.Π.Δ. 

 Σνπνγξαθηθή κειέηε 
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Αληίγξαθα ησλ σο άλσ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ, βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ 
Γηαγσληδνκέλσλ γηα επηζθφπεζε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΚηΔ. 

(2) Οη Γηαγσληδφκελνη ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ απφ 
έξεπλεο ή θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ή αθφκε θαη κε αλαδεηήζεηο / ζπλεληεχμεηο ζηνπο θνξείο, 
νξγαληζκνχο, γξαθεία γεσηερληθψλ εξεπλψλ θηι., πνπ έρνπλ εθπνλήζεη ζρεηηθέο κειέηεο / 
έξεπλεο γηα ηελ Τπεξεζία θαη ην έξγν. Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη επίζεο – εθφζνλ ην 
θξίλνπλ απαξαίηεην - λα πξνβνχλ θαη ζε δηθή ηνπο δηεξεχλεζε, κε δεδνκέλν φηη ν Αλάδνρνο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ 
πνπ ππάξρνπλ γηα ην ππφ θαηαζθεπή έξγν. 

 

5.1.2. Εθπόλεζε  κειεηώλ  θαη  ιήςε  ζηνηρείσλ  από  ηνλ  Αλάδνρν,  ε  ακνηβή  ησλ  νπνίσλ 
εκπεξηέρεηαη αλνηγκέλα ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο γηα ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ 
ζα θαηαζθεπάζεη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Μειεηψλ Έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην ηεχρνο 4 
ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ κειεηψλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
10 ηεο παξνχζεο. 

(2) Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθπνλήζεη φιεο ηηο κειέηεο θαη έξεπλεο, πνπ είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Τ θαη ηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

 απνηχπσζε ηεο κνξθήο ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο θαη ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ, 

 ζχληαμε θαη ελεκέξσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, αδεηνδνηήζεηο, θηι., 

 ζχληαμε θαη ελεκέξσζε πξνγξάκκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ΑΤ θαη ΦΑΤ, 

 εθπφλεζε  Μειεηψλ  Πεξηβαιινληηθψλ  Δπηπηψζεσλ  γηα  ιαηνκεία,  δαλεηνζαιάκνπο, 
ρψξνπο απφζεζεο θηι. πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ. 

 ζχληαμε   Δγγξάθνπ   Πξνζηαζίαο   απφ   Δθξήμεηο,   βάζεη   ηνπ   ΠΓ.42/03   (ΦΔΚ   Α 
44/21.2.2003) θαη ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 99/92/ΔΚ (ATEX 95) ή λεψηεξσλ ζρεηηθψλ 
νδεγηψλ 

(3) Οη σο άλσ κειέηεο ή/ θαη έξεπλεο ζα εθπνλεζνχλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Μειεηψλ Έξγνπ,  
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο  θαη ηα νξηδφκελα ζηε Γηαθήξπμε, απφ Μειεηεηέο, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηα 
λφκηκα πξνζφληα. Ζ ππνβνιή ησλ κειεηψλ απηψλ ζα γίλεηαη έγθαηξα ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία, γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε, πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ παξνχζα Τ. 

(4) Τπελζπκίδεηαη φηη ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή 
ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί 
απφ ηελ Τπεξεζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε απηή, ή ηελ νπνηαδήπνηε 
άιιε πνπ πξνθχπηεη γη’ απηφλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(5) Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ γηα ηελ εθπφλεζε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ ζα 
βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

(6) Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα απνζηείιεη ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο  
έγγξαθν κε ηερληθέο ππνδείμεηο γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο απηήο. Οη ππνδείμεηο απηέο ζα 
αθνξνχλ ζέκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο ιχζεο θαη φρη νπζηψδνπο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
βαζηθνχ ζρεδίνπ θαη κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, νχηε δηφξζσζεο ζθαικάησλ 
ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο, ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε νθείινπλ λα ζεξαπεπηνχλ ζηελ 
κειέηε Δθαξκνγήο. Ο Αλάδνρνο, κπνξεί λα απνδερζεί ή λα απνξξίςεη εγγξάθσο ηηο ηερληθέο 
απηέο ππνδείμεηο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ρσξίο πεξαηηέξσ αηηηνιφγεζε (γηα ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο). 
Απνδνρή απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ππνδείμεσλ απηψλ δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε ιφγν 
πξφζζεηεο ή κηθξφηεξεο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ ηεο θαη’ απνθνπή ηηκήο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, απνδνρή απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ππνδείμεσλ 
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απηψλ, απνηειεί ιφγν παξάηαζεο ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ηεο Μειέηεο 
Δθαξκνγήο (βι. παξ. 10.2.2. παξνχζαο Τ), κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ. 

(7) ε θάζε πεξίπησζε ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα απνζηείιεη ζρεηηθή εληνιή γηα ηελ έλαξμε ηεο εθπφλεζε ηεο Μειέηεο 
Δθαξκνγήο. 

 

5.1.3. Τξόπνο ππνβνιήο, ειέγρνπ θαη εγθξίζεηο κειεηώλ ηνπ Αλαδόρνπ 

(1) Ζ ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ  κειεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ σο 
άλσ παξ. παξ. 5.1.2., ζα ελζσκαηψλεηαη ζην γεληθφ Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. Καηά ηελ θξίζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο είλαη δπλαηή ε ζχληαμε  εηδηθνχ 
Υξνλνδηαγξάκκαηνο Μειεηψλ ην νπνίν ζα ζπλδπάδεηαη κε ην Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ην 
νπνίν ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία (ΑΡΘΡΟ 10.   
παξνχζαο Τ), θαζψο θαη κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/16. Οη ππνβνιέο ησλ κειεηψλ θαη 
ζηνηρείσλ πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν σο άλσ 
Υξνλνδηάγξακκα/ηα. 

(2) Οη εγθξίζεηο ησλ ππνβαιινκέλσλ κειεηψλ, εθζέζεσλ ή / θαη απνηειεζκάησλ εξεπλψλ ζα 
γίλνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε επαξθνχο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηάο ησλ, κεηά απφ έιεγρν, 
εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ 
δηαηηζέκελν, απφ ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ρξφλν. ε πεξίπησζε ειιηπνχο ή 
ιαλζαζκέλεο έθζεζεο, κειέηεο ή / θαη έξεπλαο, ε έθζεζε, κειέηε ή / θαη ε έξεπλα ζα 
επηζηξέθεηαη θαη ν ρξφλνο ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ζα εθθηλεί απφ ηε ζπκπιήξσζε / δηφξζσζε θαη 
επαλππνβνιή ηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο / δηφξζσζεο θαη επαλειέγρνπ δελ αλαγλσξίδεηαη 
σο αηηία θαζπζηέξεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ησλ κειεηψλ ή / θαη εξεπλψλ. 

(3) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν κεξηθψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ εθζέζεσλ, κειεηψλ ή / θαη εξεπλψλ ηνπ Αλαδφρνπ, κε ή ρσξίο ηε ζπλδξνκή 
πκβνχισλ. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξνθχςνπλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηελ επάξθεηα 
ησλ ζρεηηθψλ ππνινγηζκψλ ή ησλ εθαξκνδφκελσλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ, ε Τπεξεζία 
δχλαηαη λα δεηήζεη πξφζζεηνπο ππνινγηζκνχο ή / θαη ειέγρνπο κε ηελ εθαξκνγή άιισλ 
ζπλαθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ. 

(4) Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη ζηελ Τπεξεζία ζε δχν (2)  αληίηππα θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή. 

(5) Οη πξνδηαγξαθέο ησλ παξαδνηέσλ ησλ ππνβνιψλ, ζα είλαη αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ ζην 
ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ (βι. ΑΡΘΡΟ 15. παξνχζαο .Τ.). Σα αλαιπηηθά ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 
εμνπιηζκνχ & πιηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα απηψλ, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 
απ΄ επζείαο ζην ΜΖΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 

(6) Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο θάζε ππνβνιήο, ε Τπεξεζία ζα επηζηξέθεη ζηνλ Αλάδνρν θαηαζθεπήο 
κηα (1) ζεσξεκέλε ζεηξά. 

 

5.1.4. Αιιεινπρία κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ 

(1) Οπδεκία θαηαζθεπή ζα εθηειείηαη αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εγθξηζεί ε απαηηνχκελε κειέηε 
ηεο παξ. 5.1.2., ηεο παξνχζαο Τ. Σνχην αθνξά θαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα θαηαζθεπήο ησλ 
πξνζσξηλψλ ή ησλ κφληκσλ έξγσλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνγξακκαηίζεη θαηάιιεια ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, 
ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εθζέζεσλ, κειεηψλ ή / θαη εξεπλψλ 
θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο. 

(3) Ζ έγθξηζε ησλ εθζέζεσλ, κειεηψλ ή / θαη εξεπλψλ απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ  
Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(4) ε  εμαηξεηηθέο  πεξηπηψζεηο,  πνπ  πθίζηαηαη  αλάγθε  άκεζεο  θαηαζθεπαζηηθήο  επέκβαζεο 
πξνο απνηξνπή θηλδχλνπ αηπρήκαηνο, ν φξνο (1) ηεο παξνχζαο παξ. 5.1.4. κπνξεί, θαηά ηελ 
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απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, λα κελ εθαξκφδεηαη.  Όκσο θαη ηφηε νη ζρεηηθέο εγθξίζεηο ζα 
αθνινπζνχλ.
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5.1.5. Γιώζζα  κειεηώλ  /  εξεπλώλ  /  ζρεδίσλ  (αθνξά  ηηο  κειέηεο  πνπ  εθπνλνύληαη  από  ηνλ 
αλάδνρν) 

Σφζν νη αλαγξαθέο ζηα ζρέδηα φζν θαη νη παξαδνρέο κειέηεο θαη νη ππνινγηζκνί ζα είλαη ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα.  Ξελφγισζζεο εθηππψζεηο ζα είλαη απνδεθηέο κφλν γηα θχιια ππνινγηζκψλ 
απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθφζνλ απηνί ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε - ππφκλεκα ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ηχρεη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures)  
επηζπκεηφ είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά κπνξεί λα είλαη ζηε γιψζζα πνπ εθδίδνληαη, 
θαηά πξν- ηίκεζε ζηελ Αγγιηθή. 

 

5.2. Παξνρή θαη κέξηκλα ησλ ηεπρώλ 

(1) Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη κειέηεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα 
θπιάζζνληαη κε κέξηκλά ηεο.  ηνλ Αλάδνρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα 
ρνξεγεζνχλ κία  ζεηξά  ζεσξεκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ  ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη κειεηψλ. Ο 
Αλάδνρνο κπνξεί λα παξάγεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξφζζεηα αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ, κε 
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ. 

(2) Όια ηα ηερληθά έγγξαθα, ηεχρε, ινγηζκηθφ θηι., πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο, ζρέδηα, κειέηεο, θαηακεηξεηηθά / επηκεηξεηηθά ζηνηρεία, 
εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θηι. ζα είλαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα θπιάζζνληαη 
κε κέξηκλά ηνπ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθα ησλ αλσηέξσ 
ζηνηρείσλ κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, φπνηε δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο. 

(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ έλα ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ & κειεηψλ θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο, ησλ κειεηψλ πνπ ν ίδηνο 
ζπλέηαμε, θαζψο θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ έξγνπ.   Ζ Τπεξεζία ζα δηθαηνχηαη λα έρεη 
πξφζβαζε ζηα αλσηέξσ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ή θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
εξγνηαμίνπ, εθφζνλ απηέο ππεξβαίλνπλ ηηο θαηά ηα αλσηέξσ εξγάζηκεο. 

(4) Δθφζνλ ππνπίπηεη ζηελ αληίιεςε ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζθάικα ή ειάηησκα 
ηερληθήο θχζεο ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, ζρέδην, κειέηε θηι., πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ππφςε κέξνο ζα ελεκεξψζεη άκεζα ην άιιν κέξνο ζρεηηθά. 

 

5.3. Καζπζηέξεζε ζηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ή νδεγηώλ 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηε ρνξήγεζε ζηνηρείσλ ή νδεγηψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα : 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηελ Τπεξεζία νπνηεδήπνηε δηαθαίλεηαη 
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξαθψιπζεο ησλ εξγαζηψλ, ζε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην ζρέδην, νδεγία θηι. πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν, δελ 
παξαζρεζεί ζε απηφλ απφ ηελ Τπεξεζία ή ηνπο ηπρφλ πκβνχινπο ηεο κέζα ζε εχινγε 
δηνξία. Ζ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζα πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ 
ζρεδίνπ, νδεγίαο θηι., ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηνπ ζθνπνχ πνπ απηφ ζα εμππεξεηήζεη, θαζψο 
θαη ηεο δηνξίαο πνπ απηφ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο 
θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγεζνχλ εάλ ην δεηνχκελν 
έγγξαθν, νδεγία θηι. δελ εθδνζεί έγθαηξα. 

(2) Αλ ε Τπεξεζία θαηαζηεί ππεξήκεξε ζηελ έθδνζε ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ αηηεζέληνο 
εγγξάθνπ, νδεγίαο θηι. θαη ν Αλάδνρνο ππνζηεί απνδεδεηγκέλα θαζπζηέξεζε ή απμεκέλν 
θφζηνο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο 
ππφςε ππεξεκεξίαο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ 
Τπεξεζία ζρεηηθά θαη ζα δηθαηνχηαη: 
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i. Να ππνβάιεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε αίηεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ, εθφζνλ παξαβηαζηεί 
ή ππάξρεη θίλδπλνο παξαβίαζεο ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ (θαηά ηελ 
παξ. 10.2. ηεο παξνχζαο Τ) θαη 

ii. Να επηδψζεη πιήξσο αηηηνινγεκέλε έγγξαθε φριεζε γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο κφλν 
γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκίεο (άξζξν 137 ηνπ Ν. 4412/16). 

iii. Να πξνβεί ζε δηαδηθαζίεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ζπκβαηηθψλ δηαθνξψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
22.1. ηεο παξνχζαο Τ 

 

5.4. Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ Αλαδόρνπ από ηνλ ΚηΔ 

(1) Ο Αλάδνρνο δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 
ησλ εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θηι., πνπ 
ζπληάρζεθαλ απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε.  Με ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη παξαρσξεί ζηνλ ΚηΔ θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 
ηνπ ην δσξεάλ αλέθθιεην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο ησλ ππφςε εγγξάθσλ, ζρεδίσλ, κειεηψλ, 
ινγηζκηθνχ, εθαξκνγψλ  ινγηζκηθνχ θηι., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηξνπνπνηήζεσλ, βειηηψζεσλ θηι. απηψλ, θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ ππφςε 
ηξνπνπνηεκέλσλ ή/θαη βειηησκέλσλ εθδφζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο σθέιηκεο ή ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ έξγνπ. 

(2) Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θαη ινγηζκηθνχ εκπνξίνπ πνπ ηπρφλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν παξακέλεη ζε απηφλ, φκσο ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ηα 
ρξεζηκνπνηεί ρσξίο θακία επηβάξπλζε θαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα θαη γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Δάλ ηα θαηά ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ζρέδηα, κειέηεο,  εθαξκνγέο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ θηι. 
επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΚηΔ θαηά ηελ κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο.  ε πεξίπησζε αξρείσλ κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ παξάδνζή ηνπο κε έγγξαθε 
ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

 

5.5. Κπξηόηεηα θαη ρξήζε ησλ εγγξάθσλ ηνπ ΚηΔ από ηνλ Αλάδνρν 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα δεκηνπξγνχ (copyright) θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ησλ ηερληθψλ ή άιισλ κειεηψλ, ησλ εγρεηξηδίσλ πνηφηεηαο, ησλ   ζρεδίσλ θηι. πνπ 
ζπληάρζεθαλ απφ απηφλ ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.  Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ην δηθαίσκα, κε κέξηκλα θαη 
δαπάλε ηνπ, λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα παξάγεη αληίγξαθα ησλ ππφςε εγγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο 
ηεο ζχκβαζεο.  Σα ππφςε έγγξαθα δελ ζα αληηγξαθνχλ, θνηλνπνηεζνχλ ή ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαηά 
νπνηνδήπνηε ηξφπν, απφ ηξίηα πξφζσπα πέξαλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, παξά 
κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

5.6. Δκπηζηεπηηθόηεηα 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ππφςε ηεο Τπεξεζίαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ 
εθάζηνηε, αθφκα θαη ηα ζεσξνχκελα σο εκπηζηεπηηθά, πνπ εχινγα ζα επηηξέςνπλ ζηελ 
Τπεξεζία λα δηαπηζηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο. 

(2) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ γλσζηνπνηήζεη πξνο ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ, γξαπηνχ ή/θαη 
ειεθηξνληθνχ) νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή/θαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε 
έγγξαθε άδεηα ηνπ ΚηΔ. 

 

5.7. πκκόξθσζε κε ην ζεζκηθό πιαίζην – ηήξεζε αζηπλνκηθώλ δηαηάμεσλ 
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(1) Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί 
εζσηεξηθφ δίθαην. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη 
ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.  Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο 
λνκνζεζίαο άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ 
εθ- πιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. 

(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ην 
πεξηερφκελν φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ 
θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  Ζ 
ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο. 

(3) Ο Αλάδνρνο,  σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ 
δηαηάμεσλ, ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα 
κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θηι., πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, θάζε άδεηαο 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θηι., πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

 

5.8. ηνηρεία πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

5.8.1. Γλώζε ζπλζεθώλ θαηαζθεπήο 

(1) Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην, φηη ν Αλάδνρνο θαηαζθεπήο έρεη 
επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ, έρεη πιήξε γλψζε ησλ 
γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο απηνχ θαη έρεη ιάβεη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο 
νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο νηηδήπνηε ζρεηηθφ, θπξίσο ζε φηη αθνξά: 

- ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ, 

- ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, 

- ηηο θάζε θχζεο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

- ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ εθζθαθήο, 

- ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, 

- ηε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, 

- ηηο ζπλήζσο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, 

- ηε δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ,  

- ηε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο (πςνκεηξηθά, θηι.) θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ εδαθηθψλ 
ζπλζεθψλ, ηηο ηδηνκνξθίεο θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο ζηηο πεξηνρέο θαηαζθεπήο ησλ 
έξγσλ, 

- ην είδνο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ, πνπ 
βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή, 

- ην είδνο θαη ηα κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά θαη ππεξεζίεο), ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ 
απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 

- ηνπο ηξφπνπο πξνζπέιαζεο θαη ηα πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο, 

- ηηο δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη 
ηαπηφρξνλα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ ΚηΔ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο,  

- ηηο δπζρέξεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΚηΔ θαη 
ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία δελ πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ή λα  παξελνριείηαη θαη ηέινο,  
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- άιια ζέκαηα, ηα νπνία κπνξεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ 
πξφνδν, ή ην θφζηνο απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο. 

(2) Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζρέζε κε ηα αδξαλή πιηθά, ηα ιαηνκεία, ηνπο 
δαλεηνζαιάκνπο  θαη ηνπο ρψξνπο απφζεζεο, ηζρχνπλ εηδηθφηεξα ηα αλαθεξφκελα ζην ΑΡΘΡΟ 
7. ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ, ΛΑΣΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΥΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΗ, ηεο παξνχζαο Τ. 

(3) Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη, κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 
πιαίζην, ηα Σεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ 
ππφςε πεξηνρή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ιεηηνπξγνχληνο έξγνπ, ηηο πθηζηάκελεο ζρεηηθέο κειέηεο 
θαη ζρέδηα (βι. παξ. 5.1.1. παξνχζαο), ηα ηπρφλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ 
ηηο Σνπηθέο Αξρέο, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά 
ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη 
φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

(4) Ο Αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί γηα ηηο επηηφπηεο 
ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ην παξφλ Άξζξν. 

(5) Παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά 
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή 
ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα 
νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

 

5.8.2. Εγθαηαζηάζεηο Επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) 

(1) ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ελαέξηεο ή ππφγεηεο 
εγθαηαζηάζεηο ΟΚΩ, ΓΔΚΟ ή ΝΠΓΓ, απηέο ζα πξέπεη λα κεηαηνπηζηνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ησλ. 

(2) Με ηηο εξγαζίεο απηέο νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ν Αλάδνρνο, ππνρξενχηαη 
φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ εθηέιεζε ησλ σο άλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα 
δηθαηνχηαη εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ 
πνπ ηπρφλ παξνπζηάδνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ απηφλ, παξά κφλνλ ηεο απφ 
ηνλ Νφκν παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

5.9. Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο 

(1) Ο Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηε ζχκβαζε. 

(2) Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη 
κε επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε 
δηακφξθσζε ηεο Πξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

i. γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα 
εηζάγνπλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

ii. γηα ηηο εγθξίζεηο κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε 
θχζεο αδεηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

6.1. Γξαζηεξηόηεηεο Αλαδόρνπ ζην εξγνηάμην 

6.1.1. Πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο 

(1) Όιεο νη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη δηακνλήο, 
εξγαζηήξηα, γξαθεία, θηι.), γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο, ζα αλεγεξζνχλ κε 
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηηο 
ινηπέο αξκφδηεο Αξρέο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, λα πξνβεί έγθαηξα ζηελ θαηάιεςε θαη 
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δηεπζέηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ, εηδνπνηψληαο γη' απηφ ηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα εθδψζεη 
θαη ζρεηηθή έγθξηζε. 

(2) Αλ νη ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ή ν θίλδπλνο δεκηψλ ζ' απηφ, δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ απφζεζε πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο, ηφηε ζα απνηίζεληαη 
κφλνλ ηα πιηθά εξγαζίαο κηαο εκέξαο, ρσξίο λα πξνθχπηεη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
απνδεκίσζε, ιφγσ πξφζζεησλ ή πιάγησλ κεηαθνξψλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ θηι., γηαηί 
ζεσξείηαη φηη φιεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(3) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή παξάηαζεο πξνζεζκίαο πεξάησζεο ηνπ 
έξγνπ ιφγσ ηπρφλ αλεπάξθεηαο ησλ ρψξσλ εξγνηαμίσλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή αηηία, 
δηφηη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δειψλεηαη ζαθψο φηη ν Αλάδνρνο έιαβε γλψζε 
ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

(4) Αλ ν Αλάδνρνο εμεχξεη δεκφζηνπο ρψξνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο ρξήζεηο θαη ππφ 
ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εγθξηζεί ε ρξήζε ηέηνησλ ρψξσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε παξαρψξεζή 
ηνπο γηα ρξήζε (ιαηνκείσλ, δαλεηνζαιάκσλ, ρψξσλ απφζεζεο εξγνηαμίσλ θηι.) ζα γίλεη απφ 
ηνλ ΚηΔ ζηνλ Αλάδνρν ρσξίο αληάιιαγκα, θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο .Τ. θαη ζα αλαγξαθνχλ ζηελ ζρεηηθή άδεηα ρξήζεο. 

(5) ην πιαίζην ησλ πξναλαθεξφκελσλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε φισλ 
ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο θάζε θχζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φπσο: 

- εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

- εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ 

- ρψξσλ δηακνλήο πξνζσπηθνχ 

- απνζήθεπζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ 

- παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

- παξαγσγήο, αλάπηπμεο θαη θνξηνεθθφξησζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

- παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 

- πξνεηνηκαζίαο πιηθψλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαηαζθεπή 

- πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο θάζε θχζεο αληηθεηκέλσλ 

- ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ 

- ρψξσλ ζηάζκεπζεο κεραληθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θηι. 

(6) Όιεο νη δαπάλεο γηα ελνηθίαζε ή/θαη αγνξά ηέηνησλ ρψξσλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

(7) Ο Αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ κέξηκλα θαη δαπάλε, ζα δηαξξπζκίζεη θαηάιιεια ηνλ (ηνπο) 
εξγνηαμηαθφ (νπο) ρψξν (νπο), πνπ ζα πεξηιακβάλεη (νπλ) φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, φπσο επίζεο θαη ηηο πξνζπειάζεηο πξνο ηνπο 
ρψξνπο απηνχο, ρσξίο λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ινηπψλ   εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη σο άλσ εγθαηαζηάζεηο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηηο ηπρφλ θαηά πεξίπησζε εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

(8) Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο ζα ζρεδηαζηνχλ θαη θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

(9) Όιεο νη  εγθαηαζηάζεηο  (πδξαπιηθέο, ειεθηξνινγηθέο, ινηπέο) ζα θαηαζθεπαζζνχλ  θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ππφςε εγθαηαζηάζεηο, 
ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(10) Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είηε πξφθεηηαη 
γηα ρψξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είηε πξφθεηηαη γηα ρψξνπο ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο, 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζή ηνπο 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο δεκφζηαο ηάμεο, αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 
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6.1.2. Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ θαη κεηά ηελ πεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηα εξγνηάμηα, θάζε πξνζσξηλή θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε 
πνπ απαηηήζεθε, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά 
ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θηι., λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ 
έξγν θηι., ην νπνίν ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία σο άρξεζην ή επηδήκην γηα ηε κεηέπεηηα 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, λα δηακνξθψζεη πιήξσο ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο απηά είραλ 
απνηεζεί ή εγθαηαζηαζεί θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο/νχο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν 
θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ 
απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ εμέιηπε ν ιφγνο, θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε, απνθφκηζε θηι.) θάζε πξνζηαηεπηηθήο 
θαηαζθεπήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε  γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο 
πιηθψλ) θαη πνπ επηβιήζεθε απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, γηα ηελ απνθπγή θάζε θχζεο δεκηψλ, 
θζνξψλ, αηπρεκάησλ θηι. ζε θαη θάζε θχζεο έξγα, θαζψο θαη απνκάθξπλζε ησλ εξγνηαμίσλ. 

(3) Δάλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο δελ πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε 
ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε 
πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε πιεξσκή ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε έθδνζε 
βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

 

6.2. Πξνζβαζηκόηεηα ζην εξγνηάμην - Δμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα 
δηθαηψκαηα γηα πξνζσξηλέο ή / θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, 
εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε θχζεο ππνδνκέο είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα 
κηζζψζεη ή / θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο ππφςε ππνδνκέο, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, 
αγνξέο, ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ 
αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα είλαη αλνηγκέλεο ζηηο ηηκέο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

(2) Ο Αλάδνρνο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο νδνχο γηα ηελ πξνζπέιαζε, κε 
ηε ξεηή ππνρξέσζε φηη ηα κεραλήκαηα θαη ηα ινηπά κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα θηλνχληαη ζε 
δεκφζηεο νδνχο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα δηαζηάζεσλ θαη βαξψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα λα απνθεχγνληαη εκπφδηα ζηελ νκαιή 
θπθινθνξία θαη θίλδπλνη αηπρεκάησλ θαη βιάβεο ζηηο νδνχο. Οπνηεζδήπνηε άιιεο πξφζζεηεο 
πξνζπειάζεηο ρξεηαζζνχλ γηα ην Έξγν, ζα θαηαζθεπαζζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ κε επζχλε 
θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα πξνιάβεη θάζε βιάβε ζε 
γέθπξεο, ινηπά ηερληθά έξγα θαη δξφκνπο θάζε θχζεο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ πεξηνρή, απφ ηε 
ρξήζε ηνπο σο νδψλ κεηαθνξάο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη 
ππφςε πεξηνξηζκνχο ζηα θπθινθνξνχληα θνξηία, φηαλ επηιέγεη ηηο νδνχο κεηαθνξάο θαη ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, κε ζθνπφ λα απνθχγεη θάζε δεκηά ή αζπλήζε θζνξά ησλ ππφςε 
ππνδνκψλ, αθφκα θαη ρσκαηφδξνκσλ. 

(4) Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα ιάβεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, θάζε αλαγθαίν κέηξν 
πξνθχιαμεο νδηθψλ ηκεκάησλ, γεθπξψλ, ινηπψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ρσκαηφδξνκσλ, 
αλεμάξηεηα αλ απηφ ην κέηξν πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ή φρη ζηα επηκέξνπο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε 
πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ αζπλήζεηο θζνξέο ή βιάβεο ζην νδηθφ δίθηπν, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζή ηνπο. Αλ ακειήζεη, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα 
εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο απνθαηαζηάζεηο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη, 
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επηπιένλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ θζνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα (παξ. 10.5.). 

(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο 
θαη απφ ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ 
(εθρηνληζκφο, απνθαηάζηαζε θαηαπηψζεσλ, δηαβξψζεσλ θηι).  Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε 
κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ 
πξνζθνξά. 

(6) Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαηαζθεπήο εθηξνπψλ ή παξαθάκςεσλ ηεο θπθινθνξίαο 
θαζψο θαη νη εξγαζίεο ζήκαλζεο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζε 
θάζε θάζε εθηέιεζεο απηνχ, ζα γίλνληαη κε βάζε κειέηε, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
θαη ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαηά ηε ζηηγκή ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. Ζ ζρεηηθή κειέηε 
ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο, εξγαζίεο εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο δελ 
πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(7) Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ κειέηεο ζην πεδίν, νη εθηξνπέο ή παξαθάκςεηο ηεο 
θπθινθνξίαο, ε ζήκαλζε θαη ν εμνπιηζκφο ζα επηζεσξνχληαη απφ δχν ηερληθνχο ππαιιήινπο 
ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην έξγν, θαηά ηε λχρηα θαη κε ζπλζήθεο κέζεο 
αλακελφκελεο ρξήζεο (επνρνχκελνη κε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν πεδή), ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί φηη νη ξπζκίζεηο ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά πξνο ράξε ηξίησλ θαη κε ξεαιηζηηθέο 
ζπλζήθεο. Οη ηπρφλ ππνδείμεηο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ ζα θαηαρσξνχληαη ζε πξσηφθνιιν 
θαη ζα ηίζεληαη ππφςε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ψζηε λα πηνζεηεζνχλ είηε κεξηθά είηε 
ζπλνιηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεηά απφ έγθξηζε ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο. 

(8) Γηα ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, πρ. 
ζηδεξά βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί νξηνδείθηεο, 
ζθαισζηέο, θηι, επηηξεπφκελσλ  ηνχησλ  κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο 
ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

(9) Ζ εθπφλεζε ησλ αλαιπηηθψλ ζρεδίσλ εμαζθάιηζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο θπθινθνξίαο, θαζψο 
θαη ε κειέηε ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο πξνζσξηλψλ ξπζκίζεσλ θπθινθνξίαο, ζα γίλεη 
ζχκσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΟΜΟΔ / ΚΑΟ – ΔΔΟ  (Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ / 
Κχξηεο Αζηηθέο Οδνί -  ήκαλζεο Δθηεινπκέλσλ Έξγσλ ζε Οδνχο) ηεο ΓΓΓΔ/η.ΤΠΔΥΩΓΔ. 

(10) Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο ΟΜΟΔ – ΔΔΟ. 
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξηαθέο θαη ξπζκηζηηθέο 
πηλαθίδεο, αλαιάκπνληα ζήκαηα, κάηηα γάηαο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο, πιαζηηθά βαξέιηα θαη 
ζηεζαία αζθαιείαο, θψλνπο ζήκαλζεο θηι. πνπ ιεπηνκεξψο ζα θαζνξίδνληαη ζε θάζε 
κειέηε απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

(11) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ έηζη ψζηε, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, 
λα έρεη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα αλνηθηά νξχγκαηα, αλαβαζκνχο, γεηηνληθέο ισξίδεο 
θπθινθνξίαο δηαθνξεηηθψλ πςνκέηξσλ, θαζψο θαη εξγνηάμηα θαη ινηπά έξγα πνπ 
παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. Αθφκε, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνζσξηλψλ ή κνλίκσλ ξπζκίζεσλ ηεο 
θπθινθνξίαο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ θαη νθείιεη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ, 
κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηαζεξήο ηξνρηάο (απφ ηε δηαθίλεζε ησλ κεραληθψλ ηνπ κέζσλ, 
ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ηελ απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε δεκηνπξγία βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη θαηαζθεπψλ, ηε κεηαθνξά πιηθψλ θηι.), ζπκκνξθνχκελνο πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

(12) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί ηα ζήκαηα, ζεκαηνδφηεο θαη ηα ινηπά πξνζηαηεπηηθά 
κέηξα / έξγα ηεο θπθινθνξίαο θαη λα απνθαζηζηά ακέζσο ηπρφλ θζνξέο ή απψιεηέο ηνπο. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί, γηα απνθπγή θηλδχλσλ ζχγρπζεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 
θσηνζήκαλζεο γηα ηελ πξνζηαζία ζέζεσλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, κε ηε θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηεο θαζνδήγεζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 
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(13) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ άκεζε επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα ησλ ηνκψλ ηνπ 
νδνζηξψκαηνο πνπ γίλνληαη απφ απηφλ ζε νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο αζθαιηνζηξσκέλεο 
νδνχο κε ζπλερηδφκελε θπθινθνξία, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ, ζηα 
ειάρηζηα δπλαηά ρξνληθά φξηα, ησλ δπζθνιηψλ νη νπνίεο πξνθαινχληαη ζηελ θπθινθνξία, 
ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Αλάινγεο απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα άκεζε θάιπςε ηνκψλ ζε 
κε αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θπθινθνξία. 

(14) ε πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πάλσ απφ νδνχο, πεδνδξφκηα θαη 
ινηπέο πξνζβάζεηο, ζηηο νπνίεο δελ έρεη δηαθνπεί ε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο,  ζα πξέπεη  λα εμαζθαιίδνληαη  ραξαθηεξηζηηθά ειεχζεξνπ  ρψξνπ θαη  λα 
ππάξρεη πξνζηαηεπηηθή ζθεπή, ε νπνία λα απνθιείζεη ηελ πεξίπησζε πηψζεο εξγαιείσλ, 
πιηθψλ ηεο θαηαζθεπήο θηι. επί ηεο θπθινθνξνχκελεο πξφζβαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο σο άλσ 
πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

(15) Γηα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο - κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο απφ ηνλ 
Αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα εμαιείθεηαη ν αλσηέξσ θίλδπλνο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα παξαιεηθζεί ε αλσηέξσ 
θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζθεπήο. 

(16) πκπιεξσκαηηθά, νξίδεηαη φηη νπδεκία εξγαζία εθζθαθψλ γεληθά ή αρξήζηεπζε νδνχ ή 
ηκήκαηνο δηαηνκήο νδνχ, ή εξείζκαηνο, ή πεδνδξνκίνπ ή άιιεο πξφζβαζεο επηηξέπεηαη, πξηλ 
εγθξηζεί αξκφδηα θαη νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσξηλήο 
δηάβαζεο ηξνρνθφξσλ ή πεδψλ. 

(17) Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ επηζχξνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. 

(18) Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ 
ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ 
Αλαδφρνπ, αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα 
αζθήζεη ην δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα 
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ Άξζξνπ. Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ 
δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ / ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε 
ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ, κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε 
επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ). 

(19) Όινη νη πξναλαθεξζέληεο φξνη ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ρψξνπο / 
πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ζα επηηειέζεη θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σέηνηνη ρψξνη / 
πεξηνρέο  κπνξεί  λα είλαη  ιαηνκεία,  δαλεηνζάιακνη,  ρψξνη  απφζεζεο,  εγθαηαζηάζεηο  
πξνθαηαζθεπήο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι. 

 

6.3. Παξνρή ειεθηξηζκνύ, ηειεθώλνπ θαη λεξνύ 

(1) Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε, ζα εμαζθαιίζεη ηελ ειεθηξνδφηεζε 
ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ. Ο Αλάδνρνο παξάιιεια ζα θξνληίζεη λα έρεη ζην εξγνηάμηφ ηνπ ηηο 
θαηάιιειεο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα πξνζσξηλή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 
βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ αζθαιείαο, θαζψο 
θαη ηα ηπρφλ ζπζηήκαηα αζθάιεηαο. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ε δηαηηζέκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηνπ ΚηΔ επαξθεί, είλαη δπλαηή θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ ΚηΔ ε ρνξήγεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ηνλ ΚηΔ ζηνλ Αλάδνρν κεηά απφ ζρεηηθή 
αίηεζε ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε δαπάλεο ηνπ ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη ηηο ζρεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα ηνπνζεηήζεη κεηξεηή ηεο 
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεη κεηά απφ πξνζθφκηζε ππεχζπλεο δήισζεο 
εγθαηαζηάηνπ θαη ηελ επζχλε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα θέξεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ζα 
ρξεψλεηαη γηα ηελ παξερφκελε ηζρχ θαη ελέξγεηα  κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ πξνο ηνλ 
ΚηΔ. 
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(3) Αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θνξηίσλ θαη ηνλ ειάρηζην αλαγθαίν ρξφλν ζπλερνχο παξνρήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο εθεδξηθά 
ζπζηήκαηα παξαγσγήο (ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε, γελλήηξηεο) ή απνζήθεπζεο θαη απφδνζεο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ζπζζσξεπηέο, ζχζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο - 
UPS). Σα ππφςε ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ηχπνπ "STAND BY" εθφζνλ νη ειεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελεξγνπνίεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο "STAND BY", αιιηψο ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ ζπζηήκαηα ηχπνπ "ON LINE". 

(4) Ο Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλεο ζα εμαζθαιίζεη απφ επηρεηξήζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο λα γίλεη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ δχν εμσηεξηθψλ γξακκψλ 
(κηαο ζηα εξγνηαμηαθά ηνπ γξαθεία θαη κηαο ζηα γξαθεία Δπίβιεςεο) ή δχν θηλεηψλ ζπ- 
ζθεπψλ, θαζψο επίζεο θαη παξνρή πφζηκνπ λεξνχ ή άιιεο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 
θνηλήο σθέιεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

(5) Όιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, δελ ζα πιεξσζνχλ 
ηδηαηηέξσο, θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

6.4. ήκαλζε θαη αζθάιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, 
λα πξνβαίλεη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ γεληθά απαηηνχκελσλ, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ έξγσλ, 
ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ αζθαιείαο, πξνεηδνπνηεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη λα 
επηκειείηαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ. ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα 
ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά πεξίθξαμε, ηδηαίηεξε ζήκαλζε, απηφκαηα ζήκαηα πνπ ζα 
αλαβνζβήλνπλ (FLASH LIGHTS) θαη θαηάιιειεο δηαηάμεηο αζθαιείαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε 
ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο, φπσο ηζρχεη. 

(2) Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. 

 

6.5. Φύιαμε ηνπ εξγνηαμίνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θπιάζζεη ηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο απφ άηνκα κε έρνληα 
εξγαζία ή κε δηαπηζηεπκέλα ή κε δηθαηνχκελα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν λα επξίζθνληαη ζηνπο 
ρψξνπο πνπ εθηεινχληαη έξγα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ παξίζηαηαη 
αλάγθε, θχιαθεο ππάιιεινη ηνπ Αλαδφρνπ γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 
εκέξα θαη ηε λχρηα. Σα αλσηέξσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

(2) Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε θχιαμε πιηθψλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ 
θηι, ηα νπνία αλήθνπλ ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα 
ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο θαζψο επίζεο λα δηαζέηεη θαη ην θαηάιιειν 
γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο, λπθηνθχιαθεο θηι.). 

(3) ε πεξίπησζε απψιεηαο, θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλήθεη 
ζε απηφλ, ή ζε ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο γηα θάζε απνδεκίσζε θαη 
απνθαηάζηαζή ηνπ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία γηα ηε δεκηά, 
νχηε λα πξνβάιιεη αμίσζε γηα απνδεκίσζή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΓΡΑΝΖ ΤΛΗΚΑ, ΛΑΣΟΜΔΗΑ, ΓΑΝΔΗΟΘΑΛΑΜΟΗ, ΥΧΡΟΗ ΑΠΟΘΔΖ 

7.1. Γεληθά 

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.10 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Οη πεγέο ιήςεο πιηθψλ πξέπεη λα είλαη λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ιαηνκεία ή θαηάιιεια πιηθά 
απφ πεξίζζεηα άιινπ θαηαζθεπαζκέλνπ έξγνπ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα απφ ηελ 
Τπεξεζία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ηηο δεζκεχζεηο ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Ο ΚηΔ δελ έρεη ππνρξέσζε 
λα εμαζθαιίζεη γηα ηνλ Αλάδνρν ρψξνπο ιήςεο πιηθψλ. 

(3) Πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε 
δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο 
θαηαιιειφιεηάο ηνπ. 

(4) Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ κπνξνχλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ ΚηΔ. Ο Αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε 
ππνρξεψλεηαη γηα ηελ δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή 
απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Ζ δηάζεζε ησλ θαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, ζα 
δηαηίζεηαη κεηά απφ ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαηαιιειφιεηαο ησλ πιηθψλ απηψλ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ, ελζσκαηνχκελα ζηηο 
δηάθνξεο πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ή θαη ζε κειινληηθέο ζπκβάζεηο 
ηνπ ΚηΔ, πάληνηε ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο απηνχ. 

(5) ε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή 
απνδεηθλχνληαη αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα 
εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

 

7.2. Υώξνη Απόζεζεο 

(1) Ζ απφζεζε ησλ  πεξηζζεπκάησλ  θαηάιιεισλ  πξντφλησλ  νξπγκάησλ, ησλ  ηπρφλ  
αθαηάιιεισλ πξντφλησλ νξπγκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ησλ άρξεζησλ 
πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη θαη ζα δηαζηξψλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ζε ρψξνπο, πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

(2) Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ κειέηεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο 
άιισλ νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε,   κεηαθνξά (κε ηε ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) 
θαη δηάζεζε αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ θαζαηξνχκελσλ πιηθψλ ζε 
αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο αλάθηεζεο Α.Δ.Κ.Κ. ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103 (ΦΔΚ 
1312/2010) θαη ηεο ππ’ αξηζκφλ πξση. 4834/25-1-13 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΚΑ. ηα σο άλσ πιηθά 
δελ πεξηιακβάλνληαη νη πνζφηεηεο ησλ πιενλαδφλησλ  (θαηαιιήισλ) πξντφλησλ εθζθαθήο 
γηα ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ νπνίσλ ηζρχεη ε παξ. 7.1 ηνπ παξφληνο. 

Ζ απφζεζε ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο, θαζαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο ηνπ έξγνπ (θαη φρη ε 
πεξίζζεηα εθζθαθψλ) ζα απνξξηθζνχλ ζηελ αδεηνδνηεκέλε κνλάδα Αλάθηεζεο Α.Δ.Κ.Κ., ε 
νπνία ιεηηνπξγεί ζηε λήζν, ζχκθσλα κε ηελ ππ. Αξ. 4834/25-1-2013 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 
ηνπ ΤΠΔΚΑ επί ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β/2010). Σν ηέινο εζφδσλ ησλ 
απνβιήησλ ζα πιεξψλεηαη απνινγηζηηθά κεηά ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ απνδεηθηηθψλ 
ζηνηρείσλ. 

(3) Ο Αλάδνρνο, ρσξίο θακία επί πιένλ απνδεκίσζε, ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηε κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο, λα 
εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο θαη κε θαηάιιειε 
ζπκπχθλσζε, ψζηε νη επηθάλεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη 
αμηνπνηήζηκεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

8.1. Πξόζιεςε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε, πξφζιεςε θαη θηλεηνπνίεζε ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, εξγαηνηερληθνχ, επηζηεκνληθνχ ή άιινπ, εκεδαπνχ ή 
αιινδαπνχ, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ζε απηφ ησλ κέζσλ, εξγαιείσλ θηι. γηα ηελ άζθεζε ησλ 
θαζεθφλησλ  ηνπ.   ρεηηθά ηζρχνπλ  ηα νξηδφκελα ζηηο παξ.5 θαη παξ.8 ηνπ Άξζξνπ 138 
ηνπ Ν. 4412/16. 
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(2) Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ειιεληθφ ή αιινδαπφ πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε ζρεηηθή 
άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα εξγαηηθή θαη ινηπή λνκνζεζία. 

 

8.2. Δξγαηηθή λνκνζεζία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 138 Ν. 4412/16. 
 

8.3. Χξάξην εξγαζίαο – ππεξσξηαθή, λπρηεξηλή εξγαζία – αξγίεο θαη ενξηέο 

(1) Σν σξάξην εξγαζίαο ζα είλαη απηφ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΤπνπξγείνπΔξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηηο εθηεινχκελεο θαηά πεξίπησζε 
εξγαζίεο. 

(2) Δλψ θαη’ αξρή ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνχλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία δσήο ή πεξηνπζίαο ή 
αζθάιεηαο ησλ έξγσλ ή γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηηξέπεηαη 
ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπθηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο 
ζχκθσλα κε φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο 
ηέηνηαο εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο 
θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Νφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ 
θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο 
θαη ενξηέο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε, αλαιακβάλνληαο θαη 
φιεο ηηο δαπάλεο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ Τπεξεζία. 

(3) Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 
θαη δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζνηέξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί 
λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

(4) Αλ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα 
απνηειέζεη δηθαηνινγία γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

(5) Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ 
πξφζζεην θαη ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηνπ θνηλνχ θαη 
ελ γέλεη θάζε θχζεο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαιή 
ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

(6) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ερνξχπαλζε θαη 
ψξεο θνηλήο εζπρίαο ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 
ηπρφλ πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδφηε. 

 

8.4. Τπνδνκέο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο ζε 
ππνδνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

(2) Οη αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο παξέρνληαη κε επζχλε, θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

8.5. Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 

(1) ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 10.2.2. ηεο παξνχζαο Τ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα 
ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο 
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ 
ππεχζπλσλ ζέζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
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(2) Δηδηθφηεξα ν Αλάδνρνο εθηφο απφ ην δηνξηζκφ ηνπ Πξντζηάκελνπ / Γηεπζπληή ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
γξαθείνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ (παξ. 4.3. ηεο παξνχζαο Τ), ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη 
κφληκα ηηο εξγνηαμηαθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο κε εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ, αλαγθαίν επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ γηα ηελ επαξθή θαζνδήγεζε, παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ην 
αλσηέξσ πξνζσπηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ππεχζπλνπ 
ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ππεχζπλνπ πνηφηεηαο έξγνπ 
θαη ππεχζπλνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζα πεξηιακβάλνληαη απαξαίηεηα, θαη' ειάρηζηνλ νη 
αθφινπζνη: 

i. Έλαο Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Α.Δ.Η. κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε θαηαζθεπή 
παξνκνίσλ έξγσλ. Ο Μεραληθφο απηφο κπνξεί λα είλαη ν Πξντζηάκελνο/ Γηεπζπληήο ηεο 
παξ. 4.3. ηεο παξνχζαο Τ. 

ii. Έλαο Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Α.Δ.Η. κε δεθαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηελ 
θαηαζθεπή παξνκνίσλ έξγσλ. 

(3) Όια ηα ζηειέρε, ηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζα 
ζπκπεξηιεθζνχλ  επσλχκσο  ζην  «Οξγαλφγξακκα  Δξγνηαμίνπ»  (παξ.  4,  Άξζξνπ  145,  
Ν. 4412/16) ηνπ Αλαδφρνπ. Σν νξγαλφγξακκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα Βηνγξαθηθά 
εκεηψκαηα θαη απφ ηα Πηζηνπνηεηηθά Δκπεηξίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηειερψλ. 

(4) Ο Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα 
πξνιεθζεί νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε 
ηξφπν αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε 
νκαιψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ θαη πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο 
ρψξνπο ή γχξσ απφ απηνχο. 

(5) Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζε κέινπο ή 
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ην έξγν, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπο 
απνκαθξχλεη θαη λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη κε άιινπο, ησλ νπνίσλ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη 
ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  Δπίζεο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε 
ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φπνηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο, γίλεηαη 
απαξαίηεην. 

(6) Δηδηθφηεξα γηα ηελ εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία θαηάινγν κε ην εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη ε αλάινγε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ε κέζνδνο (-
νη) ζπγθφιιεζεο. Δπηζεκαίλεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ 
δηθηχνπ έλαληη δηαξξνψλ θαη εηζξνψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη ζπγθνιιήζεηο ησλ αγσγψλ 
ζεσξνχληαη θχξηεο θαη ζεκαληηθέο εξγαζίεο θαη  ζα πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ θαηαγξακκέλσλ 
δηαδηθαζηψλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπγθνιιεηέο. 

(7) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο 
παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

 

8.6. Απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην2
 

Σν παξόλ άξζξν εληάζζεηαη ζηελ παξνύζα Τ ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Εγθύθιην 27/15-10-
2012 «Έληαμε ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (ΕΤ) ηωλ δεκνπξαηνύκελωλ έξγωλ, άξζξνπ ζρεηηθνύ κε ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην » (Αξ. Πξωη. ΔΙΠΑΔ/νηθ./369/ ΤΠΟΜΕΔΙ), 
ωο ηζρύεη κε ην Ν. 4412/16. 

1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα 

                                                      
2
 H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
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ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ  ή επαγγεικαηηθψλ  αζζελεηψλ  θαηά ηελ θάζε 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ. 7-9), N.4412/16 (αξ. 138 παξ. 7), Ν. 3850/10

3 
(αξ. 42). 

 

2. ην πιαίζην ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 

α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο 
έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν. 4412/16 (αξ. 138 παξ. 7). 

β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-
01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε 
θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.4414/16 (αξ. 138 παξ. 7). 

γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ. 
42- 49). 

Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε 
γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ 
ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 
εηαηξεία). 

 

3. ύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα: 

3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο 
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 

α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 
ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε 
δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα 
αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο 
εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ 
γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 

β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ - ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) 
θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4414/16 (αξ. 
138 παξ. 7 θαη αξ. 170 παξ. 7). 

γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα 
κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, 
ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, 
πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θ.ιπ.). 

δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 
παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗ- ΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.4414/16 (αξ. 138 παξ. 7 θαη αξ. 170 παξ. 7). 

                                                      
3 O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ άξ. δεχηεξν, θα ηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη 
απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ. 
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ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 
παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε 
ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 
Τγείαο (ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο 
ΤΑ: ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη 
νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.4414/16 (αξ. 138 θαη αξ. 170). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), 
φηαλ: 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα 
ηνπ ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο: Π.Γ.305/96 
(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ). 

γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ 
έρνληνο λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο 
(ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 
παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ  αξ. πξση. 
10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16 (αξ. 170 θαη 172). 

4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ 
θαη ην ζπλνδεχεη  θαζ’  φιε  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δσήο  ηνπ  :  ΠΓ  305/96  (αξ.  3  παξ.11)  θαη  
ΤΑ  ΓΗ- ΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5  Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) 
ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

3.2 Αλάζεζε θαζεθόλησλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ 
αζθάιεηαο θαη πγείαο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4). 

β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 
Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
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Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν 
θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε 
απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε 
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη 
αξ.17 παξ.1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν 
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη 
απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο 
θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ 
εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 
θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη 
λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν 
ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη 
πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη 
λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν 
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9). 

 

3.3 Ζκεξνιόγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ 
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφ- 
ρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ 
ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν 
ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ 
Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
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3.4 πζρεηηζκόο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιόγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο 
(ΖΜΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην 
ΖΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην ΖΜΑ θάζε αλαζεψξεζε θαη 
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ 
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

4. Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ ζην 
εξγνηάμην. 

4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 

α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 
305//96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ 
έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, 
παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή 
αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ η νπο θηλδχλνπο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, 
παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 
ππξνζβεζηήξσλ,  θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, 
παξ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 
1073/81 (αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 
14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, 
νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά 
κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη 
ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ: Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ 
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, 
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξησζε - εθθόξησζε 
– ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
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- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο 
Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα 
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
πφιεσλ θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ 
ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 
3542/07 (αξ.43,44). 

γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, 
ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ 
εξγνηαμίνπ, θιπ: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, 
παξ.2), Ν.3850/10 (αξ.31,35). 

δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο,  ζηνίβαζεο,  ξίςεο  θαη  κεηαθνξάο  πιηθψλ  θαη  άιισλ  ζηνηρείσλ:  ΠΓ  216/78,  
ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 
παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : 
Ν. 3542/07 (αξ.30). 

ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 

 

α) θξαδαζκνχο: ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο 
ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ 
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο: Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

 

4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 

Οη  εμνπιηζκνί  εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη  θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ  ΠΓ 304/00 
(αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β 
ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 
35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4 
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, 
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα 
ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
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6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 
εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( 
αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7). 

 

5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 
εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
εθηεινύκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 

5.1 Καηεδαθίζεηο : 

Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 
ηξνπ. απηήο: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95  θαη  ΤΑ  Φ6.9/25068/  1183/96,  ΠΓ  305/96  (αξ.  12,  
παξαξη.IV  κέξνο  Β  ηκήκα  II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 

Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη 
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο 
: ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, 
ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ). 

 

5.3 Ηθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δώλεο θηλδύλνπ, Δξγαζίεο ζε ύςνο, 
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 
10 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ). 

 

5.4 Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99, 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

 

5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 

ΗΗΗ), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12). 

 

5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπώλ ππνγείσλ έξγσλ. (ΓΔΝ 
ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ) 
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(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 
θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο 
έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 
απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10). 

 

5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 

(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ) 

ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 

3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13). 

 

6. Καηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 
απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 

A. ΝΟΜΟΗ 

Ν. 495/76 ΦΔΚ 337/Α/76 

Ν. 1396/83 ΦΔΚ 126/Α/83 

Ν. 1430/84 ΦΔΚ 49/Α/84 

Ν. 2168/ 93 ΦΔΚ 147/Α/93 

Ν. 2696/99 ΦΔΚ 57/Α/99 

Ν. 3542/07 ΦΔΚ 50/Α/07 

Ν. 4412/16 ΦΔΚ 147/Α/16 

Ν. 3850/10 ΦΔΚ 84/Α/10 

Ν. 4030/12 ΦΔΚ 249/Α/12 
 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 

Π. Γ. 413/77 ΦΔΚ 128/Α/77 

Π. Γ. 95/78 ΦΔΚ 20/Α/78 

Π. Γ. 216/78 ΦΔΚ 47/Α/78 

Π. Γ. 778/80 ΦΔΚ 193/Α/80 

Π. Γ. 1073/81 ΦΔΚ 260/A/81 

Π. Γ. 225/89 ΦΔΚ 106/Α/89 

Π. Γ. 31/90 ΦΔΚ 31/Α/90 

Π. Γ. 70/90 ΦΔΚ 31/Α/90 

Π. Γ. 85/91 ΦΔΚ 38/Α/91 

Π. Γ. 499/91 ΦΔΚ 180/Α/91 

Π. Γ. 395/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Π. Γ. 396/94 ΦΔΚ 220/Α/94 

Π. Γ. 397/94 ΦΔΚ 221/Α/94 

Π. Γ. 105/95 ΦΔΚ 67/Α/95 

Π. Γ. 455/95 ΦΔΚ 268/Α/95 

Π. Γ. 305/96 ΦΔΚ 212/Α/96 

Π. Γ. 89/99 ΦΔΚ 94/Α/99 
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Π. Γ. 304/00 ΦΔΚ 241/Α/00 

Π. Γ. 155/04 ΦΔΚ 121/Α/04 

Π. Γ. 176/05 ΦΔΚ 227/Α/05 

Π. Γ. 149/06 ΦΔΚ 159/Α/06 

Π. Γ. 2/06 ΦΔΚ 268/Α/06 

Π. Γ. 212/06 ΦΔΚ 212/Α/06 

Π. Γ. 82/10 ΦΔΚ 145/Α/10 

Π. Γ. 57/10 ΦΔΚ 97/Α/10 
 

Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 

ΤΑ 130646/84 ΦΔΚ 154/Β/84 

ΚΤΑ 3329/89 ΦΔΚ 132/Β/89 

ΚΤΑ 8243/1113/91 ΦΔΚ 138/Β/91 

ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΦΔΚ 187/Β/93 

ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΔΚ 765/Β/93 

ΚΤΑ αξ. 8881/94 ΦΔΚ 450/Β/94 

ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 ΦΔΚ 451/Β/93 

ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΔΚ 301/Β/94 

ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΔΚ 73/Β/94 

ΤΑ 3131.1/20/95/95 ΦΔΚ 978/Β/95 

ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΚ 677/Β/95 

ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΚ 1035/Β/96 

Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΚ 113/Β/97 

ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 ΦΔΚ 987/Β/99 

ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΦΔΚ 1186/Β/03 

ΚΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΚ 708/Β/03 

ΚΤΑ αξ.6952/11 ΦΔΚ 420/Β/11 

ΤΑ 3046/304/89 ΦΔΚ 59/Γ/89 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΚ 1035/Β/00 

ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 ΦΔΚ 1176/Β/00 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 ΦΔΚ 686/Β/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΚ 266/Β/01 

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 ΦΔΚ 16/Β/03 

ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 ΦΔΚ 905/Β/11 

ΤΑ 21017/84/09 ΦΔΚ 1287/Β/09 

Ππξ. δηάηαμε 7,Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 ΦΔΚ 155/Β/96 
 

Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ Π/208/12-9-03 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08 

ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ
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ΑΡΘΡΟ 9. ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

9.1. Σξόπνο εθηέιεζεο 

(1) Ο Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο κε δηθή ηνπ δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη 
παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο 
πεγέο πξνκήζεηάο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ 
έξγσλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ νηθείσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά 
ζρέδηα ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα εθπνλήζεη (βι. παξ. 5.1.2. ηεο παξνχζαο 
Τ), θαη ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. 

(3) ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ, νη εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή ή 
αθαηάιιεια ή δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε 
εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε, ή ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε εξγαζία παξνπζηάδεη 
ειαηηψκαηα ηα νπνία δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ηφηε εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 θαη ηεο παξ.3 ηνπ Άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16. 

(4) Ο Δξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί, αλά πάζα ζηηγκή, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρν 
πνηφηεηαο, δηαζηάζεσλ θηι., ηφζν ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ 
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Οη παξαπάλσ έιεγρνη 
θαη δνθηκέο δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ζαλ κνλαδηθνχ θαη εμ 
νινθιήξνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην δφθηκν ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ, εηδψλ, 
εμνπιηζκνχ θαη εξγαζηψλ. 

(5) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ 
ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, εθεί φπνπ δηαπηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή 
αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(6) Ο Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε 
ηνπ έξγνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ απνβνχλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη 
θαθφηερλα. 

 

9.2. Σνπνγξαθηθά ζηνηρεία θαη έιεγρνη – ραξάμεηο – ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηήζεη πιήξε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ηνπ ρψξσλ, ζηνπο νπνίνπο 
ζα αλαπηπρζνχλ ηα έξγα, θαζψο επίζεο θαη ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππφγεησλ ή 
ππέξγεησλ δηθηχσλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί αξρηθψο ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο  γηα 
ηελ Παξαιαβή Φπζηθνχ Δδάθνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 151 ηνπ Ν. 4412/16. 

(3) Ο Αλάδνρνο, ζα εγθαηαζηήζεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κφληκσλ πςνκεηξηθψλ  αθεηεξηψλ 
(REPERES) ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο απαηηείηαη ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 
ζα ηνπ δνζνχλ (Άξζξν 114, ΠΓ.696/74 σο ηζρχεη). Οη αλσηέξσ αθεηεξίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
κε θιεηζηή φδεπζε, ζα νξηνζεηεζνχλ θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ απφ θάζε πηζαλή θζνξά θαη ζα 
είλαη εθηφο εχξνπο θαηάιεςεο ησλ θαηαζθεπψλ, ψζηε λα κε ζίγνληαη θαη λα είλαη πξνζβάζηκεο 
αλεμάξηεηα ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. 

(4) Ζ ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, ε ηνπνζέηεζε, νξηνζέηεζε, πξνζηαζία θαη εμαζθάιηζε ησλ 
πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
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(5) ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαηάιιεινο ηνπνγξαθηθφο 
εμνπιηζκφο, πνπ ζα βξίζθεηαη επηηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη κε ηνλ νπνίν ζα γίλνληαη φινη νη 
ηνπνγξαθηθνί έιεγρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

(6) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζε φζεο ζέζεηο είλαη 
αλαγθαία θαη δελ ππάξρνπλ, ζηελ θαηάιιειε θαη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία αθξίβεηα θαη 
θιίκαθα, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηέηνηα δηαγξάκκαηα ζα απαηηεζνχλ, φπσο π.ρ., γηα 
δαλεηνζαιάκνπο, ιαηνκεία, ρψξνπο απφζεζεο, πξνζσξηλά έξγα, ρψξνπο εξγνηαμίσλ, ηερληθά 
έξγα θηι. Σα δηαγξάκκαηα απηά ζα ζπλδένληαη κε ην Σξηγσλνκεηξηθφ Γίθηπν ηεο 
Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ. 

(7) Γηα  φιεο  ηηο  ηνπνγξαθηθέο  εξγαζίεο  νη  πξνδηαγξαθέο  πνπ  ηζρχνπλ  είλαη  εθείλεο  ηνπ 
ΠΓ.696/74, φπσο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέθεξαλ κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο, θαη 
ησλ ζπλαθψλ εγθπθιίσλ ηνπ η. ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

9.3. Δμνπιηζκόο Αλαδόρνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ 
έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Τπνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, 
αλπςσηηθά θαη άιια κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, 
ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(2) Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή 
επαξθή ηα κεραληθά θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη 
έληερλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία 
απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο γξαπηήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ 
επί ηφπνπ ππάξρνληα  εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

(3) ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία  έθαλε ή 
φρη ρξήζε ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

(4) Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη 
φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην 
έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη   λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ Τπεξεζία ηνπο ηχπνπο ησλ κεραλεκάησλ & 
εμνπιηζκνχ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ ζα είλαη 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

(5) Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη 
πιήξσο φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή / θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

(6) Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε 
ηνπο πεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

9.4. Τιηθά, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία 

9.4.1. Γεληθά 

(1) Ο Αλάδνρνο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα θαη ηε ζπκθσλία κε ηηο πξν- 
δηαγξαθέο ησλ θάζε θχζεο πιηθψλ θηι., πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα δηάθνξα έξγα θαη 
εμππαθνχεηαη, φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ επζχλε λα εθηειέζεη 
έληερλα ηα έξγα κε δφθηκα πιηθά. 

(2) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε φια ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα, 
πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, ηελ κεηαθνξά θάζε είδνπο πιηθνχ απφ ηα 
ιαηνκεία θαη ηηο ινηπέο πεγέο, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γεληθά γηα 
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ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 
Οθείιεη επίζεο ν Αλάδνρνο λα επηζθεπάδεη, λα ζπληεξεί θαη λα αζθαιίδεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο 
ηα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία απφ θάζε θίλδπλν. 

(3) Δηδηθφηεξα γηα ηελ εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία θαηάινγν ηνπ θαηάιιεινπ θαη 
πηζηνπνηεκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή έγθξηζε ή ζχκθσλε γλψκε ηεο 
Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο παξακέλεη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαιιειφιεηα ηνπ 
κεραληθνχ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα 
ην ζχκθσλν κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

(4) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ πιηθά θαη έηνηκα ή 
εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα πνπ πξνδηαγξάθνληαη, ζπλνδεπφκελα, φπνπ απαηηείηαη απφ ηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, απφ θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθήο ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ην 
ΠΠΔ. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο 
πξνέιεπζεο ή ε ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο 
έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

(5) Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη 
θαηλνχξγηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ 
θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

(6) Γηα ηελ νπνηαδήπνηε πιεξσκή πιηθνχ, κεραλήκαηνο ή ζπζθεπήο απηή ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκηζζεί ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ ή ζε απνζήθε θχιαμεο ζηελ πεξηνρή. 

 

9.4.2. Υπνβνιή ηερληθώλ ζηνηρείσλ θαη δεηγκάησλ πιηθώλ 

(1) Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε παξάγξαθν 9.8.4 - Έιεγρνο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, ηεο 
παξνχζαο Τ. 

(2) Οη ππνβνιέο ζηνηρείσλ ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, πξέπεη λα γίλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ 
παξαγγειία, θαηά ηξφπνλ ψζηε ε Τπεξεζία, αθνχ εθηειέζεη ηηο νπνηεζδήπνηε θαη΄ απηήλ 
αλαγθαίνπο ειέγρνπο θαη δηεξεπλήζεη θαηάιιεια ην ζέκα, λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο επαξθή 
ρξφλν γηα λα δηαηππψζεη δηαθσλία, απνδνρή, ή νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε θαη λα απνκέλεη 
επίζεο επαξθήο ρξφλνο ζηνλ Αλάδνρν γηα λα αλαπξνζαξκφζεη, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεο 
Τπεξεζίαο ηελ παξαγγειία ηνπ. 

(3) χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ζα εμαζθαιίδνληαη ηα θαηάιιεια 
ρξνληθά πεξηζψξηα πξηλ απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ ελ ιφγσ κεραλεκάησλ, πιηθψλ, ζπζθεπψλ 
θαη έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ζα γίλεηαη έγθαηξε πξφβιεςε παξαγγειηψλ, ψζηε λα κε 
δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

(4) Ζ έγθξηζε ησλ εηδψλ απηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
παξαγγειίαο απφ ηνλ Αλάδνρν, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηελ 
ππνρξέσζε ηνπ λα είλαη ηα είδε πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 
λα απνδεηρζεί ηνχην θαηά ηηο δνθηκέο θαη παξαιαβέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(5) Παξακέλεη ζην αθέξαην ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε ηπραία δεηγκαηνιεςία επί 
ησλ πιηθψλ, ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, έηνηκσλ πξντφλησλ θηι. πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην 
εξγνηάμην θαη λα εθηειέζεη δνθηκέο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, λα δηαηάμεη 
δε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην θάζε είδνπο πιηθνχ, κεραλήκαηνο, ζπζθεπήο, 
εηνίκνπ πξντφληνο θηι., πνπ δελ  πιεξνί ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

(6) Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχςεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε επηινγή απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη 
απφξξηςε ηεο απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη ε επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ 
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Αλάδνρν, δελ ζα απνηειεί ιφγν γηα παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ απνπεξάησζεο 
ηνπ έξγνπ. 

(7) Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ζην έξγν 
πξντφλησλ γηα ηα νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη 
ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, γηα ηα νπνία ζα εθθξάδνληαη ακθηβνιίεο 
δηαζεζηκφηεηαο θαηά πεξίπησζε : αληαιιαθηηθψλ, αμηνπηζηίαο ηεο παξαγσγήο (βηνηερληθήο ή 
βηνκεραληθήο) ή κε χπαξμεο νξγαλσκέλεο αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα (γηα εηζαγφκελα 
πξντφληα απφ ην εμσηεξηθφ). Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αμηνινγήζεη 
κφλε εθείλε φηη ηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθά πξντφληα ζα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα θάησ απφ ηηο 
ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, γηα  ηε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, 
θαη κε πξνυπφζεζε εχινγεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, θαηά ηα ινηπά φπσο νξίδεηαη ζηηο ΣεΠξν. 
Απφ ηα θαηά ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο γηα πξντφληα, θαηά ηα άιια ζχκθσλα κε 
ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο 
θχζεο ή / θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο. 

 

9.4.3. Φύιαμε πιηθώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαρσξίδεη θαη θπιάζζεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, ζε 
ηδηαίηεξνπο θπιαζζφκελνπο ρψξνπο φζα πιηθά έρνπλ πξνζθνκηζηεί ζην εξγνηάμην. Οκνίσο, ζε 
ηδηαίηεξνπο ρψξνπο ζα θπιάζζνληαη ηα θαηά ηα αλσηέξσ δείγκαηα πιηθψλ, ζπζθεπψλ, 
κεραλεκάησλ, θηι. 

(2) Οη ρψξνη απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη δεηγκάησλ ζα ππάξρνπλ ζην εξγνηάμην ή ζε θαηάιιειν 
εξγνηαμηαθφ ρψξν ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο ζα ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο 
Τπεξεζίαο, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
έξγνπ. 

 

9.5. Δπηζεώξεζε 

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 179 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Δπηπξφζζεηα, ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη 
έιεγρν ήζειε θξίλεη αλαγθαίν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο 
θηι. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε 
ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, φια γεληθά ηα ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ζην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο 
θαη άιιεο εηζθνξέο θηι., ηηο απνγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη 
πιηθψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια ηα 
βηβιία, δειηία θαη θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ηα δηα- γξάκκαηα, ηνπο 
αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε δεηήζεη ε Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ 
ηηο εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θηι., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 

 

9.6. Μέηξα Αζθαιείαο – Πξόιεςε αηπρεκάησλ – Έιεγρνο επηβιαβώλ αεξίσλ 

(1) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παίξλεη ηα επηβαιιφκελα γηα θάζε πεξίπησζε κέηξα αζθαιείαο, γηα 
ηελ πξφιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, είλαη δε κφλνο ππεχζπλνο γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά απηφο φιεο ηηο 
αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ζπκβεί, είηε απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα (απφ 
πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ), είηε απφ ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινχληαη 
ζην έξγν ηνπ. Γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο ζην εξγνηάμην, ηζρχνπλ επίζεο ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 8.6. ηεο παξνχζαο Τ. Οη ζρεηηθέο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη 
πεξαηηέξσ ζην ΑΡΘΡΟ 19. ηεο παξνχζαο Τ. 
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(2) Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ 
ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ζε θάζε κεράλεκα ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη θαηά πεξίπησζε : 

i. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο. 

ii. Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ 
θαηάιιειε δηάζεζή ηνπο. 

iii. Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζπγθνιιήζεσλ ή εξγαζίεο αλνηθηήο θιφγαο θνληά ζε ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ, ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ 
ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο. 

iv. Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ, πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε 
ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο θαη βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ δηαρείξηζήο ηνπο. 

(3) Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ 
θαη αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο π.ρ. ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα 
ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε 
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο, ππνθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη 
ηδηνθηεζίεο θηι., εθφζνλ βεβαίσο ηνπ επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη 
εθξεθηηθέο χιεο ζηηο εθζθαθέο. Σέινο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο 
ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θηι.). 

(4) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ηα αλσηέξσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξφπν 
εκπιεθνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ 
κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαηά ην ρξφλν 
εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 

(5) Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

9.7. Αζθάιεηα θαη πγηεηλή 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16 ην ρέδην Αζθαιείαο θαη Τγείαο 
(ΑΤ) - φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 
θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗ ΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (Β' 266), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) θαη 
ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β' 16), θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεη Φάθειν Αζθαιείαο θαη Τγείαο 
(ΦΑΤ). Ο Φ.Α.Τ. απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ Άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/16. Σα αλσηέξσ ΑΤ θαη ΦΑΤ ζα 
ζπληαρζνχλ έηζη, ψζηε λα είλαη ζπκβαηά κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί 
απφ ην ΣΔΔ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 8.6. ηεο παξνχζαο .Τ. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
Νφκνπο, Γηαηάγκαηα, Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ 
αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξνο ηνχην πξέπεη ν Αλάδνρνο λα 
ππνβάιεη έγθαηξα πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία εγρεηξίδην αζθάιεηαο, καδί κε πίλαθα δηα- 
λνκήο θαη βεβαίσζεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, αιιά θαη θάζε 
λενπξνζιακβαλνκέλνπ ζην εξγνηάμην. Σέινο πξέπεη λα νξίζεη έλα κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ 
ζαλ Τπεχζπλν Αζθαιείαο. Σν ελ ιφγσ κέινο ηνπ εξγνηαμίνπ ζα έρεη ππνρξέσζε γηα 
ελεκέξσζε θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο απφ 
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ Αλαδφρνπ 
παξακέλεη πάληα ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα. 

(3) Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ 
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη 
νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο 
αηπρεκάησλ ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαηά 
ην ρξφλν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ. 
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(4) Όιεο νη δαπάλεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

 

9.8. Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

9.8.1. Πξόγξακκα πνηόηεηαο έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ αλάπηπμε, ηεθκεξίσζε θαη εθαξκνγή ζην έξγν 
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ), ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ρξνληθνχο, 
νηθνλνκηθνχο, πνηνηηθνχο θηι. πεξηνξηζκνχο θαη φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα 
Τ θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. Σν ΠΠΔ ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα Άξζξν 158 θαη ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Σν ΠΠΔ ζα απνηειεί ηελ ηεθκεξησκέλε θαη ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε ησλ εηδηθψλ κέηξσλ θαη 
πξαθηηθψλ πνπ ζα εθαξκφζεη ν Αλάδνρνο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο. Θα πεξηιακβάλεη θαη’ 
ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Απφθαζε ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/611/01 (ΦΔΚ Β1013/2-8-
2001). 

(3) Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη έγθξηζε ην ΠΠΔ. Σα εγθεθξηκέλα 
έγγξαθα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα απνηειέζνπλ ηα έγγξαθα ειέγρνπ, ηα νπνία 
ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθαξκφδεη ζε θάζε πεξίπησζε. Σν ΠΠΔ πξέπεη λα είλαη εχρξεζην θαη 
εχθνια εθαξκφζηκν. Ζ  Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί επηζεσξήζεηο γηα ηε 
δηαπίζησζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο. 

(4) Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη ηα παξαδνηέα ζηνηρεία ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο. 

(5) Ο Αλάδνρνο ζα νξγαλψζεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ αξρείν ζηνηρείσλ θαη 
βηβιηνζήθε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη ε αιιεινγξαθία, φια ηα έγγξαθα ειέγρσλ, ηα 
πξσηφθνιια, ηα ζπκθσλεηηθά, ηα ζρέδηα θηι., θαη ζα ειέγρεηαη ε δηαλνκή ηνπο. Οη ιεπηνκέξεηεο 
νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζα θαζνξίδνληαη ζην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ 
Έξγνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. 

(6) Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΠΠΔ) πνπ ζα ππνβάιιεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε ζηελ 
Τπεξεζία  ζα  ζπληαρζεί  ζχκθσλα  κε  ηα  νξηδφκελα  ζηελ  Απφθ.  ΓΗΠΑΓ/611/01  (ΦΔΚ 
Β1013/2-8-01) κε ηα αθφινπζα πεξηερφκελα : 

ΣΜΖΜΑ Η 

1. Δηζαγσγή 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 

1.2 Πνιηηηθή Πνηφηεηαο γηα ην έξγν 

1.3 Γνκή Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 

2. Πεξηγξαθή έξγνπ 

2.1 Μεζνδνινγία θαηαζθεπήο έξγνπ 

2.2 Έιεγρνη θαη Γνθηκέο 

2.3.  Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ 

3. Υξεζηκνπνηνχκελνη πφξνη 

3.1 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

3.1.1 Οξγαλφγξακκα έξγνπ 

3.1.2 Αξκνδηφηεηεο θπξίσλ ζηειερψλ 

3.1.3 ηειέρσζε ηνπ έξγνπ 

3.2 Τιηθά θαη ππεξεζίεο 

3.2.1 Τιηθά 

3.2.2 Τπεξεζίεο 

3.3 Δμνπιηζκφο 

3.3.1 Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο (κεραλήκαηα) 
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3.3.2 Μεηξεηηθφο εμνπιηζκφο 

4. Γηαρείξηζε 

4.1 Γηαρείξηζε εγγξάθσλ 

4.1.1 Γηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 

4.1.2 Κσδηθνπνίεζε εγγξάθσλ εληχπσλ 

4.1.3 Γειηία ειέγρνπ θαη ινηπά έληππα 

4.1.4 Αξρεηνζέηεζε 

4.2 Με ζπκκνξθψζεηο, Γηνξζσηηθέο / πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

4.3 Δπηζεσξήζεηο 

4.4 Αλαζθνπήζεηο 

5. Άιια ζέκαηα 

5.1 Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ 

5.2 Αζθάιεηα θαη Τγεία 

5.3 Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

6. Παξαπνκπέο - Αλαθνξέο 

6.1 ρέδηα 

6.2 Πξφηππα, Καλνληζκνί, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

6.3 χλδεζε κε χζηεκα Πνηφηεηαο αλαδφρνπ 

ΣΜΖΜΑ II 

7. Πξνγξάκκαηα Δλεξγεηψλ 

Σν ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ ΠΠΔ απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία 
αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ή ζε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηνπ έξγνπ θαη πεξηγξάθεη ηηο 
δηαδνρηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε\ θαηαζθεπή ηνπ. 

Σα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ πεξηιακβάλνπλ νπσζδήπνηε φινπο ηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ηνπ 
έξγνπ. ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηψλ: 

-  αλαιχνληαη νη θάζεηο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε ηκήκαηνο (πρ εθζθαθή 
βάζξσλ) ή ιεηηνπξγηθήο ελφηεηαο (πρ θαηαζθεπή άλσ δηάβαζεο) 

-  θαζνξίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε πξηλ απφ ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ 
(εκεία ηάζεο γηα Έγθξηζε, Δ) 

-  θαζνξίδνληαη ηα έγγξαθα αλαθνξάο πνπ εθαξκφδνληαη (πρ νδεγίεο, πξνδηαγξαθέο, πξφηππα, 
ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο) 

-  πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά νη ελέξγεηεο γηα θάζε θάζε θαη δξαζηεξηφηεηα (πρ νη έιεγρνη πνπ ζα 
γίλνπλ) 

-  θαζνξίδνληαη ηα έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ (πρ 
έληππα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ, δειηία ειέγρνπ εξγαζηψλ θηι) 

-  θαζνξίδνληαη νη εκπιεθφκελνη ζε θάζε θάζε θαη δξαζηεξηφηεηα θνξείο (πρ Αλάδνρνο, 
Τπεξγνιάβνο, Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, Σξίηνο) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΠΔ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηα πεξηερφκελν ηνπο, είλαη 
δπλαηφ είηε λα πεξηέρνληαη ζην ΠΠΔ είηε λα επηζπλάπηνληαη ζε Παξαξηήκαηα πνπ ην ζπλνδεχνπλ. 

 

9.8.2. Υπεύζπλνο πνηόηεηαο έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη κε έλα εμεηδηθεπκέλν 
ζηέιερνο ηε ζέζε ηνπ Τπεχζπλνπ Πνηφηεηαο έξγνπ.  Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζνξίζεη, 
ζην νξγαλφγξακκα, ηα άηνκα εθείλα πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 
θαη λα πξνζδηνξίζεη γξαπηά απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην ΠΠΔ πνπ ζα ππνβάιεη. Ο Τπεχζπλνο 
Πνηφηεηαο ζα έρεη πιήξε εμνπζία, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε πνιηηηθή πνηφηεηαο είλαη γλσζηή 
ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαη εθαξκφδεηαη, φηη ην ΠΠΔ, πνπ εγθξίζεθε, εθαξκφδεηαη, θαζψο επίζεο 
θαη λα αλαθέξεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ, ζρεηηθά κε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη κέηξα βειηίσζεο ηνπ. 
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(2) Δπίζεο ν Τπεχζπλνο Πνηφηεηαο νθείιεη λα πξνκεζεπηεί αξκνδίσο ηηο ζρεηηθέο κε ην 
αληηθείκελφ ηνπ δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ 
δηαηίζεηαη ηέηνην, γηα λα ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο 
ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εγγξάθσλ. 

 

9.8.3. Υπνβνιή απνηειεζκάησλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη άιισλ παξαδνηέσλ 

(1) Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ζα ππνβάιινληαη άκεζα ζηελ Τπεξεζία. Σα 
απνηειέζκαηα ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο απαηηνχκελεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, 
ππνινγηζκνχο θαη ζπκπεξάζκαηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ο Αλάδνρνο ζην 
αξρείν ηνπ ζα δηαηεξεί ηα απαξαίηεηα έγγξαθα, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπλέρεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ δεηγκαηνιεςία κέρξη ηηο ηειηθέο δνθηκέο. 

(2) Ο αξηζκφο ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο ζε 
είδνο θαη αξηζκφ κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. θαζψο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο θηι. ζηνπο νπνίνπο απηέο παξαπέκπνπλ. 

(3) Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζπληζηνχλ δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 
πιεξσκψλ. Απνδεθηά απνηειέζκαηα ηέηνησλ ειέγρσλ δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν απφ 
ηελ επζχλε πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε. 

9.8.4. Έιεγρνο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ 

(1) Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίζεη έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία γηα πξνέγθξηζε ηεο παξαγγειίαο, ηα αλαγθαία ηερληθά 
ζηνηρεία πιηθψλ (ηερληθά θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θ.ιπ.) πνπ ζα ελζσκαησζνχλ 
ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. Δπίζεο, φπνπ είλαη εθηθηφ ή απαξαίηεην 
ζχκθσλα κε ηηο ΣεΠξν ή/θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζα πξνζθνκίδνληαη δείγκαηα ησλ 
πιηθψλ πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην έξγν. 

(2) Γηα ηνλ έιεγρν πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ θαη πιηθψλ θαη ηελ παξαιαβή πιηθψλ ηζρχνπλ ηα 
παξαθάησ: 

i. Όια ηα είδε θαη πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφ ζα 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ ΣεΠξν, φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη 
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ii. ρεηηθά κε ηελ απνδνρή ησλ πιηθψλ θαη εηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, ζα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ ΤΠΑΝ – ΤΠΤΜΔΓΗ, 
ππ' αξηζ. 6690 (ΦΔΚ 1914 Β / 15-06-2012). Βάζεη απηήο, επξεία πνηθηιία πξντφλησλ ηα 
νπνία δηαθηλνχληαη ή δηαηίζεληαη γηα ρξήζε ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο εληφο ηεο Διιεληθήο 
επηθξάηεηαο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα γηα θάζε πξντφλ 
Δλαξκνληζκέλα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα 
Σππνπνίεζεο, θαζψο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε «CE». ην πιαίζην απηφ γηα ηε ιήςε ησλ 
ζρεηηθψλ εγθξίζεσλ πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία, νπζηαζηηθά δηθαηνινγεηηθά ζεσξνχληαη ηα 
ζήκαηα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ χζηεκα Σππνπνίεζεο, 
θαζψο θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε «CE», ελψ ζε άιιε πεξίπηωζε ζα αμηνινγνχληαη νη 
ηερληθέο εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί ζηηο ρψξεο παξαγσγήο ηνπο. 
ΠΓ.334/94 «Πξντφληα Γνκηθψλ Καηαζθεπψλ». 

iii. ρεηηθά κε ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή πξννξίδνληαη γηα ελζσκάησζε ζε απηφ, ηζρχνπλ ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16. 

(3) Οη ζρεηηθέο ππνβνιέο ησλ ζηνηρείσλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, ζα γίλνληαη εηο ηξηπινχλ. Ζ κία 
ζεηξά (απφ ηηο ηξεηο) ησλ ζηνηρείσλ θηι. πνπ ππέβαιε ν Αλάδνρνο, επηζηξέθεηαη ζε απηφλ 
καδί κε ηελ θαηά ηα αλσηέξσ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ηεο Τπεξεζίαο. 

 

9.8.5. Γεληθέο ππνρξεώζεηο 



Έξγν: ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 
                        Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

Σεύρνο 2. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:2.ΔΤ  ειίδα 

  56 

 

(1) Οη Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 138 ηνπ Ν. 4412/16 θαη 
εμεηδηθεχνληαη επηπξφζζεηα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, 
ζπκβαηηθφ ή άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία, ειεθηξηθφ ξεχκα, θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην 
θαηάιιειν εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε 
θξίζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζην ΠΠΔ. 

(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ειέγρεη ηα πιηθά, ηηο θαηαζθεπέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ κε κέξηκλα 
θαη δαπάλεο ηνπ, σο πξνο ηελ επάξθεηα, πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα κε ηελ 
Τ, ηηο ΣεΠξν, θαζψο επίζεο θαη ηνπο θψδηθεο, θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ απηέο 
παξαπέκπνπλ. 

(4) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία έγθαηξα γηα θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά 
επηζεψξεζε θαη δνθηκέο πιηθψλ ή θαηαζθεπήο ή εμνπιηζκνχ θαη ηηο ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο. 

(5) Ο ΚηΔ ζα αζθήζεη δηα ηεο Δπίβιεςεο έιεγρν πνηφηεηαο (quality control) ησλ πιηθψλ, 
θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ θαη έιεγρν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (quality assurance) ζηελ 
έθηαζε πνπ ζα θξίλεη αλαγθαία. Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα παξεκβαίλεη κε παξαηεξήζεηο θαη 
ππνδείμεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

(6) Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηπηψζεηο ζε πεξηπηψζεηο αθαηαιιειφηεηαο πιηθψλ, 
ειαηησκάησλ ηεο θαηαζθεπήο, θαη παξαιείςεσλ ηεο ζπληήξεζεο ηζρχνπλ γεληθά φζα 
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

9.9. Απνθπγή όριεζεο 

(1) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο 
θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο 
εγθαηαζηάζεηο / θαηαζθεπέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο 
ζ' απηέο. Θα είλαη επίζεο απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο  έλαληη νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο 
απαίηεζεο θαηά ηνπ ΚηΔ ε ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδφρνπ, ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ παξαθεηκέλσλ 
ηδηνθηεζηψλ ή ησλ ελνίθσλ ηνπο εμ αηηίαο ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ. 

(2) Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη 
εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, 
νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 

 

9.10. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

9.10.1. Γεληθά 

(1) Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.7 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη   πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληαο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο ζα θαζνξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηα φια ηα κέηξα 
πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ, πνπ ππνρξεσηηθά ζα ππνζηνχλ 
δεκηέο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ 
ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο ηνπ έξγνπ. 

(3) Δλδεηθηηθά, ηέηνηα κέηξα ζα είλαη, κεηά ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ 
εξγνηαμίσλ, ε απνμήισζε φισλ ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε απνθνκηδή φισλ ησλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη αρξήζησλ θαη θάζε άιιν θαηάιιειν κέηξν, ψζηε ηειηθά ε επηξξνή 
ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ ζην πεξηβάιινλ λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

(4) Σνλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο ζα είλαη κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ζα πξνθαιέζεη ζε 
ηξίηνπο απφ απζαίξεηε θνπή ή βιάβε δέλδξσλ, απφ απνζήθεπζε πιηθψλ, απφ θαθφ ρεηξηζκφ 
ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ή θαηαπάηεζε θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηα κεραληθά κέζα πνπ 
δηαζέηεη, θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο δεκηάο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 
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9.10.2. Απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

(1) Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
εξγνηαμίνπ, ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη  θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

(2) Ζ αλάπηπμε ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο. Δξγνηάμηα 
πνπ αλαπηχζζνληαη (πεξίθξαμε, ζήκαλζε, εθζθαθή θηι.) θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηαιείπνληαη 
ρσξίο λα εθηεινχληαη εξγαζίεο, ζα ππφθεηληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζε 
άκεζε απνθαηάζηαζε κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ, εθαξκνδφκελσλ ελ πξνθεηκέλσ 
ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξ. 6.1.2. ηεο παξνχζαο Τ. 

(3) Θα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο απνβιήησλ, θαη λα ηεξνχληαη νη 
παξαθάησ φξνη: 

i. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνηαμίνπ (ιχκαηα αζηηθήο πξνέιεπζεο) ζα 
πξνηαζεί ηερληθή ιχζε απφ ηνλ Αλάδνρν (π.ρ. ρεκηθέο ηνπαιέηεο). 

ii. Θα πξνβιεθζεί νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε γηα ηα ππφινηπα απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ φπσο ιάδηα - πεηξειαηνεηδή - 
ρεκηθά θηι. κε ηε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε αλεμάξηεηεο δεμακελέο θαη ηελ απνκάθξπλζε θαη 
δηάζεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ. Δπίζεο ζα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ δηαξξνψλ. 

iii. Θα εμαζθαιηζηεί ε απνθπγή ξχπαλζεο θαηά ηε θφξησζε, κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ 
πιηθψλ, θαπζίκσλ θηι. απφ νπνηνδήπνηε κέζν κεηαθνξάο. 

iv. Ζ ρξήζε νπνησλδήπνηε ηνμηθψλ νπζηψλ ζα επηηξέπεηαη κφλνλ χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε 
ηεο Τπεξεζίαο θαη κφλνλ εθφζνλ δελ είλαη επξείαο δηάρπζεο. 

v. Θα εμαζθαιηζηεί ε απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε πξντφληα επεμεξγαζίαο πιηθψλ 
(ζθφλε, πξηνλίδη, ηξίκκαηα, ξεηάιηα, θηι). 

(4) Γελ επηηξέπεηαη ρξήζε εθξεθηηθψλ γηα ηηο απαηηνχκελεο εθζθαθέο ηνπ έξγνπ. 

(5) Θα εμαζθαιηζηεί ε απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε φριεζεο ησλ πεξηνίθσλ.  Απηφ απαηηεί: 

i. Έξγα απνθαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο ή / θαη θαηαζθεπή παξαθακπηεξίσλ εμππεξέηεζεο 
ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά γίλεηαη αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξ. 6.2. ηεο παξνχζαο Τ. 

ii. Απνθπγή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξππαληέο, θαπλφ ή ζθφλε, έζησ θαη αλ θάηη ηέηνην 
απαηηεί εγθαηαζηάζεηο θίιηξσλ ή / θαη θαηάιιειεο επηζηξψζεηο κέξνπο ηνπ εξγνηαμηαθνχ 
ρψξνπ. 

iii. Απνθπγή ζρεκαηηζκνχ εζηηψλ κνιχλζεσλ (π.ρ. απφ ιηκλάδνληα λεξά). 

iv. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ηεο ερνξξχπαλζεο, αθφκε θαη κε ρξήζε ερνπεηαζκάησλ ή/θαη κε 
θαηάιιειε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ εθνδηαζκέλνπ κε αληηζνξπβηθέο δηαηάμεηο. 

v. Πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ γηα: 

- Δμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο 

- Διαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο ζην εθηθηφ 

vi. ήκαλζε / επηζήκαλζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο. ρεηηθά 
γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξ. 6.4. ηεο παξνχζαο Τ. 

 

9.10.3. Απαηηήζεηο γηα ην νινθιεξσκέλν έξγν 

Οη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην νινθιεξσκέλν έξγν πεξηιακβάλνληαη ζην 
ζρεδηαζκφ ηνπ θαη απνηππψλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. Όζνλ 
αθνξά ζηνλ Αλάδνρν, ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξ. 9.10.2. 
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9.11. Δπξήκαηα αξραηνινγηθνύ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. ηελ πεξίπησζε πνπ 
εληνπηζηνχλ επξήκαηα αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηφηε : 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ, νπνηαζδήπνηε 
ειηθίαο, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη ηελ Αξκφδηα Αξραηνινγηθή Τπεξεζία θαη λα δηαθφςεη 
ακέζσο θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ππφςε αξραηνηήησλ. 

(2) Μεηά ην πξψην ραξαθηεξηζκφ ησλ επξεκάησλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ 
νδεγίεο ζηνλ Αλάδνρν, είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ δηελέξγεηα 
αξραηνινγηθήο έξεπλαο κε δηθά ηνπ κέζα θαη ηελ επίβιεςε ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. Ο 
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα κεηαθηλεί, ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν θαη 
λα κεηψλεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηηο θαζπζηεξήζεηο απφ ηηο αξραηνινγηθέο έξεπλεο. 

(3) Γηα ηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηελ αξκφδηα 
Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο δηεπθνιχλζεηο 
θαη λα ζπληνλίδεη κε απηήλ ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο ηνπ. 

(4) Όια ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα, νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη αμίαο πνπ αλαθαιχπηνληαη θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ε θάζε πεξίπησζε ηζρχεη ε ζρεηηθή 
Διιεληθή Ννκνζεζία. 

(5) Παξάηαζε ηκεκαηηθψλ ή / θαη ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν 
ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ απφ αξραηνινγηθέο έξεπλεο, κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, νη 
νπνηεζδήπνηε δηεξεπλεηηθέο ηνκέο, ιφγσ πηζαλφηεηαο ζπλάληεζεο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, 
σο θαη νη ηπρφλ ινηπέο εξγαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αξραηνινγηθψλ 
εξεπλψλ γηα νπνηαζδήπνηε ζέζε βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ δηαγξάκκαηνο 
PERT ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ επεξεάδνπλ δπζκελψο θαη κφλν 
αθνχ ε θαζπζηέξεζε πεξάζεη ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη 
έξεπλεο ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ρξνλνδηάγξακκα. 

 

9.12. Ζκεξνιόγην έξγνπ 

Με κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 
146 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

9.13. Δθζέζεηο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη πξνο ηελ Τπεξεζία ηξηκεληαίεο Δθζέζεηο Πξνφδνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 15 ηνπ Άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/16. Οη Δθζέζεηο ζα 
ππνβάιινληαη ζε  δχν (2) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ 
ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία.  Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη εληφο ηνπ πξψηνπ 
επηαεκέξνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηξίηνπ κήλα θαη ζα αθνξνχλ ζηελ πξφνδν πνπ επεηεχρζε θαηά 
ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν ηξίκελν.   Οη Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα ππνβάιινληαη θαηά ηα 
αλσηέξσ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

(2) ηηο Δθζέζεηο Πξνφδνπ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη 
ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα ζην ηξίκελν 
αλαθνξάο) θαζψο θαη ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο 
απαζρφιεζεο αλά κήλα ζην ηξίκελν αλαθνξάο). 

(3) Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε άιιεο Δθζέζεηο, πνπ ζα δεηεζνχλ 
απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπλαξηψληαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 
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(4) Παξάιεηςε ή ακειήο ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ζπλεπάγεηαη 
εθάπαμ αλέθθιεηε πνηληθή ξήηξα κέρξη πνζνχ ίζνπ πξνο ην 15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο 
ηνπ έξγνπ, ε νπνία  ζα επηβάιιεηαη ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΡΟΘΔΜΗΔ 

10.1. Έλαξμε εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 135 θαη ζηα Άξζξα 145 θαη 147 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

10.2. Πξνζεζκίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/16. ρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ πξνζεζκηψλ 
ζηελ αλαζεψξεζε, ηζρχεη ε παξάγξαθνο 3, 8 θαη 21 ηνπ Άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

10.2.1. Σπλνιηθή πξνζεζκία 

Ορίδεηαη ζσλοιηθή προζεζκία περαηώζεως ηοσ όιοσ έργοσ ε προζεζκία ποσ ζα σποβάιεη ο 

δηαγωληδόκελος κε ηελ ηετληθή ηοσ προζθορά ε οποία δελ επηηρέπεηαη λα σπερβαίλεη ηνπο 30 κήλεο 

(900 εκέξεο) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 12κελεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο (360 εκέξεο) θαη αξρίδεη 
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ ππφςε ζπλνιηθή πξνζεζκία, πεξηιακβάλνληαη νη ρξφλνη γηα ηελ: 

 εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ, ηνπνγξαθηθψλ απνηππψζεσλ, θηι. 

 εθπφλεζε ηεο  Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 πιήξε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ 

 εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο 

 παξάδνζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ΑΤ - ΦΑΤ. 

 δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ επί 12 κήλεο (360 εκέξεο) 
 

10.2.2. Τκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

(1) Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία, ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εκθαλίζεη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα θαη λα ηεξήζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φιεο ηηο Απνθιεηζηηθέο 
Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΑΠ) θαη φιεο ηηο ελδεηθηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΣΠ), ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/16. Όιεο νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

(2) Καζνξίδνληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο Απνθιεηζηηθέο Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο (ΑΠ): 

i. Όρη αξγφηεξα απφ δέθα πέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 10.3. ηεο παξνχζαο Τ. 

ii. Όρη αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα 
ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ην νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη 
ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ζηειερψλ θαη νη αξκνδηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/16. 

iii. Όρη αξγφηεξα απφ ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν 
αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

- λα ππνβάιεη Πξφγξακκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην ΠΓ.305/96. 
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- λα  ππνβάιεη  Πξφγξακκα  Πνηφηεηαο  Έξγνπ,  ζχκθσλα κε  ηελ  Απφθαζε ΓΗΠΑΓ 
611/01(ΦΔΚ 1013Β/2-8-01). 

iv. Όρη αξγφηεξα απφ ηέζζεξηο  (4) κήλεο (120 εκέξεο), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη 
νινθιεξψζεη ηελ ππνβνιή ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο. 

(3) Καζνξίδνληαη νη παξαθάησ Δλδεηθηηθέο Πξνζεζκίεο (ΔΠ): 

i. Όρη αξγφηεξα απφ δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 
Αλάδνρν παξαδίδεηαη βεβαίσζε / δήισζε παξαιαβήο απφ ηελ Τπεξεζία φισλ ησλ 
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην έξγν ζπλνδεπφκελε απφ αληίζηνηρν πίλαθα, ζηνλ νπνίν 
παξνπζηάδνληαη ηα ππφςε ζηνηρεία θαη ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. 

ii. Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη 
πιεξνθνξίεο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία κεηαιιηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ινηπψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ. 

iii. Όρη αξγφηεξα απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
ππνβάιινληαη ή / θαη παξαδίδνληαη: 

- Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην ΠΓ.305/96 θαη ην ΠΓ.17/96 δειψζεηο θαη 
γλσζηνπνηήζεηο γηα αλάζεζε θαζεθφλησλ Σερληθνχ Αζθαιείαο, πληνληζηή   
Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο.  

- Οξηζηηθά Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα.  

iv. Όρη αξγφηεξα απφ 420 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα έρεη 
πξνζθνκηζζεί ζην εξγνηάμην ηνπ ζπλφινπ ηνπ ε/κ εμνπιηζκνχ. 

v. Όρη αξγφηεξα απφ 360 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα έρεη 
νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ δνκηθψλ έξγσλ. 

 

10.3. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ππνρξεσκέλνο φπσο ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ Γηεπζχλνπζα 
Τπεξεζία, Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο, αλά εκεξνινγηαθή εκέξα ζε φιεο ηηο κνξθέο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (επζχγξακκν, δηθηπσηφ, θηι.), ηα νπνία ζα 
θαιχπηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 145 θαη 147 ηνπ λ.4412/2016 (θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, 8 θαη 21 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ.4412/2016), θαη ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα έρνπλ αλάινγε αλάιπζε θαη λα είλαη ζχκθσλα κε εθείλα πνπ ππέβαιιε ζηελ ηερληθή 
ηνπ πξνζθνξά. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο απηνχ ζα ηζρχεη ην ρξνλνδηάγξακκα 
ηεο ηερληθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

(2) Οη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ ζχληαμε ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ζα νξίζνπλ σο εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έλαξμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ηελ 2/5/2019. Ο 
αλάδνρνο ζα πξνζαξκφζεη αλάινγα ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη, βάζεη ηεο 
πξαγκαηηθήο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλνληαη θαη λα εκθαλίδνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο αιιά 
θαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνζεζκίεο. Σα επζχγξακκα ρξνλνδηαγξάκκαηα (GANTT, 
ρξνλνδηάγξακκα ρξήζεο πφξσλ, θηι.) ζα ζρεδηαζηνχλ αθνχ πξνεγεζεί ν ππνινγηζκφο ησλ 
δηαξθεηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε κνξθή δηθηπσηνχ 
γξαθήκαηνο, κε ηελ δηαδηθαζία PERT. ην γξακκηθφ αιιά θαη ην δηθηπσηφ δηάγξακκα  πξέπεη 
λα απνηππψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηελ ζπλνιηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ε θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ 
έξγνπ.  Σν ρξνλνδηάγξακκα ρξήζεο πφξσλ ζα έρεη ρξνληθή αλάιπζε αλά εκέξα. 

(3) Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ζα 
παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε παθέηα εξγαζίαο (WBS) θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη νη 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην ρακειφηεξν επίπεδν, κε πεξηγξαθή ησλ αιιεινπρηψλ 
θαη ηνπ εθηηκψκελνπ ρξφλνπ γηα θάζε κία απφ απηέο. Θα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά νη 
απαηηνχκελνη πφξνη (θχιιν πφξσλ) ζε πξνζσπηθφ  (δελ απαηηείηαη ε αλαθνξά ησλ ζηειερψλ 
πνπ αθνξνχλ ην αλψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ), κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, θαη ζα 



Έξγν: ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 
                        Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

Σεύρνο 2. πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:2.ΔΤ  ειίδα 

  61 

 

ηεθκεξηψλεηαη ε απφδνζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 
εθηίκεζε ησλ ρξφλσλ εθηέιεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζα πξνθχπηεη απφ αλαιπηηθνχο 
ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. Θα δειψλνληαη νη πφξνη πνπ ζα δηαζέζεη ν 
αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (κφληκν πξνζσπηθφ ή ππεξγνιάβνη, ηδηφθηεηνο 
εμνπιηζκφο θαη κεραλήκαηα ή κηζζσκέλα) θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα ηνπο ζε ζρέζε κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Γεληθά ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη κε επηζηεκνληθά 
απνδεθηφ ηξφπν ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνλ ζρεδηαζκνχ ηνπ, πξνζδηνξίζεη ηνλ θίλδπλν 
απνθιίζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε ηξφπν πνπ ζα 
επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο ηνπ θαη εληνπηζκνχ ησλ απνθιίζεσλ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (tracking). 

(4) Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ζ 
αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα γίλεη έηζη, ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη φηη 
ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 10.2. ηεο παξνχζαο Τ. 

(5) Ο  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, λα θαιχπηεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 
ππεχζπλνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, κε εμεηδηθεπκέλν 
θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

(6) ην πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζαλ αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο ε 
παξαθνινχζεζε ηεο δηαθίλεζεο φζσλ πιηθψλ έρνπλ ρξφλν παξάδνζεο κεγαιχηεξν απφ έλα 
κήλα θαη φζσλ θξίλνληαη θξίζηκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ή αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα Τ. Γηα ηα πιηθά απηά ζα πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνβνιήο αίηεζεο 
έγθξηζεο, ηεο παξαγγειίαο, ηεο επηβεβαίσζεο παξαγγειίαο, ηεο άθημεο ηνπ πιηθνχ ζην 
εξγνηάμην θαη ηεο ελζσκάησζεο ζην έξγν. 

(7) Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Τπεξεζία εγθξίλεη απηφ φπσο ππνβιήζεθε, κε 
ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
(παξ.2, Άξζξνπ 145 Ν. 4412/16.  Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή 
αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή 
αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. 

(8) Ζ Τπεξεζία επηθπιάζζεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή, πξφζζεησλ 
καδί κε ηα πξνεγνχκελα θαη άιισλ ζηνηρείσλ (φπσο π.ρ. δηαγξάκκαηα θαηαζθεπήο επί κέξνπο 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θηι.), ηα νπνία είλαη επηβνεζεηηθά γηα λα ζρεκαηηζζεί πιήξεο εηθφλα ηεο 
αλαθεθαιαησηηθήο, ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν, πξνφδνπ ηνπ έξγνπ, ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο 
αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

(9) Κάζε κεηαγελέζηεξε ελεκέξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία γηα έιεγρν θαη 
έγθξηζε. 

 

10.4. Ρπζκόο πξνόδνπ εξγαζηώλ 

(1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ζπγθαιείηαη, κε ζπρλφηεηα ή θαηά ηα ρξνληθά 
νξφζεκα πνπ ζα νξίδεη ε Τπεξεζία, ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ 
Αλαδφρνπ, γηα θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, 
ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηε 
ζχζθεςε απηή ζα θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία κπνξνχλ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

(2) Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ 
εξγαζηψλ ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ηελ παξ. 10.3. ηεο 
παξνχζαο Τ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν 
Υξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα 
πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
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(3) Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο 
κεζφδνπο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

(4) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

10.5. Πνηληθέο ξήηξεο 

Γηα ηηο πνηληθέο ξήηξεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ κέζε εκεξήζηα 
αμία ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθαξκνγή πνηληθψλ ξεηξψλ πξνθχπηεη φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ σο 
άλσ Άξζξνπ. Δηδηθφηεξα, σο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή 
ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ 
έξγνπ δειαδή αξρηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ 
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ 
απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. 

 

10.5.1. Επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ 

Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν. 4412/16 θαη ζηελ 
παξνχζα .Τ. 

Πξφζζεηεο πνηληθέο ξήηξεο, απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξφλ άξζξν ηεο Τ, επηβάιινληαη ζηνλ 
αλάδνρν εθφζνλ πξνβιέπνληαη  απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΘΔΖ Δ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

11.1. Γνθηκέο & έιεγρνη 

(1) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ζα πινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηεο «Θέζεο ησλ κνλάδσλ 
ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία». Ο Αλάδνρνο, ζα έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην ΠΠΔ αλαιπηηθφ πξφγξακκα 
ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

(2) Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία γηα ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ζα μεθηλήζεη ελδηάκεζα γηα 
νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Ζ σο άλσ ελδηάκεζε δηαδηθαζία είλαη επηβεβιεκέλε γηα : 

- - δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δεμακελψλ, 

- - δνθηκέο ζηεγλφηεηαο ππφγεησλ δηθηχσλ βαξχηεηαο θαζψο θαη ππφγεησλ δηθηχσλ ππφ πίεζε 
ε νιηθή πιήξσζε, 

σο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

(3) Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη 
ζηελ Τπεξεζία φηη ην έξγν θαη ν εμνπιηζκφο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζεη αμηφπηζηα φπσο έρνπλ 
κειεηεζεί, φηη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ  πξνδηαγξαθεί θαη φηη θάζε 
ηκήκα ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνληαη ε πνηνηηθή ζηάζκε, ηα επίπεδα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο 
πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζπκβαηηθά θαη πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο, θαζψο θαη ην 
εγθεθξηκέλν ΠΠΔ. 

(4) Σν ζχλνιν ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζην έξγν ζα 
έρεη ππνβιεζεί, ζε δνθηκέο θαη ειέγρνπο ζην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο φπνπ απαηηείηαη, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο ΣεΠξν θαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΔ. 

(5) Ζ δηαδηθαζία γηα ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ζα πεξηιακβάλεη δχν δηαθξηηά ζηάδηα θαη ζα 
εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο ΣεΠξν θαη ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν : 
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- - Σηο δνθηκέο ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο ηελ ηξνθνδνζία πγξψλ. 

- - Σελ ζέζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ λένπ έξγνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

- («Γνθηκέο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία»). 

(6) Οη «Γνθηκέο θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ» ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: 

- Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δεμακελψλ (σο δεμακελή λννχληαη φινη νη ζάιακνη νη νπνίνη 
θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη πξνβιέπεηαη λα ζπγθξαηνχλ ξεπζηά). 

- Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο λέσλ ππφγεησλ δηθηχσλ βαξχηεηαο. 

- Τδξαπιηθή δνθηκή λέσλ ζσιελψζεσλ ππφ πίεζε ή νιηθή πιήξσζε, 

- Έιεγρνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο. 

- Γνθηκέο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ΣεΠξν, φπσο: Γνθηκέο αληίζηαζεο 
κφλσζεο ησλ θαισδίσλ θαη κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο, Έιεγρνο θηλεηήξσλ 
εμνπιηζκνχ (έιεγρνο θάζεσλ, δνθηκέο εθθίλεζεο θαη νκαιήο επηηάρπλζεο ρσξίο θξαδαζκνχο 
θαη ηαιαληψζεηο), Γνθηκή ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο ζνξχβνπο, 
ηαιαληψζεηο δηαξξνέο θηι., Γνθηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ κεραλεκάησλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
(φπνπ έρεη εθαξκνγή). 

(7) Οη «Γνθηκέο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία»   πεξηιακβάλεη ηελ ειεγρφκελε δηνρέηεπζε 
πγξψλ ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο, ψζηε λα: 

- Ρπζκηζηεί φινο ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο θαη γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο, πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked). 

- Να ιεηηνπξγήζνπλ νη επηκέξνπο κνλάδεο (λέα έξγα ηεο εγθαηάζηαζεο) ζπλερψο επί πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. 

(8) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη θάζε πιηθφ, ζπζθεπή, εμνπιηζκφ, φξγαλν, ζπλδξνκή, 
ζπκβαηηθφ ή άιιν ηεχρνο ή πιεξνθνξία,  θαχζηκα, αλαιψζηκα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν 
εξγαηνηερληθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο γηα ηελ απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκέο απηέο. 

(9) ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη θαησηέξσ 
δαπάλεο: 

- Γαπάλεο ειέγρνπ θαη δνθηκψλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ, σο 
νξίδεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο. ηνλ εμνπιηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο 
νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

- Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι. αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 
πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
ηεο επηζηήκεο. 

- Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, 
κεραλεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο δνθηκέο φισλ ησλ 
επηκέξνπο κνλάδσλ. 

- Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

- Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα αηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ 
ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

- Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 
ρψξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

- Δπίζεο ηνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο, θαζψο 
επίζεο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. 

(10) Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη εξγαζίεο δνθηκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε 
ζε ιεηηνπξγία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ δπζρεξαίλεηαη, 
παξεκπνδίδεηαη, δηαθφπηεηαη, επηβαξχλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 
πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο. 
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(11) ε ζρέζε κε ηελ θαηαιιειφηεηα πιηθψλ, ειαηηψκαηα θαη παξαιείςεηο ζπληήξεζεο  θαη αζηνρίαο  
ησλ  δνθηκψλ  θαη  ειέγρσλ  κνλάδαο  ηζρχνπλ  ηα  νξηδφκελα  ζην  Άξζξν  159  ηνπ  Ν. 
4412/16. 

 

11.2. Καζπζηέξεζε δηεμαγσγήο δνθηκώλ 

(1) Δάλ ε θαζπζηέξεζε δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εθδψζεη εληνιή πξνο ηνλ 
Αλάδνρν γηα ηελ άκεζε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηε 
δηαδηθαζία ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ εληνιή. 

(2) Δάλ ν Αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο αλαγθαίεο δνθηκέο εληφο ηεο νξηζζείζαο δηνξίαο, ν ΚηΔ δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα λα ηηο εθηειέζεη, κε επζχλε, δαπάλε θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα 
θνηλνπνηήζεη ζε απηφλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ.  ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ζεσξεζεί φηη νη 
δνθηκέο εθηειέζηεθαλ σο εάλ ν Αλάδνρνο ήηαλ παξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ζεσξεζνχλ 
αθξηβή θαη έγθπξα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγήζεη ηα λέα έξγα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο 
ηνπ γηα πεξίνδν έμη (6) κελψλ, απφ ηελ εκέξα ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ησλ 
δνθηκψλ νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ απηψλ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ν Αλάδνρνο ζα εθπαηδεχζεη 
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο  Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 

(2) Καηά ηελ πεξίνδν  ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ, φιεο νη δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, κε 
εμαίξεζε ηηο δαπάλεο: 

- πξνκήζεηαο λεξνχ, ρεκηθψλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

- κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ (αθπδαησκέλε ιάζπε θηι.) 

(3) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα πξέπεη απηφο λα ιεηηνπξγεί 
ην έξγν  κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ηεξνχληαη νη εγγπεκέλεο απνδφζεηο θαη λα 
πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ 
ησλ αλσηέξσ αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 

(4) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ν Αλάδνρνο ζα εθηειεί ην 
πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ. 

(5) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ή 
βειηίσζε ζην έξγν απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα απνδνηηθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο, ξπζκίζεηο 
θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηθή ηνπ 
δαπάλε. 

(6) ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ ηεξνχληαη νη 
απνδφζεηο θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηα πκβαηηθά Σεχρε, ηφηε ε 
Τπεξεζία ζα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο γηα ηελ πεξίπησζε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

(7) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ «Λεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν Αλάδνρνο κε 
δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ, ψζηε λα κπνξεί απηφ λα 
αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ δηεχζπλζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

(1) Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη 
ζε δεθαπέληε (15) κήλεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16. 
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(2) Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα επηζεσξεί  ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά 
θάζε βιάβε ηνπ. Ζ ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν 
εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη: 

- νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο, ησλ  εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

- νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(3) Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νη αθφινπζεο δαπάλεο, νη νπνίεο 
ζεσξνχληαη ζαλ βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο: 

- Αλαιψζηκα ρεκηθά. 

- Ληπαληηθά εμνπιηζκνχ. 

- Αζθάιεηεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ εθ’ φζνλ νη θαηαζηξνθέο ηνπο δελ νθείινληαη ζε 
αζηνρία άιινπ πιηθνχ ηα νπνία ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ή λα επηζθεπάζεη ν Αλάδνρνο 

- Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ. 

(4) Βιάβεο ιφγσ θαθήο ή κε έγθαηξεο ζπληήξεζεο δελ ζεσξνχληαη βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο θαη 
επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ απφ εζθαικέλε ζπληήξεζε  ε 
αζηνρία εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη άηνκα ν 
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απηψλ θαη ηελ 
θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

(5) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαζηζηά άκεζα ηηο βιάβεο. Δάλ απηφ δελ γίλεηαη ε Τπεξεζία 
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαηαζηήζεη κφλε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο βιάβεο, νπφηε ε 
ζρεηηθή δαπάλε ζα γίλεηαη εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. ηε πεξίπησζε απηή, 
ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ πνπ 
απαζρνιήζεθε γηα ηελ επηζθεπή ησλ βιαβψλ. Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ 
πνζφ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ε είζπξαμε απηνχ γίλεηαη απφ ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν 

(6) Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα  ελεκεξψλεη  ην εκεξνιφγην ησλ 
εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ έγηλαλ κέζα ζην ρξφλν πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο. ην 
εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 
ν ηξφπνο απνθαηάζηαζήο ηνπο. Με ηελ ιήμε ηεο ζπληήξεζεο ζα παξαδνζεί ην εκεξνιφγην 
ζηελ Τπεξεζία. 

(7) Σξηάληα εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο πξέπεη κε 
ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Τπεξεζία : 

- ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζπληήξεζεο κε επζχλε ηνπ. 

- ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα εκεξψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

(1) Γηα ηηο έλλνηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο / ζπληέιεζεο ησλ: 

i. Βεβαίσζεο πεξάησζεο εξγαζηψλ,  

ii. Γηνηθεηηθήο παξαιαβήο γηα ρξήζε, 

iii. Πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

iv. Υξφλνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, 

v. Οξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 168, 169, 170, 171 θαη 172 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ησλ δνθηκψλ θαη ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν, εθδίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16. 
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(3) Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Άξζξνπ 170 ηνπ Ν. 4412/16. 

(4) Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, νξίδεηαη 
ζε δεθαπέληε (15) κήλεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 171 ηνπ Ν. 4412/16. Ο ρξφλνο απηφο εθθηλεί 
κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν. 

(5) Ζ Οξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 172 
ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ. 

Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ζηελ πιήξε κνξθή ηνπ ζα  
πεξηιακβάλεη  θαη’  ειάρηζηνλ  ηα  πξνβιεπφκελα  κε  ηελ  ππ  αξ.  38108/ΦΝ  466  ΤΑ  (ΦΔΚ 
1956/Β/7-6-2017) ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη  απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 

(1) Πεξηγξαθηθή Έθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 
ησλ δπζθνιηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη πίλαθεο απνγξαθήο πνπ εκθαλίδνπλ φια ηα ηερληθά δηαθξηηά 
αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνπλ: 

Σα επηκέξνπο έξγα (δηαθξηηά ηκήκαηα) κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ζε ζηήιεο πηλάθσλ, κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζε απηά 
θαη ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ Τπεξεζία ηεο ρξήζεο απηψλ. 

Δγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ηα βνεζεηηθά δίθηπα θαη ηνλ 
ελζσκαησκέλν ε/κ εμνπιηζκφ, κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε 
ζηήιεο πηλάθσλ, καδί κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα (νδεγίεο ρξήζεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, 
νξγάλσλ ειέγρνπ θ.ιπ.). 

(2) Πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απηψλ, 
κε ηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 

(3) Σα ζρέδηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν (ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε»). Σα 
ζρέδηα απηά ζα είλαη σο πξνο ην είδνο (νξηδνληηνγξαθία, θάηνςε, φςε, ηππηθή δηαηνκή, 
κεθνηνκή, αμνλνκεηξηθά θ.ιπ.), ηηο θιίκαθεο, ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θ.ιπ. ζε πιήξε 
αληηζηνηρία κε εθείλα ησλ πθηζηάκελσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ κειεηψλ εθαξκνγήο, ζα 
ζπληαρζνχλ δε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην π.δ. 696/1974. 

(4) Σα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ησλ  πάζεο θχζεσο δηθηχσλ  δεκνζίσλ  θνξέσλ  ηεο 
ΓΔΤΑ, ηα νπνία επξίζθνληαη εληφο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
ηα ζρέδηα απηά, ζα απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη θάζε άιιν πξνυθηζηάκελν δίθηπν εληφο 
ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε νπνηαδήπνηε παξαιιαγή ε 
αλαθαηαζθεπή  ησλ δηθηχσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην έξγν. 

(5) Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

(6) Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο 
έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο) πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 

(7) Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα  φισλ ησλ 
αληίζηνηρσλ  πηζηνπνηεηηθψλ  ησλ  εξγαζηεξίσλ  θαη/  ή  ηνπ/ησλ  Οίθνπ/σλ  Πνηνηηθνχ  
Διέγρνπ (Ο.Π.Δ.) (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο/νη Ο.Π.Δ., ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο). 

(8) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νδεγίεο 
θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπληήξεζεο 
ηνπ έξγνπ. ην εγρεηξίδην ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 
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- Οδεγίεο ζπληήξεζεο  αλαθεξφκελεο  ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θ.ιπ. γηα 
θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

- Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 
πεξηνδηθά ζην κέιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 

- Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιν ηνπ θαζψο θαη ησλ 
δηαθξηηψλ ηκεκάησλ απηνχ. 

Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη, 
φηη ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ 
πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία 
θαηαζθεπήο ηνπο (θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο,  ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο 
θαηαζθεπήο, απνδφζεηο,  θαηαλαιψζεηο  ελέξγεηαο  (ελεξγεηαθή  θιάζε),  πξνηεηλφκελα  
αληαιιαθηηθά, θ.ιπ.), θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο (ζηελ Διιεληθή Γιψζζα), 
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

- Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ θαη 
δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά. 

Σν Μεηξψν ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 
πξαγκαηνπνηεζείζεο ιεηηνπξγίεο θαη δνθηκέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ζα παξνπζηάδεηαη ε 
νξηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ζα πξνηείλεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηα δηάθνξα δπλαηά ζελάξηα. Δπίζεο, ζα πεξηγξάθνληαη φινη νη 
έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα πξνβιήκαηα 
ιεηηνπξγίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ε επίιπζή ηνπο. 

Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

- Λήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηξηψλ (3) αληηηχπσλ ζε εηδηθφ ραξηί εθηχπσζεο θσηνγξαθηθήο 
πνηφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ (ζε CD ή DVD, θαηά πεξίπησζε), ζεηξάο εγρξψκσλ 
ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ αλάιπζεο ≥5,0 Mpixels ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο 
πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ 

- Μηα βηληενζθφπεζε κε  ςεθηαθή Βηληενθάκεξα (mini DV) κε αλάιπζε αηζζεηήξα ≥1,07 
Mpixels, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο φρη κηθξφηεξεο ηεο κίαο ψξαο, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη φιν ην 
θάζκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (θάζεηο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, 
παξαγσγή πιηθψλ θαη εθηέιεζε απαξαίηεησλ δνθηκψλ). Σα ζρφιηα ηεο ηαηλίαο, κεηαμχ άιισλ, λα 
δίλνπλ έκθαζε ζηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. Θα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία δχν (2) 
νινθιεξσκέλα  αληίηππα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΔ 

16.1. Πεξηερόκελα  ηηκώλ  κνλάδαο  ηνπ  ηηκνινγίνπ  θαη  δαπάλεο  πνπ  βαξύλνπλ  ηνλ 

Αλάδνρν 

(1) πκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα ηελ ππφςε χκβαζε νξίδνληαη: 

i. Οη θαη’ απνθνπή ηηκέο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ (Άξζξσλ ή Φπζηθψλ Μεξψλ) ηνπ 
Σηκνινγίνπ γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη δνκηθέο ηνπ έξγνπ. 

ii. Ζ θαη’ απνθνπή ηηκή ηνπ Άξζξνπ γηα ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 

Αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο γεληθνχο 
φξνπο ηνπ Σεχρνπο Σηκνιόγην Πξνζθνξάο 

(2) Οη σο άλσ ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Οη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πνζνζηφ 
γεληθψλ εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ νξίδεηαη δεθανθηψ ηνηο εθαηφ 
(18%), πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή θαη 
ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, άκεζεο ή 
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έκκεζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ 
πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

(3) O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ 
θαζνξηδνκέλσλ (κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 
δψξσλ ιφγσ ενξηψλ, απνδεκηψζεσλ εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο, ρνξήγεζε άδεηαο κε 
απνδνρέο, απνδεκηψζεηο ιφγσ απφιπζεο, θαζψο θαη θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ εηζθνξψλ ηνπ 
ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη επηθνπξηθψλ Οξγαληζκψλ ή Σακείσλ (IKA θηι). 

(4) H θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαλνληθήο απφδεημεο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή 
ησλ ινγαξηαζκψλ. 

(5) O Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ πάζεο θχζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνλ ΦΠA θαη ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ Άξζξνπ 17 ηνπ 
NΓ.3092/54 επί ησλ εηζαγφκελσλ απφ ην εμσηεξηθφ, πάζεο θχζεο πιηθψλ, εθνδίσλ θηι θαη 
απφ ηνπο θφξνπο θηι., πνπ αλαθέξνληαη ζην NΓ.4486/65 (ΦEK 131A) θαη NΓ.4535/66 
(ΦEK165A) πεξί Φνξνινγηθψλ Γηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

(6) Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή 
δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηνλ N.2366/53 (ΦEK 
83A) θαη ηνλ N.1081/71 (ΦEK 273A) θαη ηελ εγθχθιην B19/79. 

 

16.2. Σξνπνπνηήζεηο 

(1) Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 156 
ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Ζ ηεθκαξηή έθπησζε ηεο παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16 νξίδεηαη ίζε κε 30%. 

(3) Ο ζπληειεζηήο (ζ) ηεο παξ. 6 ηνπ  Άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/16 νξίδεηαη ζε 0,90. 
 

16.3. Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 153 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.4. Δπηκεηξήζεηο – Πηζηνπνηήζεηο – Λνγαξηαζκνί 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα Άξζξα 151 θαη 152 ηνπ Ν. 4412/16 κε ηηο εμήο δηεπθξηλίζεηο: 

(1) Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηκεκαηηθέο πηζηνπνηήζεηο ηνπ αλαδφρνπ. Οη 
πηζηνπνηήζεηο ζα ζπληάζζνληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε ηνλ Πίλαθα 
πνζνζηηαίαο αλάιπζεο ηωλ εξγαζηώλ θάζε θπζηθνύ κέξνπο πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο θαη ζα 
εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηελ αληίζηνηρε θαη' απνθνπή ηηκή ηνπ Άξζξνπ - Φπζηθνχ 
Μέξνπο, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί ζηελ αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(2) ην  ινγαξηαζκφ  ζα  επηζπλάπηνληαη  φια  ηα  ζρεηηθά  δηθαηνινγεηηθά  ζχκθσλα  κε  ην  Ν. 
4412/16 θαη ηελ νηθεία Γηαθήξπμε. Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, 
πξνζηίκσλ θηι. (θαηά ηνπ φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ) απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην 
πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 

(3) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε ινγαξηαζκψλ λα πξνζθνκίδεη θαη 
ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο ηειψλ ησλ θάζε θχζεο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζην έξγν 
κεραλεκάησλ (ηδηφθηεησλ ή φρη), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

(4) Κάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία ζε έληππε θαη ζε 
ειεθηξνληθή κνξθή σο αξρείν Ζ/Τ, ζηνλ ηχπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Τπεξεζία. 

 

16.5. Δμνπιηζκόο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην έξγν 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.5 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.6. Πιεξσκέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 152 έσο 156 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.7. Καζπζηέξεζε πιεξσκώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 137 θαη ζηελ παξ. 9 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16. 

16.8. Πξνθαηαβνιή 

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. 
 

16.9. Πιεξσκή θξαηήζεσλ / επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

(1) Πξηλ ηελ πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ, ζα 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, εθηφο απφ ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη ηα παξαζηαηηθά 
θαηαβνιήο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ 
ηεξνχκελν εθεί ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ ην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη σο θξάηεζε απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 27, παξ. 34 έσο 37 ηνπ Ν.2166/93 (ΦΔΚ 137 Α/24-8-93). 

(2) Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.10. Γήισζε πεξάησζεο εξγαζηώλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.11. Έθδνζε ινγαξηαζκνύ / πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 12 θαη 13 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

16.12. Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 13 ηνπ Άξζξνπ 152 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

17.1. Έθπησζε Αλαδόρνπ 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/16. Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη 
ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ Αλαδφρνπ εάλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ σο άλσ 
Άξζξνπ. 

 

17.2. Δηδνπνίεζε γηα επαλνξζώζεηο (εηδηθή πξόζθιεζε) 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/16. 
 

17.3. Γηθαίσκα ηνπ ΚηΔ γηα δηάιπζε ηεο ζύκβαζεο 

Ο ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ν. 4412/16. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 
Άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/16. 
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17.4. Απνδεκίσζε αλάδνρνπ ιόγσ δηάιπζεο  ηεο ζύκβαζεο 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Φνξέα θαηαζθεπήο ή ηνλ 
ΚηΔ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 163 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΓΗΑΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

18.1. Γηθαίσκα δηαθνπήο εξγαζηώλ από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 152 (παξ. 9) θαη Άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/16. 
Δηδηθφηεξα, ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ σο άλσ Άξζξνπ 161. 

 

18.2. Γηάιπζε ηεο ζύκβαζεο από ηνλ Αλάδνρν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 4412/16. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
ν αλάδνρνο κπνξεί λα δεηήζεηο δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ σο άλσ 
Άξζξνπ. 

 

18.3.  Απνδεκίσζε αλάδνρνπ ιόγσ δηάιπζεο  ηεο ζύκβαζεο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαιχεηαη ε ζχκβαζε κε αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
Άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

18.4. Μαηαίσζε δηάιπζεο 

Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 317 ηνπ Ν. 4412/16. 

Γελ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα εμαγνξάο κειεηψλ ηερληθψλ ιχζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΔ 

19.1. Δγγπήζεηο 

Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 
4.2 ηεο παξνχζαο Τ. 

 

19.2. Δπζύλε Αλαδόρνπ 

(1) χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. 
Ο θάζε θχζεο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη κε θαλέλα ηξφπν 
ηνλ Αλάδνρν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε. 

(2) Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 
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(3) Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ηε 
δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζεο 
ησλ έξγσλ, ηηο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, θαη ηα ζηνηρεία ησλ κφληκσλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία ππάξρεη επηινγή βάζεη ησλ ηπρφλ κειεηψλ πνπ ζα εθπνλεζνχλ απφ 
απηφλ. 

(4) Οη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ, ηνπ ΚηΔ, ησλ εθπξνζψπσλ 
ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ηξίησλ νξίδνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 20.  ηεο 
παξνχζαο Τ. 

(5) ρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ε παξ.1, ηνπ Άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/16  κφλν 
ζε φζε έθηαζε δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζχκθσλα 
κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 20. ηεο παξνχζαο Τ. 
Οπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ 
νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα είηε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο 
νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ 
θαζ΄ εαπηνχ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. ρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηεο «αζηηθήο 
επζχλεο έλαληη ηξίησλ» ηζρχνπλ νη φξνη ηεο παξ. 20.4.2. ηεο παξνχζαο Τ. 

(6) Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη ζπκβαηηθέο ΣεΠξν. Οπνηαδήπνηε δεκηά 
ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία 
θηι.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα Τ (βι. ΑΡΘΡΟ 
21. ηεο παξνχζαο Τ) πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ 
Αλάδνρν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
ζε ηξίηνπο ή θαη ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ. 

(7) Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο 
εξγαιείνπ θηι. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα 
παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα, πξνζιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη ην θαηάιιειν γηα ην 
ζθνπφ απηφ πξνζσπηθφ (θχιαθεο εκέξαο,  λπθηνθχιαθεο θηι.).  ε  πεξίπησζε απψιεηαο 
θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ηξίηνπο, ν 
Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή 
λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θηι., ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε 
δηθή ηνπ απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ, πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί απφ ην αζθαιηζηήξην 
ζπκβφιαην. 

(8) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα 
αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ΣεΠξν. 

(9) Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Αζηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

19.3. Δπζύλε ΚηΔ 

(1) Ζ επζχλε ηνπ ΚηΔ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην ΑΡΘΡΟ 2. 
ηεο παξνχζαο Τ.  Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαηά ην βαζκφ πνπ δελ 
θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ νξίδνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 20. ηεο παξνχζαο 
Τ, ν ΚηΔ αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ απνδεδεηγκέλε 
ππαηηηφηεηά ηνπ θαη απφ ηηο αηηίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 20.3. ηεο παξνχζαο Τ. 

(2) Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα 
ππνζηνχλ δεκηέο, πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν ΚηΔ, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνχην ηελ 
Τπεξεζία θαη ζα δηθαηνχηαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο 
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απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηα αζθαιηζηήξηα 
ζπκβφιαηα πνπ νξί- δνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 20. ηεο παξνχζαο Τ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα θαη ζην Άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

19.4. Πλεπκαηηθά θαη βηνκεραληθά δηθαηώκαηα 
 

(1) ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα πιηθά, κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ ή ηξφπνη εξγαζίαο, απφ ηα 
απαηηνχκελα γηα ην έξγν, θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα 
επξεζηηερλίαο, ηα έμνδα απφθηεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε απφ ηνλ ΚηΔ. 

(2) Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε παξάηππε ή παξάλνκε 
ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, κεζφδσλ, κειεηψλ, κεραλεκάησλ, ινγηζκηθψλ θηι., πνπ 
θαιχπηνληαη απφ πλεπκαηηθά ή βηνκεραληθά δηθαηψκαηα ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. 

(3) Αλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη, ζθφπηκα ή αζέιεηα, λα απνθηήζεη κε νξζφ θαη λφκηκν ηξφπν ηα 
αλσηέξσ δηθαηψκαηα, ε παξάιεηςε απηή ζεσξείηαη αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη επηζχξεη ηηο 
αθφινπζεο θπξψζεηο: 

i. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη, κε κνλνκεξή ελέξγεηα ηνπ, λα ηνπ παξαθξαηήζεη απφ ηνλ πξψην 
επφκελν ινγαξηαζκφ ή λα εθπέζεη απφ ηηο εγγπήζεηο γηα θαιή εθηέιεζε ην πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα (πλεπκαηηθά, βηνκεραληθά ή επξεζηηερλίαο), ή ην πνζφ 
ζην νπνίν ηπρφλ ζα θαηαδηθαζηεί ή ζπγθαηαδηθαζηεί απφ ηνλ θάηνρν ηνπ δηθαηψκαηνο. 
Σνχην ηζρχεη έζησ θαη αλ ε ζρεηηθή δίθε δελ έρεη ηειεζηδηθήζεη. Ο φξνο απηφο έρεη ηζρχ, 
αλ ε πξνβιεπφκελε ζην ΑΡΘΡΟ 20. ηεο παξνχζαο Τ αζθάιηζε δελ θαιχπηεη θαη ηελ 
πεξίπησζε απηή. 

ii. Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΦΑΛΗΖ 

20.1. Γεληθέο απαηηήζεηο αζθάιηζεο 

(1) Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα 
ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά, Ν.Γ.400/70 φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ.118/85, Ν.489/76 φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΠΓ.237/86 θαη 
ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν.1569/85, ΠΓ.1019/81, ΠΓ.118/85, Ν.1256/82, Ν.1418/84, ΠΓ.609/85, 
Ν.1380/85. Οκνίσο, εθφζνλ ην έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο ΔΔ, ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

(2) Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

(3) Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.400/1970.  Οη 
αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΝΓ.400/1970 θαη ζπλεπψο δελ γίλνληαη 
δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ έξγνπ. 

(4) Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, ζα 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην 
ΝΓ.400/1970, φπσο ηζρχεη. 

(5) Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν 
ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, 
ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο 
απαιιαγέο, εμαηξέζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θηι., θαη ν Αλάδνρνο παξακέλεη 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/θαη πξάγκαηα θαη 
πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ. 
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(6) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο : 

- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο 

- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαη 

- ζα ηπγράλνπλ ηεο απνδνρήο  ηνπ ΚηΔ. 

Ζ απνδνρή ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα φηη νη φξνη ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ 
αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

(7) Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, πνπ απνηειεί αζθαιηζηηθφ 
βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο 
αζθάιηζεο, ζα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ. 

(8) Οη γεληθνί φξνη αζθάιηζεο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ην Ν.489/76 
θαη ην ΠΓ.237/86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε απφ 
ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. 

(9) Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ 
λα θαιχπηνπλ θαη' ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο) πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 20.4., 20.5. θαη 20.6. θαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξ. 20.7. ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

(10) Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα έρνπλ δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο - κέιε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή / θαη ηνπ ΔΟΥ. 

(11) Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε Δπξψ. 

(12) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ : 

- θάζε ζηνηρείν πνπ έζεζε ν ΚηΔ ππφςε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

- θάζε ζηνηρείν απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο 

- θάζε ζηνηρείν απφ ηηο έξεπλεο / κειέηεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάιεη σο Αλάδνρνο θαηά ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ 

- θάζε ζηνηρείν απφ ηηο κειέηεο πνπ ν ΚηΔ ζέηεη ππφςε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θηι. 
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(13) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα: 

- - λα επηθνηλσλεί απ' επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο. 

- - λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. 

- - λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα 
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο. 

(14) Καηά ηελ ππνβνιή ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ηεο παξ. 20.4. ηεο παξνχζαο Τ, νη 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο Άξζξνπ ηεο Τ θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην 
θαιχπηνληαη πιήξσο θαη ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα ππφςε άξζξα. Όκνηα, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ηεο παξ. 20.6. 
ηεο παξνχζαο Τ, εθφζνλ ηνχην αλαθέξεηαη ζε αζθαιηζηήξην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 
(Project cover) θαη φρη ζε αζθαιηζηήξην εηήζηαο βάζεο ησλ κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ (Annual 
open cover) κε φξην θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα 
πξέπεη λα ππνβάιινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηδίνπ πεξηερνκέλνπ κε ηελ πξνεγνχκελε 
ππνπαξάγξαθν. 

(15) Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ : 

i. Οη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (ειιεληθέο θαη αιινδαπέο) ππφθεηληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 
αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε 
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πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηεο παξ.2, ηνπ Άξζξνπ 23 ηνπ ΝΓ.400/1970 είλαη 
άθπξν. 

ii. Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ 
επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

 

20.2. Δηδηθέο  ξήηξεο  γηα  ηηο  πεξηπηώζεηο  κε  ζπκκόξθσζεο  ηνπ  Αλαδόρνπ  κε  ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ 

(1) Αλ  απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ή ηξνπνπνίεζε ησλ  φξσλ  ηεο αζθαιηζηηθήο 
ζχκβαζεο ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία 
έθπησζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο 
ηνπ ππνρξεψζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ 
ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο). Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο 
ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο δέθα πέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 

(3) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ηζρχζνπλ 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4., (3) ηεο παξνχζαο Τ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη νη ηφθνη 
ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη: 

- γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο, 

- θαη γηα ηα ηπρφλ ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ 
νθεηινκέλσλ πνζψλ. 

(4) ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην 
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ 
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ θαηέβαιε, 
πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ηνπ παξφληνο. 

(5) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 
εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ησλ αζθαιηζηεξίσλ. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα 
εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ παξάγξαθν 20.2., (3). 

(6) ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή 
ζχκβαζε, παξαιείςεη ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκηά θηι., γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ηεο κε εμνθιεκέλεο δεκηάο ή βιάβεο ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θηι., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν 
πνζφ θαη ζα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα ζχκθσλα κε ηε σο άλσ παξάγξαθν 
20.2. (3). 

(7) ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην 
έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ 
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα 
αλσηέξσ. 

 

20.3. Γηαδηθαζία ειέγρνπ από ηνλ ΚηΔ ηεο επάξθεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ 

(1) Ο ΚηΔ ζα ειέγρεη ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ηεο 
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 
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(2) Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία, θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, 
ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 20.4. θαη 20.6. ηεο παξνχζαο Τ. Γεθηή γίλεηαη 
επίζεο επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο / ησλ αζθαιηζηηθήο / ψλ εηαηξίαο / ηψλ (Cover 
Note Policy) ζπλνδεπφκελε απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 20.1. (14) ηεο 
παξνχζαο Τ. 

(3) Σα ελ ιφγσ αζθαιηζηήξηα ζα ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο 
πξνθαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα σο άλσ αζθαιηζηήξηα ζα έρεη 
πεξηιεθζεί φξνο φηη ν ΚηΔ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή φισλ ησλ 
ζρεηηθψλ απαηηήζεψλ ηνπ. 

(4) ε πεξίπησζε αληηξξήζεσλ ηνπ ΚηΔ επί ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη 
πιήξε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΚηΔ.  Πξνο ηνχην, εληφο δέθα πέληε (15) ε- 
κεξψλ απφ ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ ΚηΔ, ζα ππνβάιεη ηελ αλακνξθσκέλε 
αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξνο επαλέιεγρν. 

(5) Αλ θαη ε λέα αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ πιεξνί ηνπο φξνπο απνδνρήο ηεο απφ ηνλ ΚηΔ, ηφηε ν 
ΚηΔ δχλαηαη λα εθαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 20.2., (1) ηεο παξνχζαο Τ. 

(6) ε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ ΚηΔ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ην πξψην αζθάιηζηξν 
θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ θάζε αζθαιηζηηθή ζχκβαζε κε ηα απνδεηθηηθά θαηαβνιήο 
ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ, ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 10.2.2 ηεο παξνχζαο Τ. 

(7) Ο έιεγρνο ή ε ζησπειή απνδνρή αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν, 
νχηε απνκεηψλεη νπνηαδήπνηε επζχλε ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ην παξφλ Άξζξν θαη γεληθά ηε 
ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

(8) Αλ ν Αλάδνρνο δελ ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 20.3., (4) ή (5), ν 
ΚηΔ δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην Άξζξν 160 ηνπ Ν. 4412/16 ή 
λα ζπλάςεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα κε αζθαιηζηηθή εηαηξία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζην 
φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

20.4. Αζθάιηζε εξγαζηώλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

20.4.1. Ειάρηζηε θάιπςε αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ «θαηά παληόο θηλδύλνπ» 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, γηα ην 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ αλαπξνζαξκνγψλ απηνχ 
(ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
ηελ  αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ην πξαγκαηηθφ 
ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ έξγνπ. 

(3) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο, 
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ηπραία 
πεξηζηαηηθά, αηθλίδηα γεγνλφηα, θπζηθά θαηλφκελα, ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ή ιάζνο ηεο 
κειέηεο νπνζελδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη ή / θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά ελζσκαησκέλα 
πιηθά, θαθνηερλία / ιαλζαζκέλε εξγαζία, πιεκκειή / ειιηπή ζπληήξεζε θηι.   Δπίζεο ε 
αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα: 

- βιάβεο / θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη 
εμαηξεηηθά ζπάληαο εκθάληζεο (δελ ζα ζεωξνύληαη πεξηζηάζεηο αλωηέξαο βίαο) 

- βιάβεο / θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα 
ζπκβάληα (δελ ζα ζεωξνύληαη πεξηζηάζεηο αλωηέξαο βίαο). 

Όκνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα θάζε θχζεο πιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο 
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν. 
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- Γηα πιηθέο δεκηέο ζεηηθέο ή απνζεηηθέο ζε πξάγκαηα ηξίησλ, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεκησζέλησλ ηξίησλ : 

 
200.000 € 

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ θαη’ άηνκν θαη αηχρεκα: 150.000 € 

- Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην ηξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παζφλησλ: 

 
1.000.000 € 

 

(4) Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ ηηο 
αηηίεο πνπ ζεκειηψλνπλ πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΑΡΘΡΟ 21. ηεο 
παξνχζαο Τ. 

(5) ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο. 

(6) Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη νη κφληκεο ή / 
θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη 
κεραληθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

(7) Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

20.4.2. Αζθάιηζε θαηά ζσκαηηθώλ βιαβώλ θαη δεκηώλ ηδηνθηεζίαο (Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο 
έλαληη ηξίησλ) 

(1) Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε «αζηηθή επζχλε» ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηξίησλ θαη νη 
αζθαιηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο, 
ςπρηθή νδχλε, εζηθή βιάβε θαη πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα θαη θηλεηά ή θαη δψα, πνπ 
πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, 
ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, 
νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.  Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο / 
εγθαηαζηάζεηο. 

(2) Σα φξηα απνδεκίσζεο απφ ηελ αζθάιηζε, ζε έλα απηνηειέο αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο 
έλαληη ηξίησλ ζα είλαη, θαηά πεξηζηαηηθφ, φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

 
 
 
 
 
 

(3) Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ νξίδεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
αζθάιεηαο ζε 2.000.000 €. 

(4) Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ ζα αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη κε ην πέξαο 
ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

 
 
 
 
 
 

20.4.3. Αζθάιηζε Κπξίνπ Μεραληθνύ Εμνπιηζκνύ 

(1) Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα θαιχπηεηαη θαη ν βαζηθφο ή 
εμεηδηθεπκέλνο κεραληθφο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ. 

(2) ην αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 
ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα 
παξέρεηαη γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή 
ηνπιάρηζηνλ ίδηαο δπλακηθφηεηαο. 

(3) Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο 
(εμαηξνπκέλσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεο κεραληθψλ / ειεθηξνινγηθψλ / ειεθηξνληθψλ θηι. 
βιαβψλ), πνπ νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ αλσηέξα βία, αλζξψπηλν ιάζνο ή / θαη ηπραία 
πεξηζηαηηθά. 
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(4) Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ 
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκηά ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θηι. αθφκε θαη γηα πεξίπησζε 
αλσηέξαο βίαο. 

(5) Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηε κεηαθίλεζε, ηε κεηαθνξά θαη ηνπο 
ηπραίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 
 

20.5. Αζθάιηζε πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 

(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην 
πξνζσπηθφ, εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο. 

(2) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, 
εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, 
αλαγλσξηζκέλεο απφ ην Κξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ 
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΗΚΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα 
ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, 
πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(3) Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Άξζξνπ, ν δε Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
ππφςε ειέγρσλ. 

(4) Οη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην 
πέξαο ηεο πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

 
 

20.6. Αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζπκβνύισλ κεραληθώλ / κειεηεηώλ 

(1) Ο Αλάδνρνο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, κε αλεμάξηεην αζθαιηζηήξην, ηεο 
επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ θαη ηπρφλ ζπκβνχισλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
γηα ηελ ηπρφλ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ην έξγν έλαληη θηλδχλσλ ή ζπλεπεηψλ πνπ ζα απνξξένπλ  
απφ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο εθ κέξνπο ησλ  κειεηεηψλ  / ζπκβνχισλ (Professional 
Indemnity Insurance - Project cover).  ηελ πεξίπησζε πνπ ν κειεηεηήο ή έλαο ή πεξηζζφηεξνη 
επί κέξνπο κειεηεηέο (απφ νκάδα κειεηεηψλ) δηαζέηνπλ αζθαιηζηήξην επαγγεικαηηθήο επζχλεο 
ζε εηήζηα βάζε (Αnnual Open Cover), κε φξηα θάιπςεο ηνπιάρηζηνλ ηα δεηνχκελα, ηφηε είλαη 
δπλαηφ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. 

(2) Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη ηελ επζχλε ησλ κειεηεηψλ (γηα ηηο κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ 
απφ ηνλ ίδην ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Τ) πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Αζηηθφ Κψδηθα 
θαη απφ ην Ν. 4412/16.  Καη΄ ειάρηζην, ζα θαιχπηεη ζσκαηηθέο βιάβεο / ζάλαην θαη άκεζεο / 
έκκεζεο πιηθέο δεκίεο ηξίησλ πνπ απνξξένπλ απφ ακέιεηα / ζθάικα / παξάιεηςε ζε ζρέζε κε 
ηελ εθπνλεζείζα κειέηε ή ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πκβνχινπ.  Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα 
θαιχπηνληαη θαη θάζε θχζεο δηθαζηηθά έμνδα θαη δαπάλεο θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο 
επαλαζρεδηαζκνχ, αλαζεψξεζεο ή δηφξζσζεο ηεο κειέηεο, εθφζνλ πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ 
κειεηεηή. 

(3) Σα φξηα απνδεκίσζεο γηα ελδερφκελεο δεκηέο απνδηδφκελεο ζε επαγγεικαηηθή επζχλε κειεηεηή 
/ ζπκβνχινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

- - Αλά απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ 1.000.000 € 

- - Αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.000.000 €. 

(4) ην αζθαιηζηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα, φηη ν έιεγρνο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ 
ΚηΔ δελ πεξηνξίδεη ηηο επζχλεο ηνπ αζθαιηζηή. 

(5) Σν αζθαιηζηήξην, απφ θεξέγγπεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ ΚηΔ, καδί 
κε ην βαζηθφ αζθαιηζηήξην θάιπςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο παξ. 20.4. ηεο παξνχζαο 
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Τ γηα ζρεηηθφ έιεγρν, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ. Γεθηή  γίλεηαη επίζεο 
επίζεκε βεβαίσζε αζθάιηζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ (Cover Note Policy) ζπλνδεπκέλν 
απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 20.1. (14), αλσηέξσ. 

(6) Ωο ρξφλνο παξαγξαθήο ηεο επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζχλεο κειεηεηψλ / ζπκβνχισλ ζα 
ζεσξείηαη ε εμαεηία απφ ηελ έγθξηζε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ. 

 
 

20.7. Δηδηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην αζθαιηζηήξην ηνπ έξγνπ 

ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξ. 20.4. θαη 20.6. ηεο παξνχζαο Τ ζα 
πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

(1) ηελ  έλλνηα ηεο ιέμεο «Αζθαιηδφκελνο» πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην θάζε θχζεο 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ΚηΔ, ε εθπξνζσπνχζα απηφλ 
Τπεξεζία θαη ηα εληεηαικέλα φξγαλά ηεο, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη / Μειεηεηέο ηνπ έξγνπ. 

(2) Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο απηφλ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη ζχκβνπινη 
ηνπ ΚηΔ (ή / θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη ηξίηα πξφζσπα, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 
παξαξηήκαηνο «δηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ» (cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ 
αζηηθή επζχλε αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ. 

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ 
θαηά: 

- - ηνπ Αλαδφρνπ 

- - ή / θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, κειεηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ηνπ 

- - ή / θαη ηνπ ΚηΔ 

- - ή / θαη ησλ εθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ ή / θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπο 

- - ή / θαη κέξνπο ή / θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ 

κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκηά απφ πξάμε ή 
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο έλαληη 
ηξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε ή / θαη δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή 
παξάιεηςε ησλ αλσηέξσ. Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο 
γηα άξζε ηπρφλ θαηαζρέζεσλ θηι., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ 
πνζψλ πνπ αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ. 

(3) ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ε 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκηά θηι. απνδεκίσζε, 
πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε ηεο 
Τπεξεζίαο. Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ 
ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο ή άιινπ είδνπο εληνιή ή 
εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο 
γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία 
απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία 
κεηά απφ αίηεζε ηεο ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ 
Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία κε θαλέλα ηξφπν δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη 
ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

(4) Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ηεο Τπεξεζίαο, 
ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο, ησλ ζπκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ 
ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή δεκηά νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη 
εζειεκέλε, ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

(5) Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο 
αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία. 
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(6) Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ησλ παξ. 20.4. θαη 20.6. ηεο παξνχζαο Τ, ζα 
θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή / θαη ησλ πκβνχισλ ηεο ή / θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 
ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην Άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο). 

 
 

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

21.1. Οξηζκόο ηεο αλσηέξαο βίαο – γεληθέο επηζεκάλζεηο 

(1) Γηα βιάβεο ζην έξγν πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 
157 ηνπ Ν. 4412/16. 

(2) Ωο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ 
απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

- πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, 

- αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο 
ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

- βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 
θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

- αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 
ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

- άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη πνπ: 

- δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

- δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Α.Κ., 

- δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή 
ηνπο κε ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

(3) Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα 
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο 
βίαο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

(4) Σν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ, 
ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 

 
 
 
 
 

21.2. Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

(1) Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα παξεκπνδηζηεί 
ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε ζα 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο γηα ην γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ 
ππφςε αλσηέξα βία θαη ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή 
ζα παξεκπνδηζηεί λα εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηεζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν κέξνο έιαβε γλψζε ή ζα έπξεπε 
λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή ηνπ 
αλσηέξα βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί 
νξηζηηθά, ε αλσηέξσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκέξεο. 

(2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα ηζρχζεη 
γηα ππνρξεψζεηο νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή 
νθεηινκέλσλ πξνο ζην άιιν κέξνο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 
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21.3. πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 

Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε εηδνπνίεζε 
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 21.1. ηεο παξνχζαο. 

 

 

 

21.4. Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ Τπεξεζία, δηθαηνχηαη, 
ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο 
αλσηέξαο βίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο ή επλντθφηεξνπο απφ 
εθείλνπο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Άξζξν, ε ππφςε ππνρξέσζε εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο δελ 
αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ ΚηΔ θαη ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο 
πιήξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ ΚηΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξνχζα. 

 

 

 

21.5. Πξναηξεηηθή ιύζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Δθφζνλ ε εθηέιεζε φισλ ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ παξεκπνδίδεηαη επί κηα ζπλερή ρξνληθή πεξίνδν 
πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, εμ αηηίαο πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 21.2. ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ιχζε 
ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην ΑΡΘΡΟ 18. ηεο παξνχζαο Τ. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΑΞΗΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΔ 

 

22.1. Αμηώζεηο Αλαδόρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 174  ηνπ Ν. 4412/16. 

 

22.2. Δπηιύζεηο δηαθνξώλ 

Γηα ηελ επίιπζε δηαθνξψλ (Γηνηθεηηθή, Γηθαζηηθή θαη Γηαηηεηηθή), ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 

174, 175 θαη 176 ηνπ Ν. 4412/16. 

 

 
Κάξπζηνο Ννέκβξηνο 2018 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: 

 την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 

 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού, 

 την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, 

 την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, 

 την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και 
θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια 
και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος με την προσφορά του οφείλει να έχει εκτιμήσει τους κινδύνους που ενέχονται κατά την 
υλοποίηση της σύμβασης (risks) και να έχει συντάξει σχέδιο αντιμετώπισης τους. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με 
τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει μαζί με την 
Τεχνική Προσφορά του. 

 
2. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
2.1 Διαθέσιμη έκταση 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Καρύστου έχει κατασκευαστεί σε γήπεδο εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Καρύστου, συνολικής επιφάνειας 32 στρεμμάτων. 

Το γήπεδο βρίσκεται περίπου 1990 νοτιοδυτικά της πόλης της Καρύστου, σε υψόμετρο 
κυμαινόμενο από +17 μ έως +30 μ. - ανάγλυφο με διαφορετικά επίπεδα –, στη θέση Λιβαδάκι, 
απέναντι της νησίδας Αγία Πελαγία. 

Τα έργα επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ θα κατασκευαστούν εντός του γηπέδου 
αυτού. 

 

2.2 Γεωτεχνικά στοιχεία 

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του 
υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ 
και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

 

2.3 Δίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα συμπληρωματικά δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, το δίκτυο ομβρίων (όπου απαιτείται), καθώς και το 
δίκτυο πόσιμου νερού, εάν απαιτηθούν, θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων με δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου. 

 

2.4 Προσαγωγή λυμάτων 

H είσοδος των λυμάτων γίνεται από το τελικό αντλιοστάσιο της πόλης της Καρύστου στο φρεάτιο 
εισόδου της υφιστάμενης μονάδας. 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο δίκτυο συλλογής 
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και προσαγωγής των λυμάτων στην ΕΕΛ πέραν της σύνδεσης του πέρατος του καταληκτικού 
αγωγού με τη νέα μονάδα προεπεξεργασίας, η οποία θα γίνει ανάντη του σημείου κατάληξης του 
αγωγού. 

 

2.5 Διάθεση λυμάτων 

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται σήμερα στη θάλασσα με χρήση χερσαίου αγωγού 
μήκους 100 μ. και υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 500 μ. και σε βάθος 50 μ.. 

Για την εκβολή υπάρχει διαθέσιμο μανομετρικό 21,80 m. Για αγωγό Φ200 υπάρχουν απώλειες σε 
παροχή αιχμής Β' φάσης 250 m3/h της τάξεως του 3,5 μσυ/100 μ.μ. Για αγωγό μήκους 500 m στη 
θάλασσα και 100 m στη ξηρά και συμπεριλαμβανομένων απωλειών εισόδου και εξόδου, το 
διαθέσιμο μανομετρικό είναι επαρκές, και ιδιαίτερα μάλιστα αφού υπάρχει και κάποια μείωση της 
αιχμής κατά 10-20% κατά τη διέλευση των λυμάτων μέσω των μονάδων της εγκατάστασης 
επεξεργασίας. 

Το φρεάτιο εκβολής και ο αγωγός διάθεσης επαρκούν για τη λειτουργία της Β΄ Φάσης και 
προτείνεται να παραμείνουν λειτουργικά ως έχουν. Για λόγους εξασφάλισης της επάρκειας του 
αγωγού και αποτελεσματικότερης διάχυσης απαιτείται η ενίσχυση του αριθμού των στομίων 
διάχυσης. 
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3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού λυμάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω 
υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Παράμετρος Μονάδα Α' φάση Β΄ Φάση 

Πληθυσμός pe 6500 13000 

Βοθρολύματα m3/d 150 300 

Ειδική παροχή λυμάτων Lit/pe/d 200 200 

Συνολική Ημερήσια 
παροχή 

m3/d 1450 2900 

Μέση ωριαία παροχή Q24 m3/h 60 120 

Αιχμή δικτύου m3/h 127 250 

Φορτία ανά κάτοικο 
   

 BOD5 gr/d 60 60 

 SS gr/d 70 70 

 N gr/d 10 10 

 P gr/d 3,5 3,5 

Ειδικά φορτία 
βοθρολυμάτων 

   

 BOD5 mg/l 1000 1000 

 SS mg/l 800 800 

 N mg/l 200 200 

 P mg/l 100 100 

Ολικά φορτία 
   

 BOD5 Kg/d 540 1080 

 SS Kg/d 635 1270 

 N Kg/d 95 190 

 P Kg/d 38 76 

Συγκεντρώσεις 
   

 BOD5 mg/l 372 372 

 SS mg/l 438 438 

 N mg/l 66 66 

 P mg/l 26 26 

Θερμοκρασία λυμάτων 0C 22 22 

Περιττωματικά 
κολοβακτηριδοειδή 

 
FC / 100 ml 

 
30 x 106 

 
30 x 106 
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Ως χειμερινή φάση ορίζεται η φάση που αντιστοιχεί στο 70% των πληθυσμιακών, υδραυλικών και 

ρυπαντικών δεδομένων της θερινής φάσης, με θερμοκρασία 12oC και διάρκεια 265 ημέρες. 

 
Ως Α' φάση ορίζεται η υφιστάμενη κατάσταση και ως Β' φάση ορίζεται το δημοπρατούμενο έργο με 

το οποίο προβλέπεται επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης με επάρκεια 

20ετίας. 

 

Η μέση ημερήσια παροχή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των καταναλώσεων και των 
βασικών μεγεθών της βιολογικής επεξεργασίας. 

Η παροχή αιχμής χρησιμοποιείται για τους υδραυλικούς υπολογισμούς καθώς και την 
διαστασιολόγηση μονάδων και παραμέτρων σχεδιασμού των οποίων η διαστασιολόγηση εξαρτάται 
από αυτήν. Διευκρινίζεται ότι για τον σχεδιασμό των μονάδων, όπου αναφέρονται κριτήρια και 
παράμετροι σχεδιασμού που υπολογίζονται στην παροχή αιχμής που διέρχεται από την εκάστοτε 
μονάδα, σαν παροχή αιχμής λαμβάνεται η πραγματική παροχή αιχμής που διέρχεται από την 
μονάδα (π.χ. παροχή αντλιοστασίου αν ανάντη της μονάδας υπάρχει αντλιοστάσιο κ.λπ.). 

 

 

3.2 Όρια εκροής 

Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω όρια: 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστον 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/97 και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους: 

• BOD5 < 25 mg/lt 

• COD < 120 mg/lt 

• SS < 30 mg/lt 

• Νtotal < 10 mg/lt 

• Φωσφόρος < 2 mg/lt 

• DO ≥ 5 mg/lt 

• Λίπη και έλαια =0 

• Επιπλέοντα στερεά =0 

Το 95 % των λαμβανομένων δειγμάτων θα ευρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων. 

Όσον αφορά στα παραπροϊόντα της προεπεξεργασίας αυτά είναι εσχαρίσματα, άμμος και λίπη 
από την προεπεξεργασία, καθώς και η σταθεροποιημένη αφυδατωμένη ιλύς από τη βιολογική 
διεργασία θα μεταφέρεται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. 

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 
20% πριν την τελική της διάθεση. 
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3.3 Λοιπές απαιτήσεις 

(1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΑΕΠΟ Α.Π.2496/30.08.1999 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ΑΕΠΟ Α.Π.62979/6617/8.9.2008 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τροποποίηση 
ΑΕΠΟ Α.Π.78826/7573/27.10.2009 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παράταση ΑΕΠΟ 
Α.Π.3698/157458/23.09.2016 Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας) επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Τεύχους. 
Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικοί όροι είναι υποχρεωτικοί σε ότι αφορά απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας (τήρηση ορίων εκροής, όρια εκπομπών θορύβου και οσμών, μέτρα αντιρρύπανσης, κλπ). 
Σε επιμέρους θέματα που αφορούν τον τεχνικό σχεδιασμό της εγκατάστασης, ο διαγωνιζόμενος 
μπορεί αιτιολογημένα να παρεκκλίνει, είναι όμως αποκλειστικά υπεύθυνος αν κηρυχτεί ανάδοχος και 
πριν ξεκινήσει την κατασκευή να εισηγηθεί τις όποιες τροποποιήσεις στην αρμόδια υπηρεσία που έχει 
εκδώσει τους περιβαλλοντικούς όρους, να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες και να πάρει την έγκριση 
τους. 

(2) Για την μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης (εσχαρίσματα, λίπη 
και άμμος) θα διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. 

(3) Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30%. 

(4) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 60dBA. 

(5) Η μελέτη και ο σχεδιασμός όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των τευχών δημοπράτησης ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), 
όπως ισχύει σήμερα και θα υπόκεινται στην έγκριση της ΕΠΑΕ, όπως λειτουργεί σήμερα. 
Ταυτοχρόνως θα ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου 
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000), του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ. 2000), του ΚΕΝΑΚ, του 
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ2016), του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων 
Σκυροδέματος, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

(6) Αερισμός 

Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

Η μέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: 

ΑΟR = 0,6·BOD5,R + 4,57·NN - 2,85·ΝDN + 0,024·MLSS·Vbio·Re 

όπου: 

AOR : απαιτούμενο οξυγόνο σε συνθήκες πεδίου, kg/d 

BOD5,R : oλικό απομακρυνόμενο BOD5, kg/d 

ΝN : αμμωνιακό άζωτο προς νιτροποίηση, kg/d 

ΝDN : άζωτο (Ν-ΝΟx) προς απονιτροποίηση, kg/d 

Vbio : όγκος βιολογικής επεξεργασίας, m3 

Re : ρυθμός κατανάλωσης Ο2 λόγω ενδογενούς αναπνοής, kgO2 

Re=3,1·1,07 (T-20) 

T : Θερμοκρασία υγρού, oC 

MLSS : Η συγκέντρωση ανάμικτου υγρού (kg/m3) 
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Για τον υπολογισμό της ωριαίας αιχμής ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της μέσης 
ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον. 

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρμόζεται η σχέση: 

                          AOR · C20

SOR 
1,024 

T20 
α  β  C

T
 - DO

, όπου: 

 SOR ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d[ 

 C20 συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,07 mg/l) 

 CT συγκέντρωση κορεσμού σε καθαρό νερό (για θερμοκρασία Τ0C) 

 DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 

 α διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό 

 β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού (β = 0,95). 

 Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάμικτο υγρό (α) λαμβάνεται από την σχέση: 

α = e-0,084xMLSS , όπου: 

 MLSS συγκέντρωση ανάμικτου υγρού σε [kg/m3] 

 
(7) Βιολογικός αντιδραστήρας 

 Ο υπολογισμός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική 
ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση: 

R  
N 

D
 

(NO3  N )EFF 

 
, όπου: 

 ΝD ημερήσια ποσότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d] 

 (ΝΟ3-Ν)EFF ημερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] 

 
 Κατά τους υπολογισμούς της βιολογικής βαθμίδας δεν θα ληφθεί υπόψιν απομείωση 

BOD από τη λειτουργία της βιολογικής ή χημικής αποφωσφόρωσης 

 Η συγκέντρωση του οργανικού αζώτου στην έξοδο θα ληφθεί ίση ή μικρότερη των 2 

mg/l 

 Η συγκέντρωση του ΝΗ4-Ν στην έξοδο θα ληφθεί ίση ή μικρότερη των 1,0 mg/l 

 Η συγκέντρωση του αφομοιούμενου αζώτου για σύνθεση δεν θα ξεπερνάει το 15% 

του εισερχόμενου αζώτου. 

 Για τον υπολογισμό της ανακυκλοφορίας της ιλύος: 

Η συγκέντρωση στερεών της επανακυκλοφορούσας ιλύος δε θα ξεπερνά τα 8000 
mg/l 

 Για τον υπολογισμό της παραγωγής ιλύος θα ληφθεί: 

Η παραγωγή ιλύος θα ληφθεί τουλάχιστον ίση με 55 g/κάτοικο στην οποία θα 
προστεθεί η παραγόμενη ιλύς - με βάση τους υπολογισμούς - από τις διεργασίες 
βιολογικής και χημικής αποφωσφόρωσης. 

(8) Η επιλογή των χαρακτηριστικών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι της διαβρωτικότητας του 
περιβάλλοντος που εκτίθεται η κάθε κατασκευή που ενσωματώνονται, ανεξάρτητα από την εφαρμογή 
προστατευτικών στρώσεων κάθε μορφής, πάχους και επιπέδου αντιμετώπισης - απομόνωσης του 
διαβρωτικού παράγοντα, που είτε προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή τους (προστατευτικών 
στρώσεων) από τα τεύχη δημοπράτησης, είτε επιλέγονται από τον διαγωνιζόμενο στα πλαίσια σχετικής 
δυνατότητας που θα αναφέρεται ρητώς στα τεύχη δημοπράτησης.  
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4. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασμού αυτών, παρουσιάζονται 
στον παρακάτω Πίνακα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά που θα 
τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα. 

 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 2 3 4 

Μονάδα βοθρολυμάτων Β Β  

Προεπεξεργασία    

Εσχάρωση Β Β  

Εξάμμωση Β Β  

Βιολογική βαθμίδα    

Βιοεπιλογέας- μεριστές βιολογικής βαθμίδας 
και καθιζήσεων 

Β Β 
 

Μονάδες Αποφωσφόρωσης Β Β  

Απονιτροποίηση – νιτροποίηση Β Β  

Κτίριο εξυπηρέτησης (φυσητήρων) Β Β  

Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας 
νιτροποιημένου ανάμικτου υγρού 

Β Β 
 

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος Β Β  

Αντλιοστάσιο περίσσειας Β Β  

Μονάδα καθίζησης Β Β  

Απολύμανση B Β  

Έργα διάθεσης Β Β  

Επεξεργασία ιλύος    

Πάχυνση δευτεροβάθμιας ιλύος Β Β  

Αφυδάτωση ιλύος Β Β  

Βοηθητικά δίκτυα Β Β  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν μονάδες, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, 
τηρώντας σε κάθε περίπτωση την προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση των εργασιών. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Τα αναφερόμενα στο παρόν τμήμα Β περιγράφουν το ειδικό αντικείμενο του έργου και παρέχουν 
τις απαραίτητες διευκρινίσεις για την ισχύ και την πιθανή τροποποίηση – συμπλήρωση των επί 
μέρους εδαφίων του τμήματος Γ που περιέχει τις ειδικές προδιαγραφές των έργων. Διευκρινίζεται 
ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των τμημάτων Β και Γ υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο 
τμήμα Β. Στο τμήμα Β θα περιλαμβάνονται και περιγραφή – προδιαγραφές τμημάτων που τυχόν 
αποτελούν αντικείμενο του έργου και δεν περιλαμβάνονται στο τμήμα Γ (π.χ. έργα  προσαγωγής). 

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά στα έργα επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Καρύστου έτσι ώστε να καλύπτεται η προβλεπόμενη 
αύξηση του πληθυσμού στην 20-ετία και να εξασφαλίζονται τα προβλεπόμενα από τους 
Περιβαλλοντικούς όρους αποτελέσματα εκροής της. 
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Η μέθοδος επεξεργασίας της ΕΕΛ, μετά τα έργα αναβάθμισής της, θα είναι αυτή του 
παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου. Οι βιολογικές 
διεργασίες που θα επιτελούνται περιλαμβάνουν οξείδωση του οργανικού φορτίου με ταυτόχρονη 
νιτροποίηση και σταθεροποίηση της ιλύος, απονιτροποίηση, αποφωσφόρωση καθώς και μονάδα 
βιοεπιλογής. 

Στο δημοπρατούμενο έργο περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαιτούμενες εργασίες 
αποκατάστασης των υφιστάμενων έργων προεπεξεργασίας, απολύμανσης, επεξεργασίας ιλύος 
καθώς και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις σε όλα τα βοηθητικά έργα υποδομής. 

 
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρύστου αποτελείται από τις παρακάτω 
επιμέρους μονάδες: 

 Φρεάτιο άφιξης 

 Αεριζόμενο φρεάτιο υποδοχής βοθρολυμάτων 

 Εσχάρωση 

 Μετρητή παροχής 

 Αεριζόμενη εξάμμωση 

 Φρεάτιο διανομής προς αερισμό 

 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας και σταθεροποίησης λάσπης 

 Φρεάτιο διανομής προς καθίζηση 

 Δεξαμενή τελικής καθίζησης 

 Αντλιοστάσιο ιλύος 

 Μονάδα απολύμανσης  

 Παχυντής βαρύτητας 

 Κλίνες ξήρανσης 

 Αντλιοστάσιο στραγγισμάτων 

 Κτίριο διοίκησης 

 Τελικό φρεάτιο καθαρών 

 Αγωγό εκβολής 

 Αγωγό υπερχείλισης ασφαλείας της εγκατάστασης 

Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης της εγκατάστασης για συντήρηση ή επισκευή του 
δομικού μέρους ή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Με την παράκαμψη τα λύματα 
οδηγούνται απ’ ευθείας στο φρεάτιο εκβολής. 

Σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, ο τρόπος λειτουργίας του υφιστάμενου έργου είναι ο 
ακόλουθος: 

Στο φρεάτιο εισόδου καταλήγει αγωγός Φ 355 ΗDPE 10 atm από το κεντρικό αντλιοστάσιο της 
πόλης. Ο καταθλιπτικός αγωγός καταλήγει σε πιεζοθραυστικό φρεάτιο άφιξης, το οποίο φέρει 
ανοξειδωτική εσχάρα (χειροκαθαριζόμενη) για την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων. 

Στο ίδιο φρεάτιο καταλήγουν και τα βοθρολύματα από την εγκατάσταση υποδοχής και 
προαερισμού των βοθρολύματων. 

Στο σχεδιασμό της μελέτης εφαρμογής αναφέρεται ότι υπάρχει ειδικό φρεάτιο εκκένωσης 
βοθρολύματων κοντά στην είσοδο της ΕΕΛ και στο φρεάτιο άφιξης των λυμάτων. 
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Από το φρεάτιο εκκένωσης τα βοθρολύματα θα έπρεπε να οδηγούνται σε δεξαμενή συγκέντρωσης, 
η οποία θα λειτουργούσε ως ακολούθως: 

- Κλειστή και εφοδιασμένη με διάταξη ανάμιξης και αερισμού 

- Ανάδευση των βοθρολυμάτων για να επιτευχθεί οξυγόνωση και επίτευξη διαλυμένου 
οξυγόνου στην περιοχή από 0,5 ppm έως 1 ppm 

- Έλεγχος του περιεχομένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στη δεξαμενή 
υποδοχής 

- Λειτουργία σταθμού μέτρησης της ποιότητας των βοθρολυμάτων 

Οι παραπάνω λειτουργίες της μονάδας βοθρολυμάτων έχουν σήμερα υποβαθμιστεί. Τα 
βοθρολύματα εκκενώνονται σε φρεάτιο και με αγωγό διερχόμενο από τη δεξαμενή προαερισμού 
τους τροφοδοτούν σχεδόν απευθείας το φρεάτιο εισόδου της μονάδας εσχάρωσης. 

Τα λύματα και βοθρολύματα διέρχονται στη συνέχεια από τη μονάδα εσχάρωσης για την 
συγκράτηση των ογκωδών και μακρόινων στερεών. Η εγκατάσταση αυτή αποτελείται από δύο 
κανάλια. Στο πρώτο κανάλι είναι τοποθετημένη αυτόματη μηχανική εσχάρα με ανοίγματα ράβδων 
των 20 mm ενώ στο δεύτερο κανάλι είναι τοποθετημένη κεκλιμένη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα με 
ανοίγματα ράβδων επίσης 20 mm. 

Σε περίπτωση βλάβης ή έμφραξης της μηχανικής εσχάρας και με κατάλληλο χειρισμό 
θυροφραγμάτων που είναι τοποθετημένα στην αρχή κάθε καναλιού, τα λύματα οδηγούνται προς το 
παρακαμπτήριο κανάλι χειροκαθαριζόμενης εσχάρας. Επίσης, σε περίπτωση βλάβης και έμφραξης 
της αυτόματης εσχάρας απόντος του χειριστού, τα λύματα υπερχειλίζουν από υποβιβασμένο τμήμα 
του ενδιάμεσου των καναλιών, τοιχίου, στο κανάλι της χειροκαθαριζόμενης εσχάρας αποφεύγοντας 
έτσι πλημμύριση της περιοχής. 

Τα εσχαρίσματα της χειροκαθαριζόμενης εσχάρας συλλέγονται σε διάτρητο καλάθι στράγγισης το 
οποίο εκκενώνεται σε δοχεία αποθήκευσης προς απομάκρυνσή τους. Κατάντη της αυτόματης 
εσχάρας είναι εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των εσχαρισμάτων σε στραγγιστήριο. 
Τα εσχαρίσματα εκβάλλουν σε κλειστά δοχεία αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται η επαφή των 
χειριστών με αυτά. Για την αποφυγή οσμών από τα αποθηκευμένα εσχαρίσματα έχει προβλεφθεί η 
προσθήκη χλωρασβέστου. 

Από τη μονάδα εσχάρωσης τα λύματα τροφοδοτούν εγκατεστημένο δίαυλο PARSHALL με την 
κατάλληλη στένωση. Οι ενδείξεις του μετρητή παροχής εντέλλουν σειρά λειτουργιών της 
εγκατάστασης, όπως αερισμό, επανακυκλοφορία, δοσομέτρηση χλωρίου κ.λ.π. 

Από τη μονάδα μέτρησης παροχής τα λύματα τροφοδοτούν τον αεριζόμενο εξαμμωτή. Ο 
εξαμμωτής απομονώνεται με αφαιρετά ορθογώνια θυροφράγματα. Ο σχεδιασμός της μονάδας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη εφαρμογής του έργου, έγινε ώστε η ταχύτητα 
των λυμάτων να είναι της τάξης των 0,3 - 0,6 μ/δλ. Με την ταχύτητα αυτή προβλέπεται η 
συγκράτηση βαρέων εμπεριεχόντων στερεών που έχουν διαφύγει από τη μονάδα εσχάρωσης 
όπως άμμος, γυαλιά, χαλίκια και άλλα ανόργανα στερεά. 

Ο προσδιδόμενος αερισμός στη μονάδα αποκολλά τα οργανικά στερεά που συμπαρασύρονται από 
τη ροή και οδηγούνται στη μονάδα αερισμού. Η άμμος συγκεντρώνεται σε δίδυμους κώνους στον 
πυθμένα και διοχετεύεται με αεραντλίες σε μονάδα πλύσης και δοχεία απομάκρυνσης από όπου 
απομακρύνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα υγρά πλύσης της άμμου και τα συλλεγμένα 
στραγγίσματα επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου. 

Στον αεριζόμενο εξαμμωτή, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, επιτυγχάνεται απομάκρυνση 
διαμέτρου μεγαλύτερης των 0,2 mm. 

Πριν από τους αμμοσυλλέκτες είναι τοποθετημένο διάφραγμα που στόχο έχει συγκράτηση λιπών 
και επιπλεόντων. Η απομάκρυνσή τους γίνεται χειροκίνητα με κατάλληλο δίκρανο. 

Από τη μονάδα εξάμμωσης τα λύματα οδηγούνται με αγωγό στο μεριστή παροχής της βιολογικής 
βαθμίδας. Ο αγωγός, πριν την είσοδό του στο μεριστή παροχής, διέρχεται από φρεάτιο που με 
κατάλληλη διευθέτηση δικλείδων επιτρέπει την πλήρη παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας. 

Από το φρεάτιο διανομής τα λύματα οδεύουν προς τη δεξαμενή αερισμού. Στη δεξαμενή αερισμού 
τα λύματα εμπλουτίζονται με αέρα. 
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Ο αερισμός των λυμάτων γίνεται στη δεξαμενή αερισμού, τετραγωνικής κάτοψης, που στο κέντρο 
της και επί γέφυρας από σκυρόδεμα είναι τοποθετημένος επιφανειακός αεριστήρας κάθετου άξονα. 

Η δεξαμενή καθίζησης τροφοδοτείται από τη μονάδα αερισμού με διερχόμενο αγωγό κάτω από τον 
πυθμένα της και με κάθετη ανοδική πορεία εσωτερικά έως το κεντρικό τύμπανο της δεξαμενής. 

Τα λύματα εισέρχονται στη δεξαμενή, από το κάτω μέρος του τυμπάνου, στο μέσο του βάθους της 
περίπου, μέσω κατάλληλης διάταξης θραύσεως της ενέργειας για την αποφυγή αναταράξεων. Το 
κεντρικό τύμπανο χρησιμεύει σαν ανακλαστήρας της εισερχόμενης παροχής (φράγμα ηρεμίας), 
ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο η ταχύτητά της. 

Το διαυγές υγρό της επιφανειακής στρώσης υπερχειλίζει περιμετρικά της δεξαμενής καθίζησης, 
εντός καναλιού κατασκευασμένο με ελαφρά κλίση ώστε το διαυγές υγρό να συγκεντρώνεται σε 
εξωτερικό φρεάτιο και τελικά να καταλήγει στο φρεάτιο εισόδου της μονάδας απολύμανσης. 
Εσωτερικά των τοιχίων του καναλιού συλλογής των υπερχειλίσεων, είναι τοποθετημένος 
ρυθμιζόμενος υπερχειλιστής. 

Ο πυθμένας της δεξαμενής είναι διαμορφωμένος με κλίση ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά της 
ιλύος προς το κέντρο. Περιμετρικά της βάσεως της κολώνας, έχει κατασκευαστεί περιφερειακό 
κωνικό φρεάτιο στο οποίο συσσωρεύεται η ιλύς κατά την κυκλική κίνηση του ξέστρου του πυθμένα. 
Το ξέστρο αυτό είναι κατασκευασμένο από λάμες και είναι αναρτημένο από τη γέφυρα με ειδικό π 
σχήμα ώστε να μετακινεί την λάσπη προς το κεντρικό φρεάτιο συλλογής της ιλύος καλύπτοντας 
ολόκληρη την επιφάνεια του πυθμένα της δεξαμενής, χωρίς να αφήνει περιοχές συσσώρευσης 
ιλύος. 

Η λάσπη από τις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο 
επανακυκλοφορίας. 

Το αντλιοστάσιο επανακυκλοφορεί τη ενεργό ιλύ στο φρεάτιο ανάντη του μεριστή παροχής. Η 
ενεργός ιλύς αναμιγνύεται με αυτά και το σύνολο παροχής λυμάτων και ενεργού ιλύος 
τροφοδοτούν τη μονάδα αερισμού. Η επανακυκλοφορία λάσπης γίνεται από ζεύγος αντλιών (η μια 
εφεδρική). 

Μετά την καθίζηση τα διαυγασμένα λύματα οδηγούνται με αγωγό στο φρεάτιο εισόδου της 
χλωρίωσης. Στο φρεάτιο δοσομετρούνται και οι απαραίτητες ποσότητες διαλύματος 
υποχλωριώδους νατρίου για την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών. Η δεξαμενή 
χλωρίωσης είναι σχεδιασμένη για ελάχιστη επαφή λυμάτων 20 λεπτών στην παροχή αιχμής, και 
κατ' αναλογία της σχέσης Μέσης Παροχής / Αιχμή =1/2 στην κανονική τροφοδοσία της μονάδας με 
τη μέση παροχή ο χρόνος επαφής διπλασιάζεται. Τα κανάλια όδευσης των λυμάτων, είναι 
μαιανδρικής μορφής με μικρό πλάτος και μεγάλο μήκος όδευσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται 
η πλήρης ανάμιξη του δοσομετρούμενου διαλύματος με το σύνολο του όγκου των λυμάτων. 

Η χλωρίωση γίνεται από δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) ρυθμιζόμενης παροχής. 

Μετά τη χλωρίωση τα υγρά οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης του αγωγού εκβολής. Ο αγωγός 
αυτός έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής για παροχές αιχμής της Β΄ φάσης του 
έργου. 

Το φρεάτιο φόρτισης έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε από το ένα φρεάτιό του να τροφοδοτείται το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού και άρδευσης. 

Η πλεονάζουσα λάσπη αντλείται από τον πυθμένα της μονάδας καθίζησης προς τον παχυντή 
λάσπης. Η αντλία είναι τοποθετημένη στον οικίσκο επανακυκλοφορίας ιλύος. 

Στον παχυντή βαρύτητας και σε συνθήκες ηρεμίας γίνεται καθίζηση των στερεών στον πυθμένα και 
διαύγαση στην επιφάνειά του. Η προβλεπόμενη από την μελέτη εφαρμογής συγκέντρωση της 
λάσπης στον πυθμένα είναι της τάξης του 2,5%. 

Από τον παχυντή, η λάσπη τροφοδοτεί με βαρύτητα τις παρακείμενες κλίνες ξήρανσης. 

Τα υπερκείμενα υγρά της μονάδας πάχυνσης υπερχειλίζουν σε φρεάτιο και οδηγούνται στο δίκτυο 
στραγγισμάτων. 
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Στις κλίνες ξήρανσης η λάσπη υπόκειται σε φυσική αφυδάτωση με αναμενόμενο ποσοστό 
εμπεριεχομένων στερεών 40%, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη εφαρμογής. Μετά από παραμονή 10 
- 15 ημερών και πλήρη ξήρανση η λάσπη αφαιρείται χειρωνακτικά και απομακρύνεται μαζί με τα 
στερεά απορρίμματα. 

Τα υγρά στράγγισης της λάσπης επιστρέφουν στο τοπικό δίκτυο στραγγιδίων, που εξυπηρετεί και 
τον παχυντή βαρύτητας και καταλήγουν σε αντλιοστάσιο. Οι αντλίες μεταφέρουν τα στραγγίδια από 
τις κλίνες ξήρανσης και τον παχυντή στο φρεάτιο που εκρέει και η επανακυκλοφορούσα λάσπη 
ανάντη του μεριστή παροχής της βιολογικής βαθμίδας. 

Στο σχεδιασμό της μελέτης εφαρμογής προβλέπεται χώρος για τις μονάδες απονιτροποίησης και 
αποφωσφόρωσης καθώς και για τις μελλοντικές επεκτάσεις του έργου. 

Ο αγωγός απαγωγής των επεξεργασμένων λυμάτων από το φρεάτιο φόρτισης είναι τοποθετημένος 
υπογείως σε όλο το μήκος του. 

Υπάρχει περιμετρικά φράχτης περίφραξης με ανεπτυγμένες συστάδες δένδρων, καλλωπιστικών 
φυτών και πρασίνου. 

Η είσοδος στην εγκατάσταση γίνεται από θύρα εισόδου η οποία φέρει κλειδαριά ασφαλείας. 

 

 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

Το δημοπρατούμενο έργο περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες εργασίες επέκτασης και 
αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ, οι οποίες στην μορφή που παρουσιάζονται στην συνέχεια 
αποτελούν τα διακριτά τμήματα του έργου: 

- Νέα μονάδα προεπεξεργασίας 

- Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας έτσι ώστε να λειτουργεί ως εφεδρεία 

- Νέα μονάδα υποδοχής και προαερισμού βοθρολυμάτων 

- Μονάδα βιοεπιλογής 

- Νέος μετρητής παροχής 

- Μεριστής βιολογικής γραμμής 

- Μία επιπλέον μονάδα αερισμού με σύστημα διάχυσης 

- Αντικατάσταση εξοπλισμού της υφιστάμενης μονάδας αερισμού με σύστημα διάχυσης 

- Κτίριο φυσητήρων 

- Δύο μονάδες αποφωσφόρωσης 

- Δύο μονάδες απονιτροποίησης 

- Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ιλύος 

- Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας νιτροποιημένου ανάμικτου υγρού 

- Μεριστής παροχής καθιζήσεων 

- Μία επιπλέον μονάδα δευτεροβάθμιας καθίζησης ισοδύναμη με την υφιστάμενη 

- Αποκατάσταση δυσλειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της υφιστάμενης καθίζησης 

- Νέο αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης 

- Μονάδα χημικής αποφωσφόρωσης 

- Επέκταση δεξαμενής χλωρίωσης, ώστε να καλύπτει και την Β' φάση επέκτασης του έργου, με 
κατάλληλες τροποποιήσεις για την αποχλωρίωση των λυμάτων και τον μετααερισμό τους 

- Νέα μονάδα αποθήκευσης λάσπης 

- Νέα μονάδα αφυδάτωσης λάσπης 
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- Νέο κτίριο ενέργειας 

- Καθαίρεση των υφιστάμενων κλινών ξήρανσης 

- Τροποποίηση του υφιστάμενου παχυντή σε μονάδα βιομηχανικού νερού ή κατασκευή νέας 

- Καθαίρεση ή αλλαγή της χρήσης του οικίσκου των υφιστάμενων αντλιών επανακυκλοφορίας 

- Ενίσχυση του συστήματος αυτοματισμού / παρακολούθησης της λειτουργίας της εγκατάστασης 
με τα απαραίτητα νέα όργανα και νέο δίκτυο 

- Διαμόρφωση του χώρου των εγκαταστάσεων και βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας με 
ασφαλτόστρωση, διαχείριση ομβρίων, προσβασιμότητα στις μονάδες κ.λ.π 

- Αναδιάταξη των δικτύων λυμάτων, ιλύος, στραγγιδίων, ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της νέας διάταξης των έργων 

- Οικίσκος χημικών για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της χημικής αποφωσφόρωσης, της 
χλωρίωσης - αποχλωρίωσης καθώς και του πιεστικού συγκροτήματος του δικτύου 
βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. 

- Στόμια διαχυτήρων 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Οι εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ που αφορούν επεμβάσεις σε 
υφιστάμενες κατασκευές είναι οι ακόλουθες: 

Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας  

Η υφιστάμενη μονάδα διατηρείται ως εναλλακτική λύση, στις περιπτώσεις συντήρησης ή 
αποκατάστασης βλάβης της νέας μονάδας. Ως εκ τούτου, απαιτούνται εργασίες Π/Μ για τη 
συντήρηση – αποκατάσταση των επιμέρους δομικών στοιχείων της μονάδας (π.χ. επικαλύψεις 
οπλισμών στα τοιχώματα, επιχρίσματα, μεταλλικές κατασκευές κλπ) 

 

Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη μονάδα βοθρολυμάτων 

Η υφιστάμενη μονάδα καταργείται 

 

Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη δεξαμενή αερισμού  

Τα δομικά χαρακτηριστικά της γέφυρας  εγκατάστασης  του  επιφανειακού αεριστήρα έχουν 
αλλοιωθεί λόγω παλαιότητας. Για λόγους κυρίως στατικής επάρκειας και  περιορισμού των 
δονήσεων προτείνεται απομάκρυνση του υφιστάμενου επιφανειακού  αεριστήρα. 

Παραπλεύρως της υφιστάμενης μονάδας θα κατασκευαστούν νέα δομικά έργα έτσι, ώστε να 
δημιουργηθούν δύο (2) νέες παράλληλες γραμμές για τις διεργασίες βιολογικής απομάκρυνσης 
φωσφόρου, απονιτροποίησης και νιτροποίησης – αερισμού.  

Ως εκ τούτου, απαιτούνται εργασίες Π/Μ αφενός για τη συντήρηση – αποκατάσταση των επιμέρους 
δομικών στοιχείων της υφιστάμενης μονάδας (π.χ. επικαλύψεις οπλισμών στα τοιχώματα, 
επιχρίσματα, μεταλλικές κατασκευές κλπ) και αφετέρου για τη λειτουργική διασύνδεσή της με τα νέα 
έργα (π.χ. διάνοιξη οπών, κατασκευή υπερχειλίσεων κλπ) 

 

Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης 

Το ξέστρο της υφιστάμενης δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης - εσωτερικής διαμέτρου 12 
μέτρων - χρήζει συντήρησης ή/και αντικατάστασης, όπως επίσης και οι περιφερειακοί 
υπερχειλιστές και ο λοιπός εξοπλισμός της μονάδας.  

Ως εκ τούτου, απαιτούνται εργασίες Π/Μ για τη συντήρηση – αποκατάσταση των επιμέρους 
δομικών στοιχείων της μονάδας (π.χ. επικαλύψεις οπλισμών στα τοιχώματα, επιχρίσματα, 
μεταλλικές κατασκευές κλπ) και για την προσαρμογή τους στο νέο ΗΜ εξοπλισμό.  
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Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη μονάδα απολύμανσης. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Β' φάσης επέκτασης του έργου, απαιτείται :  

η επέκταση της υφιστάμενης δεξαμενής χλωρίωσης έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ο λόγος 
μήκους/πλάτος στη σχέση 40/1 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων πληθυσμιακών αναγκών   

η επέκταση – τροποποίηση  της μονάδας στην έξοδο έτσι, ώστε να    

- εξασφαλίζεται η αποχλωρίωση των επεξεργασμένων  

- διατηρείται όγκος νερού για τις αρδευτικές ανάγκες του χώρου  

- να επιτυγχάνεται ο μεταερισμός των λυμάτων πριν την διάθεσή τους στη θάλασσα  

 

Παρεμβάσεις στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος. 

Τροποποίηση της υφιστάμενης δεξαμενής πάχυνσης αν χρησιμοποιηθεί ως δεξαμενή 
αποθήκευσης βιομηχανικού νερού. 

Καθαίρεση των υφιστάμενων κλινών ξήρανσης προκειμένου να αποτελέσουν χώρο μελλοντικών 
επεκτάσεων. 

 

Παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. έτσι, ώστε να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητοι διακριτοί χώροι (π.χ. αίθουσα ελέγχου, χημείο – εργαστήριο, αποδυτήρια και χώροι 
υγιεινής κλπ), οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνούν και με τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

 

Οικίσκος των υφιστάμενων αντλιών επανακυκλοφορίας. 

Καθαίρεση ή αλλαγή της χρήσης του οικίσκου των υφιστάμενων αντλιών επανακυκλοφορίας και 
απόρριψης περίσσειας λάσπης 

 

Παρεμβάσεις στα δίκτυα υποδομής  

Τα δίκτυα ενέργειας, λυμάτων, στραγγιδίων και λάσπης, ανακατατάσσονται σύμφωνα με τον νέο 
σχεδιασμό του έργου.  

Τμήματα των αγωγών διασύνδεσης των λυμάτων ή της λάσπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
τις κατάλληλες εργασίες σύνδεσης και στεγανοποίησης νέων και παλαιών αγωγών 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ -  ΣΧΕΔΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  

Για τις προαναφερόμενες κατασκευές υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα σχέδια: 

 
α/α Τίτλος Ημ/νία Κλίμακα 

01 
ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/1989 - 

02 
Μελέτη Εφαρμογής 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 
10/1989 1:500 

03 

Στατική Μελέτη 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΠΑΧΥΝΤΗ ΛΑΣΠΗΣ 

11/1989 1:20 

04 

Στατική Μελέτη 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

11/1989 1:50 

05 
Στατική Μελέτη 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

11/1989 1:50 
1:20 
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06 

Στατική Μελέτη 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

11/1989 1:50 
1:20 

 

Για τα έργα του πίνακα εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές υλικών και φορτίσεων: 

Υλικά 

Σκυρόδεμα ……………………………………………………………………………….…..……Β 225 

Χάλυβας Οπλισμών….………………………………………………………………………….St - III 

Χάλυβας πλεγμάτων……………………………………………………………………………..St - IV 

Φορτία 

Ι.Β. Σκυροδέματος …………………………………………………………………..……24.00 kN/m3 

Ι.Β. Γαιών………….……………………………………………………………………..…18.00 kN/m3 

Ι.Β. Λυμάτων….….………………………………………………………………….….…11.00 kN/m3 

Επικαλύψεις Οπλισμών  

Τοιχώματα Δεξαμενών - Εσωτερική Παρειά  ……………………………………………….5.0cm 

Τοιχώματα Δεξαμενών - Εξωτερική Παρειά  ………………………………………………..4.0cm 

Λοιπά Τοιχώματα  …………………………………..……………………………………………3.5 cm 

Πλάκες Πυθμένων….………………………………..……………………………………..…….4.0cm 

ΘεμέλιαΤοιχώματα…………………………………..…………………………………………  4.0cm 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

Η εκτίμηση της σημερινής κατάστασης των υφιστάμενων μονάδων της ΕΕΛ από οπλισμένο 
σκυρόδεμα έγινε με επιτόπου επιθεώρηση (αυτοψία),με σκοπό τον εντοπισμό 
φθορών/βλαβών,κατά την οποία  πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω έλεγχοι  

 Έλεγχοι γεωμετρίας δομικών στοιχείων φορέα με μετρήσεις των διαστάσεων και των 
διατομών των υφιστάμενων μονάδων οι οποίες δεν παρουσίασαν αποκλίσεις από τα 
διαθέσιμα σχέδια της μελέτης. 

 Οπτικοί έλεγχοι οι οποίοι δεν  εντόπισαν ανωμαλίες και φθορές στο σκυρόδεμα  και τους 
οπλισμούς όπως: από μίξη, φωλιές, αποθέσεις αλάτων, απολεπίσεις, αποφλοιώσεις, 
ρηγμάτωσεις, εκτινάξεις, ίχνη σκουριάς, χρωματικές αλλοιώσεις, απογυμνωμένοι οπλισμοί 
καθώς και θραυσμένοι οπλισμοί. 

Η κατάσταση των υφιστάμενων μονάδων εκτιμάται ως ικανοποιητική χωρίς εμφανείς βλάβες ή 
φθορές από σεισμό, πυρκαγιά, και λοιπές τυχηματικές δράσεις, διάβρωση, καθίζηση θεμελιώσεων, 
σαθρό ή κακής ποιότητας σκυρόδεμα καθώς και λοιπές κακοτεχνίες. 

Κατά συνέπεια εάν εκτιμηθεί ότι απαιτείται στατικός υπολογισμός - επανέλεγχος βάσει των 
ισχυόντων κανονισμών, για τις  υφιστάμενες κατασκευές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
διαθέσιμες εκτιμήσεις. 

 
 

3.1. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στη μονάδα προεπεξεργασίας είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκευή νέας μονάδας compact προεπεξεργασίας (εσχάρωσης, εξάμμωσης, 
απολίπανσης). 
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 Διατήρηση της υφιστάμενης μονάδας ως εναλλακτικής λύσης, στις περιπτώσεις συντήρησης 
ή αποκατάστασης βλάβης της νέας μονάδας. 

 Συντήρηση και αποκατάσταση του εξοπλισμού της υφιστάμενης μονάδας ώστε να 
λειτουργήσει ως εφεδρεία. 

To νέο compact συγκρότημα προεπεξεργασίας θα εγκατασταθεί εντός αποσμούμενου κτιρίου 
προεπεξεργασίας. Η μονάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια για την παροχή αιχμής των 
λυμάτων της Β' φάσης, δηλαδή για παροχή μεγαλύτερη των 70 l/s. Στη νέα μονάδα θα 
κατασκευασθεί κατάλληλο φρεάτιο εισόδου, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή προς τη μονάδα 
προεπεξεργασίας. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.1. 

Η ενότητα 2.2. δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

Η εισαγωγή της ενότητας 2.3. του Κεφαλαίου Γ έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με την 
ακόλουθη επισήμανση: Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε "βιομηχανοποιημένα συγκροτήματα στα 
οποία θα γίνεται το σύνολο των διεργασιών". 

Οι ενότητες 2.3.1 και 2.3.2 δεν έχουν εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.3.3. 

Για το σύστημα απόσμησης του κτιρίου προεπεξεργασίας ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 
2.8. 

 
3.2. ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στη μονάδα βοθρολυμάτων είναι οι ακόλουθες: 

 Τοποθέτηση compact συστήματος υποδοχής και προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων, 
εντός κτιρίου με μονάδα απόσμησης. Το σύστημα υποδοχής των βοθρολυμάτων θα πρέπει 
να έχει τουλάχιστον δύο υποδοχές εκκένωσης των βυτιοφόρων. 

 Κατασκευή νέας μονάδας προαερισμού των βοθρολυμάτων, συμπληρωματική της 
υφιστάμενης, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή των βοθρολυμάτων για τουλάχιστον 12 
ώρες. Η δεξαμενή θα είναι αεριζόμενη με διαχυτές ή με υποβρύχιο αεριστήρα τύπου flow jet 
και πρόσθετη ανάδευση. 

 

 

 Τοποθέτηση εντός της δεξαμενής βοθρολυμάτων ζεύγους αντλιών, εκ των οποίων η μία 
εφεδρική, ώστε οι ποσότητες των βοθρολυμάτων να κατανέμονται ισόποσα προς 
επεξεργασία και να αναμιγνύονται με τα νεοεισερχόμενα λύματα. 

Η μονάδα βοθρολυμάτων θα σχεδιαστεί ώστε η εκκένωση των βυτιοφόρων να γίνεται σε 8 ώρες 
κατά μέγιστο και η εκκένωση της δεξαμενής σε 20 ώρες. Ο όγκος της δεξαμενής και η  
δυναμικότητα των αντλιών θα προσδιορισθεί από τα παραπάνω στοιχεία. 

Η μονάδα θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια για παροχή βοθρολυμάτων 300 m3/d. 

 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.3.4. του Κεφαλαίου Γ. 

Για το σύστημα απόσμησης του κτιρίου βοθρολυμάτων ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.8. 

 
3.3. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΒΙΟΕΠΙΛΟΓΕΑΣ - ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα προτεινόμενα έργα είναι τα ακόλουθα: 

 Κατασκευή νεάς μονάδας μέτρησης παροχής η οποία θα δέχεται τα λύματα από τη μονάδα 
προεπεξεργασίας και τα βοθρολύματα από τη μονάδα βοθρολυμάτων. Η μονάδα 
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προβλέπεται τύπου υπερήχων, σε κανάλι PARSHALL, και θα εκβάλλει στο βιοεπιλογέα. 

 Κατασκευή μονάδας βιοεπιλογέα, που θα υποδέχεται τις εκροές του καναλιού PARSHALL 
και την επανακυκλοφορία λάσπης από τις καθιζήσεις, με κατάλληλο σύστημα ανάδευσης. 

 Κατασκευή μονάδας ισοκατανομής της παροχής προς τις δύο γραμμές βιολογικής 
επεξεργασίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό απομόνωσης της τροφοδοσίας όταν απαιτείται. 

 Παρακαμπτήρια διάταξη από τον μεριστή παροχής ή το βιοεπιλογέα για την παράκαμψη της 
βιολογικής βαθμίδας. 

Ειδικότερα: 

Μετρητής παροχής 

Η μονάδα μέτρησης παροχής θα πρέπει να εξασφαλίζει επάρκεια για το άθροισμα της παροχής 
των λυμάτων και βοθρολυμάτων που διέρχονται από αυτήν. 

Η μέτρηση παροχής θα γίνεται σε ανοικτό κανάλι τύπου PARSHALL. Ο μετρητής παροχής θα είναι 
τύπου υπερήχων, γνωστού οίκου, και θα σχεδιαστεί για μέτρηση παροχής τουλάχιστον μέχρι 25% 
της παροχής αιχμής της Β’ φάσης. 

Ο μετρητής θα είναι ρυθμισμένος σε σχέση με το μέγεθος του δίαυλου PARSHALL, έτσι ώστε να 
δίνει την πραγματική ένδειξη σε m3/h στο όργανο ένδειξης και σαν ποσοστό της μέγιστης ένδειξης 
στον καταγραφικό χάρτη. Ο μεταδότης του οργάνου μέτρησης παροχής θα δύναται να οδηγήσει 
κινητήρες θυροφραγμάτων ή να επικοινωνήσει με άλλα ηλεκτρικά όργανα. 

Βιοεπιλογέας 

Η δεξαμενή επιλογής μικροοργανισμών θα τοποθετηθεί με σκοπό τη σύντομη επαφή των 
εισερχομένων λυμάτων με την επανακυκλοφορούσα ιλύ χωρίς πρόσδωση οξυγόνου, για την 
αποφυγή ανάπτυξης νηματοειδών μικροοργανισμών. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα εξετάσουν τη δυνατότητα ο βιοεπιλογέας να είναι διαμερισματοποιημένος ή 
μαιανδρικής μορφής για την επίτευξη εμβολοειδούς ροής (χωρίς πάντως να απαιτείται, λόγω του 
μικρού όγκου). 

Η μονάδα βιοεπιλογέα θα διαστασιολογηθεί για το άθροισμα των παροχών των λυμάτων και 
βοθρολυμάτων που τροφοδοτούνται στο έργο, ωριαία, συν την παροχή επανακυκλοφορίας. 

 

Μεριστής παροχής 

Ο μεριστής παροχής θα εξασφαλίζει την ισοκατανομή των λυμάτων προς τις δύο γραμμές 
βιολογικής επεξεργασίας και ταυτόχρονα θα σχεδιασθεί ώστε η ελεύθερη πτώση στην μέγιστη 
παροχή διέλευσης να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.4.2. του Κεφαλαίου Γ. 

 

3.4. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 

Η βιολογική βαθμίδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) γραμμές για τη φάση σχεδιασμού του 
έργου (Β' φάση). 

 

3.4.1. Παρεμβάσεις στην υφιστάμενη δεξαμενή αερισμού και την υφιστάμενη 
δεξαμενή καθίζησης 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δεξαμενές αερισμού και δευτεροβάθμιας 
καθίζησης είναι: 

 Ο αεριστήρας στη δεξαμενή αερισμού αποδίδει οριακά λόγω παλαιότητας και ελλιπούς 
συντήρησης. Τα δομικά χαρακτηριστικά της γέφυρας εγκατάστασης του έχουν αλλοιωθεί 
λόγω παλαιότητας. Για λόγους κυρίως στατικής επάρκειας και περιορισμού των δονήσεων 
προτείνεται απομάκρυνση του υφιστάμενου επιφανειακού αεριστήρα και εγκατάσταση νέου 
συστήματος αερισμού με διάχυση. 

 Το ξέστρο της μονάδας υφιστάμενης δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης - εσωτερικής 
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διαμέτρου 12 μέτρων - χρήζει συντήρησης ή αντικατάστασης, όπως επίσης και οι 
περιφερειακοί υπερχειλιστές και ο λοιπός εξοπλισμός της μονάδας. 

 

3.4.2. Νέες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας 

Ο σχεδιασμός του βιολογικού αντιδραστήρα θα περιλαμβάνει διακεκριμένες 
μονάδες αποφωσφόρωσης και απονιτροποίησης ανάντι της αντίστοιχης δεξαμενής αερισμού. 

Για τη βιολογική απομάκρυνση του αζώτου: 

η μεν απονιτροποίηση θα πραγματοποιείται στην ορθογωνική ανοξική δεξαμενή ανάντη της 
δεξαμενής αερισμού και με κατάλληλη ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού σ’ αυτήν η δε πλήρης 
νιτροποίηση με την οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου θα γίνεται στην δεξαμενή αερισμού. 

Για τη βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου θα προβλεφθεί διακριτή αναερόβια δεξαμενή ανάντι της 
δεξαμενής απονιτροποίησης. 

Οι ακριβείς διαστάσεις των δεξαμενών, ο τρόπος και η θέση εισόδου των λυμάτων καθώς και η 
διασύνδεση μεταξύ των δεξαμενών θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καλή κατανομή της 
εισερχόμενης παροχής καθώς και την κίνηση των λυμάτων χωρίς τη δημιουργία νεκρών ζωνών. 

Ειδικότερα τα απαιτούμενα νέα έργα της μονάδας βιολογικών διεργασιών είναι: 

 Κατασκευή μίας ακόμη μονάδας αερισμού ιδίων γεωμετρικών χαρακτηριστικών με την 
υφιστάμενη με εγκατεστημένο σύστημα ανάδευσης και διάχυσης. 

Ο συνολικός όγκος κάθε γραμμής αερισμού θα είναι μεγαλύτερος των 1350 m3. 

 Κατασκευή δύο μονάδων βιολογικής αποφωσφόρωσης. Οι μονάδες θα είναι εξοπλισμένες 
με σύστημα ανάδευσης. 

 Κατασκευή δύο μονάδων απονιτροποίησης. Οι μονάδες θα είναι εξοπλισμένες με σύστημα 
ανάδευσης. 

Ο ελάχιστος όγκος κάθε γραμμής απονιτροποίησης θα είναι μεγαλύτερος των 450 m3 και η 
σχέση όγκων απονιτροποίηση/βιολογική βαθμίδα > 0,25. 

 Εγκατάσταση σε κάθε δεξαμενή αερισμού αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας νιτροποιημένου 
ανάμικτου υγρού με τοποθετημένες τρεις αντλίες σε κάθε δεξαμενή, εκ των οποίων η μία 
εφεδρική. Η εσωτερική επανακυκλοφορία θα υπολογισθεί για μέγιστη απόδοση 
απονιτροποίησης > 89%. 

 Κατασκευή κτιρίου φυσητήρων με εγκατεστημένους τρεις φυσητήρες εκ των οποίων ο ένας 
εφεδρικός, ώστε να προδίδει τις απαιτούμενες ποσότητες οξυγόνου στην κάθε δεξαμενή 
αερισμού. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Οι παράγραφοι 2.4.1 και 2.4.3 έχουν εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

Η παράγραφος 2.4.4 του Κεφαλαίου Γ έχει γενικά εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με τις 
παρακάτω επισημάνσεις: 

α. Η παράγραφος 2.4.4.1 δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

β. Η παράγραφος 2.4.4.2 έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

γ. Η παράγραφος 2.4.4.3 έχει γενικά εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με την επισήμανση 
ότι η παράγραφος 2.4.4.3.1 δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο, η παράγραφος 
2.4.4.3.2 έχει εφαρμογή στο σύνολό της και η παράγραφος 2.4.4.3.3 ισχύει με την 
επισήμανση ότι δεν έχουν εφαρμογή οι αναφορές σε επιφανειακούς αεριστήρες και ότι η 
ρύθμιση θα γίνεται αποκλειστικά με την ρύθμιση στροφών των φυσητήρων μέσω inverter. 

Η παράγραφος 2.5. έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 
 

3.4.3. Νέα μονάδα καθίζησης - Μεριστής παροχής καθιζήσεων- Αντλιοστάσιο 
επανακυκλοφορίας ιλύος και περίσσειας ιλύος 

Τα απαιτούμενα έργα της νέας μονάδας δευτεροβάθμιας καθίζησης πλην των επεμβάσεων στην 
υφιστάμενη δεξαμενή είναι: 

 Προτείνεται η κατασκευή δεύτερης καθίζησης όμοιας επιφάνειας με την υφιστάμενη. 
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Οι δύο μονάδες καθίζησης – υφιστάμενη και νέα - θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατά ελάχιστον 
επιφανειακή φόρτιση στην παροχή αιχμής 1,15 m3/m2/h και αντίστοιχα στη μέση παροχή 0,55 
m3/m2/h. H φόρτιση στερεών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 130 Kg SS/m2/d και ο χρόνος 
παραμονής της παροχής αιχμής να είναι μεγαλύτερος των 2,5 ωρών. 

 Για λόγους ευελιξίας λειτουργίας των δύο γραμμών βιολογικής βαθμίδας προτείνεται η 
κατασκευή μεριστή παροχής καθιζήσεων. Οι έξοδοι των λυμάτων από τις γραμμές αερισμού 
θα τροφοδοτούν φρεάτιο εισόδου από το οποίο θα τροφοδοτούνται μέσω υπερχειλιστών τα 
λύματα σε δύο ανεξάρτητα φρεάτια τροφοδοσίας των καθιζήσεων. 

Ο μεριστής παροχής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ισόποση τροφοδοσία των δύο δεξαμενών 
καθίζησης. 

 Προτείνεται η κατάργηση του οικίσκου των αντλιών επανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης 
και η κατασκευή είτε ενιαίου αντλιοστασίου επανακυκλοφορίας και περίσσειας, είτε δύο 
ανεξάρτητων αντλιοστασίων δομικά συνεχόμενων με την αντίστοιχη μονάδα καθίζησης. 

Οι αντλίες στην επιλογή ενιαίου αντλιοστασίου θα είναι τουλάχιστον τρείς για την 
επανακυκλοφορία ιλύος εκ των οποίων η μία εφεδρική, και δύο για την μονάδα περίσσειας, εκ 
των οποίων η μία εφεδρική. 

Σε επιλογή ανεξάρτητων αντλιοστασίων, ένα για κάθε καθίζηση, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
από δύο αντλίες επανακυκλοφορίας και δύο αντλίες περίσσειας σε κάθε ένα από αυτά. Από 
κάθε ζεύγος αντλιών, η μία θα αποτελεί καθαρή εφεδρεία. 

 Το αντλιοστάσιο περίσσειας λάσπης το οποίο δύναται να βρίσκονται σε κοινό/ά δομικό/α 
έργο/α με το αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ιλύος. 

Οι αντλίες περίσσειας θα υπολογισθούν ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απομάκρυνση 
της περίσσειας λάσπης σε συνολική διάρκεια τουλάχιστον 6 ωρών ισόποσα κατανεμημένη στο 
24ώρο. 

 Η μονάδα δευτεροβάθμιας καθίζησης θα πρέπει να διαστασιολογηθεί στις νέες συνθήκες 
σχεδιασμού, εφόσον η βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου, αυξάνουν σημαντικά 
τις παραγόμενες ποσότητες λάσπης, οι οποίες και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
σχεδιασμό. 

Απαιτείται τεκμηριωμένο ισοζύγιο απομάκρυνσης του φωσφόρου από τις βιολογικές 
διεργασίες, τη μονάδα βιολογικής αποφωσφόρωσης και τη μονάδα χημικής απομάκρυνσης 
φωσφόρου. 

Για τη νέα μονάδα καθίζησης απαιτείται ο υπολογισμός των ζωνών διαύγασης, διαχωρισμού, 
πύκνωσης και πάχυνσης, ώστε να προσδιορισθεί το απαιτούμενο βάθος της δεξαμενής. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Η παράγραφος 2.4.5 του Κεφαλαίου Γ έχει γενικά εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με τις παρακάτω 
επισημάνσεις: 

α. Επιτρέπονται μόνο κυκλικές δεξαμενές καθίζησης. 

β. Η παράγραφος 2.4.5.1 ισχύει μόνο ως προς τις αναφορές για κυκλικές δεξαμενές. γ. Η 

παράγραφος 2.4.5.2 ισχύει μόνο ως προς τις αναφορές για κυκλικές δεξαμενές. 

 

3.5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επέκταση και αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας 
απολύμανσης είναι οι ακόλουθες: 

 Επέκταση υφιστάμενης δεξαμενή χλωρίωσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο 
λόγος μήκους/πλάτος στη σχέση 40/1 και οι ανάγκες της Β' φάσης του έργου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των νέων πληθυσμιακών αναγκών. 

 Επέκταση της μονάδας στην έξοδο των λυμάτων ώστε να: 

- εξασφαλίζεται η αποχλωρίωση των επεξεργασμένων 

- διατηρείται όγκος νερού για τις αρδευτικές ανάγκες του χώρου 

- να επιτυγχάνεται ο μεταερισμός των λυμάτων πριν την διάθεσή τους στη θάλασσα 
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 Κατασκευή οικίσκου χλωρίωσης/χημικών που θα εξυπηρετεί εκτός από τις ανάγκες της 
χλωρίωσης/αποχλωρίωσης και τις ανάγκες της χημικής αποφωσφόρωσης και τις ανάγκες του 
εξοπλισμού άρδευσης/βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Για τις απαιτούμενες εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης μονάδας απολύμανσης 
ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.6. του Κεφαλαίου Γ. 

 
3.6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ 

Από την αξιολόγηση της γραμμής επεξεργασίας λάσπης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Το σύνολο της γραμμής επεξεργασίας λάσπης είναι παρωχημένης τεχνολογίας και η 
εφαρμογή του στις σύγχρονες εγκαταστάσεις ελαχιστοποιημένη αν όχι μηδενική. 

 Το σύνολο της γραμμής λάσπης είναι σε αντίθεση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς 
όρους. 

 Ο στατικός παχυντής κρίνεται ανεπαρκής για την αποθήκευση της αυξημένης αναμενόμενης 
παραγωγής λάσπης, που προκύπτει τόσο από τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης, όσο και από την αυξημένη παραγωγή εξαιτίας της προσθήκης κροκιδωτικών 
για την αύξηση της απομάκρυνσης του φωσφόρου. 

Άρα οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στη γραμμή επεξεργασίας ιλύος είναι οι ακόλουθες: 

 Κατασκευή νέας μονάδας αποθήκευσης ιλύος. 

 Κατασκευής νέας μονάδας αφυδάτωσης ιλύος εντός αποσμούμενου κτιρίου. 

 Τροποποίηση της υφιστάμενης δεξαμενής πάχυνσης έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
δεξαμενή αποθήκευσης βιομηχανικού νερού. 

 Αποκατάσταση της επιφάνειας των υφιστάμενων κλινών ξήρανσης έτσι ώστε να μπορούν να 
αποτελέσουν χώρο μελλοντικών επεκτάσεων. 

 

3.6.1. Νέα δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευελιξία στη λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας ιλύος (η οποία θα 
λειτουργεί διακοπτόμενα), βελτιστοποίηση των χρόνων λειτουργίας της μονάδας μηχανικής 
επεξεργασίας και άρα εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους, θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή 
αποθήκευσης ιλύος. 

Η μονάδα πρέπει να είναι αεριζόμενη ώστε να μη δημιουργείται διάσπαση του συσσωματωμένου 
φωσφόρου στη λάσπη. Ο αερισμός θα γίνεται είτε με αεριστήρα τύπου flowjet είτε με διάχυση. 

Η μονάδα αποθήκευσης της λάσπης θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη των 180 m3 και σε κάθε 
περίπτωση χρόνο παραμονής μεγαλύτερο των δύο ημερών της μέγιστης παραγωγής λάσπης. Ο 
υπολογισμός της παροχής λάσπης θα γίνει με τη δυσμενέστερη περίπτωση της συγκέντρωσης 
στερεών στην περίσσεια ιλύος 8 kg SS /m3. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Η παράγραφος 2.7.2 Κεφαλαίου Γ έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με τις εξής 
επισημάνσεις: 

- Δεν απαιτείται η δεξαμενή να είναι καλυμμένη. 

 

3.6.2. Νέα μονάδα αφυδάτωσης ιλύος 

Η μηχανική επεξεργασία της σταθεροποιημένης περίσσειας ιλύος θα γίνεται σε συγκρότημα 
τράπεζας πάχυνσης – ταινιοφιλτρόπρεσσας ή σε φυγοκεντρητή. To όλο συγκρότημα θα είναι 
πλήρες και θα εξασφαλίζει συγκέντρωση στερεών αφυδατωμένης ιλύος τουλάχιστον 20%. Οι 
μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος θα σχεδιαστούν για 5ήμερη λειτουργία, 8 
ώρες την ημέρα. 

Η παροχή λάσπης της φυγοκέντρου θα υπολογισθεί για συγκέντρωση στερεών 10 kgSS/m3. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Για τις απαιτούμενες εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης της μονάδας απολύμανσης ισχύουν οι 
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προδιαγραφές της ενότητας 2.7.1, 2.7.3. και 2.7.4. του Κεφαλαίου Γ. 

 

3.6.2. Απόσμηση κτιρίου αφυδάτωσης 

Το κτίριο αφυδάτωσης θα διαθέτει σύστημα απόσμησης. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Για το σύστημα απόσμησης του κτιρίου αφυδάτωσης ισχύουν οι προδιαγραφές της ενότητας 2.8. 
του Κεφαλαίου Γ. 

 

3.7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθεται στη θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Για την εκβολή 
υπάρχει διαθέσιμο μανομετρικό 21,80 m. 

Για τον υφιστάμενο αγωγό διάθεσης μήκους 500m στη θάλασσα και 100 στη ξηρά και 
συμπεριλαμβανομένων απωλειών εισόδου και εξόδου, το διαθέσιμο μανομετρικό κρίνεται επαρκές, 
και ιδιαίτερα μάλιστα αφού υπάρχει και κάποια μείωση της αιχμής κατά 10-20% κατά τη διέλευση  

 

των λυμάτων από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας. 

Κατά συνέπεια, το φρεάτιο εκβολής και ο αγωγός διάθεσης επαρκούν για τη λειτουργία της Β΄ 
Φάσης και προτείνεται να παραμείνουν λειτουργικά ως έχουν. Ωστόσο απαιτείται ενίσχυση του 
αριθμού των στομίων διάχυσης για την επίτευξη καλύτερης διάχυσης και διασποράς και τον 
περαιτέρω περιορισμό υδραυλικών απωλειών.  

 
3.8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ/ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

3.8.1. Παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. 

Στο υφιστάμενο κτίριο εξυπηρέτησης της εγκατάστασης προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες: 

 Απομάκρυνση των πινάκων της εγκατάστασης και κατασκευή νέου κτιρίου ενέργειας με 
μετασχηματιστές και Η/Ζ για την κάλυψη των αναγκών της νέας μονάδας.

 Αποκατάσταση δαπέδου και ανακαίνισης της κατασκευής του κτιρίου με το σοβάντισμα, και 
την τοποθέτηση αντιολισθητικών πλακών.

 Βαφή και αποκατάσταση των παραθύρων και των θυρών του κτιρίου.

 Αποκατάσταση διαβρώσεων

 Αποκατάσταση των χώρων υγιεινής και διαμόρφωση χώρων αποδυτηρίων

 Εξασφάλιση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και χώρους υγιεινής για ΑΜΕΑ

 Διαμόρφωση χώρου χημικού εργαστηρίου

3.8.2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου / Οδός πρόσβασης 

H οδός πρόσβασης στην εγκατάσταση είναι επαρκής. 

Για την εσωτερική οδοποιία απαιτούνται: 

 Η ασφαλτόστρωση υφιστάμενης και νέας οδοποιίας με τις κατάλληλες ρύσεις για την εύκολη 
απορροή των ομβρίων.

 Στην πλατεία ελιγμών των οχημάτων, στη μονάδα υποδοχής των βοθρολυμάτων, απαιτείται 
ασφαλτόστρωση και τουλάχιστον μία θέση αναμονής βυτιοφόρου.

 Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις parking οχημάτων.

 

3.8.3. Παρεμβάσεις στα δίκτυα υποδομής 

Τα δίκτυα ενέργειας, λυμάτων, στραγγιδίων και λάσπης, ανακατατάσσονται σύμφωνα με τον νέο 
σχεδιασμό του έργου. 
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Τμήματα των αγωγών διασύνδεσης των λυμάτων ή της λάσπης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
τις κατάλληλες εργασίες σύνδεσης και στεγανοποίησης νέων και παλαιών αγωγών 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4 του μέρους Γ. 

 

3.9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Δ.Ε.Η. γίνεται σήμερα στο κτίριο διοίκησης. 

Με την κατασκευή του νέου κτιρίου ενέργειας θα γίνει η απαραίτητη αναδιάταξη των 
μετασχηματιστών Μέσης και Χαμηλής τάσης όπως και το δίκτυο ενέργειας στο σύνολο των 
υφιστάμενων και νέων έργων. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Το Κεφάλαιο 8 του μέρους Γ έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο με την επισήμανση ότι στη 
μελέτη προσφοράς πρέπει να γίνει διαστασιολόγηση του Η/Ζ με βάση την εγκατεστημένη ισχύ των 
καταναλωτών του έργου. Η ισχύς που αναφέρεται στο μέρος Γ είναι η ελάχιστη αποδεκτή. 

 

 
3.10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προτείνεται η εγκατάσταση αυτοματοποίησης της λειτουργίας της μονάδας, με την συνεχή 
ενημέρωση του κέντρου ελέγχου της ΕΕΛ. Η τοποθέτηση των οργάνων μέτρησης θα καταστήσει 
εύκολη την μεταφορά σημάτων και την άμεση ενημέρωση του προσωπικού της εγκατάστασης για 
πιθανά προβλήματα ή δυσλειτουργίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ελάχιστα όργανα ή σήματα που 
θα μεταφέρονται προς το κέντρο ελέγχου: 

 Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας των καταναλωτών όπως αντλίες, φυσητήρες, συγκροτήματα 
προεπεξεργασίας, αναδευτήρες κ.λ.π 

 Ποσότητα εισερχομένων λυμάτων με σήμα από τον μετρητή παροχής του καναλιού Parshall 

 Συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου στη μονάδα αερισμού από οξυγονόμετρο 

 Συγκέντρωση στερεών λάσπης από μετρητή στερεών στη μονάδα καθίζησης 

 Στάθμη εντός των δεξαμενών και των δοχείων, από αισθητήρια στάθμης που θα 
εγκατασταθούν στα δοχεία αποθήκευσης χημικών, στα αντλιοστάσια κ.λ.π 

 Ένδειξη της συγκέντρωσης του χλωρίου από εγκατεστημένο μετρητή υπολειμματικού χλωρίου 

Όλα τα σήματα αυτοματισμού θα συλλέγονται στον πίνακα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. Από 
την εγκατάσταση τα σήματα θα μεταφέρονται στο κέντρο ελέγχου, για την συνεχή καταγραφή και 
παρακολούθηση. Παράλληλα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης/παρέμβασης 
από την εγκατάσταση, με κωδικό πρόσβασης και τοπική θύρα σύνδεσης φορητού Η/Υ. Η επιτόπου 
παρέμβαση στη λειτουργία των μονάδων θα ευρίσκεται σε προτεραιότητα έναντι των  
παρεμβάσεων από το κέντρο Ελέγχου. 

 Ειδική αναφορά σχετικά με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος τεύχους 

Αναλυτικές προδιαγραφές για το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου της ΕΕΛ Καρύστου 
παρατίθενται στην ενότητα 7 του Κεφαλαίου Γ του παρόντος τεύχους. 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ανοχές των δομικών κατασκευών των επιμέρους μονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις  
απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συμβατές με τον εξοπλισμό που 
πρόκειται να εγκατασταθεί. 

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν 
υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού ή/και πόσιμου νερού της εγκατάστασης. Το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού θα πρέπει να καλύπτει με τους όρους και προϋποθέσεις της ΚΥΑ 145116/11 
τις ανάγκες πλύσης και άρδευσης. Θα πρέπει λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
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αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. Σε όλες τις 
υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις 
σχετικές Προδιαγραφές. 

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως, είτε με βαρύτητα είτε με φορητή 
υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του πυθμένα των 
δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση με το 
δίκτυο στραγγιδίων. 

Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων (πχ. δεξαμενές καθίζησης, αερισμού κτλ.) θα πρέπει να 
κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις 
κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο  

δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα 
θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων (επiφάνειας  
θύρας μεγαλύτερης του 1,5m2), ή θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να 
εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης (actuators). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις στις οποίες η 
τροφοδοσία των μονάδων γίνεται από αντλιοστάσιο στο οποίο κάθε γραμμή τροφοδοτείται από 
ανεξάρτητη(ες) αντλία(ες), όπου δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη μεριστή παροχής (π.χ. όταν 
προβλέπεται δεξαμενή εξισορρόπησης ανάντη). 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 
αριθμός εφεδρικών μονάδων. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό. 

Όλες τις υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς 
ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη 
με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Επίσης, όπου δεν 
υπάρχει μόνιμος ανυψωτικός μηχανισμός, θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς 
για την στήριξη του φορητού ανυψωτικού εξοπλισμού. 

Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m. 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την αποκομιδή και συντήρηση του. 

 

2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 Φρεάτιο άφιξης 

Το φρεάτιο άφιξης θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόμενοι εντός του γηπέδου 
των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη γενική διάταξη. Στο φρεάτιο άφιξης, από το οποίο θα 
τροφοδοτείται η μονάδα προεπεξεργασίας, αν αυτό είναι εφικτό (π.χ. λόγω υψομέτρου της 
μονάδας), θα υπάρχει διάταξη παράκαμψης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, κατά 
προτίμηση με υπερχείλιση, που θα οδηγεί τα λύματα στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ. Το φρεάτιο 
άφιξης θα έχει κατάλληλη διάταξη για την εξομάλυνση της ροής εισόδου. 

Το φρεάτιο απαιτείται να κατασκευασθεί ανάντη της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας, ώστε 
να εξασφαλίζεται η λειτουργία της ως παρακαμπτήρια διάταξη. 

 

2.2 Αντλιοστάσιο ανύψωσης 

Δεν απαιτείται στο δημοπρατούμενο έργο. 

 

2.3 Προεπεξεργασία 

Στη μονάδα προεπεξεργασίας πραγματοποιείται η εσχάρωση, η εξάμμωση και η απολίπανση των 
λυμάτων. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε διώρυγες και δεξαμενές από σκυρόδεμα, στις οποίες θα 
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εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, ή εναλλακτικά σε βιομηχανοποιημένα συγκροτήματα, στα 
οποία θα γίνεται το σύνολο των παραπάνω διεργασιών. 

Ο εξοπλισμός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοματοποιημένος, ώστε 
να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων με τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσματα, 
άμμος επιπλέοντα κτλ.). 

 
2.3.1 Εσχάρωση 

Δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 
 

2.3.2 Εξάμμωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

Δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 
 

2.3.3 Συγκρότημα προεπεξεργασίας 

Η εσχάρωση, εξάμμωση και απολίπανση θα γίνεται σε κατάλληλο προκατασκευασμένο 
συγκρότημα προεπεξεργασίας τύπου compact. 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 
9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή 
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει 
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, αεριζόμενης εξάμμωσης και απολίπανσης. 

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόμενου 
τύμπανου, ενώ θα προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη της αυτόματης εσχάρας, που θα 
οδηγεί τα λύματα σε χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 
λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά 
απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια σε κοχλία μεταφοράς. 
Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα 
έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. 

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια 
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο 
καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη – κατάντη) 
της εσχάρας ή άλλο παρόμοιο σύστημα ελέγχου του κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς και με 
χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, ο οποίος θα  αποτελεί 
τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. 

Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου 
συγκροτήματος εσχάρωσης – εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας 
κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο 
ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά 
την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες 
λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του 
συστήματος. 

Στη περίπτωση, που προβλέπεται και η απολίπανση των λυμάτων, κοντά στον πυθμένα της 
δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος αυτής, θα πρέπει να υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να 
δημιουργείται στροβιλισμός κατά μήκος της δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από 
αεροσυμπιεστή κατάλληλης δυναμικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του 
συστήματος. Κατά μήκος της δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την 
διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης, από όπου μέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη 
συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων για την διάθεσή τους μαζί με τα εσχαρίσματα. 

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ. 

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: 
 
 

Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 
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Διάκενο εσχάρας [mm] 6 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής [%] 90 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού [%] 90 

Παροχή αέρα (ανά m3 δεξαμενής εξάμμωσης) [Νm3/m3] ≥ 1,50 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι πλήρως κλειστό και στην περίπτωση που αυτό 
εγκαθίσταται εκτός κτιρίου θα έχει στόμια απομάκρυνσης του δύσοσμου αέρα προς την μονάδα 
απόσμησης. 

Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης 
μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισμού. 

 

2.3.4 Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 

Η μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα σχεδιασθεί για ημερήσια παροχή 300 
m3/ημέρα. Στη μονάδα υποδοχής θα μπορούν να διαθέτουν δύο βυτία ταυτόχρονα. Ο χρόνος 
εκκένωσης κάθε βυτίου χωρητικότητας 12 m3 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης των 20 min. 

Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθρολύματα μέσω εύκαμπτου σωλήνα που θα συνδέεται απ’ 
ευθείας με το στόμιο του βυτιοφόρου και θα οδηγούνται σε λιθοπαγίδα κατασκευασμένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει εσχάρα για την συγκράτηση χονδρόκοκκων 
στερεών και μεταλλικών αντικειμένων. Η απομάκρυνση της εσχάρας με τα χονδρόκοκκα γίνεται 
από το επάνω μέρος της διάταξης, χειροκίνητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά την 
βδομάδα) ανάλογα με τη ποσότητα των βοθρολυμάτων και την περιεκτικότητά τους σε 
χονδρόκοκκα. Κάθε λιθοπαγίδα πρέπει να διαθέτει δικλείδα εκκένωσης – στράγγισης. Σε κάθε 
σωληνογραμμή εκκένωσης, ανάντη της λιθοπαγίδας, θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη 
δειγματοληψίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δείγματος, μέσω χειροκίνητης δικλείδας 

Από την έξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύματα θα οδηγούνται στο συγκρότημα προεπεξεργασίας 
των βοθρολυμάτων, το οποίο θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 
9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να μπορεί να δέχεται την μέγιστη παροχή βοθρολυμάτων. Το συγκρότημα θα 
αποτελείται από δεξαμενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, 
στην οποία θα υπάρχει εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, αεριζόμενης εξάμμωσης. 

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη εσχάρα, κυλινδρική, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου. Τα 
βοθρολύματα διαρρέουν την εσχάρα και τα συγκρατούμενα στερεά απομακρύνονται με κατάλληλη 
διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια μεταφέρονται εκτός της διάταξης με κατάλληλο 
κοχλία. Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται 
σύστημα έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. 

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια 
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο 
καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη – κατάντη) 
της εσχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος, 
ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. 

Μετά την εσχάρωση τα βοθρολύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που θα είναι μέρος του 
ενιαίου συγκροτήματος εσχάρωσης – εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο 
κοχλίες: ένας κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την 
άμμο στο ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο 
και, μετά την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για 
την αποφυγή οσμών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά 
διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήματος. 

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ. 

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα γίνει για την ικανοποίηση 
των παρακάτω απαιτήσεων: 
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Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 

Διάκενο εσχάρας [mm] ≤ 10 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού [%] 90 

Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής [%] 90 

Ανάντη του συγκροτήματος προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων θα εγκατασταθεί μία πνευματική 
ή ηλεκτροκίνητη δικλείδα, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του 
συγκροτήματος, μέσω της οποίας η αυτόματη λειτουργία του. Στη περίπτωση που ανάντη του 
συγκροτήματος ανιχνεύεται υψηλή στάθμη, θα κλείνει σταδιακά η δικλείδα, ώστε να μειώνεται η 
παροχή εισόδου και να είναι δυνατή η απομάκρυνση των στερεών από την επιφάνεια εσχάρωσης. 
Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης 
μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισμού. 

Μετά την προεπεξεργασία, τα βοθρολύματα θα οδηγούνται σε κατάλληλα διαρρυθμισμένη 
δεξαμενή εξισορρόπησης και προαερισμού ελάχιστου ενεργού όγκου 150 m3, η οποία θα διαθέτει 
σύστημα αερισμού και δύο υποβρύχιες αντλίες (η μία εφεδρική) ελάχιστης δυναμικότητας 20 m3/h, 
που θα μεταφέρουν τα βοθρολύματα ανάντη της μονάδας προεπεξεργασίας των λυμάτων ή στο 
μεριστή των βιολογικών διεργασιών. 

Το σύστημα προαερισμού της δεξαμενής εξισορρόπησης των βοθρολυμάτων θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ελάχιστη παροχή αέρα > 1,0 Nm3/h ανά m3 δεξαμενής. Ο αέρας θα παρέχεται από: 

 σύστημα διάχυσης ή 

 από υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet 
 

 

Οι διαχυτήρες θα είναι μεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, θα είναι βιομηχανικό προϊόν 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους κλάδους 
(drops), που θα απομονώνονται με δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve), ή πεταλούδας. Οι 
φυσητήρες θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερη αίθουσα με επαρκή αερισμό και κατάλληλη ηχομόνωση. 
Όλοι οι αγωγοί αέρα εντός της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Σε κατάλληλα σημεία των σωληνώσεων διακίνησης των βοθρολυμάτων πρέπει να προβλεφθούν 
επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού για την πλύση των αγωγών διακίνησης 
βοθρολυμάτων. 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα είναι πλήρως κλειστό με στόμια 
απομάκρυνσης του δύσομου αέρα προς την μονάδα απόσμησης. Εξάλλου η δεξαμενή 
εξισορρόπησης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο εξαερισμού και απόσμησης. 

 

2.4 Βιολογική επεξεργασία (μέθοδος ενεργού ιλύος με ΔΤΚ) 

2.4.1 Γενικά 

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 
επεξεργασία θα εφαρμοστεί η μέθοδος της ενεργού ιλύος με δεξαμενές τελικής καθίζησης για τον 
διαχωρισμό υγρών – στερεών. Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαμενές τελικής καθίζησης και η 
ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν μία ενιαία διεργασία, ο βαθμός απόδοσης της οποίας εξαρτάται 
από τον συνδυασμένο σχεδιασμό των επιμέρους μονάδων. 

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει: 

 Επιλογέα μικροοργανισμών 

 Αναερόβια ζώνη για την βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου 

 Ανοξική ζώνη για την απονιτροποίηση 

 Αερόβια ζώνη για την νιτροποίηση και την οξείδωση του οργανικού φορτίου 

 Δεξαμενή τελικής καθίζησης 

 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος 

Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των επιμέρους τμημάτων της βιολογικής επεξεργασίας 
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πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη την εποχιακή διακύμανση των φορτίων (χειμώνας – 
καλοκαίρι). 

Οι επιμέρους δεξαμενές / ζώνες των βιολογικών αντιδραστήρων μπορεί να είναι διακριτές δομικές 
κατασκευές με κατάλληλη υδραυλική διασύνδεση, ή τμήματα μίας ή περισσότερων δομικών 
κατασκευών με πρόβλεψη αποτελεσματικού διαχωρισμού τους. 

Η βιολογική βαθμίδα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) γραμμές για την φάση σχεδιασμού με 
πρόβλεψη του απαραίτητου αριθμού όμοιων γραμμών για τις μελλοντικές ανάγκες του έργου. 

 

 

2.4.2 Επιλογέας μικροοργανισμών 

Για την δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε να αναπτυχθούν βακτηρίδια, που έχουν την τάση να 
μορφώνουν βιοκροκίδες και να αποκλείουν την δημιουργία νηματοειδών βακτηριδίων, που είναι 
υπεύθυνα για την διόγκωση της ιλύος, θα κατασκευαστεί δεξαμενή βιοεπιλογής (selector tank), 
στην οποία θα αναμιγνύεται η ανακυκλοφορούσα ιλύς με τα ανεπεξέργαστα λύματα. Ο σχεδιασμός 
της δεξαμενής θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: 

 
 

Χρόνος παραμονής [min] 10,0 

 

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο 
αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος 
πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ. Για 
τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο 
θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του 
σχετικού εξοπλισμού. 

Ο επιλογέας μικροοργανισμών θα εγκατασταθεί είτε πριν τον μεριστή παροχή της βιολογικής 
επεξεργασίας, οπότε θα προσφερθεί για την κάλυψη της τελικής φάσης, είτε ανάντη της κυρίως 
βιολογικής επεξεργασίας σε κάθε γραμμή. Σε περίπτωση ύπαρξης αναερόβιας αποφωσφόρωσης, 
ο επιλογέας κάθε γραμμής μπορεί να ταυτίζεται με το πρώτο διαμέρισμα της αναερόβιας 
δεξαμενής. 

2.4.3 Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου 

Για την περίπτωση που απαιτείται βιολογική απομάκρυνση του φωσφόρου, θα κατασκευαστεί μία 
αναερόβια δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης σε κάθε γραμμή επεξεργασίας, για την 
ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: 

 
 

Χρόνος παραμονής [h] ≥ 1,0 

Ποσοστό απομάκρυνσης φωσφόρου [%] ≤ 80% 

 

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο 
αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος 
πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ. Για 
τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο 
θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του 
σχετικού εξοπλισμού. 

Το ποσοστό βιολογικής απομάκρυνσης του φωσφόρου δεν θα ληφθεί μεγαλύτερο από 80% του 
φορτίου στην είσοδο της βιολογικής βαθμίδας. Στη περίπτωση που με την βιολογική απομάκρυνση 
του φωσφόρου δεν μπορεί να ικανοποιηθούν τα όρια εκροής, θα πρέπει να προβλεφθεί μονάδα 
χημικής κατακρήμνισης του φωσφόρου για την απομάκρυνση του πρόσθετου φορτίου, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στη παρ.2.5 του παρόντος τεύχους. 
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2.4.4 Βιολογικός αντιδραστήρας 

Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων θα γίνεται σε βιολογικούς αντιδραστήρες, που θα 
διαθέτουν επάλληλες αερόβιες και ανοξικές ζώνες ή διακριτές δεξαμενές. 

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
 

Ογκομετρική φόρτιση [kg BOD5/m3.d] ≤ 0,40 

Φόρτιση στερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS .d] ≤ 0,10 

Συγκέντρωση αναμίκτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 5.000 

Ηλικία ιλύος (SRT) [d] ≥ 20 
 
 

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
εγκλωβίζεται επιπλέουσα ιλύς και θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την απομάκρυνσή της 
από την γραμμή επεξεργασίας. 

Για τους υπολογισμούς θα ληφθεί θερμοκρασία λυμάτων 15οC (χειμώνα) και 23οC (θέρος) και 
άζωτο αμμωνιακών στο δίκτυο αποχέτευσης και στην είσοδο 70% του ολικού αζώτου. 

 

2.4.4.1 Οξειδωτική τάφρος 

Δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

2.4.4.2 Δεξαμενές νιτροποίησης – απονιτροποίησης 

Θα προβλεφθούν επάλληλα ανοξικά, επαμφοτερίζοντα (αν απαιτείται) και αερόβια διαμερίσματα 
για την νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασμού 
και της θερμοκρασίας. 

Τα λύματα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα τυχόν επαμφοτερίζοντα 
διαμερίσματα και τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. 
Στην είσοδο της ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάμικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεί από το 
κατάντη άκρο της αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Η λειτουργία των αντλιών 
ανακυκλοφορίας θα μπορεί να ρυθμίζεται με χρονοπρόγραμμα από το ΚΕΛ της εγκατάστασης, 
λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση της παροχής των λυμάτων και τον επιθυμητό ρυθμό 
ανακυκλοφορίας νιτρικών. 

Σε κάθε ανοξική και επαμφοτερίζουσα (αν υπάρχει) ζώνη θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό 
σύστημα ανάμιξης του ανάμικτου υγρού. Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των 
αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή 
– προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την 
συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται 
από σχετικό φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του 
συστήματος ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού. 

Στα επαμφοτερίζοντα (αν υπάρχουν) και στα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα 
θα εγκατασταθεί σύστημα αερισμού για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.  

2.4.4.3 Σύστημα αερισμού 

2.4.4.3.1 Επιφανειακοί αεριστήρες 

Δεν έχει εφαρμογή στο δημοπρατούμενο έργο. 

2.4.4.3.2 Αερισμός με διάχυση αέρα 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, για τον αερισμό των λυμάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται 
διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής 
μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι 
διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο 
λυμάτων, σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να 
αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού 
στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό. 
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Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την 
αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Ο αριθμός των 
διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να προσδιοριστούν από τον 
προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και των επιμέρους 
ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης του 
ανάμικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων στη δεξαμενή αερισμού, που θα 
υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με την 
επικύρωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι 
βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο 
έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή. 

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής 
αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα 
φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών 
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 
15 m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των 
σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω συστολο- 
διαστολών. 

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής 
στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες οι οποίοι θα φέρουν ηχομονωτικό κλωβό και 
μπορούν να είναι εγκατεστημένοι σε στεγασμένο χώρο ή υπαίθρια. 

2.4.4.3.3 Έλεγχος λειτουργίας - ρύθμιση παροχής οξυγόνου 

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση 
διαλυμένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης DO, με βάση τις μετρήσεις του 
οποίου θα ρυθμίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαμενή χωριστά. 

Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 Επιφανειακοί αεριστήρες: 

 Διακοπτόμενη λειτουργία αεριστήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ανάμιξη με πρόσθετους αναδευτήρες 

 Αλλαγή στροφών περιστροφής της πτερωτής είτε βαθμιδωτά (π.χ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

 Μεταβολή της βύθισης της πτερωτής, μέσω ρυθμιζόμενου υπερχειλιστή στην έξοδο 
της δεξαμενής 

 

 

 Αερισμός με διάχυση: 

 Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ανάμιξη με πρόσθετους αναδευτήρες 

 Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (πχ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών 

 Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών 
συμπιεστών (turbo compressors – στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοιου 
τύπου φυσητήρες) 

 Ρύθμιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε 
συνδυασμό με την αυξομείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα με 
την πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων 

 

Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του συστήματος ελέγχου και 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνική Περιγραφή 

Σελίδα 32 

 

 

ρύθμισης του συστήματος αερισμού. 

 

2.4.5 Δεξαμενή τελικής καθίζησης 

Ο σχεδιασμός των δεξαμενών τελικής καθίζησης θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω 
απαιτήσεων: 

 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή σχεδιασμού) [m3/m2.d] ≤ 12,00 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή αιχμής) [m3/m2.d] ≤ 36,00 

Φόρτιση στερεών για την παροχή σχεδιασμού [kg/m2.d] ≤ 120,00 

Υδραυλική φόρτιση υπερχείλισης (για την παροχή αιχμής) [m3/m.h] ≤ 10,00 

Πλευρικό βάθος υγρών [m] ≥ 3,0m 

Οι κυκλικές δεξαμενές καθίζησης θα έχουν κεντρικό κώνο ιλύος με κλίση ως προς την οριζόντια. Ο 
πυθμένας της δεξαμενής θα έχει κλίση προς τον κεντρικό κώνο συλλογής ιλύος, και το freeboard 
θα είναι τουλάχιστον 0,30 m. 

Στις ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης θα πρέπει ο λόγος μήκος/πλάτος να είναι >3:1. Ο πυθμένας 
κατασκευάζεται με μικρή κλίση προς τον κώνο ιλύος και το freeboard θα είναι τουλάχιστον 0,30m. 

Η είσοδος των λυμάτων στην δεξαμενή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνεται η κινητική 
ενέργεια και να γίνεται άμεση ανάπτυξη της φλέβας σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις και διαφράγματα στην είσοδο των 
λυμάτων της δεξαμενής καθίζησης. 

Η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού μπορεί να γίνει είτε μέσω υπερχειλιστή ή δια μέσου 
βυθισμένων διάτρητων σωλήνων. Οι διατάξεις υπερχείλισης θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε 
να μην προκαλείται μεγάλη διακύμανση της στάθμης υγρού στις δεξαμενές καθίζησης για όλες τις 
υδραυλικές φορτίσεις. 

Ο υπερχειλιστής πρέπει να είναι σχήματος V ή τραπεζοειδής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα και να διαθέτει φράγμα ηρεμίας, ώστε να εμποδίζεται η εκροή επιπλεόντων. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης του υπερχειλιστή, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια 
τοποθέτησή του. Στη περίπτωση που η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού από την δεξαμενή 
γίνεται με υποβρύχιο διάτρητο σωλήνα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 

 διάμετρος υποβρυχίων οπών: 25mm - 45mm 

 μέγιστη ταχύτητα στον σωλήνα: 0,60m/s 

 ταχύτητα στις υποβρύχιες οπές: 0,60m/s – 1,00m/s 

 

Οι υποβρύχιες οπές θα πρέπει να βρίσκονται 30 cm χαμηλότερα από την ανώτατη στάθμη του 
υγρού στην δεξαμενή, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή επιπλεόντων μαζί με το διαυγασμένο υγρό. 

2.4.5.1 Απομάκρυνση ιλύος 

Οι δεξαμενές καθίζησης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις για την απομάκρυνση της 
ιλύος και των επιπλεόντων. Η απομάκρυνση της ιλύος μπορεί να πραγματοποιηθεί: 

1. από σαρωτή ιλύος σε ορθογωνικές ή κυκλικές δεξαμενές 

2. από σαρωτές με αλυσίδα σε ορθογωνικές δεξαμενές ή 

3. με αναρρόφηση της ιλύος 

Η συλλογή της ιλύος από τον πυθμένα κυκλικών δεξαμενών καθίζησης προς τον κώνο ιλύος θα 
γίνεται από σαρωτή, ο οποίος θα φέρεται από περιστρεφόμενη γέφυρα και θα κυλά στον πυθμένα 
της δεξαμενής πάνω σε τροχούς από teflon ή άλλο κατάλληλο υλικό. 

 
Η γέφυρα πρέπει να έχει διάδρομο από εσχαρωτό δάπεδο, ελάχιστου πλάτους 0,80 m με κιγκλιδώματα 
και παραπέτο ύψους περί τα 100 mm. Η γέφυρα στηρίζεται στην κεντρική κολώνα μέσω εδράνου και 
στην στέψη της δεξαμενής στο φορείο κίνησης. 

Ο σαρωτής με αλυσίδα θα διαθέτει λεπίδες σάρωσης σε απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από έξι 
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μέτρα, που θα εκτείνονται σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Οι λεπίδες σάρωσης ολισθαίνουν στον 
πυθμένα της δεξαμενής κατά την κίνηση συλλογής της ιλύος και πάνω σε ράγες κατά την 
ανάστροφη κίνηση για την συλλογή του αφρού. 

 

2.4.5.2 Απομάκρυνση επιπλεόντων 

Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστημα για την συλλογή των επιπλεόντων από την 
επιφάνεια των δεξαμενών καθίζησης και την απομάκρυνσή τους εκτός αυτής σε κατάλληλα 
διαμορφωμένα φρεάτια. Ο τρόπος συλλογής και απομάκρυνσης των επιπλεόντων πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα επιπλέοντα δεν θα ανακυκλοφορούν στην γραμμή επεξεργασίας. 

Οι παλινδρομικές και τις περιστρεφόμενες γέφυρες των δεξαμενών καθίζησης θα διαθέτουν ξέστρο 
επιπλεόντων, ανηρτημένο από γέφυρα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, για την σάρωση 
των επιπλεόντων, τα οποία μέσω κατάλληλων διατάξεων απομακρύνονται από την δεξαμενή και 
καταλήγουν σε παράπλευρα φρεάτια συλλογής. Τα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 
διάταξη συγκράτησης των επιπλεόντων και σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης 
για την απομάκρυνση των υγρών. Τα επιπλέοντα απάγονται περιοδικά με βυτιοφόρο 

Η συλλογή των επιπλεόντων στις ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης μπορεί να γίνει σε: 

 σταθερό κανάλι 

 συλλεκτήρα επιπλεόντων, 

 κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Η συλλογή επιπλεόντων σε κυκλικές δεξαμενής καθίζησης μπορεί να γίνει: 

 χοάνη επιπλεόντων, 

 κινούμενη διώρυγα επιπλεόντων ή 

 περιστρεφόμενο κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

2.4.6 Ανακυκλοφορία ιλύος 

Η ιλύς από τους κώνους των πυθμένων των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης θα οδηγείται σε 
φρεάτιο ιλύος κοινό ή ένα ανά δεξαμενή, από το οποίο ανακυκλοφορεί στη κεφαλή των βιολογικών 
αντιδραστήρων. Στην έξοδο των αγωγών ιλύος από τις ΔΤΚ πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις 
απομόνωσης των καθιζήσεων. 

Με τον σχεδιασμό των διατάξεων ανακυκλοφορίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

 ομοιόμορφη απαγωγή ιλύος από όλες τις δεξαμενές τελικής καθίζησης (πχ. με την βοήθεια 
κωδωνοειδών δικλείδων) 

 ρύθμιση της παροχής ανακυκλοφορίας, χωρίς απότομες διακυμάνσεις (πχ. με την πρόβλεψη 
ρυθμιστών στροφών στις αντλίες ανακυκλφορίας) 

Η ανακυκλοφορία θα μπορεί να γίνεται είτε μέσω αντλιών ή με την βαρύτητα. 

Το σύστημα ανακυκλοφορίας θα πρέπει να έχει δυναμικότητα μεγαλύτερη από το 150% της 
παροχής σχεδιασμού. Η παροχή ανακυκλοφορίας πρέπει να ρυθμίζεται αυτόματα λαμβάνοντας 
υπόψη την παροχή των λυμάτων και τον επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορίας, ο οποίος θα 
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την συγκέντρωση στερεών στο βιολογικό αντιδραστήρα και την 
ανακυκλοφορούσα ιλύ. 

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας μπορεί να είναι φυγοκεντρικές ή αξονικής ροής (ξηρού ή υποβρύχιου 
τύπου), ή κοχλιωτές αντλίες (έλικες του Αρχιμήδη), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

2.4.7 Αντλίες περίσσειας ιλύος 

Οι περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από το φρεάτιο (ή τα φρεάτια) ιλύος με αντλίες προς την 
γραμμή επεξεργασίας της ιλύος. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος μπορεί να είναι φυγοκεντρικές (ξηρού 
ή υποβρύχιου τύπου), ή αντλίες θετικής εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 

Οι αντλίες θα λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται καθημερινή απομάκρυνση 
ιλύος, λαμβάνοντας υπόψη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας ιλύος. 

 
 

2.5 Χημική απομάκρυνση φωσφόρου 
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Για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου, αν αυτή απαιτείται, θα πραγματοποιείται προσθήκη 
κροκιδωτικού στο φρεάτιο μερισμού των δεξαμενών καθίζησης. Ο εξοπλισμός δοσομέτρησης 
κροκιδωτικού θα στεγάζεται εντός οικίσκου, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή τμήμα άλλου 
βιομηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ. Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής εξαερισμός για 5 εναλλαγές / 
ώρα. Ειδικά το δοχείο έτοιμου διαλύματος (αν χρησιμοποιείται έτοιμο διάλυμα) μπορεί να είναι σε 
ανοικτό χώρο με υπόστεγο. 

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για τις παρακάτω δόσεις κροκιδωτικών: 

 Διάλυμα άλατος σιδήρου: 2,70 kg Fe / kg P (απομακρυνόμενου) 

 Διάλυμα άλατος αργιλίου: 1,3 kg Al / kg P (απομακρυνόμενου) 

Κατά τον σχεδιασμό της βιολογικής βαθμίδας πρέπει να ληφθεί υπόψη η χημική λάσπη από την 
κατακρήμνιση του φωσφόρου, η οποία θα υπολογιστεί από την στοιχειομετρία των αντιδράσεων 
που λαμβάνουν χώρα λόγω της προσθήκης του χημικού. 

Το κροκιδωτικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να βρίσκεται στο εμπόριο σε μορφή διαλύματος ή 
σκόνης. 

Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σκόνη για την προετοιμασία διαλύματος επιτόπου θα πρέπει 
να εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιμου όγκου για την προετοιμασία διαλύματος, που θα 
καλύπτει τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ημερών (για την παροχή σχεδιασμού), κατασκευασμένο από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό και εξοπλισμένο με αναδευτήρα και χοάνη τροφοδοσίας. Το δοχείο θα 
διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα διακόπτη χαμηλής στάθμης για 
την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών. Εξάλλου θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για 
την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον40 20 ημέρες 
για την μέση ημερήσια παροχή. 

Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα41 του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για42 20 ημέρες για 
την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση 
τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει 
ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής 
στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. 

Θα εγκατασταθούν δοσομετρικές αντλίες δυναμικότητας μεγαλύτερης από το διπλάσιο της μέσης 
ωριαίας ζήτησης. 

Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά της μέτρησης παροχής εισόδου 
στην ΕΕΛ. Η ρύθμιση θα γίνεται με βάση συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ 
θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα. Οι αγωγοί διακίνησης κροκιδωτικού θα 
κατασκευαστούν από ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα 
υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν από το ίδιο υλικό. 

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών και στον πυθμένα τους θα 
διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη εγκαθίσταται 
ένα ηλεκτρόδιο στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής. 

 
 

2.6 Τριτοβάθμια επεξεργασία  

2.6.1 Γενικά 

Τα διαυγασμένα λύματα από την βιολογική βαθμίδα οδηγούνται στη μονάδα τριτοβάθμιας 
επεξεργασίας, που περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας : 

 απολύμανση: 

 χλωρίωση και αποχλωρίωση 
 

2.6.2 Απολύμανση λυμάτων 

Ο σχεδιασμός της απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων εκροής, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: 

 Με την συμβατική βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται μείωση του μικροβιακού φορτίου κατά 
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2,0 log10 

 Με τη βιολογική επεξεργασία με μεμβράνες (MBR) το μικροβιακό φορτίο θα μειώνεται κατά 4,0 
log10 

2.6.2.1 Χλωρίωση - Αποχλωρίωση 

Για την χλωρίωση των λυμάτων θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 
περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα γίνει για την 
ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων: 

 
Χρόνος επαφής για παροχή αιχμής [min] ≥ 30 

Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής [-] ≥ 40 / 1 

 

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, 
κατάλληλης δυναμικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l για την παροχή 
αιχμής. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την μέτρηση παροχής 
και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με 
χρονοπρόγραμμα. 

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον για 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο 
πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας 
πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. 

Για την αποχλωρίωση των χλωριωμένων λυμάτων (εφόσον απαιτείται) θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα 
(π.χ. μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5) ή άλλο για εξουδετέρωση του υπολειμματικού χλωρίου. Η 
προσθήκη του διαλύματος θα γίνεται μέσω δύο ρυθμιζόμενων δοσομετρικών αντλιών από τις 
οποίες η μία θα είναι εφεδρική, κατάλληλης δυναμικότητας. 

Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την συγκέντρωση του 
υπολειμματικού χλωρίου, που θα μετράται στο κατάντη άκρο της δεξαμενής επαφής. Η 
δοσομέτρηση θα γίνεται σε φρεάτιο, που θα κατασκευαστεί κατάντη της δεξαμενής επαφής, στο 
οποίο θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 1min για την παροχή αιχμής. Στο φρεάτιο θα 
εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης μεγαλύτερη από 40W/m3. 

Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σκόνη για την προετοιμασία διαλύματος θα πρέπει να 
εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιμου όγκου για την προετοιμασία διαλύματος, που θα καλύπτει 
τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ημερών (για την παροχή σχεδιασμού), κατασκευασμένο από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό ή ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένο με αναδευτήρα και χοάνη 
τροφοδοσίας. Το δοχείο θα διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
διακόπτη χαμηλής στάθμης για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών. Εξάλλου θα 
πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των 
αναγκών για τουλάχιστον 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή. 

 

 

Στη περίπτωση που χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 20 ημέρες για την 
μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση 
τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει 
ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής 
στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. 

Ο εξοπλισμός χλωρίωσης και αποχλωρίωσης θα εγκατασταθούν σε οικίσκο, όπου θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισμός για 5 εναλλαγές / ώρα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε 
ιδιαίτερη αίθουσα άλλου βιομηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ. 

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδεδυμένες με οξύμαχα πλακίδια και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο 
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στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής. 

Οι αγωγοί διακίνησης χημικών θα κατασκευαστούν από PVDF, ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν 
από το ίδιο υλικό. 

2.6.3 Μεταερισμός 

Στην περίπτωση που απαιτείται (με βάση την θέσπιση των ορίων εκροής ως προς το διαλυμένο 
οξυγόνο), μετά την μονάδα απολύμανσης θα προβλέπεται μονάδα μεταερισμού. 

Ο μεταερισμός θα μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους: 

I. Σε δεξαμενή στην οποία θα εισάγεται αέρας μέσω συστήματος διάχυσης που θα αποτελείται 
από δύο φυσητήρες (εκ των οποίων ο ένας εφεδρικός) κατάλληλης παροχής και διαχυτές 
λεπτής φυσαλίδας. Εναλλακτικά ο αέρας μπορεί να παρέχεται από μία ή περισσότερες 
αντλίες αερισμού τύπου flow jet, της οποίας τα χαρακτηριστικά, η θέση και η παροχή 
οξυγόνου θα επιβεβαιώνεται από τον κατασκευαστή της (φύλλο υπολογισμού). 

 
II. Σε κατάλληλα σχεδιασμένη και διαστασιολογημένη κλίμακα μεταερισμού. Στην περίπτωση 

αυτή θα σχεδιασθεί κλίμακα με διαδοχικές πτώσεις με υπερχειλιστές με ειδική οδοντωτή 
στέψη τύπου συνεσταλμένου ορθογωνικού υπερχειλιστή. Στην υπολογιζόμενη πτώση δεν 
θα ληφθεί υπ’ όψιν η φλέβα υγρού πάνω από τους υπερχειλιστές αλλά η καθαρή πτώση 
(από την στάθμη του υπερχειλιστή μέχρι την στάθμη υγρού στην επόμενη κίμακα). 

 
 

2.7 Επεξεργασία ιλύος 

2.7.1 Γενικά 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες: 

 Μονάδα αποθήκευσης λάσπης 

 Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

Κατά τον σχεδιασμό των μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον έλεγχο των οσμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής όγκος αποθήκευσης της ανεπεξέργαστης ιλύος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 

 οι μονάδες αποθήκευσης / αφυδάτωσης της ιλύος θα λειτουργούν σε 5ήμερη βάση, 8 ώρες 
την ημέρα. 

Όλες οι σωληνώσεις ιλύος πρέπει να έχουν επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού νερού 
και το δίκτυο στραγγιδίων για την πλύση των αγωγών διακίνησης ιλύος. 

 

2.7.2 Δεξαμενή αποθήκευσης – ομογενοποίησης ιλύος 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ευελιξία στη λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας ιλύος, αλλά και 
για την ομογενοποίηση των διαφόρων ρευμάτων ιλύος (πχ. πρωτοβάθμια ιλύς, περίσσεια ιλύς) θα 
πρέπει να κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης και ομογενοποίησης της ιλύος. Ο όγκος, ο 
αριθμός και η χωροθέτηση της δεξαμενής(ών) θα καθοριστεί στη τεχνική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση της ιλύος, καθώς επίσης τον τρόπο και 
χρόνο λειτουργίας των επιμέρους μονάδων (πχ. συνεχής απομάκρυνση ιλύος, διακοπτόμενη 
λειτουργία μονάδων μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης). 

Εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, οι δεξαμενές θα είναι καλυμμένες και θα 
διαθέτουν σύστημα εξαερισμού, που θα οδηγεί τον δύσοσμο αέρα σε μονάδα απόσμησης. Στη 
πλάκα οροφής θα προβλεφθούν επαρκή ανοίγματα, που θα είναι καλυμμένα από στεγανά 
καλύμματα, για την επίσκεψη, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση του εξοπλισμού. 

Οι δεξαμενές αποθήκευσης – ομογενοποίησης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα 
έχουν ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη και θα διαθέτουν υπερχείλιση υψηλής στάθμης, που θα 
συνδέεται με το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ. Η τροφοδότηση των κατάντη μονάδων θα γίνεται με 
άντληση, μέσω αντλιών θετικής εκτόπισης, που θα αναρροφούν από τον πυθμένα της 
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δεξαμενής(ών). 

Στη δεξαμενή θα εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού στάθμης, καθώς και δύο επιπλέον 
διακόπτες στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενημέρωση ενεργοποίησης της υπερχείλισης και διακοπή λειτουργίας των αντλιών τροφοδότησης. 

Στη δεξαμενή θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα ανάμιξης του περιεχομένου της. 

Επειδή στην ΕΕΛ προβλέπεται μονάδα βιολογικής αποφωσφόρωσης και για την αποφυγή 
δημιουργίας σηπτικών συνθηκών, η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει σύστημα αερισμού, που θα 
εξασφαλίζει παροχή αέρα ≥0,8 Nm3/h ανά m3 δεξαμενής. Ο αέρας θα παρέχεται από: 

 σύστημα διάχυσης ή 

 από υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet 

Οι διαχυτήρες θα είναι μεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, θα είναι βιομηχανικό προϊόν 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους κλάδους 
(drops), που θα απομονώνονται με δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve), ή πεταλούδας. Οι 
φυσητήρες θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερη αίθουσα (π.χ. του κτιρίου αφυδάτωσης) ή σε ανεξάρτητο 
οικίσκο, με επαρκή αερισμό και κατάλληλη ηχομόνωση. Όλοι οι αγωγοί αέρα εντός της δεξαμενής 
θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το σύστημα ανάμιξης θα λειτουργεί συνεχώς και με αυτοματισμό στάθμης ή με χρονοπρόγραμμα, 
που θα καθορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της ΕΕΛ. 

 

2.7.3 Μηχανική πάχυνση της ιλύος 

Η μηχανική πάχυνση της ιλύος μπορεί να γίνεται σε τύμπανα πάχυνσης, τράπεζες πάχυνσης, ή 
φυγοκεντρητές. 

 

Οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και 
χειροκίνητης λειτουργίας. Θα πρέπει να συνοδεύονται από μονάδες παρασκευής και 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη και εγκαθίστανται εντός κτιρίου με επαρκή εξαερισμό και 
απόσμηση. Στη περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης 
μπορεί να εγκατασταθούν στην ίδια αίθουσα με τις μονάδες αφυδάτωσης. 

Οι προδιαγραφές σχετικά με τον εξοπλισμό των μονάδων αφυδάτωσης, που αναφέρονται 
παρακάτω (παρ.2.7.4) ισχύουν και για τον εξοπλισμό μηχανικής πάχυνσης. 

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήματα πάχυνσης και οι αντλίες απομάκρυνσης (εφ’ όσον απαιτούνται) θα 
πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει 
να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους εξοπλισμού. 

Το συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει 
ISO 9001 ή ισοδύναμο για την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε 
να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 

 
Ελάχιστη δυναμικότητα μονάδας  

[m3/h] 15 

[kg/h] 150 

Συγκέντρωση παχυμένης ιλύος (για SVI ≤120 ml/gr) [%] ≥ 5,0% 

Συγκράτηση στερεών [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη [gr/kg DS] ≤ 5,00 

Η απόδοση της μονάδας μηχανικής πάχυνσης θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του 
προμηθευτή του συγκροτήματος (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη) για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 

2.7.4 Αφυδάτωση ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με την προσθήκη χημικών, κυρίως πολυηλεκτρολύτη, σε 
ταινιοφιλτρόπρεσες, φυγοκεντρητές, κτλ. 
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Οι μονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισμός (αντλίες, συγκρότημα προετοιμασίας 
χημικών κτλ.) θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας. 

Οι μονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός κτιρίου, με επαρκή 
εξαερισμό και εφόσον προδιαγράφεται σχετικά και απόσμηση. Όλες ο επιμέρους εξοπλισμός 
πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας. 

Εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ο εξοπλισμός της αφυδάτωσης μπορεί να στεγάζεται 
στην ίδια αίθουσα με τον εξοπλισμό της μηχανικής πάχυνσης 

Οι διαστάσεις του κτιρίου αφυδάτωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του. Θα προβλεφθεί δίκτυο συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων και των 
νερών έκπλυσης. 

 

Εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, ο χώρος απόθεσης της αφυδατωμένης ιλύος 
πρέπει κλειστός και αποσμούμενος. Για το σχεδιασμό της διάταξης αποκομιδής της ιλύος θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος διακίνησης της αφυδατωμένης λάσπης. Δεν επιτρέπεται η 
απόρριψη της αφυδατωμένης ιλύος στο δάπεδο του χώρου και η χρήση φορτωτή για τη περαιτέρω 
μεταφόρτωσή της. 

 

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήματα αφυδάτωσης καθώς επίσης και οι διατάξεις απομάκρυνσης της 
αφυδατωμένης ιλύος πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του 
εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους 
εξοπλισμού. 

2.7.4.1 Παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα πρέπει: 

 Να διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας στερεού πολυηλεκτρολύτη με δοσομετρικό κοχλία. 

 Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) θα πρέπει 
να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min 

 Να έχει διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών 
στοφών. 

 Να έχει διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

 Να έχει δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο αναδευτήρα. 
Στην δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της 
παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών αντλιών. Εναλλακτικά 
μπορεί να εγκατασταθεί ένα όργανο συνεχούς μέτρησης της στάθμης (π.χ. τύπου υπερήχων) 

 Να διαθέτει ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών του κατασκευαστή του συστήματος. 
Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί γίνονται και χειροκίνητα και αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, με δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του διαλύματος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραμμή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα. 

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμβατότητα των επιμέρους τμημάτων του. 

Οι δοσομετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότημα μηχανικής πάχυσης ή/και αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί μία δοσομετρική αντλία για 
κάθε συγκρότημα και κατάλληλη εφεδρεία. 

2.7.4.2 Ταινιοφιλτρόπρεσα 

Οι ταινιοφιλτρόπρεσες θα έχουν τρεις διακεκριμένες ζώνες λειτουργίας: ζώνη προαφυδάτωσης, 
ζώνη χαμηλής συμπίεσης και ζώνη υψηλής συμπίεσης. Κάθε ταινιοφιλτρόπρεσα θα συνοδεύεται με 
διάταξη κροκίδωσης της ιλύος με τον προστιθέμενο πολυηλεκτρολύτη. Το δοχείο θα είναι 
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εξοπλισμένο με αργόστροφο αναδευτήρα ή εναλλακτικά η ανάμιξη μπορεί να γίνεται σε στατικούς 
σωληνωτού τύπου αναμίκτες. 

Η ταινιοφιλτρόπρεσα θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή 
ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, 
ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 

 
Δυναμικότητα μονάδας  

[m3/h] 15 

[kg/h] 150 

Βαθμός συμπίεσης  

Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση ανά μέτρο πλάτους ταινίας [kgSS/h-m] ≤ 130 

Συγκέντρωση αφυδατωμένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%)  [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη [gr/kg DS] ≤10,00 

 

Η απόδοση της ταινιοφιλτρόπρεσας (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του 
συστήματος για την συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με την ιλύ ή τα στραγγίδια θα είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304.Το πλαίσιο επί του οποίου θα είναι 
συναρμολογημένα τα επιμέρους τμήματα της πρέσας θα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να 
παραλάβει όλα τα στατικά και δυναμικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις και καραδασμούς κατά την 
λειτουργία της. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά θα πρέπει να προβλεφθούν προστατευτικά 
καλύμματα για την αποφυγή ατυχήματος (π.χ. καλύμματα μεταλλικού πλέγματος, ώστε να 
διασφαλίζεται η οπτική εποπτεία από τον χειριστή). 

Η κίνηση των ταινιών θα γίνεται με ηλεκτρομειωτήρα ρυθμιζομένων στροφών, ώστε να είναι δυνατή 
η ρύθμιση της ταχύτητας των ταινιών. Η μεταβολή των στροφών θα γίνεται χειροκίνητα και εφ’ 
όσον προδιαγράφεται σχετικά μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter). Κάθε ταινία αφυδάτωσης θα 
πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό αυτόματο πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα τάνυσης και 
ευθυγράμμισης, ενώ σε περίπτωση ανεξέλεγκτης παρέκκλισης των ταινιών θα πρέπει να 
διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της μονάδας. 

Κάθε πρέσα θα διαθέτει αντλία πλύσης, που θα τροφοδοτείται από δεξαμενή νερού έκπλυσης 
(ξεχωριστή για το σκοπό αυτό ή κοινή και για άλλες χρήσεις). Η δεξαμενή θα γεμίζει από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού, παροχής και μανομετρικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Τα 
νερά έκπλυσης θα οδηγούνται σε δοχεία συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και από εκεί 
στην ειδικά διαμορφωμένη βάση της ταινιοφιλτρόπρεσας, από όπου με βαρύτητα θα καταλήγουν 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. Εάν προδιαγράφεται σχετικά μπορεί να 
χρησιμοποιούνται τα στραγγίδια από την ζώνη βαρύτητας της ταινιοφιλτρόπρεσας για την πλύση 
των ταινιών. 

 

2.7.4.3 Φυγοκεντρητές 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα αποτελείται από περιστρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο που 
εσωτερικά θα φέρει κοχλία περιστρεφόμενο μαζί με το τύμπανο. Η είσοδος της προς αφυδάτωση 
λάσπης στο τύμπανο θα γίνεται μέσω ειδικού ομόκεντρου σωλήνα εισόδου που θα απορρίπτει τη 
λάσπη κατ’ αρχήν στο εσωτερικό του άξονα του κοχλία. Από το εσωτερικό του άξονα του κοχλία η 
λάσπη θα περνά μέσω οπών στο εξωτερικό του κοχλία (εσωτερικά του τυμπάνου). Ο κοχλίας θα 
μεταφέρει τα στερεά προς την έξοδο των στερεών από το τύμπανο. Τύμπανο και κοχλίας θα έχουν 
συγκλίνον κωνικό σχήμα προς το άκρο εξόδου στερεών. Η έξοδος των υγρών (στραγγισμάτων) θα 
γίνεται από το απέναντι άκρο του τυμπάνου μέσω σειράς ρυθμιζόμενων υπερχειλιστών. 

 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα εδράζεται σε στιβαρό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να 
παραλάβει όλα τα δυναμικά και στατικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις η έντονες ταλαντώσεις. 

Τα εξαρτήματα του φυγοκεντρητή που έρχονται σε επαφή με τη λάσπη θα είναι κατασκευασμένα 
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από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ισοδύναμης ή ανώτερης από AISI 316. Τα ακροπτερύγια του 
κοχλία καθώς και οι οπές διόδου της λάσπης θα φέρουν επιπρόσθετη προστασία. 

Ο σωλήνας τροφοδοσίας του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα πρέπει να μπορεί να 
αποσυναρμολογείται και να εξέρχεται από το συγκρότημα χωρίς την ανάγκη ανοίγματος και 
αποσυναρμολόγησης του συστήματος τυμπάνου κοχλία. 

Η κίνηση του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μέσω ενός κύριου ηλεκτροκινητήρα. Θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των στροφών λειτουργίας με inverter σε όλη την περιοχή στροφών. 
Η ρύθμιση της διαφορικής ταχύτητας του κοχλία θα γίνεται με ξεχωριστό κινητήρα ρυθμιζόμενων 
στροφών (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), που θα παρέχει τη δυνατότητα κίνησης του κοχλία ακόμα και 
όταν το τύμπανο είναι σε στάση. Ο κύριος κινητήρας θα κινεί το τύμπανο, ενώ ο δεύτερος 
κινητήρας μέσω ξεχωριστού συστήματος κίνησης θα αλλάζει την διαφορική ταχύτητα, είτε 
απ’ευθείας, μέσω διαφορικού μειωτήρα, ή λειτουργώντας ως γεννήτρια, οπότε θα ανατροφοδοτεί 
στον κυρίως κινητήρα την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο φυγοκεντρητής θα πρέπει να ελέγχεται από ιδιαίτερο ψηφιακό όργανο ελέγχου ή PLC και 
ρυθμιστές συχνότητας των ηλεκτροκινητήρων, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του 
κατασκευαστή του φυγοκεντρητή και θα ενσωματωθούν στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 
αφυδάτωσης. Ο πίνακας θα παρέχει ψηφιακά σήματα αστοχίας του συγκροτήματος καθώς και 
ψηφιακά όργανα ένδειξης της ροπής του κοχλία, της ταχύτητας του τυμπάνου, της διαφορικής 
ταχύτητας τυμπάνου/κοχλία και της θερμοκρασίας των εδράνων. 

Το συγκρότημα πρέπει να τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας σε περιπτώσεις: 

 υπερφόρτωσης (υψηλή ροπή) του κοχλία, 

 υπερθέρμανσης εδράνων, 

 υπερβολικών κραδασμών και 

 υπερθέρμανσης των κινητήρων 

Για κάθε είδος αστοχίας θα υπάρχει ιδιαίτερη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της μονάδας 
αφυδάτωσης, μήνυμα για την λίπανση των εδράνων, ενημέρωση του ΚΕΛ της μονάδας, καθώς 
επίσης και ακουστικό σήμα συναγερμού. 

Από τον Πίνακα ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των παρακάτω 
τουλάχιστον λειτουργικών παραμέτρων του συγκροτήματος: 

 ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου 

 διαφορική ταχύτητα περιστροφής τυμπάνου – κοχλία 

 ροπή ασκούμενη στο κοχλία 

Η διαφορική ταχύτητα θα μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα από το ψηφιακό όργανο ελέγχου και 
ρύθμισης της λειτουργίας του φυγοκεντρητή αλλά και να παρέχεται και η δυνατότητα επέμβασης 
του χειριστή . 

Ο φυγοκεντρητής θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή 
ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων συγκροτημάτων, κατάλληλης 
δυναμικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 
 

Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1 

 
Δυναμικότητα μονάδας 

[m3/h] 15 

[kg/h] 150 

Συγκέντρωση αφυδατωμένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%) [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη [gr/kg DS] ≤10,00 

Η απόδοση του φυγοκεντρητή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, κατανάλωση 
πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του συστήματος για την 
συγκεκριμένη εφαρμογή. 

2.7.4.4 Κοχλιόπρεσα 
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Σε μικρές μονάδες αφυδάτωσης (π.χ. για ΕΕΛ δυναμικότητας μέχρι 3.000ι.κ.) μπορούν να 
εγκατασταθεί κοχλιόπρεσα για την μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος. 

Η κροκιδωμένη λάσπη εισέρχεται στο ένα άκρο της μονάδας και στη πρώτη ζώνη διαχωρίζεται η 
υγρή από την στερεά φάση με την βαρύτητα. Στη συνέχεια η ιλύς παραλαμβάνεται από τα πτερύγια 
του κοχλία και συμπιέζεται σταδιακά, οδηγούμενη στο τελευταίο στάδιο, όπου η ιλύς συμπιέζεται 
μέσω πνευματικής διάταξης συμπίεσης και εξέρχεται της μονάδας. 

Κατά την διαδικασία αφυδάτωσης ο κοχλίας περιστρέφεται αργόστροφα, ενώ κατά την έκπλυση 
διακόπτεται η τροφοδότηση της μονάδας, ο κοχλίας περιστρέφεται ανάστροφα και με την βοήθεια 
βιομηχανικού νερού και διάταξης ακροφυσίων, καθαρίζεται η επιφάνεια των κυλινδρικών 
τυμπάνων. 

2.7.4.5 Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 

Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήματος θα μεταφέρεται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κοχλιών ή μεταφορικών ταινιών, κατάλληλης δυναμικότητας για την διάθεσή της σε 
κάδους κατάλληλης χωρητικότητας. Οι κολίομεταφορείς θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές, χωρίς άξονα. 

Στη περίπτωση των φυγοκεντρητών η μεταφορά της απορριπτόμενης αφυδατωμένης ιλύος από το 
φυγοκεντρητή θα γίνεται μόνο με κοχλία. Οι κολχίες θα είναι με ελικοειδή σπείρα χωρίς άξονα και 
σκάφη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

2.7.4.6 Έλεγχος λειτουργίας 

Σε ιδιαίτερη αίθουσα του κτιρίου αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί ο τοπικός πίνακας της μονάδας, ο 
οποίος θα έχει PLC, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η λειτουργία όλου του επιμέρους εξοπλισμού, 
ενώ όλα τα σήματα λειτουργίας και βλάβης θα μεταφέρονται στο ΚΕΛ. 

2.8 Έλεγχος οσμών 

2.8.1 Γενικά 

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των οσμών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση λυμάτων και ιλύος. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί: 

 Σύνδεση όλων των επιμέρους μονάδων με το δίκτυο βιομηχανικού νερού και πρόβλεψη 
επαρκούς αριθμού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής έκπλυσης όλων 
των χώρων όπου διακινούνται λύματα και ιλύς 

 Πρόβλεψη για την αποφυγή δημιουργίας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας νεκρών 
ζωνών με στάσιμα λύματα, λάσπη και επιπλέοντα. 

 

 Συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού με την πρόβλεψη τακτικής έκπλυσης 
των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών 

 Τακτικός καθαρισμός των δεξαμενών αποθήκευσης με βιομηχανικό νερό (πχ. δεξαμενή 
βοθρολυμάτων, δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος) και πλήρωσή τους με βιομηχανικό νερό, όταν 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας. 

Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει να εγκατασταθούν 
συστήματα εξαερισμού για την συλλογή του δύσοσμου αέρα και διοχέτευσή του σε μονάδες 
απόσμησης πριν την διάθεσή του στην ατμόσφαιρα. 

2.8.2 Δίκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς 
επεξεργασία αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό. Το 
δίκτυο των αεραγωγών θα σχεδιασθεί, ώστε η μέγιστη ταχύτητα να είναι μικρότερη των 15 m/sec. 

Ο δύσοσμος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίμηση στη πηγή (πχ. απ’ ευθείας από τα 
συγκροτήματα προεπεξεργασίας), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την συλλογή και των 
βαρέων και των ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα στόμια τόσο σε χαμηλή 
όσο και σε υψηλή στάθμη. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της παροχής του 
προς απόσμηση αέρα, απομονώνοντας κατά το δυνατό τους δύσοσμους χώρους, ώστε να μην 
διαχέονται οι οσμές σε ευρύτερες περιοχές. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος 
απόσμησης, θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: 
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 Σε δεξαμενές και υγρούς θαλάμους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα θα 
υπολογιστεί για 24ωρη λειτουργία του συστήματος εξαερισμού με 2 τουλάχιστον εναλλαγές / 
ώρα, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον ανενεργό όγκο της αντίστοιχης δεξαμενής, θαλάμου, 
φρεατίου κτλ. 

 Στο κτίρια αφυδάτωσης ιλύος όπου διακινείται προσωπικό και όταν αυτή είναι 
σταθεροποιημένη (π.χ. κτίριο αφυδάτωσης χωνεμένης ιλύος ή ιλύος από παρατεταμένο 
αερισμό) η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 5 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της 
βάρδιας (προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας). Στα λοιπά κτίρια επεξεργασίας ιλύος όπου 
διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη παρουσία 
προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα αν η επεξεργασία 
αφορά μη σταθεροποιημένη λάσπη (π.χ. χώρος εγκατάστασης εσχάρωσης πρωτοβάθμιας 
ιλύος) και για 5 εναλλαγές / ώρα αν η επεξεργασία αφορά σταθεροποιημένη λάσπη. Ο χρόνος 
λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα υπάρχει παρουσία 
προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί μικρότερος από 4ώρες ημερησίως 

 Στα κτίρια εγκατάστασης εξοπλισμού προεπεξεργασίας λυμάτων ή βοθρολυμάτων που 
διακινείται προσωπικό αλλά η λειτουργία της μονάδας δεν απαιτεί την μόνιμη παρουσία 
προσωπικού, η παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα και ο χρόνος 
λειτουργίας που θα ληφθεί υπ’ όψιν θα είναι ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα υπάρχει παρουσία 
προσωπικού, ο οποίος δεν θα ληφθεί μικρότερος από 4ώρες ημερησίως. 

 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο παρεχόμενος 
αέρας στις επιμέρους μονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαμενή εξάμμωσης, δεξαμενή 
αποθήκευσης ιλύος με διάχυση κτλ.). 

Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο των αεραγωγών απόσμησης, καθώς 
επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χημικών κτλ.) θα πρέπει, 
ανεξαρτήτως του συστήματος απόσμησης, να εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρες, οι οποίοι θα 
τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσου εξαερισμού των χώρων. 

 
 

2.8.3 Μονάδες απόσμησης 

Η διαστασιολόγηση των μονάδων απόσμησης θα γίνει για την μείωση τουλάχιστον κατά 95% των 
οσμηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα: 

 

Αποσμούμενος χώρος 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία 15 5 5 

Υποδοχή βοθρολυμάτων 20 15 15 

Περίσσεια ιλύς 5 5 5 

Αφυδάτωση 5 15 10 

 

Για την απόσμηση μπορεί να εφαρμοστεί ένα από τα παρακάτω συστήματα, ή συνδυασμός τους: 

(1) Κλίνες προσρόφησης 

2.8.3.1 Κλίνες προσρόφησης 

Οι μονάδες απόσμησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασμένες για 
οριζόντια ή κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χημικών, 
τοποθετημένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος. Οι κλίνες 
προσρόφησης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χημικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 μήνες λειτουργίας της 
μονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χημικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, μη τοξικά, 
εύκολα απορριπτόμενα, να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να διαθέτουν δείκτες κορεσμού. 

Ο ανεμιστήρας θα είναι φυγοκεντρικός, κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης και θα αποτελεί 
τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μονάδων απόσμησης. Η έδραση του ανεμιστήρα 
στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 

Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
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και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες με κλείστρα και μεντεσέδες κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η μονάδα απόσμησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση βαρέως 
τύπου. 

2.9 Έργο διάθεσης 

Τα επεξεργασμένα λύματα από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ, θα οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης 
του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ θα γίνεται η δειγματοληψία, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Β του παρόντος Τεύχους, απαιτείται η ενίσχυση των στομίων 
διάχυσης του υφιστάμενου υποθαλάσσιου αγωγού. 

 

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 Υλικά σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης     Υλικό σωληνογραμμής 

 
Λύματα 

 
Επιχωμένοι σωλήνες 

HDPE ή PVC 6 atm και HDPE 
ή PVC 10atm για 
καταθλιπτικούς 

  
Εκτεθειμένοι σωλήνες 

Γαλβανισμένος χάλυβας με 
εποξειδική προστασία (κατ’ 

ελάχιστον ) 

Ιλύς 
Λίπη 

– Βοθρολύματα – 
 

Επιχωμένοι σωλήνες 
HDPE ή PVC 6 atm και HDPE 

ή PVC 10atm για 
καταθλιπτικούς 

  
Εκτεθειμένοι σωλήνες 

Γαλβανισμένος χάλυβας με 
εποξειδική προστασία (κατ’ 

ελάχιστον) 

 
Δίκτυο στραγγιδίων 

 
Επιχωμένοι σωλήνες 

HDPE ή PVC 6 atm και HDPE 
ή PVC 10atm για 
καταθλιπτικούς 

  
Εκτεθειμένοι σωλήνες 

Γαλβανισμένος χάλυβας με 
εποξειδική προστασία (κατ’ 

ελάχιστον) 

Αέρας Επιχωμένοι σωλήνες 
Ανοξείδωτος χάλυβας 
τουλάχιστον AISI 304 

 
Εκτεθειμένοι σωλήνες 

Ανοξείδωτος χάλυβας 
τουλάχιστον AISI 304 

Δίκτυα εξαερισμού Επιχωμένοι σωλήνες HDPE 6 atm 

 
Εκτεθειμένοι σωλήνες 

Ανοξείδωτος χάλυβας 
τουλάχιστον AISI 304 

Πόσιμο – Βιομηχανικό 
νερό 

Επιχωμένοι σωλήνες HDPE 10 ή 12,5 atm 

 Εκτεθειμένοι σωλήνες Γαλβανισμένος χάλυβας 

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής 

 

Ειδικότερα: 

 Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κατάλληλο πλαστικό υλικό (όταν δεν 
είναι εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία). 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνική Περιγραφή 

Σελίδα 44 

 

 

 Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για τις σωληνώσεις που διέρχονται 
κάτω από τεχνικά έργα προκειμένου αυτοί να προστατεύονται από καθιζήσεις των 
κατασκευών. 

 Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες αναμένονται διαφορικές 
καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή τυχόν 
διαφορικών καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων (ζιμπώ). 

 Οι σωληνώσεις, ανακυκλοφορίας των χωνευτών, θα είναι επενδεδυμένες εξωτερικά με 
μονωτικό υλικό και θα είναι τελείως καλυμμένες με PVC ή φύλλα αλουμινίου. Στην επένδυση 
όλες οι συνδέσεις θα είναι στεγανοποιημένες, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος του νερού. 

 Οι σωληνώσεις θερμού νερού θα κατασκευαστούν από χάλυβα με κατάλληλη εσωτερική και 
εξωτερική προστασία και θα καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό και επένδυση από 
αλουμίνιο για την ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

 Επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της εξασφάλισης των δικτύων έναντι διαρροών και εισροών. 
Για τον λόγο αυτό, οι συγκολλήσεις των αγωγών θεωρούνται κύριες και σημαντικές εργασίες 
και  θα πρέπει να γίνονται μέσω καταγραμμένων διαδικασιών από πιστοποιημένους 
συγκολλητές. 

 

3.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις 

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις: 

(1) Παράκαμψη όλης της εγκατάστασης, που θα οδηγεί τα λύματα από το φρεάτιο εισόδου στο 
φρεάτιο εξόδου. 

(2) Παράκαμψη προεπεξεργασίας 

(3) Παράκαμψη ολόκληρης της βιολογικής βαθμίδας. 

(4) Παράκαμψη μονάδας χλωρίωσης. 

 

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4.1 Δίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων, τα στραγγίδια της μονάδας επεξεργασίας ιλύος και των φρεατίων 
διαχωρισμού υγρών και επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, κ.λπ.. Τα ακάθαρτα και τα 
στραγγίδια από τις διάφορες μονάδες θα καταλήγουν είτε με βαρύτητα ή με αντλιοστάσιο(α) ανάντη 
της προεπεξεργασίας ή ανάντι των βιολογικών διεργασιών. Κατά μήκος του δικτύου και σε μέγιστες 
αποστάσεις 50m, καθώς επίσης και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ή συμβολής κλάδων θα 
κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Το δίκτυο στραγγιδίων θα πρέπει να έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση 
των δεξαμενών σε αυτό. Εναλλακτικά μπορεί να προβλεφθεί είτε ξεχωριστό δίκτυο εκκένωσης των 
δεξαμενών, είτε εκκένωση των δεξαμενών με φορητή αντλία και εύκαμπτο αγωγό στο κοντινότερο 
φρεάτιο στραγγιδίων. 

Το αντλιοστάσιο(α) στραγγιδίων θα εξοπλισθεί με δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων (η μία 
εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού. 

4.2 Δίκτυο ύδρευσης 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
που θα εξυπηρετεί το κτίριο διοίκησης, όλα τα κτίρια εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, καθώς και όλες τις 
μονάδες προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών διαλυμάτων. Το δίκτυο 
ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, 
όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο υδρομετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με 
δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα. 
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4.3 Δίκτυο βιομηχανικού νερού 

Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον: 

 Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

 Πλύση εξοπλισμού 

 Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο 
κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται στην 
εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από σταλακτηφόρους πλαστικούς αγωγούς, που 
θα συνδεθούν με το βιομηχανικού νερού. 

Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό θα χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από τις σωληνώσεις 
του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία θα τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης για την 
αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή ταυτοχρονισμού 
μεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνεται από δεξαμενή 
επαρκούς όγκου, από όπου θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει 
κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό 
δοχείο. 

Η υδροληψία της εγκαταστάσης βιομηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαμενής βιομηχανικού νερού με νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που η ποσότητα του βιομηχανικού νερού δεν είναι 
επαρκής. 

Ως μονάδα αποθήκευσης βιομηχανικού νερού θα μπορούσε να λειτουργήσει με τις απαραίτητες 
τροποποιήσεις, η υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης λάσπης. 

4.4 Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική πυροπροστασία 

Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
τουλάχιστον ένας πυροσβεστικός κρουνός, που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού 
νερού71 της ΕΕΛ. 

4.5 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΟΤΕ ή 
άλλου παρόχου τηλεφωνίας με δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές γραμμές. 

4.6 Διαμόρφωση του χώρου 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την τελική διαμόρφωση των έργων 
(δενδροφυτεύσεις κτλ.) βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει 
να δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των 
οσμών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες 
της ΕΕΛ. 

Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική του 
χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 
κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

4.6.1 Εσωτερική οδοποιία 
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Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις μονάδες 
επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί 
χώρος στάθμευσης για πέντε τουλάχιστον οχήματα. Όλοι οι δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι με 
ελάχιστο πλάτος 4m και μέγιστη κατά μήκος κλίση 8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή 
η στάση ή στάθμευση οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την  απρόσκοπτη 
διέλευση άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών 

 

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50mm σύμφωνα με 
την ΠΤΠ Α-260, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με 
ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 

Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των βυτιοφόρων και 
φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες από 10m, ενώ για τα επιβατικά οχήματα 8m. 

Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση απορροής των 
ομβρίων. 

Στην υφιστάμενη οδοποιία, και στα τμήματα που θα διατηρηθούν ενεργά στη νέα γενική διάταξη, 
δεν απαιτείται τροποποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας τους αλλά κρίνεται απαραίτητη η 
ασφαλτόστρωση και διαχείριση των ομβρίων. 

4.6.2 Εξωτερικός φωτισμός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους της ΕΕΛ με ιστούς 
φωτισμού στην είσοδο, καθώς επίσης και σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες 
εγκαθίσταται η/μ εξοπλισμός. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα, ισχύος τουλάχιστον 250W και θα 
τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 m ή σε τοίχους. Η μέση στάθμη φωτισμού θα είναι 
τουλάχιστον 20 lux 

4.6.3 Έργα πρασίνου 

Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους ακάλυπτους χώρους 
εσωτερικά της ΕΕΛ και περιμετρικά της περίφραξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους χώρους εντός των 
εγκαταστάσεων. 

Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ θα υπάρχει σύστημα 
άρδευσης. 

4.6.4 Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 

Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η χρήση σκαλοπατιών ή 
ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση 
μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 

 
 

4.6.5 Περίφραξη 

Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη ελάχιστου 
ύψους 2m, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Στις εισόδους ή στην είσοδο της ΕΕΛ θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόματη συρόμενη ή ανοιγόμενη 
μεταλλική θύρα, ελάχιστου πλάτους 5m. 

4.6.6 Αποχέτευση ομβρίων 

Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή των ομβρίων μπορεί να 
γίνεται είτε επιφανειακά ή με την κατασκευή υπογείου δικτύου με στόμια υδροσυλλογής και 
τσιμεντοσωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 40cm. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου της ΕΕΛ από τις 
επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής με την κατασκευή των κατάλληλων έργων 
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αντιπλημμυρικής προστασίας. 

4.7 Εξωτερική οδοποιία 

Δεν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων 

4.8 Μέτρα ασφαλείας 

4.8.1 Κλειστοί χώροι 

Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου 
στην ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ. 

Για τον λόγο αυτό στους χώρους προεπεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων καθώς και 
επεξεργασίας ιλύος θα υπάρχουν συστήματα απόσμησης και εξαερισμού, 

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύμφωνος με τις 
σχετικές προδιαγραφές. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά, ο μόνιμα εγκαθιστάμενος εξοπλισμός 
ανίχνευσης πρέπει να χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της 
περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του εξαερισμού). 

Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισμού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να 
προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγματα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισμός δεν επαρκεί θα 
πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασμένος αερισμός με κατάλληλα συστήματα εξαερισμού. 

4.8.2 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών 

Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά 
τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται 
σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν 
διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. 

Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής 
αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει 
να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. 

Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας 
καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 

 

4.8.3 Σήμανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 
αναρτώνται: 

 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη 
θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 

 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 
στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.). 

 για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, κουτί 
πρώτων βοηθειών κτλ.). 

 

4.9 Βοηθητικός εξοπλισμός 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό: 

(1) Δύο (2) φορητοί μηχανισμοί ανύψωσης δυναμικότητας 1.000kg και 500kg. 

(2) Τρεις (3) κάδοι μεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τροχήλατοι κατάλληλοι για 
φόρτωση, μεταφορά και διάθεση του περιεχομένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,1m3. 

(3) Δύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 35 m3/h, εκάστη, σε 
μανομετρικό τουλάχιστον 6m, με ηλεκτρικό καλώδιο μήκους τουλάχιστον 20m και εύκαμπτο 
σωλήνα με ταχυσύνδεσμο τουλάχιστον 20m. 
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(4) Εργαστηριακός εξοπλισμός: 
 

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Συσκευή μέτρησης BOD5 1  

Φορητό οξυγονόμετρο 2  

Φορητό pHμετρο 2  

Κλίβανος αποτέφρωσης (> 6500C) 1  

Κώνος Imhoff 3  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 1  

Περισταλτική αντλία 1  

Αναδευτήρας μεταβλητών στροφών 2  

Ογκομετρικοί  κύλινδροι  (50,  100,  250,  500, 
1000 ml) και σιφώνια αναρρόφησης (1, 2, 5, 
10 ml) 

5 Για κάθε μέγεθος 

Κάψες πορσελάνης 5 Για κάθε μέγεθος 

Βοηθητικός εξοπλισμός  Θερμόμετρα, χρονόμετρα, 
λαβίδες, ορθοστάτες κτλ. 

 
 
 

5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1 Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές. 

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 
και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με 
τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι 
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά τα κτίρια μπορούν να 
κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά 
panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 

Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
 
 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Εργαστήριο Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισμού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωμένα πλακίδια 
– κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα ή 
ψευδοοροφή 

Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα 
προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν 
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ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας. 

Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που 
τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 
τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω 
σε πηχάκια. 

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 
εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις 
καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή γείσα 
στις πλευρές των κτιρίων. 

Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων είναι διπλοί με 
ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο 
πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με 
μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m 

 υαλοπίνακες   απλής ή διπλής   λείανσης   με πάχος   3mm –   5mm (ημικρύσταλλα), 
χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

5.1.1 Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας 

Το κτίριο διοίκησης – λειτουργίας θα περιλαμβάνει τους εξής ανεξάρτητους χώρους: 
 
 

Αίθουσα min m2 Παρατηρήσεις 

Αίθουσα ελέγχου 15  

Χημείο – Εργαστήριο 10 με πάγκους εργασίας και νεροχύτη 

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής 10 με ερμάρια 

Χώροι υγιεινής  με WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ 

Κουζίνα 10  

Αποθήκη /Συνεργείο 10  

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού 

 Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 

 Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Εγκατάσταση ύδρευσης 

 Εγκατάσταση πυρασφάλειας 

 Εγκατάσταση εξαερισμού 

Στο εργαστήριο (αν απαιτείται) θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος, με ντουλάπια στο κάτω 
μέρος, ράφια σε ανωδομή, ενσωματωμένα διπλό νιπτήρα ανοξείδωτο, ρευματοδότες και επιφάνεια 
από ανθεκτικό υλικό. 

Τα δάπεδα των αιθουσών θα επενδυθούν με πλακίδια δαπέδου. Στην αίθουσα του εργαστηρίου θα 
γίνει επένδυση με αντιολισθηρά πλακίδια, που θα αντέχουν στην επίδραση των οξέων. Στις 
αίθουσες της αποθήκης και του συνεργείου (αν απαιτείται) τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από 
σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν μέχρι ύψους 2,20m με πλακίδια 
αρίστης ποιότητος. Οι υπόλοιποι τοίχοι θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα και οι ξύλινες και 
σιδηρές επιφάνειες θα ελαιοχρωματισθούν. Τα κουφώματα των εξωτερικών θυρών και παραθύρων 
θα είναι ξύλινα ή από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της υπηρεσίας με διπλούς υαολοπίνακες. 
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5.1.2 Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης 

Η διάταξη των κτιρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα επιμέρους κτίρια μπορεί να 
είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. 

Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό, 
και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την τήρηση όλων 
των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και 
κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής 
των κτιρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον 

Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με 
τελική επιφάνεια βιομηχανικού δαπέδου με αντοχή σε καταπονήσεις τριβής και απότριψης που 
αντιστοιχούν σε μέτρια επιφανειακή φθορά. Την ίδια αντοχή πρέπει να εμφανίζουν και γενικότερα 
οι επιφάνειες στις οποίες προβλέπεται να κυλίεται βιομηχανικός εξοπλισμός. 

Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα πρέπει να 
επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια 
πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών πρέπει να προβλεφθεί 
σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

5.2 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική 
διαφορά άνω των 0,5m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης προστατευτικά 
κιγκλιδώματα. 

Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 300 και 450), ή ανεμόσκαλες (με κλίση 
ανόδου μεταξύ 650 και 750) ή κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας. 

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10m. 

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση 
στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά 
δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP, 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των 
οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια 
και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15. 

 

6. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

6.1 Έργα από σκυρόδεμα 

6.1.1 Γενικά 

Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 

(5)Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις 
γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο διοίκησης, το 
κτίριο υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν 
είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

(6)Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών, 
δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν: 

- Δεξαμενές 
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- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων 

- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της 
προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ 
δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, 
Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ. 

 
6.1.2 Υλικά 

Όλα τα υλικά που θα δηλωθούν τεκμηριωμένα με την μελέτη προσφοράς του διαγωνιζόμενου ότι 
θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου  πρέπει να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των τευχών του διαγωνισμού ανθεκτικότητα έναντι της  
διαβρωτικότητας που δημιουργείται από το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται κάθε διαφορετική 
κατασκευή. 

Θα χρησιμοποιηθούν τύποι σκυροδεμάτων που τα χαρακτηριστικά τους θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης και της ισχύουσας νομοθεσίας για την κατηγορία των έργων 
της σύμβασης 

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος και 
οπλισμού: 

 Σκυρόδεμα καθαριότητας: C 12/15  

 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, 
ρύσεων και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων 
τάφρων κτλ.: C 16/20  

 Οπλισμένο σκυρόδεμα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25  

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30  

- για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 

σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37  
 

 Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα: C 25/30 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορία 
κατασκευής της μονάδας. 

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Τσιμέντο 
ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω μονάδες. 

 
 

Μονάδα Τύπος Τσιμέντου 

Δεξαμενή Βοθρολυμάτων IV (SR) 

Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από 
την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 
φορέα. Τα δάπεδα από σκυρόδεμα θα πρέπει να εμφανίζουν αντοχή σε μέτρια επιφανειακή φθορά 
και θα διαμορφωθούν σε ένα και ενιαίο στάδιο με τις υπόλοιπες κατασκευές (δεν θα γίνουν 
«γεμίσματα») 

Στα τμήματα του έργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) 
θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας. 

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 
ποιότητας Β500C με τις ελάχιστες επικαλύψεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 
για την κατηγορία των έργων της σύμβασης. 

6.1.3 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 

Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν 
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στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή 
καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1. 

Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, 
παρ.7.3.1. 

6.2 Χαλύβδινες κατασκευές 

Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές 
θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη. 

Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm 

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα– 
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με την 
μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m2), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  
με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 

Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 

Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα είναι 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

7.1 Γενικά 

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις 
σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη 
διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, 
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω 
περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. 

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα 
ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. 
Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο  πεδίο 
κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο 
οπτικών ινών. 

Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και 
η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των 
εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις 
παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

 Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να 
διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων 
στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 
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 Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού (σε περίπτωση 
επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ) με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και η συγκρότηση μιας 
σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασιών ενδείξεων, μετρήσεων, 
παρακολουθήσεως και ελέγχου. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων 
διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η Υπηρεσία 
και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος 
SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και 
γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων τα 
οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, ώστε 
να εξασφαλίζεται ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση. 

 Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και 
την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων. 

 Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης, 
οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο 
έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν ένα 
ενιαίο σύστημα. 

7.2 Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού 

Το υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού στις υφιστάμενες μονάδες είναι ανεπαρκές και αδόκιμο για 
τον νέο σχεδιασμό. Το σύστημα περιορίζεται σε τοπικές επιμέρους συνεργασίες μηχανημάτων 

- έλεγχο της λειτουργίας του αεριστήρα εντελλόμενο από το οξυγονόμετρα 

- κατάσταση λειτουργίας των καταναλωτών σε τοπικούς πίνακες 

- Αισθητήριο στάθμης στην υφιστάμενη μονάδα προεπεξεργασίας για αύξηση της στάθμης με 
ηχητικό συναγερμό. 

Όλοι οι υφιστάμενοι αυτοματισμοί τοπικής μορφής θα πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο σύστημα 
κεντρικού ελέγχου. 

7.3 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 

Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι 
παρακάτω: 

 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, 
υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό από 
τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία 
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται 
αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης και 
σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση 
μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς 
τηλεχειρισμό, 

 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει 
πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop). 

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και 
αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την 
αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 
εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να 
παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε 
τοπικά. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν 
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επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι 
αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

7.4 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

7.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν 
όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων 
κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
μηχανημάτων. 

Τα PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των 
μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις των 
οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον 
χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, 
επιθυμητές τιμές κτλ.). 

(1) Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με τρεις τρόπους ήτοι: 

i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται 
τοπικά. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι 
πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

ii. Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα 
(χωρίς επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το 
κεντρικό σύστημα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε 
περίπτωση όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί 
να γίνεται από τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα 
δυο και τότε μπορούν να γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό. 

Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα, 
πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ. 

(2) Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 

 Μπουτόν εκκίνησης (START) 

 Μπουτόν στάσης (STOP) 

 Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 

(3) Κάθε κινητήρας θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 

 Λειτουργία κινητήρα 

 Στάση κινητήρα 

 Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερμικού 

(4) Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του 

(5) Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία της 
καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από 
παραμέτρους της δεύτερης. 

(6) Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων 
(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους. 

(7) Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας. 

(8) Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 

(9) Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα 
τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης. 

(10) Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων, χημικών ή άλλου 
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υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για σηματοδότηση 
συναγερμού. 

(11) Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και 
παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ 

(12) Σε περίπτωση εξοπλισμού ή συγκροτημάτων εξοπλισμού, τα οποία διαθέτουν ή ζητείται από τις 
παρούσες προδιαγραφές να έχουν δικό τους αυτοματισμό ελέγχου, τότε ο εξοπλισμός ή τα 
συγκροτήματα εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από PLC, που θα είναι τμήμα της 
προμήθειας του κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των 
συγκροτημάτων αυτών με το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού της ΕΕΛ. 

7.4.2 Ειδικές απαιτήσεις 

Εκτός των αναφερομένων παραπάνω, ο έλεγχος λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού των 
μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

(1) Γενικός εξοπλισμός 

 Αντλίες 

 έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης ή άλλος τρόπος και κατ’ ελάχιστο διακόπτης πολύ 
χαμηλής στάθμης στην δεξαμενή αναρρόφησης για προστασία από εν ξηρώ 
λειτουργία. 

 Αναδευτήρες 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Μετρητής παροχής (στην είσοδο ή / και στην έξοδο της ΕΕΛ) 

 μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

(2) Προεπεξεργασία 

 Εσχάρωση 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη – κατάντη εσχάρας ή άλλο παρόμοιο σύστημα 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης 

 

 Φυσητήρες εξάμμωσης 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Αντλίες άμμου – πλύση άμμου 

 λειτουργική διασύνδεση με γέφυρες σε περίπτωση διατάξεων ενσωματωμένων στην 
γέφυρα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου – πλύσης άμμου 

(3) Βιολογικοί αντιδραστήρες 

 Αναδευτήρες 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αερισμού (στη περίπτωση επαμφοτεριζόντων 
διαμερισμάτων) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Σύστημα αερισμού 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητές διαλυμένου οξυγόνου 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας (νιτρικών) 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Ξέστρα καθίζησης 

 συνεχής λειτουργία 

(4) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνική Περιγραφή 

Σελίδα 56 

 

 

 Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής λυμάτων ή/και με μέτρηση 
συγκέντρωσης στερεών στην βιολογική βαθμίδα 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

 Αντλία περίσσειας ιλύος 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα ή/και αυτοματισμό στάθμης 

(5) Τριτοβάθμια επεξεργασία 

 Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης με μετρητή υπολειμματικού χλωρίου 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης 

(6) Έργα διάθεσης 

 Σύστημα μετα – αερισμού 

 λειτουργική διασύνδεση με μετρητή διαλυμένου οξυγόνου ή έλεγχος από 
χρονοπρόγραμμα 

(7) Επεξεργασία ιλύος 

 Δεξαμενή αποθήκευσης και/ή ομογενοποίησης ιλύος 

 μέτρηση στάθμης ή σύστημα διακοπτών στάθμης 

 ανίχνευση ελάχιστης και μέγιστης στάθμης 

 Μηχανική πάχυνση ή / και αφυδάτωση ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότημα παρασκευής και 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής παχυμένης ή / και αφυδατωμένης 
ιλύος 

 αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης 

7.5 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης ή σε άλλο 
αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια χρήση και θα συνίσταται από 
έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα περιφερειακά τους 
(εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ) 

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της 
εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση 
των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι 
τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό 
διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται). 

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 

 μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

 «σε λειτουργία» 

 «σε στάση» 

 «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

 «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 

 αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 

7.6 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για 
αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια 
σε περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση 
σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως 
παράδειγμα αναφέρεται: 
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 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα 
επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα 
μεταβεί το σύστημα. 

7.7 Όργανα μέτρησης 

Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που είναι 
πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο. 

7.7.1 Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης 

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 
επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 
σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να 
συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κτλ. θα 
προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και 
δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 

Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα λειτουργούν 
με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού. Κάθε όργανο 
θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε περίπτωση βλάβης ή σε 
περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 

Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση pH) θα 
γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο. 

 

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

Ανάλογα με το συνολικό φορτίο της εγκατάστασης η τροφοδοσία μπορεί να γίνει είτε από το δίκτυο 
Χ.Τ , είτε από το δίκτυο Μ.Τ της ΔΕΗ. 

Εάν η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης μπορεί να γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) της 
Δ.Ε.Η. το ακραίο πεδίο του γενικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης της εγκατάστασης θα είναι το 
πεδίο εισόδου, όπου θα φθάσει το καλώδιο παροχής από τον μετρητή. 

Στη περίπτωση που απαιτείται, η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης να γίνει από το δίκτυο μέσης 
τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η. θα κατασκευαστεί υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης, στον οποίο θα 
στεγαστούν σε ανεξάρτητα διαμερίσματα: 

 Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης 

 Ένας ή περισσότεροι μετασχηματιστές διανομής, έκαστος σε χωριστό διαμέρισμα, 
διαστάσεων ώστε από τα ακρότατα σημεία του Μ/Σ να εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος 
πλάτους 0,7 m και όχι μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και ύψους 
τουλάχιστον 0,5 m πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

 Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο βελτίωσης συνημιτόνου 

 Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Αν απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. στο κτίριο του υποσταθμού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την 
εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 

Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Για τον 
εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 
έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 
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ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων θα καθοριστεί με βάση τα 
στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 

Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτιρίου θα γίνεται σε κανάλια που θα διαμορφωθούν στο 
δάπεδο και/ή σε υπόγειο χώρο ύψους τουλάχιστον 0,80 m. Η είσοδος του καλωδίου παροχής και η 
έξοδος των καλωδίων διανομής θα γίνεται από φρεάτια που θα κατασκευαστούν σε κατάλληλες 
θέσεις. Στη περίπτωση μετασχηματιστών ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή λεκάνης 
συλλογής του ελαίου ψύξεως για κάθε μετασχηματιστή που θα εγκατασταθεί. κατασκευασμένη από 
σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένη με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να χωρέσει όλη την ποσότητα 
λαδιού του Μ/Σ. 

Στο κτίριο πρέπει να διαθέτει θεμελιακή γείωση και στο δάπεδο των διαμερισμάτων μέσης τάσης 
πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. Γενικά θα 
προβλεφθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων γείωσης προστασίας και λειτουργίας σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

 
 

8.2 Σύστημα διανομής ενέργειας 

8.2.1 Πίνακας μέσης τάσης 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό  δίκτυο  της  ΔΕΗ  20 kV,  
50 Hz με: 

 ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA – 350 MVA, στα 20 kV - 15 kV αντίστοιχα και σύμφωνα με 
τις οδηγίες της ΔΕΗ. 

 ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 

 αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec. 

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 

 θερμοκρασίες από -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C) 

 μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα επί 
1 min, 50 kV και 125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 μs, 

 σχετική υγρασία 95% μέγιστη. 

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθμη μόνωσης 20 N 
κατά VDE0111. 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα 
της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο μεταξύ τους. 

Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. 

Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη 
νεώτερη έκδοση του ISO 9001 ή αντίστοιχο, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών και η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών 
μανδαλώσεων. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων: 

 IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV - 54kV 

 IEC 60265 MV switches 

 IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches 

 IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear 

 IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations 

 IEC 60056 MV AC circuit breakers 

 IEC 60282-1       MV fuses 
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 IEC 60185 Current transformers 

 IEC 60186 Voltage transformers 

 IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and 
control equipment. 

 

Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων και μία κυψέλη 
τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματους 
διακόπτες, διακόπτες φορτίου, γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια, 
οι διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να μελετηθούν για να 
αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων 
(ρελέ) προστασίας. 

8.2.2 Μετασχηματιστής 

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθεί ένας τουλάχιστον μετασχηματιστής διανομής ονομαστικής 
ισχύος 400 kVA ή εφ΄οσον απαιτηθεί από το επιλεγμένο εξοπλισμό της εγκατάστασης 
μεγαλύτερος. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων Μ/Σ η σύνδεσή τους στο δίκτυο θα είναι 
παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει ισοκατανομή των φορτίων. 

Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται εσωτερικού χώρου, με ορυκτό ή συνθετικό λάδι 
ψύξεως, φυσικής κυκλοφορίας και αέρα ψύξεως των ψυκτικών χωρίς βεβιασμένη κίνηση (ΟΝΑΝ). 
Επίσης προβλέπονται μετασχηματιστές ξηρού τύπου με μόνωση εποξικής ρητίνης κλάσης 
μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ). Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV (ή και 15 kV), η τάση 
δευτερεύοντος 0,4 kV, η ομάδα ζεύξης Dy5 ή Dy11, κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας 50 Hz και για 
συνεχή λειτουργία.92 

Ο μετασχηματιστής (ή οι μετασχηματιστές) θα διαστασιολογηθούν με βάση τις εξής παραδοχές: 

 Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 

 Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5% και 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

 Ο συντελεστής ισχύος θα λαμβάνεται ίσος με 0,80. 

 Το φορτίο κάθε μετασχηματιστή που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει το 80% της 
ονομαστικής ισχύος του, θεωρουμένων και τυχόν απομειώσεων. 

8.2.3 Πίνακες χαμηλής τάσης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής: 

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

 Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 
τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

 Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

 Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 
σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου 
κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που 
θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του 
κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι 
δοκιμές. 
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Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον 
πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν 
όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,97. 

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και 
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 

Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς 
επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε οργάνου 
ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε 
κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 

Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα 
στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση και θα φέρουν 
ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή αριθμό 
αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των 
αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και 30% 
εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 

Σε μονάδες που υπάρχει διαβρωτικό περιβάλλον ο πίνακας θα εγκαθίσταται σε ιδιαίτερο χώρο με 
ανεξάρτητο εξαερισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον 
καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων 
τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς ρύπους. 

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα προλαμβάνουν 
τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι θερμαντές θα τοποθετηθούν 
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή 
θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 
εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 650C. Το κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω 
γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη 
για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα 
ελέγχεται από θερμοστάτη ή υγροστάτη. 

8.2.4 Ηλεκτρικές γραμμές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων ισχύος 
και φωτισμού. 

 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 
εκρηκτικό περιβάλλον. 

 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 

 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

 VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV 

 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

 VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV 

 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 
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Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, 
θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ. 

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα. 

Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του 
έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου 
καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες προστασίας. Η διέλευση 
των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι 
οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούς φρεάτια επίσκεψης / διέλευσης / 
έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά 40m και σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου / 
εξόδου σε / από κτίριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης 

 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 

 Καλώδια για σήματα οργάνων 

 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση 
των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί 
ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη μεταλλικές 
εξωτερικές επενδύσεις. 

8.2.5 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 100 kVA, με δεξαμενή πετρελαίου 
κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ (8) ώρες με το 
φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα. 

Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω μονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους 
φορτίου τους: 

 

Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 

Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων 100% 

Προεπεξεργασία 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Τριτοβάθμια επεξεργασία  

Έργα διάθεσης λυμάτων 100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Μονάδα μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

Σύστημα αυτοματισμού 100% 

Εξωτερικός φωτισμός 50% 

Κτίριο διοίκησης 100% 
 

 

Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής της 
διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα μπορούν να 
ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης. 

Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο 
του. 
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8.3 Γειώσεις 

Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση 
επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 

 Θεμελιακή γείωση των κτιρίων 

 Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 

 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

 Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 

Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των κανονισμών 
της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα διανομής ή κτιριακή 
εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης. 

8.4 Αντιεκρηκτική προστασία 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ.4.8.1, 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία. 

8.5 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, θα 
τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα 

γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός) είτε 
μέσω φωτοκυττάρου (εξωτερικός φωτισμός). 

Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 
εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
ομοιόμορφο φωτισμό (ελάχιστο/μέγιστο, μεγαλύτερο από 0,75): 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους 
χώρο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: 

 
 

Περιοχή έργου Στάθμη φωτισμού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου 500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός 200 

Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 100 

Κλιμακοστάσια 150 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξωτερικό 
φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος και θα είναι μεταλλικοί. Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά 
σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων επί ιστών, καθένα από τα οποία θα 
διαθέτει φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή τεχνολογίας μολύβδου κλειστού 
τύπου και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

1. ΓΕΝΙΚΆ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των 
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές 
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Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το 
πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των «Δοκιμών 
ολοκλήρωσης». 

Η διάρκεια της θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και 
αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» 
μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραμμή λυμάτων και χωριστά για την 
γραμμή ιλύος, μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγμένα 
έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (π.χ. παραγωγή βιομάζας, κτλ.) και μετά την συνεχή λειτουργία των 
επιμέρους μονάδων για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει η 
«Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο» για 12 μήνες. 

Η δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο του έργου (γραμμή 
λυμάτων και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική 
λειτουργία» τόσο της γραμμής λυμάτων, όσο και της γραμμής ιλύος. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «δοκιμαστικής 
λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο» , ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και 
Συντήρησης. 

 

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους 
μονάδες, ώστε να: 

 αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους 
βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασμού, να 
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος, ή/και 
η παραγωγή βιοαερίου από την μονάδα χώνευσης να είναι μεγαλύτερη του 80% της τιμής 
σχεδιασμού κτλ. 

 ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας, 
που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked) 

 να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. 

Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, 
ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων, 
λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας 
από άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων να επιταχύνει την διαδικασία 
ανάπτυξης βιομάζας. 

Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της 
αντίστοιχης μονάδας επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να 
λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 
αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της 
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επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιμέρους μονάδων, 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη 
αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

 

3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

3.1 Γενικά 

Μετά την ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης» 
ξεκινά τη διαδικασία «Δοκιμαστική Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία 
αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τηρούνται τα όρια εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.3.2 και 3.3) και όλος ο εξοπλισμός μπορεί 
να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης 
που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και 
ασφαλείας που προδιαγράφονται. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι η εγκατάσταση έχει 
ηλεκτρική κατανάλωση που αναγόμενη σε KWh/m3 εισερχόμενης παροχής δεν υπερβαίνει την 
«εγγυημένη ειδική ηλεκτρική κατανάλωση» που έχει υπολογίσει ο ανάδοχος στην προσφορά του 
(με την προϋπόθεση ότι η εισερχόμενη παροχή είναι τουλάχιστον το 80% της παροχής 
σχεδιασμού). 

3.2 Προσωπικό δοκιμαστικής λειτουργίας Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για δώδεκα (12) μήνες την 
Εγκατάσταση, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Κατά τη 
περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες: 

 ένας (1) προϊστάμενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εμπειρίας 

 ένας (1) εργοδηγός μηχανολόγος: 5ετούς εμπειρίας 

 ένας (1) εργοδηγός ηλεκτρολόγος: 5ετούς εμπειρίας 

 δύο εργάτες 

3.3 Δαπάνες δοκιμαστικής λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 
αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ. Ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της 
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επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία 
όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου 
όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς επίσης 
και τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χημικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς 
επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, 
άμμος, ιλύς κτλ.). 

Στις περιπτώσεις, που οι δοκιμές ολοκλήρωσης πραγματοποιούνται με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση επεξεργασίας σε λειτουργία (π.χ. στη περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ), θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν δυσχεραίνεται, παρεμποδίζεται, διακόπτεται, επιβαρύνεται από τον 
Ανάδοχο η ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του τα παραπάνω κατά την προετοιμασία του προγράμματος «θέσης των επιμέρους 
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», ώστε να τηρείται ο βασικός 
αυτός όρος. 

 

3.4 Μετρήσεις και αναλύσεις κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 
εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν 
επιτευχθεί τα ακόλουθα: 

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 3.2 και 3.3 του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 3.2 και 3.3 (όπου έχει εφαρμογή) 

(3) Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και 
προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους. 

(4) Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 

Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης». 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 

Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 
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δοκιμών απόδοσης - συμμόρφωσης και μετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρμογή τα 
οριζόμενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα. Οι 
δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 
«θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 
επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και 
αναλύσεων. 

 
 

 Θέση δειγματοληψίας  
Μετρούμενη 
παράμετρος 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας 

Τύπος δείγματος 

 

Είσοδος ΕΕΛ  
  

 
Παροχή 

 
Συνεχής 

 

COD  

 

Ημερήσια 

 

 

Σύνθετο 

BOD5 

TS 

TKN 

ΤΡ 

ΤΡ 

 
Βιολογικός 

αντιδραστήρας  
 

DO Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο 

VS / DS 2/ημέρα Στιγμιαίο 

SVI Ημερήσια Στιγμιαίο 

Θερμοκρασία Ημερήσια Στιγμιαίο 

 
  
Έξοδος ΔΤΚ 

 

COD  
 

Ημερήσια 

 

 

Σύνθετο 

BOD5 

TS 

ΝΗ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

ΤΡ 
 Ανακυκλοφορία Παροχή Συνεχής  

 
 Περίσσεια ιλύς 

Παροχή Συνεχής  

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο Κ 
 
Απολύμανση – 
 

 

,
αποχλωρίωση 

Κολοβακτηρίδια Ημερήσια Σύνθετο 

Υπολειμματικό χλώριο Συνεχής  

 
 
Φρεάτιο εξόδου  

  

COD  
 

Ημερήσια 

 

 
Σύνθετο 

BOD5 

TS 

ΝΗ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

ΤΡ 

Έξοδος πάχυνσης – 
αφυδάτωσης 

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο 

Στραγγίδια πάχυνσης – 

αφυδάτωσης 
 

COD  
Ημερήσια 

Σύνθετο 

TS Σύνθετο 

VS / DS  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και 
Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών. 

3.5 Εκπαίδευση προσωπικού 

Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί 
αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τέσσερεις (4) 
μήνες. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πέντε (5) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του απαιτούμενου προσωπικού 
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λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και θα 
διαθέσει το εν λόγω προσωπικό τέσσερεις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση της «Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο». 

 
 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του 
εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των εργασιών πολιτικού μηχανικού. 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται σαν 
βλάβες εκ της χρήσεως: 

 αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσμητικό υλικό κτλ.) 

 λιπαντικά εξοπλισμού 

 ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται σε 
αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος 

 ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων 

 άλλες βλάβες ή ζημιές που οφείλονται στην κακή χρήση του εξοπλισμού από αυτούς που 
έχουν την ευθύνη της λειτουργίας της εγκατάστασης 

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση ή αστοχία 
εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των σχετικών 
απαιτήσεων που θα προκύψουν. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη 
θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την 
επισκευή των βλαβών. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 
είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει το ημερολόγιο των εργασιών 
συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος 
αποκατάστασής τους. 

Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

 

5. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», των «Δοκιμών 
Ολοκλήρωσης» και της «Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο» ή της 
«Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο για …ένα έτος», ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο στην ελληνική 
εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι συνταγμένα και 
στην αγγλική. 

Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή. 
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη 
είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου. 

Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

(1) Πίνακα απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλα τα 
επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 

(2) Αντίγραφα τυποποιημένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου με αριθμούς προοδευτικής 
αρίθμησης, που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές, 
αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» 
σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως 
αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”. 

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για 
την συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού, 
κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής. 

(4) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 
επισκευή κάθε επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που 
θα γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και 
εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. 
Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται 
για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού. 

(5) Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώματα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

- χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων 

(6) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιμων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις 
για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές. 

(7) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, στην 
οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 

- Διεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνομα αρμοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

(8) Φωτογραφίες: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον 
έγχρωμες φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα 
περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι εργασίες της 
εργολαβίας) και από το τελικό στάδιο, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική 
λειτουργία». 

(9) Πρόγραμμα ποιότητας έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που 
εφαρμόστηκε για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών. 

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και 
αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.4 της ΕΣΥ εφ όσον αυτό ζητηθεί από 
την Υπηρεσία. 
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Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
να για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο σε 
ψηφιακή μορφή. 
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Α. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Σν παξφλ απνηειεί ζπκβαηηθφ ηεχρνο θαη νξίδεη ηα ειάρηζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο 

«Σερληθήο Πξνζθνξάο-Μειέηεο» βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά ηνπ θάζε 

δηαγσληδνκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κειέηε πξνζθνξάο ζα είλαη απνιχησο ζαθήο, ζπγθεθξηκέλε θαη ηεθκεξησκέλε 

απαγνξεπκέλσλ νπνηνλδήπνηε αζαθεηψλ, ειιείςεσλ, δηαδεχμεσλ ή ζηνηρείσλ επηδερφκελσλ 

παξεξκελεηψλ. 

Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο νη Γηαγσληδφκελνη απνδέρνληαη ηελ πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο 

Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο θαη δεζκεχνληαη λα κελ εγείξνπλ νηεζδήπνηε πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο 

αμηψζεηο (πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο) γηα νηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

Μειέηε Δθαξκνγήο ή ηελ θαηαζθεπή γηα νηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη εάλ νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

είλαη πξνο φθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ «Σερληθήο πξνζθνξάο-Μειέηεο» ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη ε αθφινπζε. 

ΣΟΜΟ 1: Σερληθέο Δθζέζεηο - Τπνινγηζκνί Δ.Δ.Λ. 

ΣΟΜΟ 2: ρέδηα 

ΣΟΜΟ 3: H/Μ Δμνπιηζκφο 

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ ηελ «Σερληθή Πξνζθνξά-

Μειέηε» κε ηελ αθξηβή ζεηξά θαη θσδηθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 

Μειεηψλ.  

Ζ «Σερληθή Πξνζθνξά – Μειέηε» ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016. 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο θαη ηνλ λ.4412/2016. Σα θαη‟ ειάρηζηνλ απαηηνχκελα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

2. ΣΟΜΟ 1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ «ΣΟΜΟ 1: ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ» ζα είλαη ε αθφινπζε:  

 

(1) Κεθάιαην 1: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ: 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ κε αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

 Αηηηνιφγεζε γεληθήο δηάηαμεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ελαξκφληζε ησλ θαηαζθεπψλ κε ην 

πεξηβάιινλ 

 Πίλαθαο εγγπήζεσλ εθξνψλ 

 Σερληθή Έθζεζε απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ε Σερληθή Πξνζθνξά θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο 

ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο 

 Αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζθεξφκελεο ηερληθήο ιχζεο ηεο κειέηεο πξνζθνξάο 

 

(2) Κεθάιαην 2: Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ΔΔΛ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεηαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ επέθηαζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ζε θάζε επηκέξνπο κνλάδα επεμεξγαζίαο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δηαζηάζεσλ 

θηι. θαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δπλακηθφηεηα θάζε κνλάδαο, ζηνλ εγθαζηζηάκελν θχξην θαη 

εθεδξηθφ εμνπιηζκφ (είδνο κεραλήκαηνο, αξηζκφο κνλάδσλ) θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. 

Σν θεθάιαην απηφ ζα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί 

ζηα Φπζηθά Μέξε ηνπ έξγνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Σηκνιφγην. 
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(3) Κεθάιαην 3: Τδξαπιηθνί Τπνινγηζκνί ΔΔΛ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ηεο γξακκήο ιπκάησλ ηεο ΔΔΛ 

θαη ζα ζπληαρζεί ε πδξαπιηθή κεθνηνκή. Οη ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ γηα 

Έθηαθηεο πλζήθεο (κία κνλάδα απφ θάζε ζπζηνηρία νκνεηδψλ κνλάδσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο) θαη γηα 

Καλνληθέο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Δπίζεο ζα γίλνπλ πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί: 

 Γηα φια ηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ, ηιχνο θαη ζηξαγγηδίσλ 

 χζηεκα αεξηζκνχ βηνινγηθψλ αληηδξαζηήξσλ 

 

(4) Κεθάιαην 4: Τγηεηλνινγηθνί Τπνινγηζκνί ΔΔΛ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη πγηεηλνινγηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε φισλ 

ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηηο απνδφζεηο θαη ηα φξηα εθξνήο. Οη 

ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηα πδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνχ, ηφζν γηα ηε ρεηκεξηλή 

φζν θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο. 

 

(5) Κεθάιαην 5: Σερληθή Πεξηγξαθή βνεζεηηθώλ έξγσλ ΔΔΛ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα ζπληαρζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ βνεζεηηθψλ έξγσλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (έξγα νδνπνηίαο, απνρέηεπζε νκβξίσλ, έξγα πξαζίλνπ 

θηι.) 

 Γίθηπν ζηξαγγηδίσλ 

 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

ην παξφλ ζηάδην ηεο κειέηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ππνινγηζκψλ ησλ βνεζεηηθψλ 

έξγσλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, νη νπνίεο ζα 

εθπνλεζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. 

 

(6) Κεθάιαην 6: Έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ: 

Σν θεθάιαην απηφ ζα πεξηιακβάλεη:  

 Γεσηερληθή έθζεζε 

Θα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί θαη‟ ειάρηζην γεσηερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα γίλεη ε ηερληθή 

πεξηγξαθή ζε ζρέζε κε ηε ζεκειίσζε ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ΔΔΛ, ηηο πξνβιεπφκελεο 

αληηζηεξίμεηο πξνζσξηλέο ή κφληκεο, ηηο αληιήζεηο θ.ιπ. ιακβάλνληαο ππφςε θαη αμηνινγψληαο 

ηα γεσηερληθά ζηνηρεία  πνπ ρνξεγνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

ηελ γεσηερληθή έθζεζε ζα δίδνληαη ππνινγηζκνί θέξνπζαο ηθαλφηεηαο, θαζηδήζεσλ θαη δείθηε 

εδάθνπο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, δηαζηαζηνιφγεζε ηπρφλ κέηξσλ βειηίσζεο ππεδάθνπο, 

θαζψο επίζεο θαη εδαθνζηαηηθνί ππνινγηζκνί πξνζσξηλψλ ή κφληκσλ αληηζηεξίμεσλ θαη 

επζηάζεηαο πξαλψλ. 

 ηαηηθή κειέηε  

Θα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ηερληθή έθζεζε ζηαηηθήο κειέηεο ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, 

αλαιπηηθά θαη αηηηνινγεκέλα ηα παξαθάησ: 

 Καηάηαμε ησλ κνλάδσλ ζηηο πξνβιεπφκελεο θαηεγνξίεο. 

 Δηδηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ (π.ρ. αξκνί). 
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 Καλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ( Δπξσθψδηθεο). 

 Αλά κνλάδα επηινγή πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ηεθκεξησκέλνο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηχπσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ράιπβα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ)  

 Αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ επηθαιχςεσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ. 

 Τπνινγηζκφ δξάζεσλ ζρεδηαζκνχ (κφληκεο, κεηαβιεηέο, ζεηζκηθέο θαη ινηπέο ηπρεκαηηθέο 

δξάζεηο). 

 Πεξηγξαθή πξνζνκνηψκαηνο πνπ ζα ζπληαρζεί εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο θαηαζηεί αλάδνρνο θαη 

ινγηζκηθνχ ππνινγηζκψλ. 

 Σνπο  πξνβιεπφκελνπο  ειέγρνπο  θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ αλά έιεγρν. 

 Αλαθνξά, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ πθηζηάκελε γεσηερληθή έξεπλα ή ζε πξφζζεηεο έξεπλεο πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ απφ ηνλ δηαγσληδφκελν εθφζνλ θαηαζηεί αλάδνρνο, πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηε ζηαηηθή 

κειέηε. 

 Πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (πάρε 

πιαθψλ, δηαηνκέο δνθψλ, ππνζηπισκάησλ θαη πεξίπνπ δηαζηάζεηο πεδίισλ, πεδηινδνθψλ, 

παζζαιψζεσο, θηι.),  ψζηε λα απνθεπρζνχλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ επφκελε θάζε ηεο 

κειέηεο, εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο θαηαζηεί αλάδνρνο.  

 

(7) Κεθάιαην 7: Σερληθή πεξηγξαθή ειεθηξνινγηθώλ έξγσλ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνινγηθψλ έξγσλ, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 ππνινγηζκφ θαη δηαζηαζηνιφγεζε θεληξηθψλ παξνρηθψλ θαισδίσλ 

 δηάηαμε ηνπηθψλ πηλάθσλ 

 ιίζηα θαηαλαισηψλ 

 

(8) Κεθάιαην 8: Σερληθή πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 αξρέο θαη πξφηππα ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ιίζηα νξγάλσλ 

 

(9) Κεθάιαην 9: Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: 

Σν θεθάιαην απηφ ζα πεξηιακβάλεη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ζε φιεο 

ηηο κνξθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (επζχγξακκν, δηθηπσηφ, θηι.), ην 

νπνίν ζα θαιχπηεη θαη‟ ειάρηζηνλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 145 θαη 147 ηνπ λ.4412/2016 

(θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ,8 θαη 21 ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ λ.4412/2016), ελψ ζα 

αλαπηπρζεί θαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θηλδχλσλ 

πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεινχκελσλ ρξφλσλ.  

Σν θεθάιαην απηφ ζα πεξηιακβάλεη ηελ Σερληθή έθζεζε κεζνδνινγίαο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ 

ζε παθέηα εξγαζίαο (WBS) θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν, κε πεξηγξαθή ησλ αιιεινπρηψλ-αιιειεμαξηήζεσλ ηνπο. Θα πξνζδηνξίδνληαη 

αλαιπηηθά νη απαηηνχκελνη πφξνη (θχιιν πφξσλ ζρεδηαζκνχ) ζε πξνζσπηθφ  (δελ απαηηείηαη ε 

αλαθνξά ησλ ζηειερψλ πνπ αθνξνχλ ην αλψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ), κεραλήκαηα θαη 

εμνπιηζκφ, θαη ε αλάζεζε ηνπο (κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο) αλά δξαζηεξηφηεηα. Θα αλαθέξνληαη νη 
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εηδηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο γηα ην πξνζσπηθφ ή ηνλ 

εμνπιηζκφ Θα πξνζδηνξίδεηαη ε απφδνζε (παξαγσγηθφηεηα) ησλ πφξσλ ή νκάδαο πφξσλ 

(αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη γίλεη ε αλάζεζε) αλά δξαζηεξηφηεηα. Ζ εθηίκεζε ησλ ρξφλσλ 

εθηέιεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζα πξνθχπηεη απφ αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα. Θα δειψλνληαη νη πφξνη πνπ ζα δηαζέζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (πφξνη αλαδφρνπ: κφληκν πξνζσπηθφ ή ππεξγνιάβνη, ηδηφθηεηνο εμνπιηζκφο 

θαη κεραλήκαηα ή κηζζσκέλα) θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επάξθεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ.    

Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ έξγνπ ηα νπνία ζα ζπληαρζνχλ αλά εκεξνινγηαθή εκέξα (νη 

δηαγσληδφκελνη γηα ηελ ζχληαμε ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο ζα νξίζνπλ σο εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έλαξμεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ ηελ 2/5/2019), ζχκθσλα 

κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΔΤ. Σα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 

Τπεξεζία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα εκθαλίδνπλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο ηεο 

ΔΤ θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. Σα επζχγξακκα ρξνλνδηαγξάκκαηα (GANTT, ρξήζεο πφξσλ, 

θηι.) ζα ζρεδηαζηνχλ αθνχ ζα έρεη πξνεγεζεί ν ππνινγηζκφο ησλ δηαξθεηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζε κνξθή δηθηπσηνχ γξαθήκαηνο, κε ηελ δηαδηθαζία PERT. 

ην γξακκηθφ αιιά θαη ην δηθηπσηφ δηάγξακκα  πξέπεη λα απνηππψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηελ ζπλνιηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο ε θξίζηκε δηαδξνκή ηνπ έξγνπ.  Ζ απνθπγή ππεξαλαζέζσλ πφξσλ ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ρξήζεο πφξσλ, ην νπνίν επίζεο ζα ζπληαρζεί αλά εκέξα.  

Γεληθά ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη κε επηζηεκνληθά απνδεθηφ ηξφπν ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνλ ζρεδηαζκνχ ηνπ θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ θίλδπλν απνθιίζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη 

ην ρξνλνδηάγξακκα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κε ηξφπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα 

επηβεβαίσζεο ηνπ θαη εληνπηζκνχ ησλ απνθιίζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (tracking). 

Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 14 ηεο δηαθήξπμεο, γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζην θξηηήξην αλάζεζεο «Κ2». 

 

(10) Κεθάιαην 10: Δγγπεκέλνο ρξόλνο δσήο βαζηθνύ εμνπιηζκνύ: 

ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί πίλαθαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο γηα ηνλ 

παξαθάησ εμνπιηζκφ: 
  

ΑΑ Πεξηγξαθή εμνπιηζκνύ 
Υξόλνο 

Δγγύεζεο  
(κήλεο) 

1 πγθξνηήκαηα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη βνζξνιπκάησλ  

2 χζηεκα δηάρπζεο αέξα δεμακελψλ αεξηζκνχ  

3 πγθξφηεκα αθπδάησζεο ηιχνο  

4 χζηεκα Απηνκαηηζκνχ θαη Σειεέιεγρνπ  

 

Σν σο άλσ ππφδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 14 ηεο 

δηαθήξπμεο, γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζην θξηηήξην αλάζεζεο «Κ1». 

Ο δηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε, ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ηνλ ρξφλν εγγχεζεο γηα 

ηνλ αλσηέξσ εμνπιηζκφ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 24 κήλεο, απφ ηελ 

βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ εγγχεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξέσζε 

επηδηφξζσζεο ή  αληηθαηάζηαζεο  ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

(11) Κεθάιαην 11: Έθζεζε Λεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ: 

ην θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ 

ηνλ Αλάδνρν, κε αλαθνξά ζην πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ απηφο ζα δηαζέζεη κε βάζε ηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ΔΤ θαη ην Σεχρνο 3. 

 

(12) Κεθάιαην 12: Φύιιν πκκόξθσζεο: 

ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί ζπκπιεξσκέλν ην Φχιιν πκκφξθσζεο πνπ παξαηίζεηαη σο 

Παξάξηεκα ζηε Γηαθήξπμε θαη ζπκπιεξψλεηαη έηζη, ψζηε νη δηαγσληδφκελνη λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο 

απαληήζεηο ζηηο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο κε παξαπνκπέο ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπο. Σν Φχιιν πκκφξθσζεο αθνινπζεί ηελ κνξθή πίλαθα έηζη, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην έξγν ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηηο θάησζη επηζεκάλζεηο :  

ηήιε : Α/Α 

ηε ζηήιε απηή αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαηά θαηεγνξία θαη ππνθαηεγνξία ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε ζηήιε. 

ηήιε : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ηε ζηήιε απηή πεξηγξάθνληαη νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

ηήιε : ΑΠΑΗΣΖΖ 

Ζ ζηήιε απηή είλαη πξνζπκπιεξσκέλε. Δθφζνλ αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΝΑΗ», ή έλαο αξηζκφο (πνπ 

ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο) ή κηα πξνδηαγξαθή – επηζήκαλζε, ηφηε ε αληίζηνηρε 

απαίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη ζεσξείηαη σο απαξάβαηνο φξνο 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο 

φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ηήιε : ΑΠΑΝΣΖΖ 

ηε ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ κε ηε κνξθή ΝΑΗ / ΟΥΗ  

ηήιε : ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

ηε ζηήιε απηή ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ε παξαπνκπή ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ πξνεγνχκελε ζηήιε. Παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεηαη 

ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία ηεο ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηά ην 

δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλε (π.ρ. Σφκνο 1, Κεθ 1. §1.3, ζει 5).ηελ πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε αθνξά 

ζε εμνπιηζκφ γίλεηαη δεθηή ε παξαπνκπή ζηνλ Πίλαθα Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ή/θαη ζηε 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο ή/θαη ζην αληίζηνηρν Σερληθφ Φπιιάδην. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ή απφξξηςεο ηεο 

ηεθκεξίσζεο π.ρ. ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο – αζάθεηαο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο Πξνζθνξάο. 

Δίλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ Φχιινπ πκκφξθσζεο θαη ε παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη κε απαληήζεηο ζαθείο, ρσξίο δηνξζψζεηο ή/θαη ζβεζίκαηα. Ζ κε 

ζπκκφξθσζε κε ηνλ φξν απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

 

3. ΣΟΜΟ 2: ΥΔΓΙΑ 

Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σνλίδεηαη φηη ε 

πιεξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα παξέρνληαη ζηα ζρέδηα ζα αμηνινγεζεί κε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηε πιεξφηεηα ηεο κειέηεο. Όια ηα ζρέδηα ζα ζπλνδεχνληαη κε θαηάινγν ζρεδίσλ. Ζ δνκή 

ηνπ θαθέινπ «ΣΟΜΟ 2:ΥΔΓΗΑ» ζα είλαη ε αθφινπζε:  

 

(1) Γεληθέο Γηαηάμεηο: 

Θα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα Γεληθψλ Γηαηάμεσλ ηεο ΔΔΛ ζε θαηάιιειε θιίκαθα, ζηηο νπνίεο ζα 

παξνπζηάδνληαη: 

 Γεληθή Γηάηαμε ΔΔΛ κε ηα έξγα πνπ θαηαζθεπάδνληαη  

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (δελδξνθχηεπζε, πεδνδξνκήζεηο θηι.) κε ηα ηειηθά 
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πςφκεηξα ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ, 

 Γίθηπα ζσιελψζεσλ ιπκάησλ, ηιχνο θαη ζηξαγγηδίσλ, 

 Βνεζεηηθά δίθηπα (δίθηπα πφζηκνπ, βηνκεραληθνχ λεξνχ θηι.) 

 Έξγα νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζε νκβξίσλ 

 Έξγα δηαλνκήο ελέξγεηαο, ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλνληαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ηνπ έξγνπ 

(2) Γηαγξάκκαηα - Μεθνηνκέο: 

 Τδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο γξακκήο ιπκάησλ, ζηελ νπνία ζα ζεκεηψλνληαη νη ζηάζκεο πγξνχ γηα 

φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη νη ζηάζκεο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, 

 Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα (process and instrumentation diagrams), ζηα νπνία ζα θαίλνληαη φιεο 

νη δηαζπλδέζεηο, ν βαζηθφο εμνπιηζκφο, θαζψο επίζεο θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη ειέγρνπ. 

 Γηαγξάκκαηα Ηζνδπγίσλ Μάδαο κε φιεο ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ζρεδηαζκνχ – ιεηηνπξγίαο (Q, 

BOD, SS, TN, P) ζην 100% ηεο εκεξήζηαο παξνρήο ζρεδηαζκνχ γηα φιεο ηηο θάζεηο θαη 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

(3) ρέδηα κνλάδσλ: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (π.ρ. 1:50), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηφςεηο θαη ηνκέο φισλ ησλ επηκέξνπο 

πξνζθεξφκελσλ κνλάδσλ, κε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκφ. ηα ζρέδηα ζα θαζνξίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ζηάζκεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα ππνβιεζνχλ ζην ζηάδην ηεο κειέηεο πξνζθνξάο ειεθηξνκεραλνινγηθά 

ζρέδηα  θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

(4) ρέδηα κνλάδσλ: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηφςεηο, ηνκέο θαη φςεηο φισλ 

ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ ηεο ΔΔΛ.  

(5) ρέδηα μπινηύπσλ  

ρέδηα θαηφςεσλ, ηνκψλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο ΔΔΛ & ζε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 

1:100) γηα φιεο ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ.  

ηελ θάζε ηεο κειέηεο πξνζθνξάο ηα ζρέδηα μπινηχπσλ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ νπιηζκνχο, ελψ 

ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ζα αλαγξάθνληαη νη δηαηνκέο ρσξίο ιεπηνκέξεηεο κφξθσζεο ησλ 

θφκβσλ. 
 

4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο Σφκνο 3 ζα πεξηέρεη αθξηβείο θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πεξηιάβνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο έλα κφλν ηχπν θαη θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ηκήκα εμνπιηζκνχ. Γελ ζα γίλνπλ 

δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκφ. Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα 

πξέπεη λα είλαη κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλνο θαη ζαθήο, ρσξίο δηαδεχμεηο ηνπ ηχπνπ «ηχπνπ Α ή 

ηζνδπλάκνπ», ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ηεο πξνζθνξάο. Δλδερφκελεο 

αζάθεηεο ή ππνεθηηκήζεηο κεγεζψλ, ή παξαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ζα 

ιεθζνχλ ππφςε κε ηδηαίηεξν βάξνο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 

Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ «ΣΟΜΟ 3: Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟ» ζα έρεη ηελ παξαθάησ ζπγθεθξηκέλε κνξθή, 

ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε ζαθήλεηα ηεο πξνζθνξάο θαη θαζηζηά επρεξέζηεξν ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ: 

 

4.1 ΣΔΤΥΟ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

Σν Μέξνο απηφ ζα ρσξηζηεί ζε θαθέινπο νη νπνίνη ζα αληηζηνηρνχλ ζε θεθάιαηα,  θάζε έλα απφ ηα 

νπνία ζα αθνξά ηα θπζηθά κέξε ηνπ έξγνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ηηκνιφγην. 
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ην θάζε θάθειν ζα πεξηιακβάλεηαη  αξρείν κε Πίλαθα θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί θαζψο επίζεο θαη θάθεινη γηα θάζε έλα ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ηνπ 

θπζηθνχ  κέξνπο.  Γηα θάζε κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ηνπ θπζηθνχ κέξνπο ζα ππνβάιινληαη ηα 

αθφινπζα αξρεία: 

(1) Πίλαθαο Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ 

(2) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(3) Σερληθφ θπιιάδην 

ρεηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

i. Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures) επηζπκεηφ είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά κπνξεί 

λα είλαη ζηε γιψζζα πνπ εθδίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή. 

ii. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά θπιιάδηα πεξηέρνπλ θαη άιινπο ηχπνπο εθηφο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ ηφηε ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο είλαη επηζπκεηφ λα επηζεκαίλεηαη θαηάιιεια. 

iii. ηα Σερληθά θπιιάδηα δελ επηηξέπνληαη πξφζζεηα ζηνηρεία ή δηνξζψζεηο, ρσξίο ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

iv. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη αλαγθαία, νχηε επηζπκεηή ε παξάζεζε ιεπηνκεξψλ θπιιαδίσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ δεπηεξεχνληα εμνπιηζκφ, ην βαζηθφηεξν ηκήκα ηνπ νπνίνπ (π.ρ. 

αλπςσηηθνί κεραληζκνί) φκσο ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ αξρή θάζε 

θεθαιαίνπ: 

- εμνπιηζκφο θηηξηαθψλ έξγσλ (θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θηι.) 

- εμνπιηζκφο θσηηζκνχ (εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο θσηηζκφο), 

- εμνπιηζκφο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

- ζπζθεπέο θαη πιηθά δηθηχσλ (δηθιείδεο, αλεπίζηξνθα, εμαξκσηηθά, εμαεξηζηηθά θηι.) 

- δνρεία θαη θάδνη 

- βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο (εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ) 

- αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο 

- φξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθφ ζήκα (πηεζφκεηξα, πξεζνζηάηεο, νξηνδηαθφπηεο 

ζεξκνζηάηεο, δηαθφπηεο ζηάζκεο) 

 

4.2 ΣΔΤΥΟ 3.2: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

ην Σεχρνο απηφ ζα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γίλνληαη δεθηά ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη δεηνχκελεο δειψζεηο, εγγπήζεηο θηι. πξέπεη λα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ απνθιεηζηηθνχ 

ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζηελ Διιάδα. Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ «ΣΔΤΥΟ 3.2: ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΟΤ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΎ», ζα είλαη ε αθφινπζε: 

 

(1) Αληιίεο ιπκάησλ θαη ηιχνο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Κακπχιεο ιεηηνπξγίαο, κε έλδεημε ηνπ ζεκείνπ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 

επηκέξνπο εθαξκνγή 

(2) Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Φχιιν ππνινγηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, ζην νπνίν ζα επηβεβαηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ αλαδεπηήξσλ γηα θάζε επηκέξνπο εθαξκνγή, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πγξνχ θηι. 

(3) Φπζεηήξεο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Κακπχιεο ιεηηνπξγίαο, κε έλδεημε ηνπ ζεκείνπ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 

επηκέξνπο εθαξκνγή 

(4) Απηφκαηεο εζράξεο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

(5) πγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

(6) πγθξφηεκα ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

(7) αξσηέο θαζίδεζεο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

(8) χζηεκα ππνβξχρηαο δηάρπζεο δεμακελψλ αεξηζκνχ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

- Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηάρπζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηάρπζεο. 

(9) πγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο - αθπδάησζεο: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο (reference list). 

- Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ εμφδνπ, ζπγθξάηεζε ζηεξεψλ, 

θαηαλάισζε πνιπειεθηξνιχηε). 

(10) χζηεκα απηνκαηηζκνχ (PLC): 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO ή ηζνδχλακν 
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Β. ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηελ Μειέηε 

Δθαξκνγήο, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηεο ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγνιαβίαο. Ζ κειέηε 

ζα ζπληαρζεί απφ ηνπο κειεηεηέο ηεο ηερληθήο κειέηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ. Α.1 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο. 

 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο αθνξά φια ηα έξγα πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη 

φια εθείλα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία παξφηη δελ κλεκνλεχνληαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ψζηε ην έξγν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, 

απξφζθνπηα θαη κε ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο βαζκνχο απφδνζεο. 

ηε Μειέηε Δθαξκνγήο, ηελ νπνία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ν Αλάδνρνο, ζα 

ελζσκαηψλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά απφ ηελ θαηάιιειε 

δηφξζσζε πηζαλψλ ζθαικάησλ ή/θηα απνθιίζεσλ απφ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Σπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αλ 

πξνέξρνληαη, δελ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ ηεο θαη‟ 

απνθνπή ηηκήο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη κε ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηψζεη βαζηθέο 

παξακέηξνπο (π.ρ. δηαζηάζεηο, ηζρχ θηι.) ησλ έξγσλ ή λα ειαηηψζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνζθεξζέληνο εμνπιηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ Σερληθή Μειέηε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.  

Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζχληαμε φισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη 

ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο θαηαζθεπή 

έξγσλ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο ψζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά σο ζχλνιν ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ζ πιήξεο Μειέηε Δθαξκνγήο ζα ππνβιεζεί ζε δχν (2) έληππα αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Σν ςεθηαθφ αληίγξαθν ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο κειέηεο 

εθαξκνγήο, ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ ππνβιεζείζα έληππε κνξθή (θείκελα, ζρέδηα), ζε 

format.pdf (Adobe Acrobat Reader). 

 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθξηβή ζρέδηα εθαξκνγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην Έξγν θαζψο θαη ππνινγηζκνχο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα ησλ ζρεδίσλ, φπνπ 

απηφ απαηηείηαη.  

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία ζα 

ζθξαγίδεη ηα ζρέδηα θαη θείκελα κε ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ» θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα. 

Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα ππνβάιιεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ 

επηκέξνπο κνλάδσλ, φπσο απηφ έρεη απνηππσζεί ζην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έλαξμε θαηαζθεπήο θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, πξνυπνζέηεη ηελ 

έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ην ηκήκα απηφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε αληίζηνηρε 

ηκεκαηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 

ηεζζάξσλ (4)  κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ νηθεία 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. Δπηπξφζζεηα:  
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Σν αξγφηεξν εληφο δχν (2) κελψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη 

ζηελ Τπεξεζία θάθειν κε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ηνπ «θχξηνπ» εμνπιηζκνχ, πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζην Έξγν:  

 Καηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο  

 Σερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

 Πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Τιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  

 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη δηαζηάζεηο  

 Σερληθά θπιιάδηα (brochures) ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο  

 ρέδηα εγθαηάζηαζεο  

 Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (installation and operation manual), εθφζνλ δηαζέηεη 

ηέηνηα ν θαηαζθεπαζηήο 

 Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζπκβαηηθέο πξνδηαγξαθέο 

Με ηελ έλλνηα «θχξηνο εμνπιηζκφο» λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην 

έξγν κε εμαίξεζε ησλ παξαθάησ:  

1. Δμνπιηζκφο θηηξηαθψλ έξγσλ (θιηκαηηζκφο, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θηι.) 

2. Δμνπιηζκφο θσηηζκνχ (εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο θσηηζκφο) 

3. Δμνπιηζκφο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

4. Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ 

5. Κάδνη απνθνκηδήο παξαπξντφλησλ (άκκνπ, εζραξηζκάησλ) 

6. Αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο 

7. „Όξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθφ ζήκα (πηεζφκεηξα, πξεζνζηάηεο, νξηνδηαθφπηεο 

ζεξκνζηάηεο, δηαθφπηεο ζηάζκεο) 

8. Δμνπιηζκφο ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο  

ε θάζε πεξίπησζε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ σο άλσ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην 

έξγν. 

Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν: 

 Οη απαηηνχκελεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαη,  

 Γεσηερληθή κειέηε ζεκειηψζεσλ ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, βειηίσζεο εδαθψλ, αληηζηεξίμεσλ  

θηι. ζχκθσλα  κε ηελ ΤΑ αξηζκ. ΓΜΔΟ/δ/0/1759  (ΦΔΚ 1221/30.11.1998)  θαη ην Άξζξν ΓΜΔ.2 

ηνπ Ν.3316/2005  

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηα εμήο: 

(1) Μειέηε δηεξγαζηψλ θαη ππνινγηζκνί δηαζηαζηνιφγεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο ΔΔΛ. 

ηε κειέηε απηή ζα ζπκπεξηιεθζεί επηπξφζζεηα αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη ησλ ρεκηθψλ. 

(2) Τδξαπιηθή Μειέηε φισλ ησλ θχξησλ δηθηχσλ ηεο ΔΔΛ θαη ησλ αληιηνζηαζίσλ κεηαθνξάο 

(3) Μεραλνινγηθή Μειέηε κε ππνινγηζκνχο δηαζηαζηνιφγεζεο ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ 

(4) Μειέηε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ 

(5) Μειέηε ειεθηξνινγηθψλ έξγσλ κε ππνινγηζκνχο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο 

(6) Μειέηε εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ 
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(7) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε εθαξκνγήο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ ηεο ΔΔΛ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.696/74. 

(8) Μειέηε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηηξηαθψλ έξγσλ  

(9) Μειέηε παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο.  

(10) ηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.696/74.  

(11) Μειέηε  έξγσλ νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

(12) Μειέηε βνεζεηηθψλ  πδξαπιηθψλ δηθηχσλ  (χδξεπζε,  βηνκεραληθφ  λεξφ,  ζηξαγγίδηα θηι.) 

(13) Σερληθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή, φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ κε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο θάζε επηκέξνπο κνλάδαο κε πιήξε αληηζηνίρηζε ησλ θσδηθψλ ηνπ 

P&I. 

(14) ρέδηα θαηαζθεπήο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά: 

 Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ 

 Γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ 

 ρέδηα δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη ηα  έξγα 

πεξίθξαμεο, δελδξνθχηεπζεο, πιαθνζηξψζεσλ θ.ιπ. θαη ζα  αλαγξάθνληαη ηα πςφκεηξα 

ηνπ δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη παξαπνκπέο ζε 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο (π.ρ. πεξίθξαμε, ζχξα εηζφδνπ θ.ιπ.). 

 ρέδηα πδξαπιηθψλ έξγσλ φπνπ ζα παξαηίζεληαη νξηδνληηνγξαθίεο φδεπζεο ησλ 

ζσιελψζεσλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ, ηιχνο, ζηξαγγηδίσλ, αέξα θαη ησλ βνεζεηηθψλ δηθηχσλ 

(ζηξαγγίδηα, χδξεπζε, άξδεπζε, ππξφζβεζε θαη βηνκεραληθφ λεξφ) θαζψο ε πδξαπιηθή 

κεθνηνκή ηεο γξακκήο ησλ ιπκάησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ παξάθακςεο.  

 Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ξνήο (P&I) γηα φιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ΔΔΛ, ζην νπνίν ζα θαίλεηαη φινο ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα φξγαλα 

κέηξεζεο. Σν δηάγξακκα ζα έρεη πιήξε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ 

ζσιελψζεσλ (πιηθφ αγσγνχ, κέγεζνο, ξεπζηφ πνπ δηαθηλείηαη), , νξγάλσλ κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκψλ..  

 ρέδηα έξγσλ νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ κε ηηο απαξαίηεηεο νξηδνληηνγξαθίεο, 

δηαηνκέο θαη κεθνηνκέο νδψλ. 

 ρέδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ζηαηηθή κειέηε εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ην ΠΓ.696/74, πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή ζρέδηα μπινηχπσλ κε αλαπηχγκαηα νπιηζκψλ θαη πίλαθεο 

θνπήο νπιηζκψλ ζε φιεο ηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ησλ κνλάδσλ ηεο ΔΔΛ. 

 Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα φπνπ ζα παξαηίζεληαη θαηφςεηο θαη ηνκέο γηα φιεο ηηο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο. Δηδηθά γηα ηα θηηξηαθά έξγα ζα παξαηίζεληαη επηπιένλ νη  απαξαίηεηεο 

φςεηο θαη ιεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο.   

 ρέδηα ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ (δίθηπα ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

θσηηζκφο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, δηαηάμεηο ππξνπξνζηαζίαο, 

εμαεξηζκφο θιπ.)  

 ρέδηα Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη ζσιελψζεσλ, φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ν πξνο εγθαηάζηαζε 

Ζ/Μ εμνπιηζκφο θαη νη ζσιελνγξακκέο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

ιεπηνκέξεηεο εγθαηάζηαζεο, ζηήξημεο, θιπ. 

  ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ  γηα: 

- ηηο πάζεο θχζεσο εζνρέο θαη αλνίγκαηα ζε δνκηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ ζεκειίσζε, 

ζηήξημε, αγθχξσζε ή δηέιεπζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ησλ αληιηνζηαζίσλ κεηαθνξάο 

αθαζάξησλ, ησλ κνλάδσλ ηεο ΔΔΛ 

- ηα νξχγκαηα φδεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ 

- ηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θιίκαθεο, θαιχκκαηα, θηγθιηδψκαηα, αλπςσηηθνί κεραληζκνί 

θιπ.). 
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 ρέδηα ειεθηξνινγηθψλ έξγσλ φπνπ ζα παξαηίζεληαη νξηδνληηνγξαθίεο φδεπζεο ησλ 

θαισδηψζεσλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκψλ θαη κνλνγξακκηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ 

πηλάθσλ. εκεηψλεηαη φηη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

(πνιπγξακκηθά ζρέδηα, θιεκκνζεηξέο θιπ.) θαη ησλ πηλάθσλ απηνκαηηζκνχ ζα 

ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε  ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζην έξγν.  

(15) Πξφγξακκα δνθηκψλ  

 

Γ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζχληαμε φισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη 
ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο θαηαζθεπή 
έξγσλ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο ψζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά σο ζχλνιν ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνγξακκάησλ 
Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κειέηε. Οη ιεπηνκέξεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη εθηχπσζεο 
απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπν εχθνια αληηιεπηφ. Σα εγρεηξίδηα πξνγξακκάησλ 
θαη φιεο νη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία φηαλ ηα δεηήζεη. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη έλα πξφγξακκα είλαη πιήξσο 
δνθηκαζκέλν ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε Τπεξεζία ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο 
δνθηκέο πνπ ζα απαηηήζεη ε Τπεξεζία κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί ε νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη 
αθξίβεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο δηεξγαζηψλ (process design) γηα φιεο 
ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη νπνίνη ζα ηεθκεξηψλνπλ πιήξσο ηηο 
δηαζηάζεηο, ηε δπλακηθφηεηα θαη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ Μειέηε ζα βαζηζζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ Σεχρνπο 3 (Σερληθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ– Σερληθή Πεξηγξαθή), πνπ πεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. Οη 
παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ, 
θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε αηηηνιφγεζε ή ππνινγηζκνχο, 
εάλ θξίλεη φηη ν ζρεδηαζκφο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην βαζκφ απφδνζεο 
θάπνησλ δηεξγαζηψλ, ή ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ. 

Καηά ηα ινηπά ε Μειέηε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ, κε 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα εθπνλήζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ιεπηνκεξείο ππνινγηζκνχο, 
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε επάξθεηα θαη αζθάιεηα ησλ έξγσλ. 

 

3. ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ πδξαπιηθή Μειέηε ζα γίλεη ηφζν γηα ηελ Α' φζν θαη γηα ηελ Β' Φάζε θαηαζθεπήο ηεο ΔΔΛ. Ο 
Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πιήξε πδξαπιηθή κειέηε γηα ηηο κέζεο θαη κέγηζηεο 
παξνρέο ησλ έξγσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαγξάκκαηα ξνήο θαη πδξαπιηθέο κεθνηνκέο γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηιχνο. Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη 
κε έθζεζε, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη 
ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ. 

Οη ππνινγηζκνί ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ παξνρή αηρκήο γηα Έθηαθηεο πλζήθεο (κία κνλάδα απφ 
θάζε ζπζηνηρία νκνεηδψλ κνλάδσλ εθηφο ιεηηνπξγίαο) θαη Καλνληθέο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζψο 
επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ (ρεηκψλα θαη θαινθαίξη). 
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Οη γξακκηθέο απψιεηεο ζε αγσγνχο ζα ππνινγηζηνχλ κε ρξήζε ηνπ ηχπνπ Colebrook - White, κε 
ηηκέο ηξαρχηεηαο (kS), ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. Οη γξακκηθέο απψιεηεο ζε δηψξπγεο ζα 
ππνινγηζζνχλ κε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ Colebrook-White, ιακβάλνληαο ηηκή ηξαρχηεηαο (kS = 
3,0mm) ή ηνπ ηχπνπ Manning ιακβάλνληαο ηηκή "n" = 0,014. 

 

Τιηθφ kS [mm] 

Υαιπβδνζσιήλεο 1,50 

Διαηφο ρπηνζίδεξνο 1,50 

Πιαζηηθνί ζσιήλεο (HDPE, PVC θηι.) 0,30 

 

Οη ηνπηθέο απψιεηεο γηα εηζφδνπο, εμφδνπο, θακπχιεο, ηαπ, εμαξηήκαηα (δηθιείδεο, αλεπίζηξνθα 
θηι.) ζα εθηηκεζνχλ κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία. 

ηνπο ππεξρεηιηζηέο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκφο ηεο θιέβαο ππεξρείιηζεο: Ζ δηαθνξά 
κεηαμχ ηεο αλψηεξεο ζηάζκεο ιπκάησλ θαηάληε ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη ηεο ζηέςεο ηνπ ππεξρεηιηζηή 
ζα πξέπεη λα κεγαιχηεξε απφ 0,10m ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 0,05m 
ζηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιεη ηε κειέηε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ην ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 ρέδηα θαηφςεσλ θαη ηνκψλ κε πιήξεηο δηαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ιεπηνκεξψο ηνλ θχξην 
θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ. 

 Πίλαθαο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ κε ηελ εγθαηεζηεκέλε θαη απνξξνθνχκελε ηζρχ γηα θάζε ηκήκα ηνπ 
έξγνπ. 

 Γηαζηαζηνιφγεζε θαισδίσλ ηζρχνο θαη ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο (πηψζεηο ηάζεο, 
βξαρπθπθιψκαηα, επηιεθηηθφηεηα) 

 Γηαζηαζηνιφγεζε πίλαθα Μ.Σ., κεηαζρεκαηηζηψλ, Ζ/Ε (φπνπ έρεη εθαξκνγή) 

 ρέδηα γεληθψλ δηαηάμεσλ κε φδεπζε θαισδίσλ (ηζρχνο, data, ηειεθσληθψλ θηι.) ηνκέο 
ραλδάθσλ, θξεάηηα δηέιεπζεο, εμσηεξηθφ θσηηζκφ, ζχζηεκα γείσζεο, αληηθεξαπληθήο 
πξνζηαζίαο. 

 Μνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα πηλάθσλ, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ν θχξηνο εμνπιηζκφο θάζε 
γξακκήο κε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζηνηρεία δηαθνπηψλ, κήθε θαη δηαηνκέο 
θαισδίσλ, εληάζεηο ξεπκάησλ, ζπληειεζηέο απνκείσζεο θαισδίσλ, ηζρχο θνξηίσλ, 
ζπληειεζηέο ηζρχνο, πηψζεηο ηάζεο, αλακελφκελεο ζηάζκεο βξαρπθπθιψκαηνο θηι.) 

 Τπνινγηζκνί βνεζεηηθνχ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ (αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θηι.) 

 Γνκή, δηάηαμε, ηερληθή πεξηγξαθή θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ 
θαη ειέγρνπ. 

 Γηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπξψλ εηζφδσλ / εμφδσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ γηα θάζε ηνπηθή κνλάδα 
ειέγρνπ. 

 Πίλαθαο νξγάλσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν κε πιεξνθνξίεο φπσο ηνλ ηχπν, ηε ζέζε 
εγθαηάζηαζεο, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην εχξνο κέηξεζεο, ηηο ξπζκίζηκεο παξακέηξνπο θηι. 

 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα κε ζπζηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπθισκάησλ (εθθηλεηέο, επηινγηθνί 
δηαθφπηεο, φξγαλα θηι.) κε επεμεγήζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ. 

 Φσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εζσηεξηθψλ ρψξσλ εκβαδνχ κεγαιχηεξνπ απφ 10m
2
 θαη 

θσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 
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 Γηαζηαζηνιφγεζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (εζσηεξηθφο θσηηζκφο, πδξαπιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ζεξκνκφλσζε, ερνκφλσζε θηι.). 

 ρέδηα θαηφςεσλ θηηξίσλ φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

5. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΣΙΡΙΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε αξρηηεθηνληθή 
κειέηε γηα φια ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα θάζε θηίξην ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ, 
θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, ηερληθή πεξηγξαθή επεμεγεκαηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθψλ θηηξηαθψλ κειεηψλ ηνπ    
Π.Γ.696/74 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 515/89. 

Ζ εθπφλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζα ιάβεη ππφςε θαη ηνπο παξαθάησ εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαη 
απνθάζεηο γηα θηηξηαθά έξγα: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ινηπψλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, 
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα έξγα κνλάδσλ 
επεμεξγαζίαο 

 ηνλ θαλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο 

 ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ινηπψλ 

 ηηο ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνχο πςειήο 
ηάζεο ΓΔΖ θηι. 

 

6. ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

6.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη γεσηερληθή κειέηε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη, ρσξίο λα 
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηά, ηα αθφινπζα: 

 Μειέηε ζεκειίσζεο γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο θηι. 

 Μειέηε αληηζηεξίμεσο παξεηψλ νξπγκάησλ θηι., εθφζνλ απαηηείηαη. 

 Μειέηε επζηάζεηαο πξαλψλ, νξπγκάησλ, αλαρσκάησλ θηι., εθφζνλ απαηηείηαη. 

Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη φια ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά ή/θαη γεσηερληθά ζηνηρεία πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ 
απφ ηνλ ΚηΔ θαη ζα ζπιιέμεη θάζε πξφζζεην γεσηερληθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνρή 
ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε δηθή ηνπ αμηνιφγεζε απηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 
γεσηερληθήο κειέηεο θαη ζα εθηειέζεη πξφζζεηεο έξεπλεο εθφζνλ απαηηεζνχλ. Σπρφλ πξφζζεηεο 
γεσηερληθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ή ε Τπεξεζία ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
θχζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εδάθνπο ζην επηζπκεηφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, ζα εθηειεζζνχλ κε 
επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ελδερνκέλσο εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη έξεπλα ππαίζξνπ κε 
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, επηηφπνπ δνθηκέο, πελεηξνκεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 
εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο ζε είδνο θαη πνζφηεηα πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο 
απαηηήζεηο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Άξζξν 10, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο Δ101- 
83 (ΦΔΚ 363/24.6.83 ηεχρνο Β‟). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο Δ106-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86 
ηεχρνο Β). 
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 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ βξαρνκεραληθήο Δ102-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 ηεχρνο 
Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο Δ105-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86 
ηεχρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βξαρνκεραληθήο Δ103-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 
ηεχρνο Β). 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
Διιεληθέο (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, θιπ.). 

 Ζ γεσηερληθή κειέηε ζεκειίσζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ΔΔΛ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα 
ζην Άξζξν ΓΜΔ.2.3 ηνπ Ν.3316/2005 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ /δ/0/1257 (ΦΔΚ 1162/22.8.2005) θαη ζα 
εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : 

 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Απφθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ/ΓΜΔΟ/α/0/1257 

 Δπξσθψδηθαο EN 1997-1: Γεσηερληθφο ζρεδηαζκφο – Γεληθνί θαλφλεο 

 Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1997-1 

 Δπξσθψδηθαο EN 1998-5: Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο – Θεκειηψζεηο, θνξείο αληηζηήξημεο θαη 
γεσηερληθά ζέκαηα 

 Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1998-5 

 Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο Δ.Α.Κ. 2000, φπσο απηφο αλαζεσξήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α 
Γ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Δ.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 

 Διιεληθφ Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΧ2000) 

 Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ 2016) 

 Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ.), Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27.2.04. 

 Παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
Διιεληθέο (ΔΝ, DIN, BS, θιπ.). 

 

6.2 ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ 

Ο Αλάδνρνο, εάλ απαηηεζεί, ζα ζπληάμεη κειέηε ζεκειίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσθψδηθεο 7 θαη 8 
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 θαη κε ηνλ Διιεληθφ Καλνληζκφ 
Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΧ2000) θαη ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (ΔΑΚ 2000) θαη 
ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016 (ΚΣ 2016) θαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο 
πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθψλ εξεπλψλ πνπ ηνπ 
δηαηέζεθαλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο. 

ηε κειέηε ζεκειίσζεο ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα εμπγίαλζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο 
ζπλζήθεο ζεκειίσζεο, φπσο βάζνο, εδαθνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζκε πδξνθφξνπ νξίδνληα 
θιπ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο πδξαπιηθήο ζξαχζεο ηνπ εδάθνπο θαη έιεγρνο 
αληηκεηψπηζεο άλσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη πιήξεο δηαζηαζηνιφγεζε έξγσλ αληηζηήξημεο (κφληκεο 
ή πξνζσξηλήο), πηζαλήο ελίζρπζεο πξαλψλ εθζθαθήο (πρ. ειψζεηο) ή/θαη βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο 
(π.ρ. ραιηθνπάζζαινη, θαηαθφξπθα ζηξαγγηζηήξηα, θαηαβηβαζκφο ππνγείνπ πδάησλ θηι.) κε 
αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο ππνινγηζκνχ θαη ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο. 

Σα παξαπάλσ κέηξα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ 
ηελ Τπεξεζία. Ζ έγθξηζε απηή ηεο κειέηεο ζεκειίσζεο δελ ζα είλαη νξηζηηθή αιιά ζα ππφθεηηαη ζε 
επαλεμέηαζε-αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κεηά ηηο επί 
κέξνπο εθζθαθέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηηο εθζθαθέο λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη  
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επαιήζεπζε ησλ παξαδνρψλ ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, ε 
νπνία είηε επαιεζεχεη ή ηξνπνπνηεί ηε κειέηε ζεκειίσζεο. 

Οη θαζηδήζεηο ησλ ζεκειηψζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα
4
 40mm ζρεηηθά κε ηε γχξσ 

πεξηνρή θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο. Οη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ 
γσληαθή παξακφξθσζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο πνπ αξρηθά ήηαλ νξηδφληηα, 
πεξηζζφηεξν απφ 1 πξνο 500. 

 

Καηά ηε ζεκειίσζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη ε ρακειφηεξε γεηηνληθή ζεκειίσζε ή πξαλέο 
λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο γξακκήο πνπ ραξάζζεηαη κε γσλία 40° σο πξνο ηελ νξηδφληην απφ ηελ αηρκή 
ηεο βάζεο ηεο πςειφηεξεο γεηηνληθήο ζεκειίσζεο, αιιηψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια 
κέηξα αληηζηήξημεο. 

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα εδαθνηερληθά ζηνηρεία αλαθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα θαηαζθεπήο βαζηάο 
ζεκειίσζεο κε θξεαηνπαζζάινπο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ εθπφλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε θεθιηκέλν έδαθνο ζα εθηεινχληαη αλαιχζεηο επζηάζεηαο ηνπ 
θπζηθνχ πξαλνχο ππφ ην θνξηίν ησλ κνλάδσλ γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο θφξηηζεο. 

 

6.3 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ 

Ο Αλάδνρνο, εάλ απαηηεζεί, ζα ζπληάμεη κειέηε αληηζηεξίμεσλ ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσθψδηθεο 7 
θαη 8 θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο νδεγίεο ΔΑΒ, ηα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 θαη 4126, ηνλ 
Διιεληθφ Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΧ2000) θαη ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ 
Καλνληζκφ (ΔΑΚ 2000). 

Ζ κειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαθξαγκάησλ, παζζαιφηνηρσλ θαη ινηπψλ ππφγεησλ θαηαζθεπψλ 
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ επζηάζεηα έλαληη ηεο αλαηξνπήο, ηελ νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο 
βάζεο, ηελ ηνπηθή αζηνρία ζε δηάηκεζε ζηε βάζε θαη ηελ ζπλνιηθή επζηάζεηα έλαληη αζηνρίαο ζε 
δηάηκεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο. 

Ζ κειέηε φισλ ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ζεηζκηθά θνξηία, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 5.3 ηνπ ΔΑΚ2000. Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσο ή/θαη 
παξακνξθψζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαιχζεηο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν Mononobe-Okabe πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ, παξ. Γ θαη ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ πιεπξηθψλ σζήζεσλ. 

Ακέζσο πίζσ απφ ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο ην πιηθφ επίρσζεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα 
ζηξαγγηδφκελν, θαη θαηάιιεια κέηξα απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, ψζηε λα κελ 
αλαπηχζζνληαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. 

 

7. ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

7.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο δνκνζηαηηθήο κειέηεο γηα θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 
εθπφλεζε πιήξσλ ππνινγηζκψλ θαη ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θεξφλησλ νξγαληζκψλ, γηα φιεο ηηο 
θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο θάζε θαηαζθεπήο πνπ ζα 
έρνπλ ηεθκεξησκέλα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ κειέηε πξνζθνξάο πνπ ζα έρεη ππνβάιιεη ν θάζε 
δηαγσληδφκελνο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβάιινληαη θαηά ηηο επφκελεο θάζεηο ησλ κειεηψλ. 

ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ πεξηιακβάλνληαη θηίξηα, αλνηθηέο ή θιεηζηέο δεμακελέο 
κε νξζνγσληθή ή θπθιηθή θάηνςε, αληιηνζηάζηα θαη θξεάηηα, θαλάιηα θαη νρεηνί γηα ηελ κεηαθνξά 
ησλ ιπκάησλ απφ θαη πξνο ηηο δεμακελέο θαζψο θαη νρεηνί εμππεξέηεζεο ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο. 
Οη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν (2) θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ: 

 

 

4 
θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε 
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(1) Καηεγνξία 1: Πεξηιακβάλεη θαηαζθεπέο ρσξίο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη ρσξίο 
εθηεηακέλε έθζεζε ζε δπζκελείο παξάγνληεο (νπζίεο) πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην 
έδαθνο. Απηέο είλαη νη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή/θαη ζε 
σζήζεηο γαηψλ. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

- Σα θηίξηα ζηα νπνία επηθξαηνχλ ελ γέλεη μεξέο ζπλζήθεο, φπσο ελδεηθηηθά ην 
Κηίξην Γηνίθεζεο, ην Κηίξην Τπνζηαζκνχ, ηα θηίξηα εμππεξέηεζεο θηι. 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ 
δελ είλαη άκεζα βξερφκελεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε 
πδξαηκψλ ή δηαβξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

(2) Καηεγνξία 2: Πεξηιακβάλεη θαηαζθεπέο κε απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη κε εθηεηακέλε 
έθζεζε ζε δπζκελείο παξάγνληεο (νπζίεο) πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην έδαθνο. Απηέο 
είλαη νη θαηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή/θαη ζε σζήζεηο γαηψλ, δειαδή 
ζπγθξαηνχλ πγξά ή /θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία 
αλήθνπλ: 

- δεμακελέο 

- πγξνί ζάιακνη αληιηνζηαζίσλ 

- ηκήκαηα θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πγξψλ, φπσο ε ππνδνκή ηεο 
πξνεπεμεξγαζίαο 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ 
ελψ δελ είλαη άκεζα βξερφκελεο, ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε 
πδξαηκψλ ή δηαβξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

- Λνηπέο θαηαζθεπέο κφληκα ή πεξηνδηθά πγξέο, φπσο: Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη, 
Ορεηνί πγξψλ ή θαη εμππεξέηεζεο δηθηχσλ ππνδνκήο θιπ. 

 

7.2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ησλ έξγσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε 
αλαζεψξεζή ηνπο: 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 - Δπξσθψδηθαο 0 «Βάζεηο ζρεδηαζκνχ» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1991 - Δπξσθψδηθαο 1 «Γξάζεηο ζηνπο θνξείο» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1992 - Δπξσθψδηθαο 2 «ρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ζθπξφδεκα» θαη εηδηθφηεξα ην 
Μέξνο 3: «Καηαζθεπέο πνπ ζπγθξαηνχλ πγξά.» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1993 - Δπξσθψδηθαο 3 «ρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ράιπβα» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1997 - Δπξσθψδηθαο 7 «Γεσηερληθφο ζρεδηαζκφο» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1998 - Δπξσθψδηθαο 8 «Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο» θαη εηδηθφηεξα ην Μέξνο 4: 
«ηιφ, δεμακελέο θαη αγσγνί». 

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΔΚΧ) 2000 

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (Δ.Α.Κ.) 2000 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΤΒΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2016 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2016 

Δηδηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2 κπνξεί λα ιεθζεί ζπκβνπιεπηηθά ππφςε θαη ν 
Καλνληζκφο BS 8007 «ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξψλ» 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη άιινπ δηεζλή θαλνληζκνχ ζε ζέκαηα 
πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ, κεηά απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. ε-
κεηψλεηαη φηη φινη νη εθαξκνδφκελνη θαλνληζκνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο  
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ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ην θιίκα, ηελ ζεηζκηθφηεηα θηι. θαη λα κελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απαηηήζεηο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ 
θαη ζηα ινηπά ηεχρε δελ θαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο αλαθεξφκελεο ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 
θαλνληζκνχο, νη κειέηεο (πξνζθνξάο, θαη εθαξκνγήο) ζα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθφκελεο ζηνπο σο άλσ Καλνληζκνχο. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ απαίηεζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ζχληαμε ηεο 
κειέηεο πξνζθνξάο ή ηεο κειέηεο  εθαξκνγήο δηαπηζησζεί ηέηνηα απφθιηζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
αλαπξνζαξκφζεη ηηο κειέηεο ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε. 

 

7.3 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ πιηθά: 

7.3.1 θπξφδεκα  

 χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΚΣ 2016. 

7.3.2 Υάιπβαο νπιηζκνχ 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη 
πνηφηεηαο Β500C 

 

7.4 ΦΟΡΣΙΑ 

Γεληθά φιεο νη θαηαζθεπέο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα απηψλ ζα κειεηεζνχλ έηζη ψζηε λα δχλαληαη 
λα παξαιάβνπλ κε αζθάιεηα ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ απφ ην ίδην βάξνο ηνπο, ηα κφληκα θαη θηλεηά 
θνξηία, ηηο σζήζεηο γαηψλ, ηα θνξηία απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηα δπλακηθά θνξηία πνπ 
κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο ηπρεκαηηθέο θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη θάζε 
άιιε θφξηηζε ε νπνία ελδερνκέλσο αζθεζεί ζε απηά κε ηνλ δπζκελέζηεξν θάζε θνξά ζπλδπαζκφ 
θνξηίζεσλ. 

Καηά ηε κειέηε ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ θνξηία. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα επαιεζεχζεη φηη 
απηά ηα θνξηία είλαη θαηάιιεια γηα ηε κειέηε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δπζκελέζηεξα θνξηία 
εάλ ζεσξήζεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ Έξγσλ, ρσξίο πξφζζεηε 
δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία. 

7.4.1 Δηδηθά βάξε 

 Δηδηθφ βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο: 25,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθφ βάξνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο: 24,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθφ βάξνο γαηψλ: ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ζα εθπνλεζεί. 

 Δηδηθφ βάξνο θνξεζκέλσλ γαηψλ:      ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ζα εθπνλεζεί. 

 Δηδηθφ βάξνο λεξνχ: 10,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθφ βάξνο ιπκάησλ: 10,50 ΚN/m
3
 

 Δηδηθφ βάξνο αθπδαησκέλεο ηιχνο: 11,00 ΚN/m
3
 

 Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο: 2,10 ΚN/m
2
 

 Μπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο: 3,60 ΚN/m
2
 

7.4.2 Φνξηία επηθαιχςεσλ 

 Δπηθάιπςε δαπέδσλ θηηξηαθψλ έξγσλ: 2,00 ΚN/m
2
 

 Δπηθάιπςε πιαθψλ νξνθψλ ρσξίο πξφζβαζε: 1,50 ΚN/m
2
 

 Δπηθάιπςε πιαθψλ νξνθψλ κε πξφζβαζε: 3,00 ΚN/m
2
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7.4.3 Κηλεηά θνξηία 

 Γάπεδα θηηξίσλ 

- Γεληθά 3,50 ΚN/m
2
 

- Υψξνη εηδηθήο ρξήζεο (Απνζήθεο, εξγαζηήξηα 

θηι):  θαηά πεξίπησζε 

 Γάπεδα ρψξσλ ιεηηνπξγίαο (θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2 θαη  
φζεο απφ ηελ θαηεγνξία 1 έρνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ): 10,00ΚN/m

2
 

 Γέθπξεο θαη ινηπνί δηάδξνκνη δεμακελψλ: 5,00 ΚN/m
2
 

 Πξφβνινη θηηξίσλ: 5,00 kN/m
2
 

 Πιάθεο νξνθψλ ρσξίο πξφζβαζε: 1,50 ΚN/m
2
 

 Πιάθεο νξνθψλ κε πξφζβαζε: 2,50 ΚN/m
2
 

 Κηλεηφ επί ηνπ επηρψκαηνο:10,00 ΚN/m
2
 ή αλάινγα κε ηελ 

ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ επηρψκαηνο. 

 Κηλεηφ επί θαιπκκάησλ απφ GRP: 0,70 ΚN/m
2
 

7.4.4 Φνξηία Δμνπιηζκνχ θαη γεξαλνγεθπξψλ 

Γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν αιιά θαη κειινληηθφ εμνπιηζκφ ζα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζηαηηθά θαη 
δπλακηθά θνξηία πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ηνπο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο ζα 
επηζπλάπηεηαη θαη ε αληίζηνηρε αιιεινγξαθία πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηα θνξηία απηά. 

Γεληθφηεξα, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-3 - Δπξσθψδηθαο 1 – Μέξνο 3 
«Γξάζεηο αζθνχκελεο απφ γεξαλνχο θαη εμνπιηζκφ». 

7.4.5 Τδξνζηαηηθέο πηέζεηο 

Οη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζα εμεηάδνληαη γηα ηελ αλψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ηνπ πγξνχ κέζα ζηελ 
δεμακελή. Ζ πδξνζηαηηθή θφξηηζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ πηζηφηεξα ηελ 
πξαγκαηηθή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Θα θνξηίδνληαη δειαδή, αλεμάξηεηα ή θαη 
ηαπηφρξνλα κεηαμχ ηνπο, ηκήκαηα ηεο κνλάδαο πνπ θαηά ηελ πξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία, κπνξεί λα 
είλαη άδεην ην έλα θαη γεκάην ην άιιν ή αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά ηαπηφρξνλα γεκάηα ή άδεηα. Απηφ 
ηζρχεη νκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ δεμακελψλ, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πδξαπιηθψο 
αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα, φπνπ ζα εμεηαζζνχλ φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο άδεησλ θαη 
γεκάησλ δηακεξηζκάησλ. 

Αθφκε ζα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηε ζηέςε ησλ 
πεξηκεηξηθψλ ηνηρσκάησλ. Ζ θφξηηζε απηή ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή θαη ζπλεπψο δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 
έιεγρν ξεγκάησζεο, αιιά κφλν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο απφ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο. 

7.4.6 Χζήζεηο γαηψλ 

Οη σζήζεηο γαηψλ επηηξέπεηαη λα ζεσξνχληαη ελεξγεηηθέο φηαλ αζθνχληαη ζε ηνηρψκαηα αλνηθηψλ 
δεμακελψλ, ελψ φηαλ αζθνχληαη ζε ηνηρψκαηα θιεηζηψλ ή θπθιηθψλ δεμακελψλ ζα ζεσξνχληαη 
νπδέηεξεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ σζήζεσλ γαηψλ εθαξκφδεηαη ε θιαζζηθή ζεσξία ηνπ 
Coulomb. 

Σα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηε κειέηε είλαη απηά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 
ηελ γεσηερληθή κειέηε ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη, αλά κνλάδα ρσξηζηά, φινη νη απαηηνχκελνη δείθηεο 
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σζήζεσλ ιακβάλεηαη γεληθά θηλεηφ θνξηίν θπθινθνξίαο επί ηεο ειεχζεξεο 
επηθαλείαο ηνπ επηρψκαηνο θαη‟ ειάρηζηνλ 10 ΚN/m

2
 ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ 

επηρψκαηνο. 

7.4.7 Φνξηίζεηο ιφγσ άλσζεο 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα κειεηεζνχλ ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηηο θνξηίζεηο απφ ηελ άλσζε ηνπ 
ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, εάλ απηφο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηνπο. Οη  
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έιεγρνη ζε άλσζε ζα γίλνληαη κε θελέο ηηο δεμακελέο θαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα είλαη ν 
νξηδφκελνο ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 θαη ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997, γηα ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο ζε 
Άλσζε (UPL). 

7.4.8 Φνξηίζεηο απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

Σα ζεξκνθξαζηαθά κεγέζε, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ 
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Πίλαθα

5
. Οη ζεξκνθξαζηαθέο θνξηίζεηο εμεηάδνληαη γηα φινπο ηνπο 

δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο γηα θελή-πιήξε θαη επηρσκέλε - αλεπίρσηε δεμακελή (βι. Πίλαθα2)
6
. 

 

Πίλαθαο 1: Θεξκνθξαζηαθέο ηηκέο 
 Υεηκψλαο [

0
C] Καινθαίξη [

0
C] 

αηκνζθαηξηθφο αέξαο 2 37 

ιχκαηα 12  22 

έδαθνο 10 15 

 

Πίλαθαο 2: Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο – πεξίπησζε αλνηθηήο δεμακελήο 

 
πλδπαζκόο 

Υεηκώλαο Καινθαίξη 

εμσηεξηθή 

παξεηά 

εζσηεξηθή 

παξεηά 
ΓΣ 

εμσηεξηθή 

παξεηά 

εζσηεξηθή 

παξεηά 
ΓΣ 

Κελή - αλεπίρσηε       

Σνηρψκαηα 2 2 0 37 37 0 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - αλεπίρσηε       

Σνηρψκαηα 2 5 +13 37 25 -12 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

Κελή - επηρσκέλε       

Σνηρψκαηα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - επηρσκέλε       

Σνηρψκαηα 10 5 +5 15 25 +10 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

Όπνπ ππάξρνπλ εηδηθέο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελψλ, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεξκαηλφκελσλ ρσλεπηψλ ηιχνο, ζα εθαξκφδνληαη 
αλαζεσξεκέλεο ηηκέο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πγηεηλνινγηθήο κειέηεο. 

Δπίζεο, ζα ιεθζεί ππφςε θαη ε επίδξαζε ηεο απ‟ επζείαο έθζεζεο ζηνλ ήιην, σο ηπρεκαηηθή 
θφξηηζε, ζεσξψληαο ζεξκνθξαζία ηεο εθηεζεηκέλεο παξεηάο 60

0
C. 

ηελ πεξίπησζε θιεηζηψλ δεμακελψλ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεηαη εθηίκεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο (ππφγεηα – 
ππέξγεηα, χπαξμε ζεξκνκφλσζεο θηι.). 

Όια ηα παξαπάλσ δηέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-1-5 
«Θεξκνθξαζηαθέο Γξάζεηο». 
 
 
 
 

5 
νη ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαηά πεξίπησζε 

6 
νη ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπκπιεξψλνληαη θαηά πεξίπησζε 
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7.4.9 Αλεκνπίεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 1, Μέξνο 1-4 «Γξάζεηο Αλέκνπ». 

7.4.10 Υηφλη 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 1, Μέξνο 1-3 «Γξάζεηο Υηνληνχ». 

7.4.11 εηζκηθέο θνξηίζεηο 

Ζ εθηίκεζε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίζεσλ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο γίλεηαη κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 8 
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε βάζε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (Δ.Α.Κ.). 

χκθσλα κε ηνπο ΔΑΚ / Δ.C 8 ην έξγν ζα θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, απφ 
φπνπ ζα πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ 
δξάζεσλ θαη ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ

7
: 

 Πεξηνρή ζεηζκηθφηεηαο: Η 

 Καηεγνξία εδάθνπο: φπσο πξνθχςεη απφ ηε γεσηερληθή κειέηε 

 πνπδαηφηεηα έξγσλ: (3) γ1 = 1,15 (ΦΔΚ 270 – 16/03/2010) 

 εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο: 0,16 g 

 πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ: q = 1,50-3,50 

 πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δεμακελψλ: q = 1,00 

 πληειεζηήο επηξξνήο ηνπ εδάθνπο: 

 πληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο: 

 Πνζνζηφ θξίζηκεο απφζβεζεο “δ”: 5% 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣΒ: 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣC: 

 πληειεζηήο ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ γεληθά ς2 = 0,30 

 

7.4.11.1 Γπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ 

Οη δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5 - Παξάξηεκα Δ. Ζ 
αλσηέξσ κεζνδνινγία αληηζηνηρεί ζηα έσο ηψξα ηζρχνληα ηνπ Δ.Α.Κ θεθάιαην 5.3 θαη ζην 
παξάξηεκα Γ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 αλνηθηέο δεμακελέο, φπνπ ζχκθσλα κε ηε §. 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηψλ ζεσξνχληαη 
ελεξγεηηθέο. Οη ζπλνιηθέο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε 
ηνλ EC8 
– Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ4. 

 θιεηζηέο ή θπθιηθέο δεμακελέο, φπνπ ζχκθσλα κε ηε § 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηψλ 
ζεσξνχληαη νπδέηεξεο. Οη πξφζζεηεο σζήζεηο γαηψλ ιφγσ ζεηζκνχ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα 
κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ9. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε εδαθψλ εληφο πδξνθφξνπ νξίδνληα, ζα ιακβάλεηαη θφξηηζε ησλ ηνίρσλ 
ηφζνλ απφ ηηο δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ, ππνινγηδφκελεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη βάζεη 
ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ θνξεζκέλνπ εδάθνπο ππφ άλσζε, φζνλ θαη απφ ηηο πξφζζεηεο 
πδξνδπλακηθέο πηέζεηο απφ ην λεξφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζχκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 
5, Παξάξηεκα Δ7, πνπ αληηζηνηρεί ζηα έσο ηψξα ηζρχνληα ηνπ Δ.Α.Κ, παξ. 5.3.γ. 

 

 

7 πκπιεξψλνληαη νη ηηκέο θαηά πεξίπησζε 
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Σα θηλεηά θνξηία ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ επηρψκαηνο ζα ιακβάλνληαη κεησκέλα θαηά 70% 
(ς=0,30). 

7.4.11.2 Τδξνδπλακηθέο πηέζεηο 

Οη ζεηζκηθέο θνξηίζεηο απφ ην πεξηερφκελν πγξφ ησλ δεμακελψλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 
EC8 – Σκήκα 4, Παξάξηεκα A2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ ιακβάλεηαη ππφςε 
ηφζν ε νξηδφληηα ζπληζηψζα ηνπ ζεηζκνχ (σο πξνο δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο), φζνλ θαη 
ε θαηαθφξπθε ζπληζηψζα. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, εμεηάδνληαη νη σζηηθέο δπλακηθέο πηέζεηο ησλ 
πεξηερνκέλσλ πγξψλ πνπ ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, θαζψο θαη νη 
πηέζεηο ¨εθ κεηαθνξάο¨, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηαιαληψζεηο ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ 
πγξνχ. 

7.4.11.3 Γπλακηθά θνξηία πξνζαξηεκάησλ 

Γηα θάζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζα εμεηάδνληαη ηα πξφζζεηα ζεηζκηθά θνξηία πνπ 
πξνθαινχληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζα ειέγρνληαη ηφζν νη ίδηνη εμνπιηζκνί φζν θαη νη 
θνξείο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ. 

 

7.5 ΤΝΓΤΑΜΟΙ ΦΟΡΣΙΔΧΝ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζθεπψλ εμεηάδνληαη δηάθνξεο 
πεξηπηψζεηο θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά 
κεγέζε. 

Οη ζπλδπαζκνί θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο θνξηίζεσλ αθνινπζνχλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 0 
θαζψο θαη ζηνλ Δπξσθψδηθα 8. 

Καηά ηελ δξάζε ησλ πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ γίλεηαη ε ζεψξεζε φηη ε δεμακελή κπνξεί λα είλαη 
αλεπίρσηε, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. Δπίζεο ζε δεμακελέο κε 
πδξαπιηθψο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα εμεηάδνληαη φινη νη ζπλδπαζκνί θελψλ ή γεκάησλ γεηηνληθψλ 
δηακεξηζκάησλ. 

Γεληθά νη δπζκελέζηεξεο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ Sd πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο, 
φπνπ ην ζχκβνιν (+) δειψλεη ζπλππνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνπλ 
δπζκελή απνηειέζκαηα: 

 
 

1. Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 
 

1.1 πλδπαζκφο βαζηθψλ δξάζεσλ : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ςηQi 

1.2 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Υ : Sd= G+Δx+0,30Ey+0,30Ez+ςηQi 

1.3 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Y : Sd= G+0,30Δx+Ey+0,30Ez+ςηQi 

1.4 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Z : Sd= G+0,30Δx+0,30Ey+Ez+ςηQi 

1.5 πλδπαζκφο ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ (εθηφο ζεηζκνχ): Sd=G+F+ςηQi 

 
2. Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (ΟΚΛ) 

 
2.1 πλδπαζκφο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο : Ss=G+Q+ςηQi , φπνπ: 

- G: ζχλνιν κνλίκσλ ή θαη καθξνρξφλησλ δξάζεσλ (Ίδην βάξνο, πξφζζεηα 
κφληκα, σζήζεηο γαηψλ θαη σζήζεηο πγξψλ) 

- Q: κεηαβιεηέο δξάζεηο (σθέιηκα θνξηία, άλεκνο, ρηφλη, ζεξκνθξαζίεο) 

- Δ: ζεηζκηθέο δξάζεηο 
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- F: εθηφο ζεηζκνχ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (π.ρ. ππεξπιήξσζε δεμακελψλ, 
απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην) 

- ςi: κεησηηθφο ζπληειεζηήο ζπλδπαζκνχ 

Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ αληνρψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο γc θαη ηνπ ράιπβα γs γηα ηηο 
εμεηαδφκελεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πιηθψλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 
θξίζηκσλ δηαηνκψλ είλαη θαηά πεξίπησζε νη παξαθάησ: 

 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 

- βαζηθφο ζπλδπαζκφο θαη ζπλδπαζκνί κε ζεηζκφ : γc=1,50 

γs=1,15 

- ζπλδπαζκφο ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ (εθηφο ζεηζκνχ) : γc=1,30 

γs=1,00 

 Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο (ΟΚΛ) 

- βαζηθφο ζπλδπαζκφο : γc=1,00 

γs=1,00 

Ο ππνινγηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ζηνηρεία). Δίλαη 
δπλαηή ε ρξήζε δηαθφξσλ δνθηκαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
κειέηεο. 

7.6 ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΝΑΝΣΙ ΡΗΓΜΑΣΧΗ. 

Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 2 ην εχξνο ξσγκψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νξηδφκελα ζηνλ 
Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3, §7.3.1. Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 1, αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηνλ 
Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 1, §7.3.1. 

ηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο δελ 
ζπκκεηέρνπλ νη ηπρεκαηηθέο θνξηίζεηο, φπσο ε ππεξπιήξσζε ησλ δεμακελψλ, ε απεπζείαο έθζεζε 
ζηνλ ήιην θαζψο θαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο. 

7.7 ΑΡΜΟΙ 

Γηα ηελ κείσζε ησλ απηεληαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηεξνχληαη ηα 
νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην BS.8007 βάζεη ησλ νπνίσλ 
γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ζέζεο θαη είδνπο αξκνχ (κεξηθήο ή νιηθήο ζπζηνιήο, δηαζηνιήο) ζηηο 
θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο ζα θαίλεηαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ έλαληη ξεγκάησζεο, φπσο απηφο 
ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη απφ ην πιήζνο, ηελ δηάηαμε θαη ηνλ ηχπν ησλ επηιεγκέλσλ αξκψλ. 

7.8 ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ ΟΠΛΙΜΧΝ 

Οη ειάρηζηεο απαηηνχκελεο επηθαιχςεηο ησλ νπιηζκψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

7.8.1 Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 1: 

 ηνηρεία ζεκειίσζεο: cnom = cmin + Γc = 50 mm 

 Γνθνί, ππνζηπιψκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ: 30mm 

 Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ: 25 mm 
 

7.8.2 Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 2: 

 Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε έδαθνο: cnom = cmin + Γc = 50 mm 

 Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε πγξφ: 40 mm 

 Γνθνί, ππνζηπιψκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ: 30 mm 

 Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ: 25 mm 
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8. ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

8.1 ΠΡΟΣΤΠΑ 

Ζ κειέηε ησλ ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ ζα γίλεη, γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε: 

 Δπξσθψδηθα 0 (EN1990), Βάζεηο ζρεδηαζκνχ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ. 

 Δπξσθψδηθα 1 (EN1991), δξάζεηο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Όηαλ απαηηνχληαη απμεκέλεο 
δξάζεηο ζρεδηαζκνχ π.ρ. απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ, ζηαηηθά θαη δπλακηθά 

 

 θνξηία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα θνξηία ηνπ κειινληηθνχ εμνπιηζκνχ, γεξαλνγέθπξεο, 
ηφηε ζα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε απηέο, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη ζε κεκνλσκέλα 
ζηνηρεία ηεο. 

 Δπξσθψδηθα 3 (EN1993), ρεδηαζκφο θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα. 

 Δπξσθψδηθα 4 (EN1994), χκκηθηεο θαηαζθεπέο. 

 Δπξσθψδηθα 8 (EN1998), Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ. 

 Δ.Α.Κ. 2000 

 Tνπο Βξεηαληθνχο θαλνληζκνχο (BS), φπνπ απηνί είλαη ζαθέζηεξνη ή θαιχπηνπλ θελά ησλ 
ηζρπφλησλ Διιεληθψλ. 

 Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην EN 1011. 

8.2 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ αλάγθε χπαξμεο επζηάζεηαο, ηφζν ηεο 
ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο, φζνλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο 
αλέγεξζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνζσξηλέο εληζρχζεηο, πξέπεη ζρεδηαζζνχλ 
ιακβάλνληαο ππ' φςε φιεο ηηο θνξηίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ θάζε ηεο 
αλέγεξζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκφ αλέγεξζεο θαη ζηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ. Οη εληζρχζεηο απηέο πξέπεη λα εκθαίλνληαη ζηα ζρέδηα καδί κε ηηο θαηάιιειεο 
νδεγίεο γηα ηε θάζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ. 

8.2.1 ηέγεο Κηηξίσλ 

Οη κεηαιιηθέο ζηέγεο θηηξίσλ ζα ζρεδηαζζνχλ έηζη ψζηε λα δξνπλ ζηαηηθά σο δίζθνη. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηνπνζέηεζε επαξθψλ νξηδφληησλ αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 
πεξίπησζε, φπνπ ε ζηέγε πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε ζπλδπαζκφ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 
θαη ζθπξνδέκαηνο απιά εδξαδφκελνπ. 

8.2.2 Βέιε Κάκςεο 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βειψλ θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο, ζα ιακβάλνληαη νη πιένλ δπζκελείο 
ζπλδπαζκνί θαη δηαηάμεηο θνξηίσλ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο 
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

Σν βέινο θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο ή κέξνπο απηήο ζα πεξηνξίδεηαη, έηζη ψζηε λα κελ ειαηησζεί ε 
αληνρή θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηήο ή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθή, λα κε 
δεκηνπξγεί δεκίεο ζην θηλίξηζκα ή νριήζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

8.2.3 Πξνζηαζία ηδεξψλ θαηαζθεπψλ 

Πξέπεη λα πξνβιεθζεί αληηζθσξηαθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κειψλ, αλάινγε κε ηηο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξνβιέπεηαη ε παξαθάησ αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία: 

i. Ακκνβνιή θαηά Sa 2
1/2

 

ii. Θεξκφ γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξψζεο 120 κm 

iii. Δπνμηθφ primer πάρνπο μεξάο ζηξψζεο (ΠΞ) 100 mκ 
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iv. Βαθή κε Δπνμηθφ ρξψκα ΠΞ 160 κm 

v. Σειηθή ζηξψζε κε αιεηθαηηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm 

 

8.3 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Σεχρνο ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ κε ηερληθή πεξηγξαθή ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ, ζην νπνίν ζα 
παξνπζηάδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπ ειέγρνπο φισλ ησλ θφκβσλ, κε 
αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο θαη ζηα απνηειέζκαηα, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επνπηεία ηεο επάξθεηαο 
φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ ηνπ θνξέα. Δπίζεο ε κειέηε ζεκειίσζεο κε πιήξεηο ειέγρνπο 
αγθπξψζεσλ θαη νπιηζκψλ. 

Όιεο νη θαηφςεηο, ηνκέο, δηαζηάζεηο θαη ζεκεηψζεηο, πνπ απαηηνχληαη, γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ 
δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ ηνπ θνξέα, κε αλαθνξά ζηνπο ηξφπνπο ζχλδεζεο (πάρε ζπγθνιιήζεσλ, 
δηάηαμε νπψλ, πνηφηεηα θαη δηαηνκή θνριηψλ) θαη γεληθά φηη είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ πιήξε 
πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θφκβσλ ηεο θαηαζθεπήο. 
Λεπηνκέξεηεο νπιηζκψλ θαη μπιφηππνη ζεκειίσζεο. 
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ΔΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

 
1. ΔΚΚΑΦΔ 

1.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο εθζθαθέο πνπ γίλνληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ. Οη εθζθαθέο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζηαηηθψλ πιηθψλ ηνπ εδάθνπο θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ ζε δηαζηάζεηο πνπ 
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, φπσο απηά θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

Οη εθζθαθέο δηαθξίλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο : 

 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο ή βξαρψδεο: νη εθζθαθέο νη νπνίεο δελ 
ραξαθηεξίδνληαη σο εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ή εθζθαθέο αγσγψλ. 

 Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ: νη εθζθαθέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (αληιηνζηάζηα, δεμακελέο θηι.) θαζψο επίζεο θαη φπνπ ε 
ζπλνιηθή επηθάλεηα εθζθαθήο είλαη κηθξφηεξε απφ 20m

2
, ή ην πιάηνο ηνπ ζθάκκαηνο είλαη 

κηθξφηεξν απφ 3,00m θαη δελ αλαθέξεηαη σο εθζθαθή αγσγψλ, ή φπνπ αιινχ νξίδεηαη ξεηά 
ζηελ Με- ιέηε. 

 Δθζθαθέο νξπγκάησλ αγσγψλ: νη εθζθαθέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ θαζψο θαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή θξεαηίσλ θάζε ηχπνπ. 

Οη γεληθέο εθζθαθέο ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.3.1 ηεο Π.Σ.Π. Υ-1, αθ' ελφο 
κελ ζε εθζθαθέο ζε εδάθε γαηψδε θαη εκηβξαρψδε, αθ' εηέξνπ δε ζε εθζθαθέο ζε εδάθε 
βξαρψδε. Γηα ηελ δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ησλ εθζθαθψλ ηζρχεη ε παξάγξαθνο 1.3.1 ηεο Π.Σ.Π 
Υ-1. 

Οη εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ πιεπξάο εδάθνπο θαη ζεσξείηαη 
φηη εθηεινχληαη "ζε θάζε είδνπο έδαθνο" φπνπ πεξηιακβάλνληαη αδηαθξίησο θαη νη δχν παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο "γαίεο”, “εκίβξαρνο θαη βξάρνο”. 

1.2 Δκηέλεζη επγαζιών 

1.2.1 Γεληθά 

Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ζηε ράξαμε, παζζάισζε θαη ρσξνζηάζκεζε ησλ αμφλσλ ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ, 
ηνπνζεηψληαο φια ηα αλαγθαία ζήκαηα, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζε νξηδνληηνγξαθία θαη θαηά κήθνο 
ηνκή ζέζεσο θάζε έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζηαζεξψλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, ησλ αμφλσλ 
θαη ζηνηρείσλ ράξαμεο θαη ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν ηεο αθξηβνχο εθαξκνγήο ησλ δηαγξακκάησλ 
εθηέιεζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε πξνβεί ζηελ εθ λένπ 
ράξαμε, θαζνξηζκφ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή θαηαζηξνθήο ηνπο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία. Σέινο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, νπνηεδήπνηε παξαζηεί αλάγθε, λα ζέζεη ζηε 
δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ηα εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ επαιήζεπζε  
ησλ ραξάμεσλ. 

Δάλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ν Αλάδνρνο αληηιεθζεί ιαλζαζκέλε αλαγξαθή πςνκέηξνπ, 
πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία γηα ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε. Οπδεκία ηξνπνπνίεζε 
δηθαηνινγείηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζεο ησλ θπξίσο εθζθαθψλ, ζα πξέπεη λα εθηειεζζνχλ εξεπλεηηθέο 
ηνκέο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηελ δηεξεχλεζε ηπρφλ εκπνδίσλ, δηθηχσλ 
θηι., ψζηε ν Αλάδνρνο έγθαηξα λα πξνγξακκαηίζεη, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο αληηζηεξίμεηο θαη  
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αληιήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηηο ππνζηεξίμεηο πθηζηάκελσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη δηθηχσλ. Οη 
εξεπλεηηθέο απηέο ηνκέο ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ θξίζε θαη κε δαπάλεο ηνπ Δξγνιάβνπ. 

Οη εθζθαθέο ζα γίλνπλ κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα ή κε ρέξηα, θαηά ηελ θξίζε θαη επζχλε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν νπνίνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο εάλ θαη ζε νπνηαδήπνηε έθηαζε 
αλαγθαζζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν λα εθηειέζεη εθζθαθέο κε ηα ρέξηα. 

Δάλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ εθζθαθψλ ζπλαληεζνχλ εκπφδηα απφ ζθπξνδέκαηα (άνπια ή 
νπιηζκέλα), ιηζνδνκέο, πιηλζνδνκέο θηι., απηά πξέπεη λα θαζαηξεζνχλ θαη ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο λα απνκαθξπλζνχλ, κεηαθεξφκελα ζ' νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απνξξηπηφκελα ζε 
ζέζεηο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζηαηεχεη ηα νξχγκαηα απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά θαζψο επίζεο θαη λα 
απνρεηεχεη ηα ππφγεηα λεξά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε "ελ μεξψ" θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα ζθάκκαηα ζα δηαηεξνχληαη πάληνηε ρσξίο λεξά κε ηελ ρξήζε αληιηψλ ή 
άιισλ κέζσλ, ψζηε λα αθαηξείηαη ην λεξφ απφ ηηο εθζθαθέο, ή λα πξνιακβάλεηαη ε είζνδφο ηνπ ζε 
απηέο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ επάλσ ή ζε επαθή κε ηηο 
νπνίεο ζα γίλνπλ ζεκειηψζεηο ηερληθψλ έξγσλ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη κέζα (π.ρ. αληιίεο, αλαρψκαηα 
θηι.), γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ απφ ηα έξγα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ 
ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ην έξγν θαη ηελ δηάζεζε φισλ 
ησλ λεξψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη πξνζσξηλνχο αγσγνχο, λα 
θαηαζθεπάζεη εηδηθέο πξνζηαηεπηηθέο ηάθξνπο θηι. 

1.2.2 Γεληθέο εθζθαθέο 

ηηο γεληθέο εθζθαθέο πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθζθαθέο πνπ ζα γίλνπλ γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ 
αθαηάιιεινπ επηθαλεηαθνχ πιηθνχ ζε φιε ηελ έθηαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ε 
εθξίδσζε δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εθζθαθψλ, ν Αλάδνρνο ζα νξηνζεηήζεη ηελ πεξίκεηξν ηεο αληίζηνηρεο 
εθζθαθήο, ψζηε λα ειεγρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

1.2.3 Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ 

Οη εθζθαθέο ησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζα γίλνπλ κε  κεραληθά κέζα ή φρη θαη θαηά ηξφπν  
ψζηε νη ηειηθέο δηαζηάζεηο, κεηά ηελ κφξθσζε, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ, 
κε αλνρή ην πνιχ 0,10m ππνινγηδφκελε θαζέησο σο πξνο ηηο γξακκέο ηεο δηαηνκήο. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε εθζθαθή απηή εθηείλεηαη κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπνζέηεζεο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο έδξαζεο (10cm ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ζεκειίσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ 
ηερληθνχ έξγνπ). Σν πιάηνο ησλ εθζθαθψλ απηψλ ιακβάλεηαη ζπκβαηηθά 1,00 m κεγαιχηεξν απφ 
θάζε παξεηά ηεο θαηαζθεπήο. 

Δπίζεο σο εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζεσξείηαη ζπκβαηηθά θαη ην ζχλνιν ησλ 
ζεκειηψζεσλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δησξχγσλ,  δειαδή ε απαηηνχκελε 
εθζθαθή απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο κέρξη ηελ ζηάζκε ηνπνζέηεζεο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο  
έδξαζεο (10cm ρακειφηεξα απφ ηελ ζηάζκε ζεκειίσζεο). Σν πιάηνο ηεο εθζθαθήο ζηηο δχν απηέο 
θαηεγνξίεο ηερληθψλ έξγσλ ιακβάλεηαη 1,00m κεγαιχηεξν απφ θάζε παξεηά ηεο θαηαζθεπήο. 

Οπνηαδήπνηε επηπιένλ εθζθαθή ζα γεκηζηεί κέρξη ηελ ζσζηή ζηάζκε κε ζθπξφδεκα πνηφηεηαο 
C8/10, θαη ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Οη ππζκέλεο ησλ ζεκειηψζεσλ ζα δηακνξθσζνχλ, ψζηε λα κελ πθίζηαληαη ραιάξσζε ηνπ 
επηθαλεηαθνχ εδαθηθνχ πιηθνχ θαη πξέπεη λα πάξνπλ ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ. Κακία 
εξγαζία ζθπξνδέηεζεο δελ ζα επηηξαπεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή, απφ ηελ Τπεξεζία, ηεο 
επηθάλεηαο ζεκειίσζεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα, πνπ έρεη εθζθαθζεί, ραιαξψζεη ιφγσ παξαηεηακέλεο έθζεζεο 
πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε, ζα πξέπεη λα γίλεη πξφζζεηε εθζθαθή, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ην θελφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα γεκίζεη, κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, απφ 
ζθπξφδεκα C8/10. 

Δάλ ε πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο ζηε ζηάζκε ζεκειίσζεο νπνηνπδήπνηε ηερληθνχ έξγνπ, δελ θξηζεί  
απφ ηελ Τπεξεζία θαηάιιειε γηα αζθαιή ζεκειίσζε, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε 
πξφζζεηε εθζθαθή, κέρξη νπνηαδήπνηε ζηάζκε νξίζεη ε Τπεξεζία θαη ε πξφζζεηε απηή εθζθαθή 
ζα γεκίζεη κε θαηάιιειν πιηθφ πιήξσζεο, απνδεθηήο ζπκπίεζεο, ή κε ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε  
ηηο νδεγίεο πνπ ζα δνζνχλ. Οη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία. 

Ζ επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ πξέπεη λα γίλεη κε θαηάιιεια πξντφληα 
εθζθαθήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

1.2.4 Δθζθαθή νξπγκάησλ αγσγψλ 

Γελ ζα μεθηλήζεη ε εθζθαθή νξχγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλσζεο πξηλ θαζνξηζηεί ν άμνλαο, 
ηνπνζεηεζνχλ πάζζαινη νξηνζέηεζεο θαηά κήθνο ηεο ράξαμεο θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

Σα ζθάκκαηα αγσγψλ ζα εθζθαθζνχλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε ή ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, κε αλνρή ην πνιχ 0.10m. Δάλ ηα ζθάκκαηα εθζθαθζνχλ ζε 
κεγαιχηεξν βάζνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα επηρψζεη κέρξη ηνπ νξηδνκέλνπ βάζνπο κε 
ιεπηφθνθθν πιηθφ. Σφζν γηα ηελ επηπιένλ εθζθαθή φζν θαη γηα ηελ επηπιένλ επίρσζε ν Αλάδνρνο 
δελ απνδεκηψλεηαη ηδηαηηέξσο. 

Ο ππζκέλαο ηνπ νξχγκαηνο ζα βαζαίλεη θαη ην πιάηνο ζα απμάλεη ηνπηθά ζηηο ζπλδέζεηο θαη φπνπ 
αιινχ είλαη αλαγθαίν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Όια ηα 
ζθνξπηζκέλα ή ζξπκκαηηζκέλα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο, 
έηζη ψζηε ην πιηθφ εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο λα εδξάδεηαη ζε ζηαζεξφ θαη θαζαξφ έδαθνο. 

1.2.5 Απνθνκηδή Πξντφλησλ Δθζθαθήο 

Οη αλαπεηάζεηο γίλνληαη είηε κε ηα ρέξηα κε δεκηνπξγία ελδηάκεζσλ μχιηλσλ δαπέδσλ  (παηαξηψλ), 
είηε κε κεραληθά κέζα. Καηά ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα αθήλεηαη ρψξνο 
ηνπιάρηζηνλ 0,50m απφ ην ρείινο ηεο ηάθξνπ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηψλ θαη ηελ αζθάιεηά 
ηνπο. 

Σα πξντφληα εθζθαθήο ζα κεηαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο γηα επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο αλ είλαη 
θαηάιιεια ή γηα ρξεζηκνπνίεζε ζε άιιεο ζέζεηο σο πιηθψλ επηρσκάησλ ή ζα κεηαθέξνληαη εθηφο 
ηνπ έξγνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα νξηζηηθή απνκάθξπλζε ζε  ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ 
ηελ Αζηπλνκία κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε θαηάιιεια θαη αθαηάιιεια ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ Π.Σ.Π. Υ1., γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο, 

1.2.6 Αληηζηεξίμεηο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο λα αληηζηεξίμεη φιεο ηηο παξεηέο ησλ ζθακκάησλ, 
φπσο επηβάιινπλ νη θαλφλεο αζθαιείαο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηξφπνπ, ηχπνπ θαη ηεο 
εθηάζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ ζε θάζε πεξίπησζε αληηζηεξίμεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη 
ζηελ εθζθαθή αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Κάζε θαηάπησζε παξεηάο νξχγκαηνο ζ' νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο 
θαη εάλ έγηλε, ζε αληηζηεξηδφκελεο ή φρη παξεηέο θαη νη  νπνηεζδήπνηε  ζπλέπεηέο ηεο (φπσο π.ρ. 
εξγαηηθά αηπρήκαηα, αηπρήκαηα ηξίησλ ή νπνηεζδήπνηε άιιεο δεκηέο) βαξχλνπλ 
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θάζε λφκηκε απνδεκίσζε θαη 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ θαη αλαιακβάλεη θάζε γεληθψο ζρεηηθή πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε. 

Γεληθά νη αληηζηεξίμεηο πξνβιέπνληαη απφ μπινδεχγκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηθξαηνχζεο 
ζπλζήθεο (λεξφ, ραιαξά εδάθε, θηι.) θαζηζηνχλ ηελ ρξήζε μπινδεπγκάησλ αδχλαηε, ν Αλάδνρνο 
κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αληηζηήξημε ησλ ζθακκάησλ είηε κε κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο, είηε κε 
εηδηθά πξνθαηαζθεπαζκέλα κεηαιιηθά ζηνηρεία (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Krings). ηελ πεξίπησζε απηή,  
ε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή κειέηε. Ζ έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ηξφπνπ αληηζηήξημεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

1.2.7 Πεξηθξάμεηο - Γηαβάζεηο - Μέηξα αζθαιείαο 

Γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα άθξα ησλ νξπγκάησλ θαη ζθακκάησλ 
θαηάιιεια ζήκαηα γηα ηελ εκέξα θαη ιπρλίεο αζθαιείαο γηα ηελ λχρηα. 

Καηά κήθνο ησλ νξπγκάησλ θαη ζθακκάησλ, πξέπεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ σο κφλνπ 
ππεχζπλνπ γηα θάζε αηχρεκα λα ηνπνζεηνχληαη αλζεθηηθά ζπλερή μχιηλα πεξηθξάγκαηα πξνο 
πξφιεςε αηπρεκάησλ εθ πηψζεσο εξγαηψλ ή δηαβαηψλ ή ηξνρνθφξσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο. Ζ 
κνξθή ησλ πεξηθξαγκάησλ θαη ν ηξφπνο ζηεξίμεσο ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ  απφ ηελ  Τπεξεζία. 
Ο Αλάδνρνο, νθείιεη επίζεο λα εμαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ησλ 
ζθακκάησλ θαηαζθεπάδνληαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο πξνζσξηλέο 
πεδνγέθπξεο. 

Σέινο, θαη θαηά κήθνο ησλ ζθακκάησλ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη κηθξνχ χςνπο μχιηλα 
θξάγκαηα γηα ηελ ζπγθξάηεζε ιίζσλ, ζθχξσλ θηι., γηα ηελ απνθπγή πηψζεσλ εληφο ηνπ 
νξχγκαηνο, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη θίλδπλνο αηπρεκάησλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, ή ηελ πξφθιεζε 
ηεο νπνηαζδήπνηε δεκηάο. 

1.2.8 Τθηζηάκελνη αγσγνί θαη ηερληθά έξγα 

ηα ζρέδηα Γεκνπξάηεζεο παξνπζηάδνληαη ηα πθηζηάκελα έξγα θαη νη αγσγνί, πνπ δηέξρνληαη  
ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ. Ζ πιεξφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ δελ απαιιάζζεη 
ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ πιήξε πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε απφ ηπρφλ δεκηέο ησλ έξγσλ απηψλ. 

Όπνπ απαηηείηαη ν Αλάδνρνο ζα δηαλνίμεη κε δαπάλεο ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 
εθζθαθήο θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εξεπλεηηθέο ηνκέο, γηα λα θαζνξίζεη κε 
αθξίβεηα ηελ ζέζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ. Οη εθζθαθέο θάησ θαη δίπια απφ ηα έξγα θνηλήο 
σθειείαο ζα γίλνληαη, εθ' φζνλ απαηηείηαη, κε ηα ρέξηα. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβαίλεη κε δαπάλεο ηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ζηελ θαηάιιειε 
ππνζηήξημε ή αλάξηεζε ησλ αγσγψλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, δηαθίλεζεο ιπκάησλ θαη ηιχνο, 
παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θσηηζκνχ, ηειεπηθνηλσληψλ θηι., πνπ ζπλαληά θαη πξέπεη λα ιάβεη 
θάζε απαξαίηεην κέηξν πξνζηαζίαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε βιάβε, πνπ πξνμελήζεη ζε 
απηνχο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 

Ζ ππνζηήξημε απηή, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε, ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. 

Ηδηαίηεξα κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί θαηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ ζηα νπνία βξίζθνληαη ηέηνηνη 
αγσγνί, γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ ππνρσξήζεηο, ζξαχζε ή γεληθά παξακφξθσζε ησλ αγσγψλ. 
Κάζε βιάβε ζηνπο αγσγνχο απηνχο, ε νπνία ζα δηαπηζησζεί αθφκε θαη κεηά ηελ επίρσζε, βαξχλεη 
ηνλ Αλάδνρν, ε δε επηζθεπή, πνπ ζα απαηηεζεί ζα γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαινγίδνληαη θαη φιεο νη πξνο ηξίηνπο ηπρφλ απνδεκηψζεηο, ιφγσ δεκηψλ  πνπ έγηλαλ  ζε απηνχο 
απφ ηελ παξαπάλσ αηηία. 

Οκνίσο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηζηεξίμεη φινπο ηνπο ζηχινπο ΓΔΖ, ΟΣΔ θηι. πνπ 
βξίζθνληαη θνληά ζηηο παξεηέο ζθακκάησλ, επζπλφκελνο γηα θάζε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί 
ζε απηνχο. 
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ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ζέζε ησλ αγσγψλ θαη ζηχισλ είλαη ηέηνηα, ψζηε λα απαηηεζεί ε 
κεηάζεζή ηνπο, απηή ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο 
δελ δηθαηνχηαη απνδεκηψζεσο σο απνηέιεζκα πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ ή θαζπζηέξεζεο δνζέληνο 
φηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή, έιαβε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο θαη εθηίκεζε ηηο δπζρέξεηεο θαη ηηο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ηηο νπνίεο ζα ηνπ επηθέξεη 
ηπρφλ κεηάζεζε αγσγψλ θαη δηθηχσλ. 

Σέινο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ηξίησλ 
απφ ηελ δηαηήξεζε ησλ αγσγψλ απηψλ ζην χπαηζξν γηα φζν δηάζηεκα απαηηεζεί, παξακέλνληαο 
κφλνο ππεχζπλνο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθιεζεί απφ ηνλ ιφγν απηφλ. 

 

2. ΔΠΙΥΩΔΙ 

2.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο επηρψζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ πεξηνρή 
ησλ έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, θαζψο θαη ησλ επηρσκάησλ πιήξσζεο ηάθξσλ θαη 
ζθακκάησλ ηερληθψλ έξγσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρψζεσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θαη 
ηνλ εγθηβσηηζκφ ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. 

2.2 Τλικά 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηφζν ησλ επηρσκάησλ, φζν θαη ηελ πιήξσζε 
ησλ ζθακκάησλ, ζα ιεθζνχλ θαη' αξρή απφ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ γεληθψλ ή/θαη 
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, κεηαθηλνχκελα ή κεηαθεξφκελα κε θαηάιιεια κέζα, ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε απφ ηε ζέζε εθζθαθήο, ή ηε ζέζε ηεο πξνζσξηλήο ηνπο απφζεζεο. 

Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ πξέπεη λα κελ πεξηέρνπλ 
θιάδνπο, ξίδεο, ιίζνπο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, νπνηνδήπνηε είδνο νξγαληθψλ νπζηψλ θαη λα κελ 
απνζπληίζεηαη ζηηο αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο. 

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ γηα ηελ επίρσζε πιηθψλ, ηζρχεη ε θαηάηαμε AASHΣO ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα εμήο : 

 Οξγαληθά εδάθε θαη εδάθε πνπ πεξηέρνπλ δηαηνκηθή γε ηεο νκάδαο Α-5 ηνπ AASHΣO 
ζεσξνχληαη αθαηάιιεια γηα επηρψζεηο. 

 Γηα επηρψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θνθθψδε εδαθηθά πιηθά, κε ή ρσξίο ζπλδεηηθή χιε, 
θαηαηαζζφκελα θαηά AASHΣO ζηηο νκάδεο Α-1, Α-2-4, Α-2-5 ή Α-3 θαη ζπκππθλνχκελα ηνπ- 
ιάρηζηνλ εηο ην 95% ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο, ηεο ιακβαλφκελεο θαηά ηελ κέζνδν AASHO 
T180-D. 

 Τιηθά, πνπ θαηά AASHTO θαηαηάζζνληαη ζηηο νκάδεο Α-2-6, Α-2-7, Α-4, Α-6 ή Α-7, κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε εθ’ φζνλ δνζεί εηδηθή πξνζνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θαηαζθεπήο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ππθλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 95% ηεο κέγηζηεο ηέηνηαο 
ιακβαλφκελεο φπσο παξαπάλσ, κε πγξαζία 95% - 100% ηεο βέιηηζηεο. 

Ζ δψλε ηνπ αγσγνχ, πεξηιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ 
θαη κέρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. ε απηή ηε δψλε νη απαηηήζεηο 
θαηαζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο θαη ηεο ζπκππθλψζεσο είλαη 
απμεκέλεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ παξαδνρή ηεο ζηαηηθήο θαη 
δπλακηθήο θαηαπνλήζεσο ηνπ αγσγνχ. 

Ζ άκκνο γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ ζα πξνέξρεηαη απφ ρείκαξξν ή ιαηνκείν ηεο έγθξηζεο 
ηεο Τπεξεζίαο. Θα απνηειείηαη απφ θφθθνπο ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο θαη ζα είλαη απαιιαγκέλε 
απφ βψινπο αξγίινπ θαη νξγαληθψλ νπζηψλ. Ζ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηα παξαθάησ: 

 

 

 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 9 

 

 

Σεύσορ 5. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

 

Γιάμεηπορ κοζκίνος [mm] Γιεπσόμενο ποζοζηό [%κ.β.] 

40 100 

30 70-100 

15 50-85 

7 35-80 

3 25-70 

0,075 (No 200) <12 

Σν πιηθφ πξέπεη λα είλαη θαιψο δηαβαζκηζκέλν, δειαδή πξέπεη λα είλαη: D60 / D10 ≥ 5, φπνπ: 

- D60 ε δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ δηα ηνπ νπνίνπ  δηέξρεηαη  ην 60% (θαηά βάξνο) 
ηνπ πιηθνχ 

- D10 ε δηάκεηξνο ηνπ θφζθηλνπ δηα ηνπ νπνίνπ  δηέξρεηαη  ην 10% (θαηά βάξνο) 
ηνπ πιηθνχ 

Δάλ ην πνζνζηφ (P) ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ (ηνπ δηεξρφκελνπ απφ ην θφζθηλν Νν 200) είλαη 

12%>Ρ>5%, ηφηε ην ιεπηφθνθθν πιηθφ πξέπεη λα έρεη δείθηε πιαζηηθφηεηαο Ρ.Η.10% 

2.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών 

2.3.1 Γεληθά 

Κακηά επίρσζε δε ζα γίλεη πξηλ ην ζθπξφδεκα ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνθηήζεη ηελ αληνρή ηνπ θαη 
εθ' φζνλ δελ νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία νη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο δεμακελψλ θαη αγσγψλ. 

Γεληθά γηα ηηο επηρψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ θαη ζε πεξηπηψζεηο 
πνπ ηα πξντφληα εθζθαθψλ είλαη αθαηάιιεια ή αλεπαξθή ζε φγθν, ηφηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
δάλεηα ρψκαηα. 

Ζ ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζεί ν 
δεηνχκελνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα παξαιείπεηαη ε εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε 
φξνπ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Ζ εθινγή ηνπ κέζνπ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα 
ηνπ εδάθνπο θαη απφ ηελ πηζαλή θζνξά πνπ κπνξεί λα πάζνπλ ηα έξγα πνπ είλαη πνιχ θνληά (α- 
γσγνί, ζσιελψζεηο θηι.), απφ ηελ ζέζε πνπ γίλεηαη ε ζπκπχθλσζε, απφ ην ρψκα πνπ δηαηίζεηαη 
γηα ηελ θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ ζπκπχθλσζεο θηι. 

Κάζε δεκηά θαηά ηε ζπκπχθλσζε ζηνπο αγσγνχο ή ζε νπνηνδήπνηε έξγν κέζα ζην επίρσκα 
βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 
ψζηε θαλέλα ηκήκα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ λα κελ ππεξεληαζεί, εμαζζελήζεη, ππνζηεί δεκηά ή βξεζεί 
ζε θίλδπλν θαηάξξεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα μεθηλνχλ, αθνχ πξψηα ην 
ζθπξφδεκα απνθηήζεη ηελ θαζνξηζκέλε αληνρή ηνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε ε 
θφξηηζε ζηα ηερληθά έξγα λα είλαη ζπκκεηξηθή. 

Ζ επίρσζε ζα γίλεηαη  ζε ζηξψζεηο αζπκπίεζηνπ πιηθνχ ην πνιχ 30 cm. πκπχθλσζε κε κεραληθά 
κέζα επηηξέπεηαη ζε χςνο κεγαιχηεξν απφ 75 cm απφ ηελ θνξπθή ηνπ ζσιήλα. Ο βαζκφο 
ζπκπχθλσζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο κεζφδνπ Proctor, εθηφο εάλ 
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

H ηνπνζέηεζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν αλάινγν πξνο 
ην είδνο ηεο αληηζηεξίμεσο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Ζ ζπλαξκνγή θαη ζπλεξγαζία  ηνπ 
πιηθνχ πιήξσζεο θαη ησλ παξεηψλ ηεο ηάθξνπ πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε, αλεμάξηεηα πξνο 
ην είδνο ηεο αληηζηεξίμεσο. 
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Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ζε πεξίπησζε νξηδφληηαο αληηζηήξημεο πξέπεη ηα ηκήκαηα απηήο λα 
απνκαθξχλνληαη ηκεκαηηθά, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε πιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο 
ηεο ηάθξνπ πνπ ειεπζεξψζεθε κε θαηάιιειν πιηθφ πιεξψζεσο ζε ζηξψζεηο θαη ε ζπκπχθλσζή 
ηνπ. 

ε πεξίπησζε θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεσο, πξέπεη ηα θαηαθφξπθα ηκήκαηα απηήο (δνθνί ηάθξσλ, 
παζζαινζαλίδεο) λα αλαζχξνληαη ηκεκαηηθά, ζε ηφζν χςνο θάζε θνξά, ψζηε ζην ηκήκα  ηεο 
ηάθξνπ πνπ ειεπζεξψζεθε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε, ζε ζηξψζεηο ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο, 
θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπ. 

Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ πιήξσζε ηεο ηάθξνπ θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πξέπεη λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα 
θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ αγσγνχ, γηα ηελ απνθπγή κεηαηνπίζεσο θαη ππεξπςψζεσο. Απηφ 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ ππάξρνπλ ζσιήλεο πνπ κπνξνχλ λα 
παξακνξθσζνχλ. 

Γηα αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ λα 
πιεξσζεί θαη λα ζπκπηεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο. Γηα ζσιελσηνχο αγσγνχο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ, Dεμ, κεγαιχηεξεο απφ 1,00m, ιφγσ ησλ παξνπζηαδφκελσλ δπζρεξεηψλ 
ζπκπχθλσζεο ηνπ πιηθνχ επίρσζεο, ζα πξέπεη ε θάησ ζηξψζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο, πάρνπο 
t=Dεμ/8 λα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζθπξφδεκα κε ειάρηζην πάρνο tmin=0.15m 

Ο Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο δηαζέηνληαο φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, 
πιηθά, εθφδηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ, γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή δηάζεζε ησλ 
αλσηέξσ πιηθψλ. 

2.3.2 Γνθηκέο Δπηρψζεσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπχθλσζεο πνπ ζα επηηεπρζεί ζα γίλνληαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν 
AASHTO T-147. 

ηελ πεξίπησζε επηρψζεσλ πιήξσζεο κία ηνπιάρηζηνλ δνθηκή ζα γίλεηαη ζην θαηαζθεπαζκέλν 
επίρσκα πίζσ απφ πιεπξηθνχο ηνίρνπο θαηαζθεπήο θαζψο επίζεο θαη γηα θάζε 100 m κήθνπο 
ηάθξνπ αγσγνχ ή κηθξφηεξν απηνηειέο ηκήκα ζσιήλσζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θνηλνχ επηρψκαηνο, δνθηκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα θάζε 1000 m
3
 εηνίκνπ 

επηρψκαηνο. 

Δάλ νη ηηκέο βαζκνχ ζπκπχθλσζεο πνπ εμαθξηβψζεθαλ κε ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο είλαη 
κηθξφηεξεο απφ ηηο πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο ην επίρσκα δελ παξαιακβάλεηαη θαη  ν Αλάδνρνο 
νθείιεη  λα κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη πξνδηαγξαθφκελεο ηηκέο 
ζπκπχθλσζεο. 

2.3.3 Γάλεηα Υψκαηα 

Όηαλ ηα πξντφληα εθζθαθήο δελ επαξθνχλ ή είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρψζεσλ, ηα 
ρψκαηα πνπ ιείπνπλ ζα ιεθζνχλ απφ δαλεηνζάιακνπο κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη ζηελ Τπεξεζία ζέζεηο δηάλνημεο δαλεηνζαιάκσλ κε 
ζηνηρεία εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο απφ φπνπ λα πξνθχπηεη φηη ην πιηθφ ηνπ δαλεηνζαιάκνπ είλαη 
θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη. 

Ζ Τπεξεζία ζα θαζνξίζεη, κε έγγξαθε εληνιή ηεο, ηε ζέζε θαη ηνλ φγθν ιήςεο ησλ δαλείσλ θαηά 
πεξίπησζε. Ζ εθζθαθή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Υ1 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Μεηά ηελ 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ νη ζάιακνη δαλείσλ ζα δηεπζεηεζνχλ θαη νη ηειηθέο ηνπο επηθάλεηεο ζα 
δηα- κνξθσζνχλ ψζηε λα γίλνπλ αξθεηά νκαιέο θαη λα εμαζθαιίδεηαη  θαηά ην δπλαηφ ε 
απνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη 
δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ νδψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πξνζπέιαζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε πεγή. 
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ηνλ Αλάδνρν δελ ζα αλαγλσξηζηεί θακία αμίσζε γηα πιεξσκή άιιεο απνδεκίσζεο ιφγσ 
πξνζζέησλ ηπρφλ κεηαθνξψλ, ή δπζκελψλ ζπλζεθψλ κίζζσζεο, αγνξάο, βξαρσδψλ εκθαλίζεσλ 
ή ιαηνκείσλ, απνθάιπςεο εθκεηάιιεπζεο θαη απφδνζεο ηνχησλ θηι. 

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε 
δαπάλεο ρξεηαζζνχλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο θαη ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ) 
γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπλδέζεσλ πξνο ππάξρνπζεο νδνχο γηα ηελ πξνζηαζία, αλαγθαία 
κεηαθνξά, απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζε νπνηαδήπνηε δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθειείαο, 
βιαβψλ ή πξνθιήζεηο απνζεηηθψλ δεκηψλ ζε θηίζκαηα, θαιιηέξγεηεο, παξαθείκελεο εθηάζεηο θηι. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φηη ν 
δαλεηνζάιακνο ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθαηάζηαζε ή απνζεθεπηηθφο ρψξνο θηι. δελ επαξθεί, είλαη 
αθαηάιιεινο ή έγηλε αθαηάιιεινο, ηφηε ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε θξνληίδα ηνπ θαη 
δαπάλεο ηνπ λα εμεχξεη λέν θαηάιιειν ρψξν, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
απαηηνχληαη ή λα πξνβεί ζε κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είρε ήδε θαηαζθεπάζεη ή/θαη 
ιεηηνπξγήζεη, έηζη ψζηε ε εθηέιεζε ησλ νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη νη πξνζεζκίεο πνπ έρνπλ ηεζεί λα κείλνπλ αλαιινίσηεο απφ ηπρφλ πξνβιήκαηα 
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηφ ην ζέκα. 

 

3. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

3.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη απφ ζπλήζε αδξαλή,  θαηλφκελνπ εηδηθνχ βάξνπο 2,40 έσο 
3,00t/m

3
, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ASTM C 127 θαη C 128. 

Γηα ηελ παξαγσγή, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε, έιεγρν θηι. ησλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ παξφληνο έξγνπ 
ηζρχνπλ νη παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Καλνληζκφο Σερλνινγίαο  θπξνδέκαηνο  2016. 

3.2 Τλικά 

3.2.1 Νεξφ 

Σν λεξφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάκημε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη 
ζχκθσλν κε ην πξφηππν EΛΟΣ 345. Θαιαζζηλφ λεξφ δελ επηηξέπεηαη γηα ηελ παξαγσγή 
ζθπξνδέκαηνο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ αλάκημεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ' φςε ε επηθαλεηαθή πγξαζία  ησλ 
αδξαλψλ θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ  ηα πξφζζεηα. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αθαηξνχληαη  απφ ηελ 
θαζνξηδφκελε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ κειέηε ζχλζεζεο. 

Ζ πνζφηεηα λεξνχ αλάκημεο πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην κίγκα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη κε εηδηθή 
απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνλ αλακηθηήξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

3.2.2 Σζηκέλην 

Σν ηζηκέλην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο ή γηα ηελ θαηαζθεπή 
θηηξηαθψλ έξγσλ ή δεμακελψλ ζα είλαη νπσζδήπνηε Portland ηχπνπ Sulfate Resisting αλάινγα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Σν ηζηκέλην ζην εξγνηάμην ζα απνζεθεχεηαη ζε εηδηθά κεηαιιηθά silo. Γηα κηθξνπνζφηεηεο ηζηκέληνπ 
είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία ε πξνζθφκηζε ηζηκέληνπ ζε ράξηηλνπο ζάθνπο ησλ 
50kg. Οη απνζήθεο ραξηνζάθσλ ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο, αιιά λα αεξίδνληαη θαιά. Ζ 
απνζήθεπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάλσ ζε μχιηλα δάπεδα, πνπ ζα βξίζθνληαη ηνπιάρηζηνλ 0,30m 
ςειφηεξα απφ ην έδαθνο ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη ην ηζηκέλην απφ ηηο βξνρέο θαη ηελ πγξαζία. 

Πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα ε θαηάιιειε πξφβιεςε, ψζηε λα ππάξρεη πάληνηε ζην εξγνηάμην αξθεηή 
πνζφηεηα ηζηκέληνπ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφνδν ησλ έξγσλ θαη ηελ πξφιεςε θάζε έιιεηςήο ηνπ. 
Γειψλεηαη δε ζαθψο, φηη θάζε θαζπζηέξεζε ησλ έξγσλ απφ απηή ηελ αθνξκή, ζα βαξχλεη  ηνλ 
Αλάδνρν θαη κφλνλ απηφλ. 
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Δπί πιένλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζεθεχζεη ρσξηζηά ηηο δηάθνξεο πξνκήζεηεο ηζηκέληνπ, 
ζε ηξφπν ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή θάζε ζηηγκή ε δεηγκαηνιεςία ηνπο θαη θαη' αθνινπζία ν 
εληνπηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, ζε ηειείσο θαζνξηζκέλε πνζφηεηα. Σζηκέλην πνπ έρεη 
ππνζηεί βιάβε απφ ηελ πνιπθαηξία, ή πεξηέρεη φγθνπο ή βψινπο πνπ έρνπλ ζθιεξπλζεί, ηφζν  
ψζηε λα κελ δηαιχνληαη κε ειαθξηά ζπκπίεζε ηνπ ρεξηνχ, ζα απνκαθξχλεηαη ακέζσο απφ ην 
εξγνηάμην. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη αλά 50 ηφλνπο ηζηκέληνπ, εξγαζηεξηαθή δνθηκή ηνπ ηζηκέληνπ, 
ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ.244/1980, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Με ηηο 
δνθηκέο απηέο ζα ειέγρεηαη: 

 κέηξεζε αδηάιπηνπ ππνιείκκαηνο 

 αλάπηπμε αληνρήο 

 ζπκπεξηθνξά ζε πήμε (έλαξμε θαη ιήμε) 

 ζηαζεξφηεηα ηνπ φγθνπ 

 ιεπηφηεηα άιεζεο 

 αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθέο πξνζβνιέο 

3.2.3 Αδξαλή ζθπξνδέκαηνο 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά, ζθιεξά, αλζεθηηθά, θαζαξά θαη απαιιαγκέλα απφ 
επηβιαβείο πξνζκίμεηο.   

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ πεγή θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζξαπζηψλ πιηθψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη εηδηθφηεξα ζα πξέπεη 
λα ππνβάιεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα δνθηκψλ: 

 θνθθνκεηξηθή αλάιπζε αδξαλψλ, 

 πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα αδξαλή πιηθά), 

 πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ, 

 νξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθνθθα αδξαλή γηα, 

 πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ). 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα πξνβαίλεη ζε θνθνκεηξηθή αλάιπζε αδξαλψλ κεηά ηελ 
θαηαλάισζε 80 m

3
 ζθχξσλ, 40 m

3
 γαξκπηιηνχ θαη 80 m

3
 άκκνπ, εθηφο εάλ θαηά ηελ δηάζηξσζε 

κηαο εκέξαο θαηαλαιίζθνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, νπφηε ν έιεγρνο ζα επαλαιακβάλεηαη ζηελ 
αξρή θάζε δηάζηξσζεο. 

Ζ απνζήθεπζε, δεηγκαηνιεςία θαη έιεγρνο ησλ αδξαλψλ ζα γίλεηαη  ζχκθσλα κε  ηα 
πξνβιεπφκελα ζηνλ ΚΣ 2016. 

3.2.4 Πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο 

ηεγαλσηηθφ κάδαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C20/25 ή αλψηεξεο πνπ ζα 
πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη φπνπ αιινχ δνζνχλ ζρεηηθέο Οδεγίεο απφ ηελ 
Τπεξεζία. Ο ηχπνο θαη ε αλαινγία πξφζκημεο ηνπ ζηεγαλσηηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα 
πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Καηά ηα ινηπά πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη γεληθά πξέπεη  λα  είλαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  ζρεηηθέο  απαηηήζεηο  ηνπ  ΚΣ 2016. 
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πξφζζεησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηφληα ρισξίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζην 
ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζνχλ εμαξηήκαηα απφ αινπκίλην. 

Σα αεξαθηηθά πξφζζεηα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηδηθήο Πξνδηαγξαθήο Κ-307. 
Σα επηηαρπληηθά, επηβξαδπληηθά, ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξ-ξεπζηνπνηεηηθά ή άιια πξφζζεηα πξέπεη λα 
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηδηθήο Πξνδηαγξαθήο Κ-308 γηα ηνλ αληίζηνηρν ηχπν. 
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Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθνδηάζεη ηελ Τπεξεζία κε ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ ηνπ πξφζζεηνπ 
θαζψο επίζεο θαη κε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 

 Λεπηνκεξείο νδεγίεο ρξήζεο. 

 Σππηθή δφζε θαη βιαβεξέο επηδξάζεηο ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κεγαιχηεξεο δφζεο. 

 Υεκηθή νλνκαηνινγία ησλ θπξίσο ελεξγψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πξφζζεηνπ. 

 Δάλ ην πξφζζεην πξνθαιεί αλάπηπμε θπζαιίδσλ αέξα. 

 Σνλ επηηξεπφκελν ρξφλν απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο 
απνζήθεπζεο. 

 Γήισζε ζπκβαηφηεηαο ησλ πξφζζεησλ ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγρξφλσο 
δχν ή πεξηζζφηεξα πξφζζεηα. 

Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ απφ ην αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην 
ηεο πξνηίκεζήο ηεο. 

Ζ κειέηε ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρεη γίλεη κε πξφζκημε ηνπ πξφζζεηνπ ή ησλ 
πξφζζεησλ, αλ απηά είλαη πεξηζζφηεξα. Σν πξφζζεην ή ηα πξφζζεηα ζα πξνζηίζεληαη  ζην κίγκα 
κε ηελ αλαινγία πνπ πξνβιέπεη ε Μειέηε ζχλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Μεηαβνιή απηήο ηεο 
αλαινγίαο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Σα πξφζζεηα θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη 
ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο 
ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ αιινίσζε. Γηα ηελ απνζήθεπζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

3.2.5 ηεγαλσηηθέο ηαηλίεο – ηεγαλσηηθά πιηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκψλ, καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαηληψλ 
ζηεγάλσζεο. 

Γελ ζα επηηξαπεί λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο εάλ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία ηα παξαπάλσ πιηθά. Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη ζηεγαλσηηθέο ηαηλίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αξκνχο 
δηαθνπήο εξγαζίαο ή κεξηθήο ζπζηνιήο, πξέπεη λα είλαη απφ ειαζηηθφ ή PVC, αλζεθηηθφ ζηε θζνξά 
απφ γήξαλζε, ζηηο κεραληθέο ηξηβέο θαη ζηηο πξνζβνιέο απφ λεξφ, νηθηαθά ιχκαηα θαη θπζηθά 
άιαηα. Οη ηαηλίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αξκνχο ζπζηνιήο/δηαζηνιήο πξέπεη λα έρνπλ 
ειάρηζην πιάηνο 240 mm. 

Οη εζσηεξηθέο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο θαη ζε αξκνχο πιήξνπο ζπζηνιήο 
πξέπεη λα έρνπλ θεληξηθφ θνίιν βνιβφ, ελψ νη επηθαλεηαθέο ηαηλίεο ζηεγάλσζεο πξέπεη λα είλαη 
ηχπνπ δηαζηνιήο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν θάησ απφ πιάθεο βάζεσο. 

Σα ειαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά ζα είλαη πνιπζεηνχρα ή παξφκνησλ ζπλζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ BS 4254 θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ζε θαηαθφξπθνπο θαη νξηδφληηνπο 
αξκνχο, κε θαιή πξφζθπζε ζην ζθπξφδεκα, θαηάιιειεο γηα εκβχζηζε ζην λεξφ θαη κε αληνρή ζε 
δηαιπκέλα νμέα θαη βάζεηο, δσηθά, θπηηθά θαη νξπθηά έιαηα. Σα ζηεγαλσηηθά πνπ ζα έξρνληαη ζε 
άκεζε επαθή κε ηα ιχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζε βηνινγηθή πξνζβνιή. 

Σα καζηηρνεηδή ζηεγαλσηηθά ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαιή πξφζθπζε ζε μχιν, γπαιί θαη 
ζθπξφδεκα θαη λα παξακέλνπλ ειαζηηθά θαη  ζηεγαλά ζε κεηαθίλεζε, θξνχζε ή θξαδαζκνχο. Σν 
πιηθφ  ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε απφ 100% επηκήθπλζε αιιά κηθξή επαλαθνξά, 
δειαδή θάησ ηνπ 10%. 

ηηο θαηαζθεπέο ζπγθξάηεζεο ηνπ λεξνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πιήξσζεο κε ζπλδεηηθή 
αζθαιηηθή χιε. Σν πιηθφ δελ ζα πξέπεη λα είλαη απνξξνθεηηθφ θαη πξέπεη λα δχλαηαη λα ππνζηεί 
ζπκπίεζε κέρξη ηνπ 50% ηνπ αξρηθνχ ηνπ πάρνπο θαη κεηά λα έρεη άκεζε επαλαθνξά ζην 80%, 
φηαλ πγξαλζεί. 
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3.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

3.3.1 Πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο 

Οη αλαινγίεο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο ζα θαζνξηζηνχλ απφ εξγαζηεξηαθή 
κειέηε ζχλζεζεο. Ζ κειέηε ζχλζεζεο είλαη  ππνρξεσηηθή γηα ηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C16/20  
ή αλψηεξεο. 

Ζ κειέηε ζχλζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, νινθιεξψλεηαη ζε 
δχν θάζεηο: α) ηελ πξψηε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θάζε δηαγσληδφκελν κε ηελ κειέηε 
πξνζθνξάο ηνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηεθκεξησκέλα θαη αλαιπηηθά φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζθπξνδέκαηνο (κε αλαιπηηθφ 
πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ) γηα φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαη β) ηελ δεχηεξε 
θάζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη αθνξά  κφλνλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαινγηψλ ησλ 
Α’ Τιψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ αληνρψλ πνπ ζα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηελ Α’ 
θάζε. Κακηά ζθπξνδέηεζε κνλίκσλ έξγσλ δελ ζα επηηξαπεί, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο 
ζχλζεζεο απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ κειέηε ζχλζεζεο ζα επαλαιακβάλεηαη ζηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο εθηφο αλ δνζνχλ άιιεο νδεγίεο απφ ηελ Τπεξεζία: 

 φηαλ αιιάδεη ε πεγή ιήςεο αδξαλψλ, 

 φηαλ ηα αδξαλή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δηαβάζκηζε απφ εθείλε πνπ είραλ ζηε κειέηε 
ζχλζεζεο, 

 φηαλ αιιάδνπλ ηα πξφζζεηα ή ν ηχπνο ηνπ ηζηκέληνπ. 

3.3.2 Αλάκημε - Μεηαθνξά- Γηάζηξσζε - πληήξεζε 

Οη εξγαζίεο αλάκημεο, κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο, ζπκπχθλσζεο θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα 
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ζρεηηθά Άξζξα ηνπ ΚΣ 2016. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηνλ Δξγνδφηε γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη 
πιεξνθνξίεο, γηα θάζε επηκέξνπο θαηαζθεπή: 

 ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο - αλάκημεο, 

 ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, 

 ηνπ ηξφπνπ δηάζηξσζεο, 

 ησλ δνλεηψλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο, 

 ηελ κέζνδν ζπληήξεζεο. 

Καηά ηε ζθπξνδέηεζε, πξέπεη λα ππάξρεη επηηφπνπ εηδηθεπκέλνο ηερλίηεο νπιηζκνχ ν νπνίνο ζα 
δηεπζεηεί θαη ζα δηνξζψλεη ηνλ νπιηζκφ πνπ ηπρφλ κεηαθηλήζεθε. 

Καηά ηελ ζθπξνδέηεζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ν ζπλλεκκέλνο Πίλαθαο Διέγρνπ Πνηφηεηαο 
θπξνδέκαηνο (ζην ηέινο ηεο Πξνδηαγξαθήο). 

3.3.3 Γεηγκαηνιεςίεο θαη έιεγρνο ζθπξνδέκαηνο 

Γηα ηα ζθπξνδέκαηα θαηεγνξίαο C16/20 ή αλψηεξεο νη δεηγκαηνιεςίεο θαη ν έιεγρνο 
ζπκκφξθσζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΚΣ 2016. 

Σν ζθπξφδεκα εμνκάιπλζεο ζα ειέγρεηαη κφλν σο πξνο ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ηζηκέλην. 

3.3.4 Αξκνί 

Οη ηαηλίεο ζηεγάλσζεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα 
πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θαη ην ζθπξφδεκα 
λα ζπκππθλψλεηαη θαιά γχξσ απφ απηέο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμνπλ θελά. Όπνπ ππάξρεη  
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νπιηζκφο, ζα πξέπεη λα αθεζεί θαηάιιειε απφζηαζε κεηαμχ απηνχ θαη ησλ  ηαηληψλ  ζηεγάλσζεο 
γηα λα είλαη δπλαηφ λα γίλεη θαιή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηα ζεκεία απηά. Οη ζέζεηο ησλ 
κέζσλ ζηήξημεο ησλ επηθαλεηαθψλ ηαηληψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Γελ επηηξέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ άιιεο ηξχπεο δηα κέζνπ ησλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ειαζηηθψλ ηαηληψλ θαη ησλ ηαηληψλ απφ PVC ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε 
θαηάιιειεο ζεξκνζπγθνιιεηηθέο κεζφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Οη αξκνί ησλ θαηαζθεπψλ ζπγθξάηεζεο λεξνχ πξέπεη λα πεξαζηνχλ κε αζηάξη, πνπ ζα 
πξνκεζεχζεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, πξηλ ηνπνζεηεζεί ην ζηεγαλσηηθφ. Σα πνιπζεηνχρα 
ζηεγαλσηηθά δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη απ' επζείαο επάλσ ζε πιηθά πιήξσζεο αξκψλ πνπ 
έρνπλ  βάζε ηελ άζθαιην, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε ελφο πιηθνχ γηα ηε δηάιπζε ηεο ζπλάθεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

(1) Απμοί επγαζίαρ 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αλαπφθεπθησλ αξκψλ (π.ρ. ζηηο βάζεηο ηνηρίσλ), νη αξκνί θα- 
ηαζθεπήο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη, θαηά ην δπλαηφλ, πεξηνρέο 
πςειψλ ηάζεσλ. Ζ ζέζε ησλ αξκψλ εξγαζίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδνληαη ζηα 
ζρέδηα, ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ,  πξηλ  
ηελ έλαξμε ηεο ζθπξνδέηεζεο ηεο ππφςε θαηαζθεπήο. 

Λίγε ψξα κεηά ηελ ζθπξνδέηεζε νη αξκνί εξγαζίαο ζα ηξίβνληαη κε ζπξκαηφβνπξηζα, έηζη 
ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ε ηζηκεληνθνλία θαη λα απνγπκλψλνληαη νη θφθθνη ησλ αδξαλψλ. 
Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ηελ ελδερφκελε βιάβε νη 
επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αξκφ. 

Πξηλ απφ ηε λέα ζθπξνδέηεζε νη αξκνί ζα θαζαξίδνληαη απφ θάζε μέλν ζψκα θαη ζα 
πιέλνληαη κε λεξφ ππφ πίεζε. Καηά ηε ζηηγκή ηεο ζθπξνδέηεζεο νη αξκνί πξέπεη λα είλαη 
θνξεζκέλνη ρσξίο φκσο λα έρνπλ ειεχζεξν λεξφ ζηηο θνηιφηεηεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο. 
Απαγνξεχεηαη ε επάιεηςε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλία. 

Αλ ππάξρεη θαηαθφξπθνο αξκφο ε ζθπξνδέηεζε ζα αξρίδεη απφ ηε ζέζε ηνπ αξκνχ. ε 
νξηδφληηνπο αξκνχο ηνηρίσλ ζα δηαζηξψλεηαη πξψηα κηα ζηξψζε κηθξνχ πάρνπο ζε φιν ην 
κήθνο ηνπ αξκνχ ε νπνία θαη ζα δνλείηαη πξνζεθηηθά. 

(2) Απμοί διαζηολήρ και ζςζηολήρ 

Οη αξκνί δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε, ηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν 
θαηαζθεπήο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο, πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Γεληθά νη 
εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ζρεηηθψλ 
πιηθψλ. 

ηνπο αξκνχο πιήξνπο ζπζηνιήο, ν θχξηνο νπιηζκφο ηεο θαηαζθεπήο δηαθφπηεηαη. Οη φςεηο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο αζθαιηηθήο βαθήο θαη νη ζπλδεηηθνί 
ξάβδνη (βιήηξα) ησλ αξκψλ ζα επαιεηθζνχλ θαηά ην ήκηζπ κε ζχλζεζε γηα ηελ 
παξεκπφδηζε ηεο ζπλάθεηαο. 

ηνπο αξκνχο δηαζηνιήο, νη φςεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα έρνπλ δηάθελν, πνπ ζα κπνξεί λα 
παξαιάβεη ηελ εθηηκψκελε ζεξκηθή δηαζηνιή. Ο νπιηζκφο ζα δηαθφπηεηαη θαη νη ζπλδεηηθνί 
ξάβδνη (βιήηξα) ζα επαιεηθζνχλ θαηά ην ήκηζπ κε ζχλζεζε γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο 
ζπλάθεηαο. 
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3.3.5 Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κπνξεί λα έξρνληαη ζε επαθή κε 
απνζεθεπκέλα ή κεηαθεξφκελα πγξά ζα δνθηκάδνληαη γηα ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο κε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο κε λεξφ ζα γίλνληαη πξηλ γίλεη ε ηπρφλ επηρσκάησζε ησλ 
εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη ηπρφλ πδαηνζηεγαλέο κεκβξάλεο ζηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο. Όιεο νη ζσιελψζεηο ζχλδεζεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ πεξλνχλ δηα κέζνπ ησλ 
θαηαζθεπψλ πνπ δνθηκάδνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξηλ γίλνπλ νη δνθηκέο. 

Οη θαηαζθεπέο ζα γεκίζνπλ κε λεξφ θαη αθνχ πεξάζεη κία πεξίνδνο επηά εκεξψλ γηα απνξξφθεζε, 
ζα κεηξεζεί ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ κε έλα φξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα βεξληέξν 
ή κε άιιν εγθεθξηκέλν κέζν. Σν λεξφ ζα αθεζεί λα παξακείλεη επί επηά εκέξεο θαη ε ζπλνιηθά 
επηηξεπφκελε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμάηκηζε, δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1‰ ηνπ κέζνπ βάζνπο ηεο γεκάηεο δεμακελήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 
άλσ ησλ 10 mm. 

Δάλ ε θαηαζθεπή δελ ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δνθηκήο αιιά ε εκεξήζηα πηψζε ηεο ζηάζκεο 
κεηψλεηαη, δχλαηαη ε πεξίνδνο ηεο δνθηκήο λα επεθηαζεί γηα άιιεο επηά εκέξεο θαη εθ' φζνλ θαηά 
ηελ πεξίνδν απηή δελ μεπεξαζηεί ην θαζνξηζκέλν φξην, ε θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ηθαλνπνηεηηθή. 

Παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαπάλσ δνθηκήο, νηηδήπνηε εκθαλείο δηαξξνέο ζηελ 
επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ. Σπρφλ θαιαθαηίζκαηα ή επηδηνξζψζεηο 
ξσγκψλ ζα γίλνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά. 

 

4. ΙΓΗΡΟΤ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΩΝ 

4.1 Πεδίο εθαπμογήρ - Οπιζμόρ 

Ζ Σερληθή απηή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηνλ ζηδεξνχ νπιηζκφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Γεληθά ηζρχεη ν ειιεληθφο ”Καλνληζκφο γηα ηελ Μειέηε θαη Καηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα 
E.Κ.Χ.. 2000 (ΦΔΚ 1239Β – 18/10/2000), θαζψο επίζεο θαη ν «Καλνληζκφο Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο 2016». 

4.2 Τλικά 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ ΚΣΥ 2000. Ο ζηδεξνχο νπιηζκφο ζα είλαη θαηλνχξηνο, 
θαζαξφο, επζχο θαη ρσξίο ζθνπξηά. Θα απνζεθεχεηαη πάλσ ζε ππνζέκαηα ή ζα πξνθπιάζζεηαη 
απφ ηελ άκεζε επαθή κε ην έδαθνο κε άιιν ηξφπν, εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ πιηθνχ ζην εξγνηάμην, ν Αλάδνρνο ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία αληίγξαθν 
φισλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ζε άιιν 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

4.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

Ο ράιπβαο, πξηλ ηνπνζεηεζεί ζηα έξγα, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ ζπζηαηηθά πνπ πηζαλφλ 
λα βιάςνπλ ηε ζπλάθεηα κε ην ζθπξφδεκα φπσο π.ρ. αθαζαξζίεο, ιίπε θαη ραιαξέο ζθνπξηέο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ ηήξεζε ηεο κνξθήο θαη ηεο ζέζεο ηνπ νπιηζκνχ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαζψο θαη ζηελ θαιή ζχλδεζε κε ζχξκα ησλ ζπλερψλ 
εθειθπφκελσλ ή ζιηβφκελσλ ραιχβδηλσλ ξάβδσλ (θχξηνη νπιηζκνί) κε ηνλ νπιηζκφ δηαλνκήο θαη 
ηνπο ζπλδεηήξεο. Οη ζρεηηθέο εξγαζίεο, ηα κήθε επηθάιπςεο θαη αγθχξσζεο θαζψο θαη ειάρηζηεο 
αθηίλεο θακππιφηεηαο ηνπ νπιηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δ.Κ.Χ.. 2000. 

Όιεο νη δηαζηαπξψζεηο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα είλαη γεξά δεκέλεο κε γαιβαληζκέλν ζχξκα. Σα 
άθξα ηνπ ζχξκαηνο ζα είλαη γπξηζκέλα πξνο ην θχξην ζψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη δελ ζα έξρνληαη 
ζε επαθή κε ην θαινχπη.  Ζ ζπγθφιιεζε ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην 
DIN 4099 θαη επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 
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Θα πξέπεη λα ηεξεζεί κε πξνζνρή ε απαηηνχκελε, απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, επηθάιπςε φισλ 
ησλ νπιηζκψλ κε ζθπξφδεκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε 
ιεπηνκέξεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πιεπξηθή επηθάιπςε ζπλδεηήξσλ, ελψ ν πάλσ νπιηζκφο 
ησλ πιαθψλ θαη δνθψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ βχζηζε κέζα ζην ζθπξφδεκα. 

Οη νπιηζκνί πξέπεη λα πεξηβάιινληαη ππθλά απφ ηελ κάδα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Καηά ηελ 
ζθπξνδέηεζε δελ ζα πξέπεη λα δηαηαξαρζεί ν νπιηζκφο. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηνπ νπιηζκνχ, 
ν νπιηζκφο ζα επαλαθεξζεί ζηελ ζέζε ηνπ απφ εηδηθεπκέλν ηερλίηε. Δάλ βξεζεί φηη έρεη κεηαθηλεζεί  
ν νπιηζκφο, αθνχ ζθιεξπλζεί ην ζθπξφδεκα, θαη θαηά ηελ άπνςε ηεο Τπεξεζίαο ε ζηαζεξφηεηα ή 
ε αληνρή ηεο θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφ λα δηαηαξαρζεί, ηφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαηξέζεη ην 
ειαηησκαηηθφ ηκήκα θαη λα ην αλαθαηαζθεπάζεη ζηελ ζσζηή ηνπ κνξθή. 

 

5. ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΔΣΑΛΛΟΣΤΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ 

5.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνπο μπιφηππνπο θαη κεηαιιφηππνπο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαζψο επίζεο θαη ζηηο εξγαζίεο 
ηειεησκάησλ ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

5.2 Τλικά 

Γεληθά, γηα ηελ θαηαζθεπή κεηαιινηχπσλ θαη μπινηχπσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα θαζνξηδφκελα 
ζηνλ ΚΣ 2016. 

5.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών 

5.3.1 Γεληθά 

Οη μπιφηππνη ζα πξέπεη λα είλαη ζηεξενί θαη ζπκπαγείο γηα λα απνθεχγεηαη ε απψιεηα θνληάκαηνο 
απφ ην ζθπξφδεκα θαη λα δηαηεξεζεί ε ζσζηή ζέζε θαη νη δηαζηάζεηο ηεο θαηαζθεπήο. Οη μπιφηππνη 
πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ην δηαζηξσκέλν ζθπξφδεκα ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη θξνχζεηο ή 
δνλήζεηο ζηελ θαηαζθεπή. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ αλνίγκαηα ζηα θαινχπηα γηα λα είλαη 
δπλαηή ε πξφζβαζε ησλ δνλεηψλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Οη μπιφηππνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
δηαηαγκέλνη ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ ησλ αξκψλ 
πξηλ ζθιεξπλζεί ην ζθπξφδεκα. 

Γελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη ζθπξνδέηεζε απ' επζείαο επάλσ ζε επηθάλεηεο εθζθαθήο, εθηφο εάλ 
πξνεγεζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ρξφλνο αθαίξεζεο ησλ ηχπσλ  ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ  Αλάδνρν θαη γεληθά ζα είλαη ζχκθσλνο  
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ ΚΣ 2016. Οπνηαδήπνηε δεκηά πξνθιεζεί απφ ηελ πξφσξε αθαίξεζε 
ησλ θαινππηψλ θαη αθφκε νπνηαδήπνηε κε απνδεθηή παξέθθιηζε, ιφγσ ζπζηνιψλ θαη εξππζκνχ, 
ζα επηδηνξζσζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κε δηθή ηνπ επηβάξπλζε. 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηχπσλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνβιέςεη θαη λα εγθαηαζηήζεη 
θηβσηνεηδή αλνίγκαηα ή ηεκάρηα ζσιήλσλ ζηα ηνηρεία θηι. ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ δεμακελψλ κε ηα δίθηπα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 
εμνπιηζκνχ. 

Μεηά ηελ ζθπξνδέηεζε πξέπεη λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ. Σα 
θελά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε δεπηεξνγελέο ζθπξφδεκα δεκηνπξγψληαο νκαιφ θηλίξηζκα. Ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζα δνζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ. 

ε πεξηπηψζεηο νπψλ κηθξφηεξσλ απφ 150 mm x 150 mm ζε πιάθεο θαη ηνηρία, ν νπιηζκφο κπνξεί 
λα κεηαηνπηζηεί ηνπηθά γχξσ απφ ην άλνηγκα. ε πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξσλ νπψλ ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζνχλ πξφζζεηεο ξάβδνη νπιηζκνχ, ίζεο κε ηηο ξάβδνπο πνπ θφπεθαλ, επηπξνζζέησο δε 
ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη δηαγψληεο ξάβδνη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ πεξηβάιινληαο ην άλνηγκα. 
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5.3.2 Μφξθσζε επηθαλεηψλ 

Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζε : 

 Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ ηχπσλ 

 Σειεηψκαηα ειεχζεξσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία  αλαθέξνληαη  ζε  επηθάλεηεο 
πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο θαη ζηηο νπνίεο ε επεμεξγαζία πνπ ηπρφλ 
γίλεηαη εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε "πιαζηηθφ". 

 

(1) Μόπθωζη επιθανειών από ξςλόηςπο ή μεηαλλόηςπο 

Γεληθά φιεο νη ηειεησκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο ρσξίο θσιηέο, θελά   
ή νπέο. Μεγάιεο αηέιεηεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 

ε βάζνο κηθξφηεξν απφ 40 mm απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο 
απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα, εθηφο απφ απηά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ 
εηδηθά γηα λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

Κακία επηδηφξζσζε ηειεησκέλσλ επηθαλεηψλ δελ ζα γίλεηαη εάλ πξψηα νη επηθάλεηεο δελ 
επηζεσξεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ Τπεξεζία πξέπεη λα επηζεσξήζεη ηηο πεξηνρέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο γηα λα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο, ή 
δνκηθά ειαηηψκαηα. Σα ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε  ηηο κεζφδνπο  
πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θνηιφηεηεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη λα πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξί- 
πνπ θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα ηξίβνληαη νη  επηθάλεηεο γηα επηδηφξζσζε 
κε ηζηκεληνπνιηφ, θαη λα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα θαη άκκν ζηηο ίδηεο αλαινγίεο κε 
απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ επηδηνξζψλεηαη. Σν θνλίακα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί θαιά ψζηε 
λα γεκίζεη ηειείσο ηελ θνηιφηεηα θαη λα ππνβιεζεί ζε ηειείσκα ψζηε λα παξνπζηάδεη πθή 
ίδηα κε απηή ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ. 

Οη νπέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ  κε επηκέιεηα, 
λα δηαπνηηζηνχλ κε λεξφ θαη λα γεκίζνπλ κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά. 

Σν ηειείσκα ησλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ 
ηχπσλ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
ηθαλνπνηεζεί ε Τπεξεζία γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επηηεπρζείζεο κφξθσζεο ησλ επηθαλεηψλ, 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα παξαθάησ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο πξφζζεηε 
απνδεκίσζε λα πξνβεί ζε δηάζηξσζε ηεο επηθάλεηαο κε ηζηκεληνθνλίακα, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ θαηεγνξία κφξθσζεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα ζηα ζρέδηα 
ηεο Μειέηεο θαη δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

i. Ξπιφηππνο F1 

Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο επί ησλ νπνίσλ ζα ηνπνζεηεζεί θαη άιιν ζθπξφδεκα ή 
ζα επηρσζνχλ δελ πξέπεη λα έρνπλ εκθαλείο αηέιεηεο. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο 
κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε 
επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο 
αηέιεηεο. 

Σν δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ θαηά 
πεξίπησζε), πνπ ηνπνζεηείηαη γηα ηνλ έιεγρν κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο ηπρφλ 
επηδηνξζψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 10 mm. 
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ii. Ξπιφηππνο F2 

ε επηθάλεηεο επί ησλ  νπνίσλ  πξνβιέπνληαη πξνζηαηεπηηθέο ζηξψζεηο (π.ρ. ζνβάο) 
ή πνπ κφληκα ή πεξηνδηθά ζα βξίζθνληαη ζε επαθή κε απνζεθεπφκελα ή 
κεηαθεξφκελα πγξά δελ ζα παξνπζηάδνπλ πξνεμνρέο. 

Οη πξνεμνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζα αθαηξνχληαη φζν ην ζθπξφδεκα είλαη λσπφ θαη 
νη αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ζα δηνξζψλνληαη κε θνλίακα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ψζηε ην 
ηειηθφ ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ ηκήκαηνο λα είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο ππφινηπεο 
επηθάλεηαο. 

Σν δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα (επζχγξακκνπ ή θακπχινπ θαηά 
πεξίπησζε), πνπ ηνπνζεηείηαη γηα ηνλ έιεγρν κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο ηπρφλ 
επηδηνξζψζεηο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 mm. 

iii. Ξπιφηππνο F3 

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά νη επηθάλεηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θνηλή 
ζέα (εκθαλέο ζθπξφδεκα) πξέπεη λα είλαη ιείεο κε αθξηβείο θαη θαζαξέο αθκέο. 

Γελ γίλνληαη απνδεθηά θνηιψκαηα απφ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ θειίδεο θαη αιινίσζε 
ηνπ ρξψκαηνο. Πξνεμνρέο θαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο πνπ ππάξρνπλ πξέπεη λα 
αθαηξνχληαη φπσο πεξηγξάθεθε ζηνλ μπιφηππν F2. 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιεια κνξθσκέλνο μπιφηππνο κε ζθιεξή θαη ιεία 
επηθάλεηα θαη ην δηάθελν θάησ απφ νπνηνδήπνηε ηκήκα θαλφλα δνθηκήο δελ  πξέπεη  
λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 mm. 

Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ επίηεπμε εληαίνπ ρξψκαηνο ζηελ 
επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εθινγή ηνπ 
δηεπθνιπληηθνχ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε επηθάλεηα ζα 
είλαη απαιιαγκέλε απφ θειίδεο ή ρξσκαηηθέο αιινηψζεηο. 

(2) Μόπθωζη ελεύθεπων επιθανειών 

Ζ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη θαιά αιθαδηαζκέλε θαη 
ζπκππθλσκέλε. 

ηνπο ππζκέλεο ησλ δεμακελψλ θαη γεληθά φπνπ δελ πξφθεηηαη λα επαθνινπζήζεη πξφζζεηε 
ζηξψζε απφ ζθπξφδεκα ή απφ άιιν πιηθφ, ε ηειηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη νκαιή. 

Ζ δηάζηξσζε ζα γίλεηαη κε κπζηξί ή κε κεραλή θαη θαηά πεξίπησζε κε επίπαζε ηζηκέληνπ. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ην δηάθελν θάησ απφ θαλφλα δνθηκήο δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 mm. 

5.3.3 Δπηδηφξζσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηνχλ αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πξνβεί κε δαπάλεο ηνπ ζε επηδηνξζψζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξνηείλεη γηα έγθξηζε 
φια ηα πιηθά πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αηέιεηεο ή δεκηέο ζηελ κφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
επηδηνξζψλνληαη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο : 

α. επηθαλεηαθέο θπςεισηέο αηέιεηεο : 

- αθαίξεζε ηνπ ραιαξνχ πιηθνχ, κέρξηο φηνπ θαλεί ε πγηήο επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

- θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα 

- ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ 
κίγκα αληηζπξξηθλσηηθήο θνλίαο ζπγθνιιεηηθνχ γαιαθηψκαηνο λεξνχ 

- εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ  
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β. ζπαζίκαηα απφ ην μεθαινχπσκα : 

- αθαίξεζε ηνπ ραιαξνχ πιηθνχ, κέρξηο φηνπ θαλεί ε πγηήο επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

- θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα 

- ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ 
κίγκα επνμεηδηθήο ξεηίλεο ραιαδηαθήο άκκνπ 

- εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ 

γ. θπζαιίδεο αέξα ζηελ επηθάλεηα : 

- θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα ή πεπηεζκέλν αέξα 

- ηνπνζέηεζε κε ρξήζε θαινππηνχ ή φρη θαη δηάζηξσζε κε κπζηξί θνληάκαηνο απφ 
κίγκα αληηζπξξηθλσηηθήο θνλίαο ζπγθνιιεηηθνχ γαιαθηψκαηνο - λεξνχ 

- εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο κε ζηνθάξηζκα κε ην ίδην πιηθφ 

5.3.4 ηέςε δεμακελψλ 

Ζ ζηέςε ησλ δεμακελψλ ζηηο νπνίεο θηλνχληαη παιηλδξνκηθέο ή πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο ζα 
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη δηακνξθσζνχλ ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ ΚΣ ζρεηηθά κε ηελ 
ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο Τπεξεζίαο. 

Γεληθά ε ζθπξνδέηεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ςειφηεξε ζηάζκε απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 
Μειέηε (ηνπιάρηζηνλ 1 cm ςειφηεξα απφ πξνθαζνξηζκέλε ζηάζκε κεηά ηελ ζπκπχθλσζε. Σν 
ζθπξφδεκα, ελψ είλαη αθφκε αξθεηά πιαζηηθφ, επαλαδνλείηαη ζε βάζνο πεξίπνπ 50 cm θαη ην 
πινχζην ζε θνλίακα πιηθφ θφβεηαη ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε, ιεηαίλεηαη ρσξίο πεξαηηέξσ χγξαλζε  
θαη αλ είλαη απαξαίηεην γίλεηαη έλα ηειηθφ θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο κε βνχξηζα. 

Ζ ηξαρχηεηα ζηελ ζηέςε κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ δηαζπνξά ζθιεξψλ ζσκαηηδίσλ ζην πγξφ 
ζθπξφδεκα. 

Δάλ ε ζπληήξεζε γίλεη κε κεκβξάλε πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο  ζα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζχλδεζε αθφκε θαη ζε πγξφ ζθπξφδεκα. 

5.3.5 Δζνρέο θαη αλνίγκαηα γηα ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηχπσλ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνβιέςεη θαη λα εγθαηαζηήζεη 
θηβσηνεηδή αλνίγκαηα ή ηεκάρηα ζσιήλσλ ζηα ηνηρψκαηα θηι. ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ δεμακελψλ κε ηα δίθηπα θαη ηελ πξνζαξκνγή 
ηνπ εμνπιηζκνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πδαηνζηεγαλφηεηαο ησλ 
θαηαζθεπψλ. 

ε πεξηπηψζεηο νπψλ κηθξφηεξσλ απφ 150 mm x 150 mm ζε πιάθεο θαη ηνηρψκαηα, ν νπιηζκφο 
κπνξεί λα κεηαηνπηζηεί ηνπηθά γχξσ απφ ην άλνηγκα. ε πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξσλ νπψλ ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξφζζεηεο ξάβδνη νπιηζκνχ, ίζεο κε ηηο ξάβδνπο πνπ θφπεθαλ, 
επηπξνζζέησο δε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη δηαγψληεο ξάβδνη ηεο ίδηαο δηακέηξνπ 
πεξηβάιινληαο ην άλνηγκα. 

Οη βάζεηο θαη ηα κπνπιφληα ζηήξημεο ησλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα πιεξσζνχλ κε 
ηζηκεληνθνλίακα κε θαηάιιειν πξνζζεηηθφ δηαζηνιήο. ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 
ζθπξφδεκα αλνκνηνγελή κέηαιια ζε θνληηλή απφζηαζε ην έλα κε ην άιιν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα παξνπζηαζηεί ειεθηξνιπηηθή δηάβξσζε. 

Ζ δαπάλε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο ησλ επηκέξνπο 
Άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ. 
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5.3.6 Γνθηκέο ζηεγαλφηεηαο 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ νη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κπνξεί λα έξρνληαη ζε επαθή κε 
απνζεθεπκέλα ή κεηαθεξφκελα πγξά ζα δνθηκάδνληαη γηα ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο κε δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ. Οη δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο κε λεξφ ζα γίλνληαη πξηλ γίλεη ε ηπρφλ επηρσκάησζε ησλ 
εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη πξηλ ηνπνζεηεζνχλ νη ηπρφλ πδαηνζηεγαλέο κεκβξάλεο ζηηο εμσηεξηθέο 
επηθάλεηεο. Όιεο νη ζσιελψζεηο ζχλδεζεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ πεξλνχλ δηα κέζνπ ησλ 
θαηαζθεπψλ πνπ δνθηκάδνληαη, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξηλ γίλνπλ νη δνθηκέο. 

Οη θαηαζθεπέο ζα γεκίζνπλ κε λεξφ θαη αθνχ πεξάζεη κία πεξίνδνο επηά εκεξψλ γηα απνξξφθεζε, 
ζα κεηξεζεί ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ κε έλα φξγαλν κέηξεζεο ζηάζκεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα βεξληέξν 
ή κε άιιν εγθεθξηκέλν κέζν. Σν λεξφ ζα αθεζεί λα παξακείλεη επί επηά εκέξεο θαη ε ζπλνιηθά 
επηηξεπφκελε πηψζε ηεο ζηάζκεο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εμάηκηζε, δελ ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1‰ ηνπ κέζνπ βάζνπο ηεο γεκάηεο δεμακελήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 
άλσ ησλ 10 mm. 

Δάλ ε θαηαζθεπή δελ ηθαλνπνηήζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο δνθηκήο αιιά ε εκεξήζηα πηψζε ηεο ζηάζκεο 
κεηψλεηαη, δχλαηαη ε πεξίνδνο ηεο δνθηκήο λα επεθηαζεί γηα άιιεο επηά εκέξεο θαη εθ' φζνλ θαηά 
ηελ πεξίνδν απηή δελ μεπεξαζηεί ην θαζνξηζκέλν φξην, ε θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ηθαλνπνηεηηθή. 

Παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηαδηθαζία ηεο παξαπάλσ δνθηκήο, νηηδήπνηε εκθαλείο δηαξξνέο ζηελ 
επηθάλεηα ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ. Σπρφλ θαιαθαηίζκαηα ή επηδηνξζψζεηο 
ξσγκψλ ζα γίλνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, απφ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά. 

 

6. ΩΛΗΝΩΔΙ ΠΔΓΙΟΤ 

6.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαη ηηο δνθηκέο 
ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ πεδίνπ δηαθίλεζεο ιπκάησλ, ζηξαγγηδίσλ, νκβξίσλ, ηιχνο  
θαη λεξνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξεαηίσλ ζπγθξάηεζεο πγξψλ (δίθηπν ζηξαγγηδίσλ, 
νκβξίσλ θηι.) θαη ησλ μεξψλ θξεαηίσλ (θξεάηηα δηθιείδσλ). Οη ζσιελνγξακκέο εληφο 
αληιηνζηαζίσλ θαη θηηξηαθψλ έξγσλ θαιχπηνληαη απφ ηελ Πξνδηαγξαθή «5.2.1: σιελψζεηο θαη 
εμαξηήκαηα δηθηχσλ». 

Σν πιηθφ ησλ αγσγψλ ζα είλαη γηα ηα δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 
Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη κπνξεί λα είλαη: 

 uPVC 6 atm ή αλψηεξεο εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά 

 HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο εθ΄ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά 

 Υπηνζίδεξνο (Υπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή γξαθίηε) 

 Υαιχβδηλνη ειηθνεηδνχο ξαθήο 

Σα δίθηπα βαξχηεηαο θαηαζθεπάδνληαη απφ: 

 uPVC ζεηξάο 41 

 ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ HDPE 

 Διηθνεηδείο ζσιήλεο SPIRAL απφ uPVC-HDPE 

 Σζηκεληνζσιήλεο γηα δίθηπα φκβξησλ θαη φπνπ αιινχ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ηελ Μειέηε  
θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

6.2 Τλικά 

6.2.1 σιήλεο απφ uPVC 6 atm ή αλψηεξεο 

Οη ζσιήλεο απφ PVC/6 atm ή αλψηεξεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ΔΛΟΣ 9 θαη DIN 8061, 8062. Όπνπ 
απαηηείηαη νη ζσιήλεο uPVC λα ζπλδεζνχλ κε θιάληδα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηεκάρηα ρπηνζηδεξά  
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(θιάληδα κε επζχ άθξν ή θιάληδα κε κνχθα) ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1514-1. Οη θνριίεο/πεξηθφριηα 
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ζχλδεζε ζα είλαη ελ  ζεξκψ  γαιβαληζκέλα ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1515. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ uPVC ζα γίλεηαη κε θφιιεζε, ζχκθσλα κε ην DIN 8063. 
Όπνπ απαηηείηαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ηεκάρηα απφ ρπηνζίδεξν. Οη  ζπλδέζεηο ζσιήλσλ  
απφ PVC/6 atm θαη ραιπβδνζσιήλσλ εθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζα γίλεηαη κε 
εηδηθά ρπηνζηδεξά ηεκάρηα (δηκπψ). 

Γηα κηθξέο δηακέηξνπ ζσιήλεο (κέρξη 2”), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαθίλεζε πφζηκνπ 
βηνκεραληθνχ λεξνχ θαη κφλν, είλαη δπλαηή ε ρξήζε uPVC ζσιήλσλ 16 atm κε ζπείξσκα. Ζ 
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κε ζπείξσκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην θαηά DIN 2999. Όπνπ απαηηείηαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά ηεκάρηα απφ uPVC κε πδξαπιηθφ ζπείξσκα. 

6.2.2 σιήλεο απφ HDPE 3εο γεληάο 10 atm ή αλψηεξεο 

Οη ζσιήλεο απφ HDPE, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm., ζα είλαη ηξίηεο γελεάο ζα θαηαζθεπάδνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12201. Οη ζπλδέζεηο ζα γίλνληαη : 

 

(1) Πολςαιθςλένιο - πολςαιθςλένιο 

Mε κεησπηθή ζπγθφιιεζε (butt fusion), γηα δηακέηξνπο ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο απφ Φ110.  
Γηα κηθξφηεξεο απφ Φ110 δηακέηξνπο ζσιελψζεσλ, είλαη επηηξεπηή ε ζχλδεζε ησλ 
ζσιελψζεσλ κε : 

- ειεθηξνζπγθφιιεζε (Electrofusion Welding). Ζ ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο (ειεθηξνκνχθα), θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
αλάινγα κε ηηο δηακέηξνπο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
Μειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

- κεραληθφ ηξφπν. Ζ ζχλδεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη κε ζπλδέζκνπο θαη 
ξαθφξ απφ πνιππξνππιέλην. Δηδηθά γηα ηελ δηαθίλεζε πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ 
λεξνχ θαη γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη DN 32, ε ζχλδεζε κπνξεί λα γίλεη  θαη  κε 
νξεηράιθηλνπο ζπλδέζκνπο θαη ξαθφξ. 

(2) Πολςαιθςλένιο - PVC ή με μεηαλλικούρ ζωλήνερ 

Ζ ζχλδεζε ζα γίλεηαη κε ραιχβδηλεο θιάληδεο. O ππνδνρέαο θιάληδαο ζα είλαη απφ 
πνιπαηζπιέλην. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ  ζσιήλα πνιπαηζπιελίνπ  ζα γίλεηαη  κε κεησπηθή 
ζπγθφιιεζε ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε (βιέπε παξαπάλσ πξνδηαγξαθή “χλδεζε 
πνιπαηζπιέλην - πνιπαηζπιέλην”). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά 
ρπηνζηδεξά ηεκάρηα δηκπψ. 

6.2.3 σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη ζσιήλεο απφ ειαηφρπηνζίδεξν ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ 
ΔΝ 545, θαηεγνξία Κ9 κε εζσηεξηθή επίλδπζε απφ αινπκηλνχρν ηζηκέλην θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία 
απφ ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ κε ηειηθή επίζηξσζε απφ αζθαιηηθφ πιηθφ ή ξεηίλε 
ζπκβαηή κε ηνλ ςεπδάξγπξν. Σα εηδηθά ηεκάρηα ησλ αγσγψλ απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξηθφ γξαθίηε 
ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ EN 545 κε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επάιεηςε κε βαθή απφ 
βάζε αζθαιηηθνχ ή ζπλζεηηθήο ξεηίλεο εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

6.2.4 σιήλεο απφ ράιπβα 

Οη ζσιελψζεηο απφ ράιπβα ζα είλαη ειηθνεηδνχο ξαθήο, ζπεηξνεηδνχο ζπγθφιιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην DIN 1626. Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην ειάρηζην πάρνο ησλ  ραιπβδνζσιήλσλ 
ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ επφκελν πίλαθα : 

 

 

 

 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 24 

 

 

Σεύσορ 5. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

 
 

Δζωηεπική Γιάμεηπορ [mm] Πάσορ Σοισώμαηορ [mm] 

80 2,9 

100 3,2 

125 3,6 

150 4,0 

200 4,5 

250 5,0 

300 5,6 

350 5,6 

400 6,3 

500 6,3 

600 6,3 

700 7,1 

800 8,0 

900 10,0 

1000 10,0 

1200 12,5 

1400 14,2 

Οη θιάληδεο, ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1514. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, ηαπ, 
ζπζηνιέο θηι) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο (ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3).  
Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ράιπβα ζε ζεξκφ γαιβάληζκα, ζχκ-
θσλα κε ηελ ΔΝ 10253. 

Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ ζα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα ινμνηφκηζε (θξε- 

δάξηζκα) ππφ γσλία 30
 έσο 35. Όιεο νη εγθάξζηεο ξαθέο, ζα ζπγθνιιεζνχλ εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα θέξνπλ πιήξε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αληηδηαβξσηηθή επέλδπζε 
ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

i. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, ζηηγκάησλ 
ζπγθφιιεζεο θηι. 

ii. Ακκνβνιή θαηά BS 4232, 2ε πνηφηεηα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Δζσηεξηθή πξνζηαζία: 

- κία  ζηξψζε  κε  επνμεηδηθφ  αζηάξη  κεηαιιηθνχ  ςεπδαξγχξνπ  δχν  ζπζηαηηθψλ 
(ΠΞ 75 κm), 

- κηα ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζα (ΠΞ 200 κm) 

iv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία: 

- κηα ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50  κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 100  κm) 

Δλαιιαθηηθά θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο επέλδπζε κε πνιπαηζπιέλην, 
απηή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην DIN 30670, δειαδή : 

1ε ζηξψζε: ζηξψζε βάζεο (primer) απφ ζεξκνζπγθνιεηηθή επνμεηδηθή ζθφλε ειαρίζηνπ 
πάρνπο 60 κηθξψλ 
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2ε  ζηξψζε:    ζηξψζε  πιηθνχ  ζπγθφιιεζεο  (adhesive  coat)  ειαρίζηνπ  πάρνπο  250  κηθξψλ 

3ε ζηξψζε: εμσηεξηθή ζηξψζε απφ εθβαιιφκελν (extruded) πνιπαηζπιέλην. Ο αξηζκφο ησλ 
πεξηειήμεσλ θαη επηθαιχςεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ ην ειάρηζην πάρνο ηεο 
ζηξψζεο πνιπαηζπιελίνπ λα είλαη 3 mm. 

ηα ζεκεία ησλ ζπγθνιιήζεσλ ν αγσγφο ζα επηθαιχπηεηαη κε ηαηλία πνιπαηζπιελίνπ 3 ζηξσκάησλ 
ζπλνιηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3,2 mm. Ζ ηαηλία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 
ζχκθσλα κε ην DIN 30672, ην πάρνο ηεο ζα είλαη 0,75 mm έσο 0,80 mm θαη ην πιάηνο  ηεο 100 
mm, ελψ ε επηθάιπςε 50 mm. 

ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζηα νπνία πηζαλφλ λα έρεη παξνπζηαζζεί νμείδσζε, ζα πξέπεη λα 
πξνεγεζεί θαζάξηζκα κε βνχξηζα. 

6.2.5 σιήλεο απφ u PVC ζεηξάο 41 ή αλψηεξεο 

Οη ζσιήλεο βαξχηεηαο ππνγείσλ δηθηχσλ ζα είλαη απφ uPVC ζεηξάο 41, θαηαζθεπαζκέλνη 
ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 476 θαη DIN 19534 κε ελζσκαησκέλν ζχλδεζκν (κνχθα) θαη ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο. 

6.2.6 σιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο απφ HDPE 

Οη αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν ΔΝ 13476, ηχπνο Β. ε πεξηπηψζεηο αιιαγήο 
θαηεχζπλζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο δηαηνκψλ θαζψο θαη δηαθιαδψζεσλ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 13476,  
γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ξνή θαζψο θαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ δηθηχνπ. ε θάζε πεξίπησζε 
πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε εμαξηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ δηαθνξεηηθέο πξψηεο χ- 
ιεο απφ απηέο ησλ επζχγξακκσλ ζσιήλσλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε κνχθα θαη 
ειαζηηθφ δαθηχιην. 

6.2.7 Διηθνεηδήο ζσιήλεο SPIRAL απφ uPVC ή HDPE 

Γηα ζσιήλεο κεγάισλ δηακέηξσλ (πάλσ απφ Φ600) ζε δίθηπν βαξχηεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ζσιήλεο ειηθνεηδείο (SPIRAL) απφ uPVC ή HDPE ζχκθσλα κε DIN 16961, ΔΛΟΣ 1169. 

Ζ ζχλδεζε ησλ SPIRAL ζσιήλσλ απφ uPVC γίλεηαη κέζσ ζπλδέζκνπ (κνχθα)  φπσο θαη  γηα  
ηνπο ζσιήλεο απφ uPVC κε ζπκπαγή ηνηρψκαηα. Ζ ζηεγαλφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ 
ελζσκαησκέλν ειαζηηθφ δαθηχιην. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζχλδεζε ειαζηηθφο 
δαθηχιηνο (ζηεγαλσηηθφ) ν νπνίνο ζπζθίγγεη πάλσ ζηνλ ζσιήλα κέζσ κεηαιιηθνχ ζηεθαληνχ. Σν 
κεηαιιηθφ ζηεθάλη φπσο θαη νη βίδεο πνπ ην ζθίγγνπλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 
ράιπβα. 

Ζ ζχλδεζε ησλ SPIRAL ζσιήλσλ απφ HDPE, εθηφο απφ ην αλνμείδσην κεηαιιηθφ ζηεθάλη κε ηνλ 
ειαζηηθφ δαθηχιην (ζηεγαλσηηθφ), κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ κέζνδν ηεο απηνγελνχο 
ζπγθφιιεζεο. 

6.2.8 Σζηκεληνζσιήλεο 

Οη ηζηκεληνζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ νκβξίσλ θαη κφλν κεηά απφ 
ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Θα πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην θαη ζα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο 
κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΔΓ2α/02/44/Φ.1.1 ηνπ ΦΔΚ 253/Β/84 ρσξίο εζσηεξηθή επέλδπζε. Ζ 
θαηεγνξία ζσιήλσλ, ν ηχπνο ηνηρσκάησλ ησλ ζσιήλσλ, ε δηάκεηξνο θαη ν ηξφπνο έδξαζήο ηνπο 
ζα θαζνξίδνληαη ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ θαη ηειηθά ηελ επηινγή ησλ 
ηζηκεληνζσιήλσλ ζα ιακβάλεηαη θηλεηφ θνξηίν θαηεγνξίαο SLW60 θαηά DIN 1072 

6.2.9 Φξεάηηα 

Σα θξεάηηα ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ πνιπαηζπιέλην κεζαίαο ππθλφηεηαο, ή πςειήο ππθλφηεηαο 
αλάινγα  κε ηα βάζε ηνπνζέηεζεο θαη ηελ χπαξμε ή φρη πδξνθφξνπ νξίδνληα. 
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6.3 Δκηέλεζη Δπγαζιών 

6.3.1 Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα κεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη ζα δηαθηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Οη ζσιήλεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη δηαηεηαγκέλνη γηα λα κελ πξνθαινχληαη δεκηέο 
θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην. 

Οη ρεηξηζκνί θαηά ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ζα γίλνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη αλάινγα κε ην 
βάξνο ησλ ζσιήλσλ κε ηα ρέξηα, κε ζρνηληά θαη μχιηλνπο νιηζζεηήξεο (απφ καδέξηα) ή αλπςσηηθφ 
κεράλεκα. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη  άγθηζηξα γηα ηελ  αλχςσζε ηα άθξα ηνπο ζα θαιχπηνληαη  κε 
ιάζηηρν, γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαη ηα ρείιε ησλ ζσιήλσλ. 

Οη αγσγνί ζα απνζεθεχνληαη ζε νκαιέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο απαιιαγκέλεο απφ δηαβξσηηθά 
πιηθά, ρσξηζηά αλά πιηθφ θαηαζθεπήο. σιήλεο δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ επίζεο πξέπεη λα 
απνζεθεχνληαη ρσξηζηά, ή εάλ απηφ είλαη αδχλαην νη κεγαιχηεξεο δηάκεηξνη πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηηο θάησ ζηξψζεηο. 

Οη ζσιήλεο απφ PVC θαη HDPE πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ  ηελ  απ' επζείαο έθζεζή ηνπο 
ζηνλ ήιην. Δπίζεο θαιφ είλαη φηαλ  ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειφηεξε ησλ  0

ν
C 

λα απνθεχγνληαη ηα απφηνκα θηππήκαηα ζηνπο ζσιήλεο. 

Οη ζσιήλεο απφ  PVC θαη HDPE ζα ζηνηβάδνληαη ελαιιάμ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ άθξνπ θαη  
κε ηηο θεθαιέο πξνεμέρνπζεο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ην κήθνο κίαο γελέηεηξαο. 
Δλαιιαθηηθά, νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα ζηνηβάδνληαη ζηαπξσηά ψζηε θάζε ζηξψζε λα είλαη ζε νξζή 
γσλία ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, ε δε θάησ ζηξψζε πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζηεξεσκέλε 
ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε θχιηζε ησλ ζσιήλσλ.. Δάλ απηνί νη ηξφπνη είλαη αδχλαην, ηφηε κπνξνχλ 
λα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο μχιηλνη δνθνί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ  50 mm θαη ζε 
απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 2 m κεηαμχ ηνπο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην 1,50 m. 

Οη ρπηνζηδεξνί ζσιήλεο ζηνηβάδνληαη κε αλάινγνπο ηξφπνπο απηψλ ησλ ζσιήλσλ PVC  θαη 
HDPE. O κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν ζηνίβαμεο ηνπο, ηνλ 
ζπληειεζηή θαηεγνξίαο πάρνπο θαη ηελ δηάκεηξν. 

Οη ειαζηηθνί δαθηχιηνη πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε δξνζεξφ κέξνο, καθξηά απφ ηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία θαη λα παξακέλνπλ κέζα ζηνπο ζάθνπο ή ηα θηβψηηα ζπζθεπαζίαο κέρξη ηελ 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εηδηθά εμαξηήκαηα απφ uPVC θαη HDPE. 

6.3.2 Δγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ 

Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

Ζ δψλε ηνπ αγσγνχ πεξηιακβάλεη ην ρψξν κεηαμχ ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ 
θαη κέρξη χςνο 0,30 m πάλσ απφ ην εμσξξάρην ηνπ αγσγνχ. ηε δψλε ηνπ αγσγνχ πξέπεη νη 
απαηηήζεηο θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνχ πιεξψζεσο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηδηαίηεξα ηεο 
ζπκππθλψζεσο λα είλαη απμεκέλεο, δεδνκέλνπ φηη απηέο έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηελ παξαδνρή 
ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο θαηαπνλήζεσο ηνπ αγσγνχ. 

Σν πιηθφ πιήξσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Μεηά ηελ ηζνπέδσζε θαη ηελ ζπκπίεζε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ην πιηθφ 
εγθηβσηηζκνχ θάησ απφ ηνλ ζσιήλα (ππφζηξσκα ζσιήλα), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. H 
επηθάλεηα ζα ειεγρζεί ζηελ ζπλέρεηα σο πξνο ηελ ζηάζκε θαη ηελ νκνηνκνξθία θαη εάλ ρξεηαζζεί 
ζα γίλνπλ νη ηειηθέο δηνξζψζεηο γηα ηελ ζσζηή ζηάζκε. 

Γελ ζα μεθηλήζεη ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ εάλ δελ γίλεη ν έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπ 
ππνζηξψκαηνο ηνπ ζσιήλα. ε πεξίπησζε πνπ ην ππφζηξσκα έρεη ππνζηεί βιάβε απφ λεξά, ή 
άιιε αηηία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα ην θαηαζθεπάζεη εθ λένπ κε λέα πιηθά. 
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Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη ν πιεπξηθφο εγθηβσηηζκφο κε ηχπαλζε ψζηε λα 
απνθεχγνληαη θελά ζηελ πεξηνρή θάησ απφ ηνλ ζσιήλα. Ζ νινθιήξσζε ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα γίλεη 
κε ηχπαλζε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ζσιήλα γηα λα απνθεπρζεί ε εγθάξζηα κεηαθίλεζή ηνπ  
θαη ε ππεξχςσζε ηνπ. Απηφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε, φηαλ  ππάξρνπλ  ζσιήλεο  
πνπ κπνξνχλ λα παξακνξθσζνχλ. Σν χςνο ηνπ εγθηβσηηζκνχ ζα είλαη  ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα  
ηεο κειέηεο. 

Οη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ησλ αγσγψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηνχλ βιάβε θαηά ηελ 
δηαδηθαζία εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ. 

Γηα αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ κεγαιχηεξεο απφ 0,40 m πξέπεη ε δψλε ηνπ αγσγνχ λα 
πιεξσζεί θαη λα ζπκπηεζηεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν θάζεηο εξγαζίαο. 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα ζσιελσηνχο αγσγνχο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Dεμ 
κεγαιχηεξε απφ 1,00 m, ζα πξέπεη ε θάησ ζηξψζε ηνπ πιηθνχ πιήξσζεο, πάρνπο t=Dεμ/8 λα θα- 
ηαζθεπάδεηαη απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, κε ειάρηζην πάρνο tmin=0,15 m. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη εγθηβσηηζκνχ ζα αθαηξνχληαη πξννδεπηηθά νη 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο. 

Ζ φιε εξγαζία ηνπ εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πξέπεη λα γίλεη ελ μεξψ θαη ν Αλάδνρνο 
νθείιεη λα πξνζηαηεχζεη ην ζθάκκα απφ επηθαλεηαθά λεξά κε ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξσλ 
αλαρσκάησλ θαη ηάθξσλ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο θαη λα απνρεηεχεη ηα ππεδάθηα λεξά κε 
άληιεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν κέζν. 

Οη ζέζεηο ζπλδέζεσλ δελ ζα θαιπθζνχλ ζηελ αξρή κε άκκν θαη ζα θαιπθζνχλ κεηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ αληίζηνηρσλ δνθηκψλ. 

ε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο ζηηο ζσιελνγξακκέο απφ uPVC θαη HDPE, ζα γίλεηαη 
εγθηβσηηζκφο κε ζθπξφδεκα. Καηά ηνλ εγθηβσηηζκφ (αγθχξσζε) ζε ζθπξφδεκα πξέπεη λα κελ 
θαιχπηνληαη νη ζπλδέζεηο (κνχθα–επζχ άθξν) εθηφο θαη νξίδεηαη  αιιηψο απφ ηελ  κειέηε. Σν 
ζθπξφδεκα ζα δνλεζεί θαη δνπιεπηεί θαιά απφ θάησ θαη γχξσ απφ ηνλ ζσιήλα θαη ζα είλαη ζε 
πιήξε επαθή κε ηελ θάησ  επηθάλεηα ηνπ ζσιήλα.  Ζ επάλσ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα έρεη 
εμνκαιπλζεί  κε θηπάξη θαη ζα θζάλεη νκαιά κέρξη ηηο πιεπξέο ηνπ νξχγκαηνο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα πάξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη 
ζσιήλεο δελ ζα κεηαθηλεζνχλ θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ε ζθπξνδέηεζε ζα 
γίλεη ζε κία θάζε. 

6.3.3 Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ 

Οη ζσιήλεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηε Μειέηε. 

Οη ζσιήλεο θαη' αξράο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά κήθνο ηνπ ρείινπο ησλ ηάθξσλ γηα 
επηζεψξεζε. σιήλεο νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ζα απνξξίπηνληαη. 

Σν εζσηεξηθφ ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ απφ ρψκαηα, μέλα ζψκαηα θαη λεξά. 
Έηζη ζηε δηάξθεηα δηαθνπψλ ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ηε λχθηα, ην ζηφκην ηνπ ηειεπηαίνπ ζσιήλα 
πνπ ηνπνζεηήζεθε ζα θξάζζεηαη θαηάιιεια. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ε θαηαβίβαζε πξνζεθηηθά θαη ρσξίο θξνχζεηο. Ζ πςνκεηξηθή 
ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη δελ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιίζσλ ή άιισλ πιηθψλ. Ζ ζχλδεζε ζσιήλσλ εθηφο ηεο ηάθξνπ απαγνξεχεηαη. 

Όινη νη αγσγνί ζα ηνπνζεηεζνχλ επαθξηβψο νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζηηο ζέζεηο πνπ 
θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Μεηαμχ θξεαηίσλ (πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο βαξχηεηαο) ν 
αγσγφο πξέπεη λα είλαη ζε νξηδνληηνγξαθία θαη κεθνηνκή απφιπηα επζχγξακκνο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο πηέζεσο ηα ηκήκαηα ησλ αγσγψλ πνπ ζε νξηδνληηνγξαθία ή κεθνηνκή 
πξνβιέπνληαη ζε θακπχιε ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ζσιήλεο θαλνληθνχ ή κηθξφηεξνπ κήθνπο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε ησλ ζπλδέζκσλ ή απφ εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο). 
Πάλησο ζε θακία πεξίπησζε ε απφθιηζε ησλ αμφλσλ δχν ζπλδεφκελσλ ζσιήλσλ δελ κπνξεί λα  
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ππεξβαίλεη ηελ επηηξεπφκελε γηα ην είδνο ηνπ. Γηα λα απνθεχγεηαη ε απφθιηζε θαη ηπρφλ 
απνζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ζηηο ζέζεηο φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα (θακπχιεο, ηαπ, 
πψκαηα) ιφγσ ησλ δεκηνπξγνχκελσλ εθεί σζήζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε αγθχξσζή ηνπο. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ θαη εθ' φζνλ παξαζηεί ε αλάγθε λα θνπνχλ ζε κήθνο 
κηθξφηεξν ηνπ νλνκαζηηθνχ γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ, νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, κε εηδηθφ εμνπιηζκφ. ε 
θάζε πεξίπησζε ηα θνκκέλα άθξα ζα πξέπεη λα ινμνηνκνχληαη (θξεδάξηζκα). Οη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο, δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ιίπε, γξάζα θαη έιαηα. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θάκςε ησλ ζσιήλσλ απφ PVC γηα ηελ δεκηνπξγία αιιαγψλ ζηελ δηεχζπλζε, 
κεγαιχηεξε απφ 3

ν
. ε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη νη ζσιήλεο λα θάκπηνληαη ζπγρξφλσο θαηά 

ηελ νξηδφληηα θαη ηελ θαηαθφξπθε έλλνηα γηα ηελ δεκηνπξγία θακπχιεο παξά κφλν νξηδφληηα ή 
θαηαθφξπθε. 

Ζ αθηίλα θακππιφηεηαο ησλ ζσιήλσλ απφ HDPE πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30D, φπνπ D ε 
εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Σν ζθάκκα ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζσιήλεο πξέπεη λα έρεη ην ειάρηζην πιάηνο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ε δε απφζηαζε ηεο εμσηεξηθήο παξεηάο ηνπ ζσιήλα ζε θακία 
ζέζε ηνπ αγσγνχ δελ πξέπεη λα είλαη  κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ θαζνξίδεηαη σο ειάρηζηε ζηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Ζ ζχλδεζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ κε θιάληδεο, απφ ρπηνζίδεξν κε ζθαηξνεηδή 
γξαθίηε ζα γίλεηαη κε παξέλζεζε κεηαμχ ησλ  θιαληδψλ  ειαζηνκεξνχο δαθηπιίνπ ζηεγαλφηεηαο. 
Οη θνριηνθφξνη ήινη ζα ζπζθίγγνληαη επαξθψο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ηνπ 
αξκνχ, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγνχληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο ζηα ζπλδεφκελα κέξε. 

6.3.4 Φξεάηηα 

6.3.4.1 Φξεάηηα απφ ζθπξφδεκα 

Ο ππζκέλαο, ε νξνθή θαη ηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ πνπ ζπγθξαηνχλ πγξά ζα θαηαζθεπαζηνχλ 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειάρηζηεο θαηεγνξίαο αληνρήο C20/25 θαη ηχπνπ II ή ΗV (Sulfate 
Resisting), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Δάλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα μεξά θξεάηηα θαηαζθεπάδνληαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25, ηχπνπ ΗΗ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ην ζθπξφδεκα ησλ θξεαηίσλ ηα 
νπνία ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάησ απφ ηε ζηάζκε ηνπ ππφγεηνπ νξίδνληα ζα γίλεη πξφζκημε 
ζηεγαλσηηθνχ κάδαο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηνηρσκάησλ ησλ θξεαηίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμσηεξηθφο μπιφηππνο, ελψ 
απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξεηάο ηεο εθζθαθήο σο μπινηχπνπ. 

Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζα επηρξηζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ε φια ηα θξεάηηα ηνπνζεηνχληαη ρπηνζηδεξέο βαζκίδεο ή βαζκίδεο απφ GRP, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Σα θαιχκκαηα νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη 
απφ ρπηνζίδεξν, ραιχβδηλα ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

ηελ Μειέηε θαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο πξνζδηνξίδνληαη νη πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο ησλ 
θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ. 

(1) Δπίρξηζκα κε παηεηή ηζηκεληνθνλία 

Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θξεαηίσλ ζπγθξάηεζεο πγξψλ (εζσηεξηθέο παξεηέο ησλ 
πιεπξηθψλ ηνίρσλ, δάπεδν, θάησ επηθάλεηα πιάθαο νξνθήο), θαζψο επίζεο θαη φπνπ αιινχ 
δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα επηρξηζζνχλ  κε παηεηή ηζηκεληνθνλία. Ζ ηζηκεληνθνλία ζα 
γίλεη ζε ηξεηο ζηξψζεηο. 
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Χο πιηθά θαηαζθεπήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηζηκέλην ηχπνπ ΗΗ θαη άκκνο ζε αλαινγία 650 kg 
ηζηκέληνπ ζε  1,0 m

3
 άκκνπ  γηα ηελ  πξψηε θαη  δεχηεξε ζηξψζε θαη 900 kg ηζηκέληνπ ζε  

0,8 m
3
 άκκνπ γηα ηελ ηξίηε ζηξψζε. 

Ζ άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθνο θαη ηειείσο απαιιαγκέλε γαησδψλ θαη νξγαληθψλ 
πξνζκίμεσλ. Ζ κέηξεζε ηεο άκκνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεηαη κε θηβψηην νξηζκέλνπ φ- 
γθνπ θαη ην ηζηκέλην λα πξνζηίζεηαη ζε βάξνο. Ζ αλάκημε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ησλ 
κηγκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη επί επηπέδσλ ιακαξηλψλ ή κε εηδηθνχο αλακηθηήξεο. 

Ζ πξψηε ζηξψζε ηεο ηζηκεληνθνλίαο ζα είλαη πεηαρηή, ε δεχηεξε ζηξψζε ζηξσηή θαη ε  
ηξίηε παηεηή, ζα ζπκπηέδεηαη δε θαη ιεηαίλεηαη κε ην κπζηξί. Σν ηειηθφ ζπκπηεζηφ πάρνο ηεο 
ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2 cm. 

ηηο γσλίεο ζα δηακνξθψλνληαη θακπχιεο κε εηδηθά εξγαιεία. Κάζε ζηξψζε ζα θαηαβξέρεηαη 
επαλεηιεκκέλα κεηά ην πήμηκν ηνπ ηζηκέληνπ. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε θάζε ζηξψζεο ε 
επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα πιέλεηαη θαη ηέινο ζα δηαβξέρεηαη κε γαιάθησκα ηζηκέληνπ 
(αξηάλη). 

(2) Μφλσζε κε αζθαιηηθή επάιεηςε 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο φισλ ησλ θξεαηίσλ, θαζψο 
επίζεο θαη φπνπ αιινχ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα επαιεηθζνχλ κε δηπιή αζθαιηηθή 
ζηξψζε. 

Σν πιηθφ ζα δηαζηξσζεί ζε δχν ζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο. ηελ Τπεξεζία ζα δνζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πιηθνχ, θαζψο επίζεο θαη νη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ, πξνο έγθξηζε. 

Πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε επίζηξσζε πιηθνχ, νη επηθάλεηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα 
θαζαξηζηνχλ ζρνιαζηηθά απφ ζθφλεο, ιάδηα θηι. θαη αθνχ γίλεη επίζηξσζε κε ην αζηάξη, ζα 
εθαξκνζηεί ην αζθαιηνγαιάθησκα ζε δχν ζηξψζεηο ζηαπξσηά. 

(3) Μφλσζε κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ 

Όπνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα, κε δηπιή ζηξψζε αζθαιηνπάλνπ, πάρνπο 2 mm θαη βάξνπο 
2,20 kg/m

2
  κέρξη  2,50 kg/m

2
.  Ζ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο ζα γίλεη κε ηζηκεληνθνλία πάρνπο 

2 cm θαη αλαινγία 650 kg/m
3
 ηζηκέληνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 9.23.2 ηεο ΠΣΠ Σ110. 

6.3.4.2 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα 

Ζ πνηφηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ 
θξεαηίσλ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ζα ζπκθσλνχλ πιήξσο κε  ηα 
πξνδηαγξαθφκελα  ζηα Δπξσπατθά πξφηππα ΔΝ 13598. 

Σα θξεάηηα ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο, ηππνπνηεκέλεο εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ DΝ 1000mm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ζα απαξηίδνληαη απφ 3 ηκήκαηα: 

 ηελ βάζε, 

 ηνλ ελδηάκεζν αλπςσηηθφ δαθηχιην θαη ηνλ 

 έθθεληξν ή νκφθεληξν θψλν. 

Σα πιαζηηθά θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ πξνδηακνξθσκέλεο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηππνπνηεκέλεο 
δηαηνκήο ή, ελαιιαθηηθά, νη είζνδνη θαη νη έμνδνη ζα είλαη πξνραξαγκέλεο απφ ην εξγνζηάζην νχησο 
ψζηε ν εγθαηαζηάηεο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ αλάινγε δηακφξθσζε ηεο νπήο. Δμάιινπ, πξέπεη λα 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάηξεζεο γηα ζχλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο. 

Ζ ηειηθή ξχζµηζε ηνπ χςνπο ηνπ θξεαηίνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ έθθεληξνπ ή νκφθεληξνπ θψλνπ, ν 
νπνίνο ζα θφβεηαη ζην απαηηνχκελν χςνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξνβιεπφκελεο ηειηθήο ζηάζκεο. 

Σα θαιχµµαηα ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
εδξάδνληαη επί ρπηνζηδεξψλ πιαηζίσλ παθησκέλσλ ζε πιάθα απφ ζθπξφδεκα θαηάιιεισλ 
δηαζηάζεσλ. 
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Σα βαζηθά ηκήκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο είηε κε ηελ ρξήζε ειαζηηθψλ 
δαθηπιίσλ είηε κε απηνγελλή ζπγθφιιεζε 

H εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο θαη κνλσηηθψλ  πιηθψλ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ. Ζ επίρσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο δηαθέλνπ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια 
πξντφληα εθζθαθψλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ζ έδξαζε ησλ θξεαηίσλ, εάλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ κειέηε ζα γίλεηαη επί 
ππνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ πάρνπο 40cm, απνηεινχκελνπ απφ ρνλδξά ζθχξα (πάρνο 30cm) θαη 
επηθαλεηαθή ζηξψζε άκκνπ (πάρνπο 10cm). 

Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη απνξξνήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ζχλδεζε κε αγσγνχο PVC, 
πνιπαηζπιελίνπ ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, ή πνιπαηζπιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο. 

6.3.5 Γνθηκή έηνηκσλ ζσιελψζεσλ 

Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ δνθηκή ησλ αγσγψλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δνθηκή νξγάλσλ, βαξχλνπλ ηνλ 
Αλάδνρν. Οη πξνζσξηλέο αγθπξψζεηο, πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ, δελ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα θαη ε 
ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαηαζθεπήο ηεο ζσιελνγξακκήο. 

Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Τπεξεζία 
θαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Καλέλα ηκήκα αγσγνχ δελ ζεσξείηαη φηη παξαιήθζεθε αλ δελ έρεη γίλεη ε 
δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ζ' απηφ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε επίρσζε νξχγκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη 
αγσγφο πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί. 

(1) Γίθηπα πίεζεο 

Μεηά ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ησλ αγσγψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
θαη εμαξηεκάησλ ζα εθηειείηαη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ 
ζπλδέζκσλ ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε. Ζ δνθηκή ζα γίλεηαη θαηά ηκήκαηα, κεηά  απφ 
πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. 

Πξηλ απφ ηελ δνθηκή ζε πίεζε, ε ζσιελνγξακκή ζα επηρσζεί θαηά ηκήκαηα, εθηφο ησλ 
ζπλδέζεσλ, ησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ησλ θακππιψλ, πνπ ζα κείλνπλ αθάιππηεο, ζα 
ζηεξεσζεί θαη ζα αγθπξσζεί, ψζηε λα κελ κεηαθηλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο. Γηα ην 
ζθξάγηζκα ησλ άθξσλ ηεο ζσιελνγξακκήο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηθιείδεο, αιιά 
ηπθιέο θιάληδεο ή πψκαηα. 

Ζ πδξαπιηθή πίεζε ζην ηκήκα δνθηκήο εμαζθείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο. Ζ 
δεμακελή ηεο αληιίαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε  ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζα επηηξέπεη 

ηελ κέηξεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ φγθνπ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πίεζεο κε  αθξίβεηα  1%.  
Έλα θαηαγξαθηθφ καλφκεηξν ειεγκέλεο θαη θαηάιιειεο αθξηβείαο εγθαζίζηαηαη ζηελ 
ζσιελνγξακκή, θαηά ην δπλαηφλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο θακηά εξγαζία δελ επηηξέπεηαη  κέζα ζηα νξχγκαηα φζν  
ην ηκήκα βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία. 

i. Πξνδνθηκαζία 

Ζ ζσιελνγξακκή ζα γεκίζεη κε λεξφ, πξνζεθηηθά θαη αξγά, απφ ην ρακειφηεξν 
ζεκείν ψζηε λα βγεη ηειείσο ν αέξαο. Μεηαμχ πιήξσζεο θαη δνθηκήο πξέπεη λα 
κεζνιαβήζεη αξθεηφ δηάζηεκα (πεξίπνπ 24 ψξεο), ψζηε λα δνζεί θαηξφο ζε αέξα πνπ 
έρεη κείλεη κέζα ζηε ζσιελνγξακκή λα απνκαθξπλζεί βαζκηαία. Ζ αληιία ζα 
ηνπνζεηεζεί ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο ζσιελνγξακκήο. 

ii. Κπξίσο δνθηκαζία πηέζεσο 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε θάζε κεηαηνπίζεηο ησλ 
ζσιήλσλ, ή δηαθπγέο λεξνχ, ε δηαδηθαζία δνθηκψλ ζα ζηακαηήζεη πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαηαζηαζνχλ νη βιάβεο. Μεηά ηηο επηδηνξζψζεηο ε δηαδηθαζία ζα αξρίζεη απφ ηελ 
αξρή. 
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Ζ πίεζε δνθηκήο ζα είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαη ζα δηαηεξείηαη  γηα κηζή  
ψξα αλά 100 m δνθηκαδφκελνπ ηκήκαηνο, αιιά πνηέ ε νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο 
δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ αληιείηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα κεηξάηαη θαη δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 0,1 ιίηξα αλά mm εμσηεξηθήο δηακέηξνπ θαη ρηιηφκεηξν κήθνο 
αγσγνχ γηα θάζε 24 ψξεο. 

Δάλ παξαηεξεζεί πηψζε πίεζεο κεγαιχηεξε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ, ειέγρεηαη νπηηθά ε 
ζσιελνγξακκή γηα αλαδήηεζε ελδερφκελσλ δηαξξνψλ. Δάλ βξεζνχλ δηαξξνέο, απηέο 
επηζθεπάδνληαη θαη ε δνθηκαζία επαλαιακβάλεηαη εμαξρήο. 

Δάλ δελ βξεζνχλ δηαξξνέο λεξνχ, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζεηέζεζαλ ζεκαληηθέο 
πνζφηεηεο λεξνχ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πηέζεσο, πξέπεη εθ λένπ λα επηρεηξεζεί 
εθθέλσζε ηνπ αέξα ζην δίθηπν πξηλ εθηειεζζεί λέα δνθηκή. 

(2) Γίθηπα βαξχηεηαο 

i. Αξρηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο ηνπ 
δηθηχνπ. αλ κήθνο δνθηκήο ιακβάλεηαη ην κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θξεαηίσλ ηκήκα 
ηνπ αγσγνχ. Ο θνξκφο ηνπ ζσιήλα εγθηβσηίδεηαη κε άκκν ή ζθπξφδεκα αιιά νη 
ζχλδεζκνη κέλνπλ αθάιππηνη γηα ηνλ έιεγρν θαηά ηελ δνθηκή. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα ειεγρζεί ε απξφζθνπηε ξνή κε ηελ παξνρέηεπζε 
πνζφηεηαο λεξνχ ζην αλάληε θξεάηην θαη ζα παξαηεξεζεί ε δηέιεπζε ηνπ πξνο ην 
θαηάληε. ηελ ζπλέρεηα ηα δχν άθξα ηνπ αγσγνχ θιείλνληαη κε ζηεγαλά πψκαηα πνπ 
λα επηηξέπνπλ ην γέκηζκα ηεο γξακκήο κε λεξφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαέξσζε. Σν 
γέκηζκα γίλεηαη αξγά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εμαγσγή ηνπ αέξα. Σν λεξφ κπαίλεη 
απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν. Ζ εμαέξσζε γίλεηαη ζην ςειφηεξν άθξν. 

Όηαλ  γεκίζεη  ν αγσγφο κε λεξφ θαη  γίλεη  πιήξεο εμαέξσζε απμάλεη  ε πίεζε ζηηο  
0,4 atm (4 m χςνο λεξνχ) ζην ςειφηεξν άθξν ηνπ αγσγνχ. Ζ πίεζε απηή δηαηεξείηαη 
30' ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα εκθαληζηνχλ δηαξξνέο ζηνπο ζπλδέζκνπο. 

Όια ηα απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ νθείιεη λα ηα πξνκεζεχζεη 
θαη κεηαθέξεη ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο. 

Δθ' φζνλ θαηά ηε δνθηκή εκθαληζηνχλ ζεκεία κε ζηεγαλά, είηε ζηα ηνηρψκαηα ησλ 
ζσιήλσλ, είηε ηηο ζπλδέζεηο, πξέπεη  λα δηαθνπεί  ν έιεγρνο θαη λα αδεηάζεη βαζκηαία 
ν αγσγφο, λα γίλεη ε επηζθεπή ησλ ειαηησκάησλ θαη κεηά λα μαλαξρίζεη ε φιε 
δηαδηθαζία. 

Κάζε αηέιεηα εγθαηάζηαζεο ή ζχλδεζεο πνπ δηαπηζηψλεηαη θαηά ηηο δνθηκέο 
δηνξζψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε. Δπίζεο ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ ή 
ζπλδέζκσλ πνπ έπαζαλ δεκηέο θαηά ηε δνθηκή. 

Μεηά ηελ επίρσζε ησλ ζθακκάησλ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη επαλάιεςε ηεο 
δνθηκήο θαηά ηα αλσηέξσ, εάλ θξίλεη φηη ε επίρσζε έγηλε θαηά ηξφπν πνπ ζα ήηαλ 
δπλαηφ λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηνπο αγσγνχο. 

ii. Σειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο δνθηκήο ζηεγαλφηεηαο, ζα αθνινπζήζνπλ δνθηκέο 
κεγαιχηεξσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ θαη αλά ηκήκαηα δηθηχνπ κήθνπο κέρξη  300- 
500m ηα νπνία ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο 
πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ εδάθνπο γηα λα δηελεξγεζεί ε ηειηθή δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δνθηκήο ζα παξνρεηεπζεί ε πνζφηεηα λεξνχ ζε θαζέλα 
αλάληε θξεάηην ρσξηζηά θαη ζα παξαηεξεζεί ε απξφζθνπηε ξνή ηνπ πξνο ηα θαηάληε 
θξεάηηα. 
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ηελ ζπλέρεηα ζα πιεξσζεί ν αγσγφο θαη ηα θξεάηηα επηζθέςεσο κέρξη ην έδαθνο κε 
λεξφ, ζα ζθξαγηζζνχλ ηα θξεάηηα θαη ζα κεηξεζνχλ νη απψιεηεο ηνπ λεξνχ κεηά απφ 
24ψξεο. Οη απψιεηεο λεξνχ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πεξηερνκέλνπ φγθνπ λεξνχ. 

iii. Δηδηθέο δνθηκέο 

Όπνπ ν αγσγφο βξίζθεηαη κέζα ζε πδξνπεξαηά εδάθε θαη θπξίσο κέζα ζε πδξνθφξν 
νξίδνληα ή / θαη ζε φπνηεο θαη φζεο ζέζεηο επηιέμεη ε Τπεξεζία, ειέγρεηαη ε 
ζηεγαλφηεηα ηνπ αγσγνχ ζε εηζξνέο απφ ην εμσηεξηθφ πξνο ην εζσηεξηθφ, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο αθαηξεζεί ην λεξφ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ηα θξεάηηα. 

 

7. ΒΟΗΘΗΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

7.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή Σν πεδίν εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ζηα: 

 θαιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο νκβξίσλ 

 θηγθιηδψκαηα 

 θιίκαθεο θαη ζηα 

 δάπεδα δηαδξφκσλ (απφ εζράξεο θαη αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο). 

7.2 Τλικά 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαηά πεξίπησζε 
πιηθά: 

Σα θαιχκκαηα, νη εζράξεο θαη ηα ζηφκηα πδξνζπιινγήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ειαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1563 

 θαηφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

 αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) 

 ράιπβα, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο 50 κm (350 kg/m
2
), ζηελ 

πεξίπησζε πάρνπο ράιπβα κηθξφηεξνπ απφ 5 mm ή 65 κm (450 kg/m
2
) ζηε πεξίπησζε 

ράιπβα πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 5mm. 

 Πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο πάινπ θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε 
αθηηλνβνιίαθαη (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο, ρσξίο 
δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο. 

Οη βαζκίδεο θξεαηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ: 

 θαηφ ρπηνζίδεξν ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

 ράιπβα κε επηθάιπςε απφ πιαζηηθφ, ζχκθσλα κε  ηηο πξνδηαγξαθέο BS 3412 ή BS 5139.  
Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 10301. 

Σα θηγθιηδψκαηα ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ: 

 ζηδεξνζσιήλεο (medium size) γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 40, 
ζχκθσλα κε ην DIN 2440. Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ θαη ζηεξέσζεο ησλ 
νξζνζηαηψλ ζα είλαη ρπηνζηδεξά γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. Ζ ζηεξέσζε ησλ νξζνζηαηψλ 
γίλεηαη κε κεηαιιηθά βχζκαηα εθηνλψζεσο 10 mm ζε δάπεδν απφ ζθπξφδεκα, ή κε 
θξεδαξηζηνχο θνριίεο Μ10 ζε κεηαιιηθφ δάπεδν. 
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 oξζνγσληθά, θπθιηθά θαη γξακκηθά πξνθίι απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο 
πάινπ. Σα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ πξνθίι ζα είλαη απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε 
ή αλνμείδσην ράιπβα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ ΔΝ 13706. 

Οη θιίκαθεο θαη ηα θαιχκκαηα  δαπέδσλ  (εζραξσηά δάπεδα ή αληηνιηζζεξέο επηθάλεηεο) πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ: 

 αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) ή 

 ράιπβα, γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο 50 κm (350 kg/m
2
), ζηελ 

πεξίπησζε πάρνπο ράιπβα κηθξφηεξνπ απφ 5 mm ή 65 κm (450 kg/m
2
) ζηε πεξίπησζε 

ράιπβα πάρνπο κεγαιχηεξνπ απφ 5 mm. 

 Πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο πάινπ (GRP) θαη θαηάιιειε πξνζηαζία απφ ηελ 
ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV). Οη ίλεο πάινπ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο, 
ρσξίο δηαθχκαλζε ηεο ππθλφηεηαο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη εθ’φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο ν γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία: 

 Πξνεηνηκαζία επηθαλείαο: 

Καζαξηζκφο γαιβαληζκέλεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφ-βνπξηζα γηα λα αθαηξεζνχλ ηα νμείδηα 
θαη ιείαλζε κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν) 

 Αζηάξσκα: 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, 
πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη αληηζθσξηθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

 Σειηθή βαθή: 

Κάησ επηθάλεηα θαιχκκαηνο πγξνχ θξεαηίνπ ή δηαδξφκνπ, θάησ απφ ηνλ νπνίν δηαθηλνχληαη 
πγξά: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, 
πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 300 κm). 

Δπηθάλεηεο κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο 
ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Δπηθάλεηεο εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία: 

- Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο 
θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

- Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε αθξπιηθέο 
ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 50 κm). 

7.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο, ην εμσηεξηθφ 
θηλίξηζκα ζα πξέπεη λα είλαη επηκειεκέλν έηζη ψζηε  ε επηθάλεηα λα έρεη νκνηφκνξθν ρξψκα θαη  
πθή, λα είλαη ιεία ρσξίο πξνεμνρέο θαη απαιιαγκέλε απφ μέλα ζψκαηα, αγψγηκα ηεκάρηα, νπέο, 
θηππήκαηα, θελά , μέζκαηα, ξπηηδψζεηο ή θπζαιίδεο. 

7.3.1 Καιχκκαηα θξεαηίσλ θαη εζράξεο 

Σν θαζαξφ πιάηνο ησλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ ζε νδνχο κε θπθινθνξία πξέπεη λα είλαη κεγαιχεξν 
απφ 600mm, ελψ ζε πεξηνρέο εθηφο θπθινθνξίαο κεγαιχηεξν απφ 800mm, ζχκθσλα κε ηελ EN 
124. 
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Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαιά ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε αθνχζηα 
κεηαηφπηζε ηνπο. Σα αλαθιηλφκελα θαιχκκαηα πξέπεη λα αζθαιίδνπλ ζηελ αλνηρηή ζέζε, ελψ ηα 
βαξηά θαιχκκαηα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε αληίβαξα, πδξαπιηθνχο ή πλεπκαηηθνχο 
κεραληζκνχο αλχςσζεο. 

Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη  νη  παξαθάησ  απαηηήζεηο  ζχκθσλα  κε  ηα  αλαθεξφκελα  ζηελ  
ΔΝ 124: 

Πεξηνρή έξγνπ Καηεγνξία ΔΝ 124 

Οδνζηξψκαηα D400 

Πεδνδξφκηα – ρψξνη ζηάζκεπζεο C250 

Υψξνη πξαζίλνπ A15 

Σα ζηεγαλά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP κε αγθχξηα 
πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich κε εμσηεξηθά θχιια 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ θαη ππξήλα 
απφ θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, πνιππξνππιέλην θηι.). 

Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο 
γπαιηνχ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%. 

7.3.2 Κηγθιηδψκαηα 

Όπνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ ππάξρεη πςνκεηξηθή δηαθνξά κεγαιχηεξε  απφ  
0,50m ζα εγθαηαζηαζνχλ θηγθιηδψκαηα. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ εληαία κνξθή ζε φιε ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ χςνο 
1.100mm θαη ε απφζηαζε ησλ νξζνζηαηψλ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 1.200mm. 

Σν νξηδφληην ζπλερέο θνξηίν ζα ιακβάλεηαη  ηνπιάρηζηνλ  ίζν  κε  1.000 N/m,  ζχκθσλα  κε  ηελ 
ΔΝ 12255-10, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, εάλ πξνβιέπεηαη παξαπέην χςνπο 0,10m, ε κέγηζηε επηηξεπηή 
απφζηαζε ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 
0,50m. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη παξαπέην, ηφηε ε απφζηαζε ηνπ πξψηνπ νξηδφληηνπ 
ζηνηρείνπ ηνπ θηγθιηδψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,30m. 

Σα θηγθιηδψκαηα απφ GRP απνηεινχληαη απφ ζσιελσηά πξνθίι δηακέηξνπ 50mm απφ 
πνιπεζηεξηθή ξεηίλε, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ. Οη νξζνζηάηεο, πάρνπο 6mm πξνβιέπνληαη ζε 
απνζηάζεηο ηνπ 1,0m, ελψ νη νξηδφληηνη ξάβδνη (ηξεηο ζεηξέο) ζα έρνπλ πάρνο 4mm. ε πεξίπησζε  
πνπ ην χςνο ηεο αλεκφζθαιαο μεπεξλά ηα 2,0 m πξνβιέπεηαη θισβφο αζθαιείαο, δηακέηξνπ 
800mm, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη ζηελ θαηαθφξπθε θιίκαθα. 

7.3.3 Κιίκαθεο 

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή 
επηζεψξεζε ζε επίπεδν κε δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 50cm απφ ην επίπεδν εξγαζίαο πξέπεη λα 
πξνβιεθζνχλ θιίκαθεο πξφζβαζεο. Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο θαηαζθεπάδνληαη απφ ράιπβα 
γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ, ή απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη δηαθξίλνληαη ζε νηθνδνκηθέο θιίκαθεο, 
αλεκφζθαιεο θαη θαηαθφξπθεο θιίκαθεο. 

Οη κεηαιιηθέο θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη θιίκαθεο κε θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 50

0
 θαη 65

0
. 

(1) Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 30
0
 θαη 45

0
 θαη ππνινγίδνληαη γηα 

νκνηφκνξθν θνξηίν 5 kΝ/m
2
 θαη έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 600 mm. Ζ αιιεινεπηθάιπςε ησλ 

βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10 mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε  νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ  πιεπξά αλφδνπ 
ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100 mm. 
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Οηθνδνκηθέο θιίκαθεο κε πεξηζζφηεξα απφ πέληε βαζκίδεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε 
θηγθιίδσκα απφ ηελ κία ηνπιάρηζηνλ πιεπξά θαη ζε πεξηπηψζεηο πιάηνπο βαζκίδσλ 
κεγαιχηεξνπ ησλ 1.000 mm θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε 
ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα 
(π.ρ. κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα), ή εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

(2) Αλεκφζθαιεο 

Οη αλεκφζθαιεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 65
0
 θαη 75

0
, 

πιάηνπο 500mm έσο 600mm. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 650mm, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν άλνηγκα 200mm απφ ην πέξαο ηεο 
βαζκίδαο κέρξη ην ηνηρίν ηεο δεμακελήο. Ζ αιιεινεπηθάιπςε ησλ βαζκίδσλ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ 10mm θαη ε θαηαθφξπθε απφζηαζε (πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο 
αλεκφζθαιαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3.500 mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ  πιεπξά αλφδνπ  
ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.100mm. 

Οη αλεκφζθαιεο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θηγθιίδσκα χςνπο πεξί ηα 200mm θαη απφ ηηο 
δχν πιεπξέο. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Οη βαζκίδεο πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθέο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ κπαθιαβαδσηή 
ιακαξίλα, ή εζράξα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

(3) Καηαθφξπθεο θιίκαθεο 

Καηαθφξπθεο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε θιίζε αλφδνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 75
0
,  

θαη έρνπλ πιάηνο 400mm έσο 500mm. ε πεξίπησζε θαηαθφξπθνπ χςνπο κεγαιχηεξνπ  
απφ 3.000mm πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε θισβφ αζθαιείαο. Ζ θαηαθφξπθε απφζηαζε 
(πιαηχζθαιν-πιαηχζθαιν) ηεο θαηαθφξπθεο θιίκαθαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 6.000mm. 

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, ε ειεχζεξε  νξηδφληηα απφζηαζε απφ ηελ  πιεπξά αλφδνπ 
ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 650mm 

Ζ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ην θαηαθφξπθν ηνηρίν πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150mm. Ζ 
θαηαθφξπθε θιίκαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ρεηξνιηζζήξα χςνπο πεξί ηα 
1.000 mm, ζαλ πξνέθηαζε ηνπ ζθειεηνχ ηεο θιίκαθαο. 

Οη βαζκίδεο, εθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη απφ 
ζπκπαγή ράιπβα ειάρηζηεο δηακέηξνπ 20 mm. 

7.3.4 Γάπεδα δηαδξφκσλ 

Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ δηαδξφκσλ πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 3,5 kN/m
2
 θαη ην 

βέινο θάκςεο κηθξφηεξν απφ 10 mm  ή L/200 (φπνπ L ην άλνηγκα ηνπ δηαδξφκνπ), ζχκθσλα κε  
ΔΝ 12255-1. 

Όπνπ δείρλεηαη ζηα ζρέδηα θαη γεληθά ζηηο πεξηνρέο, φπνπ είλαη αλαγθαία ε νπηηθή παξαθνινχζεζε 
θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζα ηνπνζεηνχληαη εζραξσηά δάπεδα απφ πιέγκα (εζράξεο). ε 
φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ηα δάπεδα ζα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα (κπαθιαβαδσηή 
ιακαξίλα). 

Γεληθά ηα εζραξσηά δάπεδα θαζψο θαη ηα δάπεδα κε αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα πξέπεη λα έρνπλ 
εληαία κνξθή ζε φιν ην έξγν θαη ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

Σα εζραξσηά δάπεδα πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθά, ειεθηξνπξεζζαξηζηά ή πξεζζαξηζηά 
ζχκθσλα κε DIN 24537 ή πεξαζηά, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ ράιπβα 
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

Σα δάπεδα απφ ιακαξίλα ζα πξέπεη λα έρνπλ αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Ζ κπαθιαβαδσηή 
ιακαξίλα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ ράιπβα γαιβαληζκέλα ελ 
ζεξκψ. 
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Σα εζραξσηά δάπεδα απφ GRP θαηαζθεπάδνληαη απφ πνιπεζηεξηθή ξεηίλε εληζρπκέλε κε ίλεο 
γπαιηνχ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ βξφγρνπ ζα είλαη 40x40mm θαη χςνπο 25mm, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
θαζαξή επηθάλεηα απνξξνήο 70%. 

Σα αληηνιηζζεξά θαιχκκαηα απφ GRP ζα δηαζέηνπλ πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP κε 
αγθχξηα πάθησζεο θαη επέλδπζε απφ EPDM. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηχπνπ sandwich κε εμσηεξηθά 
θχιια θαηαζθεπαζκέλα απφ ηζνθζαιηθή ξεηίλε κε UV inhibitor, εληζρπκέλε κε ίλεο γπαιηνχ θαη 
ππξήλα απφ θαηάιιειν αθξψδεο πιηθφ (πνιπνπξεζάλε, πνιππξνππιέλην θηι.). 

 

8. EPΓA ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ 

8.1 Πεδίο Δθαπμογήρ - Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα έξγα δηακφξθσζεο ρψξνπ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηηο νδνζηξσζίεο θαη πεδνδξνκήζεηο. Γεληθά ηζρχνπλ νη 
Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠTΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ ΠEXΧΓE. 

8.2 Τλικά 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ νδνπνηίαο, πεδνδξνκίσλ θαη 
πεξθξάμεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. 

Οη ηζηκεληφπιαθεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ 50cm x 50cm ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηνπ 
η.ΤΠΔΥΧΓΔ (ΠΣΠ ΓΣ 625.88/1959) πάρνπο 5cm, απφ ην νπνίν ε επάλσ ζηξψζε πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1cm ζα είλαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

8.3 Δκηέλεζη επγαζιών 

8.3.1 Γεληθά 

8.3.2 Οδνζηξψκαηα 

Οη εθζθαθέο θαη ηα επηρψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νδνζηξσκάησλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

H ζθάθε πξέπεη λα δηακνξθσζεί θαη λα ζπκππθλσζεί ζηηο δηαζηάζεηο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. Κάζε αλσκαιία ή θνίισκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζθάθεο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπχθλσζεο ζα δηνξζψλεηαη κε αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο θαη κε πξνζζήθε, 
αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα λέα ζπκπχθλσζε, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη 
ιεία θαη νκνηφκνξθε επηθάλεηα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο ραιαξψζεη ή ππνζηεί άιινπ είδνπο θζνξά, πξηλ 
αξρίζεη ε επφκελε εξγαζία, πξέπεη λα επηζθεπάδεηαη ή λα αλαθαηαζθεπάδεηαη. Μεηά ηελ 
απνπεξάησζε ηεο ζπκππθλψζεσο θαη πξηλ αξρίζεη ε επφκελε εξγαζία, ε επηθάλεηα ηεο ζθάθεο 
πξέπεη λα έρεη ηηο αλνρέο πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί. 

Δάλ, ιφγσ ζπλζεθψλ εδάθνπο, είλαη αδχλαηε ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο, ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ην αθαηάιιειν πιηθφ ζα αθαηξείηαη θαη ζα αληηθαζίζηαηαη κε ππφβαζε απφ θνθθψδεο 
πιηθφ. 

Όιεο νη εξγαζίεο ζηξψζεο ππφβαζεο θαη βάζεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηα θαζνξηδφκελα ζηηο  
ΠTΠ 0150 θαη 0155 ηνπ YΠEXΧΓE. 

Όιε ε εζσηεξηθή νδνπνηία ζηελ εγθαηάζηαζε ζα επηζηξσζεί κε αζθαιηηθφ ηάπεηα,  ζχκθσλα κε 
ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη ζηξψζεηο: 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-265. 

 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-12 θαη Α-201. 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-260. 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε θαηά ηελ Π.Σ.Π. Α-11 θαη Α-201. 
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8.3.3 Κξαζπεδφξεηζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ 

ηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ 
ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
θξαζπεδφξεηζξα. ε θακπχιεο αθηίλαο κηθξφηεξεο ησλ 5m ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θακπχια 
πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα. 

Σα ξείζξα θαη ζηεξεά εγθηβσηηζκνχ  ζα  θαηαζθεπάδνληαη  ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη 
ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο ζσζηέο ηνπο επζπγξακκίεο θαη ζηάζκεο. Όπνηα ηκήκαηα βξεζνχλ κε ζθάικα 
επζπγξακκίαο ή ζηάζκεο κεγαιχηεξν απφ 3 mm ζα θαζαηξνχληαη θαη ζα αλαθαηαζθεπάδνληαη. 

8.3.4 Πεδνδξφκηα 

Ζ πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ θιπ. ζα γίλεη κε αληηνιηζζεηηθέο 
ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηάο θπθινθνξίαο (θαηεγνξίαο Η), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

Ζ βάζε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ζα γίλεη κε θνθθψδεο πιηθφ ηεο ΠΣΠ-0150, δηαβάζκηζεο Γ ή 
Δ, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί κεηαμχ ηεο επηθαλείαο ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ηεο έδξαζεο ησλ 
πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, ειαρίζηνπ χςνπο 58 cm. Ζ βάζε έδξαζεο ζα ζπκππθλσζεί ζε πνζνζηφ 
90% ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν 
PROCTOR. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ζα γίλεη πάλσ ζε  αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πάρνπο 2,5 έσο 
3,0 cm, ην νπνίν  απνηειείηαη  απφ  έλα  κέξνο  αζβέζηε  θαη  πέληε  κέξε  θαζαξήο  άκκνπ  θαη 
180 kg/m

3
 ηζηκέληνπ. Ζ αξκνιφγεζε ησλ πιαθψλ ζα γίλεη κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία απφ ιεπθφ 

ηζηκέλην αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m
3
 καξκαξνθνλίαο. 

 

9. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

9.1 Πεδίο Δθαπμογήρ – Οπιζμοί 

Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ησλ θηηξίσλ ηνπ έξγνπ. Γεληθά 
ηα θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία 
πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Δλαιιαθηηθά ηα θηίξηα 
κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραιχβδηλν ζθειεηφ κε επηθάιπςε θαη πιαγεηνθάιπςε απφ 
ζεξκνκνλσηηθά panels. 

9.2 Τλικά 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα  
ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαθάησ. 

Όια ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηέο 
εγθεθξηκέλνπο απφ ηελ Τπεξεζία. Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ηα νπνία ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ζα 
ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία δείγκαηα θάζε είδνπο πιηθνχ  πξνο  έγθξηζε,  ηα νπνία ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη φιεο ηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε παξ.7.8.4(2). Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
επηπιένλ απνδεκίσζε γηα ηελ πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαη δνθηκίσλ. 

9.3 Κηίπια από σαλύβδινο ζκελεηό 

Όπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα θηίξηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε κεηαιιηθά 
ζηνηρεία απφ κνξθνράιπβα θαηάιιεισλ δηαηνκψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο ράιπβαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα είλαη θαηλνχξγηνο ρσξίο ίρλε ζθνπξηάο, απαιιαγκέλνο απφ 
ιεπίζκαηα, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα, εγγπεκέλνο γηα ηελ ρεκηθή ζχλζεζε, ην θαηεξγάζηκν, ηελ 
επαηζζεζία έλαληη ςαζπξήο ζξαχζεο, ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ζπγθφιιεζε θαη γεληθά ζα πιεξνί ηηο 
ζρεηηθέο Γεξκαληθέο Πξφηππεο Πξνδηαγξαθέο (DIΝ 17100, DIN 1000). 
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Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα φια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πξνβιέπεηαη ε παξαθάησ 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία: 

Ζ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ απφ δηάβξσζε θαη νμείδσζε ζα γίλεη σο εμήο: 

i. Ακκνβνιή θαηά Sa 2
1/2

 

ii. Θεξκφ γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξψζεο 120 κm 

iii. Δπνμηθφ primer πάρνπο μεξάο ζηξψζεο (ΠΞ) 100 mκ 

iv. Βαθή κε επνμηθφ ρξψκα ΠΞ 160 κm 

v. Σειηθή ζηξψζε κε αιεηθαηηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm 

Ζ νξνθή θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 
κνξθνράιπβα, ζα επηθαιπθζνχλ κε ζεξκνκνλσηηθά πάλει. Σα πάλει ζα είλαη ζχλζεηα– 
απηνθεξφκελα δνκηθά ζηνηρεία απφ δχν δηακνξθσκέλα ειαζκαηφθπιια κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα 
ππάξρεη ζθιεξφο αθξφο πνιπνπξεζάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο 4cm, ή κεγαιχηεξνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ζεξκνκφλσζεο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάζκαηα ζα είλαη ραιχβδηλα, 
ειάρηζηνπ πάρνπο 0,5mm, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ Ε275 (275 gr/m

2
), ζχκθσλα κε ην ΔΝ 10147, 

κε επνμεηδηθφ ππφζηξσκα πάρνπο 10κm θαη νξγαληθή επίζηξσζε πάρνπο 25κm. 

Όπνπ απαηηείηαη, ηα πάλει ζα είλαη ππξάληνρα κε πεηξνβάκβαθα, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm 

Ζ κνξθή ησλ ειαζκάησλ θαη ε ρξσκαηηθή απφρξσζε ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζα είλαη 
ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

9.4 Σοισοποιίερ 

Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ δηάηξεηνπο νπηφπιηλζνπο. Σα 
πιηθά θαη νη εξγαζίεο θνληακάησλ  ηνηρνπνηίαο ζα είλαη  ζχκθσλα κε ην ΔΝ 998. Οη  αλαινγίεο γηα 
ηα θνληάκαηα ηνηρνπνηίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ 350 kg - 450 kg ηζηκέλην αλά m

3
 θνληάκαηνο θαη 0,08 

m
3
 αζβέζηε. 

Γεληθά ζηα θνληάκαηα ιηζνδνκψλ ή πιαθνζηξψζεσλ θηι., φπνπ ην πάρνο ηνπ θνληάκαηνο είλαη 
κεγαιχηεξν απφ 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη ρνλδξφθνθθε άκκνο (0/7). ηελ πεξίπησζε πάρνπο ηνπ 
αξκνχ ή ηεο ζηξψζεο 8 mm - 15 mm ρξεζηκνπνηείηαη κεζφθνθθε άκκνο (0/3). ηελ πεξίπησζε 
πάρνπο κηθξφηεξνπ απφ 8 mm ε άκκνο πξέπεη λα είλαη ιεπηφθνθθε (0/1). 

Οη ηνηρνπνηίεο δελ ζα θαηαζθεπάδνληαη πξηλ πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο απφ ηελ α- 
θαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. Ο Αλάδνρνο αθνινπζεί ηα θαηαζθεπαζηηθά 
ζρέδηα γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ηνηρνπνηίαο ή / θαη  ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα δελ παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Όιεο νη ηνηρνπνηίεο πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο, θαηαθφξπθεο, θαη νκαιέο, ζε νξζέο γσλίεο κε 
πιήξεηο ζηξψζεηο θνληάκαηνο. Ζ εκπινθή ησλ πιίλζσλ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε φζν ην δπλαηφλ 
ιηγφηεξεο ηεκαρηζκέλεο πιίλζνπο. Ο ηεκαρηζκφο ησλ πιίλζσλ γίλεηαη κε ηελ θνπή ηνπο κε ην 
μπινπξγηθφ ή άιιν εηδηθφ πξηφλη, πξηνλνθνξδέια ή δηζθνπξίνλν. Απαγνξεχεηαη νπνηνζδήπνηε 
άιινο ηξφπνο θνπήο. 

Σν χςνο ησλ ζελάδ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 cm θαη ν ειάρηζηνο νπιηζκφο είλαη  2Φ10 άλσ θαη 
2Φ10 θάησ (S400) θαη ζπλδεηήξεο Φ8/25 (S220) ζηελ πεξίπησζε ηνηρνπνηίαο κέρξη πάρνο κηαο 
πιίλζνπ είηε κε 3Φ10 άλσ θαη 3Φ10 θάησ (S400) θαη ζπλδεηήξεο Φ 8/20 (S220) ζηελ πεξίπησζε 
ηνηρνπνηίαο κεγαιχηεξνπ πάρνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
απαηηήζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ αχμεζε ηνπ πιήζνπο ή / θαη ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ νπιηζκνχ ησλ 
ζελάδ θαη πξεθηψλ. 

Οη επηθάλεηεο επαθήο κεηαμχ ηνηρνπνηίαο θαη θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα 
πιεξνχληαη κε ηζηκεληνθνλίακα αλαινγίαο 1:3 θαηά βάξνο ηζηκέληνπ θαη άκκνπ. Οη επηθάλεηεο 
επαθήο πξέπεη λα έρνπλ επηρξηζζεί κε πεηαρηή ηζηκεληνθνλία πεξηεθηηθφηεηαο 400kg ηζηκέληνπ 
ηνπιάρηζηνλ 24h πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο. 
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Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πξψηεο ζηξψζεο ε επηθάλεηα έδξαζεο θαζαξίδεηαη απφ 
νπνηαδήπνηε μέλα πιηθά θαη ζθνππίδεηαη γηα ηελ αθαίξεζε ζθφλεο θηι. Αλ ππάξρνπλ εμνγθψκαηα 
ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο, αθαηξνχληαη γηα λα κελ πξνθαιέζνπλ ζηξέβισζε ηεο ζηξψζεο. Δθφζνλ 
είλαη θεθιηκέλε ή αλψκαιε, ε βάζε ηεο ηνηρνπνηίαο εμνκαιχλεηαη κε ηε δηάζηξσζε εμηζσηηθήο 
ζηξψζεο ζθπξνδέκαηνο 300 kg ηζηκέληνπ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξηδνληηφηεηαο ησλ 
αξκψλ. Ζ πξψηε ζηξψζε ησλ πιίλζσλ πξέπεη λα είλαη απφιπηα νξηδφληηα, γηαηί απνηειεί 
πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή δηάζηξσζε ησλ παξαπάλσ ζεηξψλ. 

Οη πιίλζνη ζα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζε δχν δηαδνρηθέο 
ζηξψζεηο αξκνί ζηελ ίδηα θαηαθφξπθν. Οη ηνίρνη ζα θηίδνληαη ζηηο αθξηβείο πεξαζηέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ θαηφςεσλ ζε θαηαθφξπθν επίπεδν θαη ζα ζθελψλνληαη ζην 
άλσ κέξνο κε ηελ πιάθα ή ηε δνθφ. Όιεο νη πεξαζηέο θαη γσλίεο ζα είλαη θαιά δπγηζκέλεο θαη ζε 
ιακπάδεο θαλνληθά δηακνξθσκέλνη. 

Οη δηαζηαπξνχκελνη ηνίρνη ζα έρνπλ ζσζηά ζπκπιέγκαηα θαη εμαζθάιηζε ηεο δηαζηαχξσζεο. Οη 
αξκνί ησλ ηνίρσλ δελ πξέπεη λα έρνπλ πάρνο κεγαιχηεξν απφ 10mm. Γηαζηαπξνχκελνη ηνίρνη 
πξέπεη λα ρηίδνληαη ζπγρξφλσο ψζηε λα ζπλδένληαη ζε θάζε ζηξψζε κε ακνηβαίεο εηζδνρέο ηνπ 
ελφο κέζα ζηνλ άιινλ. Γελ επηηξέπεηαη ην κνλνκεξέο ρηίζηκν αθφκα θαη αλ πξνβιεθζνχλ αλακνλέο 
ή ππνδνρέο. Οη πιηλζνδνκέο ζα ηειεηψλνπλ 15cm θάησ απφ ηελ ςειφηεξε ζηάζκε ηνπο, ε ηέιεηα 
δε απνπεξάησζε (ζθήλσκα κε ινμά ηνχβια ζηελ νξνθή) ζα γίλεηαη αθνχ πεξάζνπλ δχν 
ηνπιάρηζηνλ κέξεο. 

 

9.5 Δζωηεπικά και Δξωηεπικά Δπισπίζμαηα 

Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη ηξηψλ ζηξψζεσλ. Γεληθά, φζνλ αθνξά ηελ ζχλζεζε ησλ επηρξηζκάησλ 
ηζρχνπλ ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ΑΣΟΔ. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο δχν πξψηεο 
ζηξψζεηο ζα είλαη αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ  450kg ηζηκέληνπ κε  άκκν ιαηνκείνπ κεζφθνθθε 
ζε αλαινγία 1:3, ελψ ε ηξίηε ζηξψζε καξκαξναζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 ησλ 150kg ηζηκέληνπ 
κε ιεπηφθνθθε άκκν ιεπθνχ καξκάξνπ (καξκαξφζθνλε). 

Ζ καξκαξφζθνλε πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θαζαξφ κάξκαξν, λα είλαη ιεπθή, θαιά ιεηνηξηκκέλε, 
θνληνπνηεκέλε θαη απαιιαγκέλε απφ μέλεο νπζίεο. Δπηιέγεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ κεξηηφθνθθε 
(θαλνληθή) θαη ηε ιεπηή (πνχδξα). Απαγνξεχεηαη απζηεξά γηα ηελ θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε 
επηρξίζκαηνο ε ρξεζηκνπνίεζε πνχδξαο. 

Οη ρξσζηηθέο νπζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζζέηνληαη ζηα θνληάκαηα πξέπεη λα: 

 είλαη ιεηνηξηκκέλεο. 

 κελ δηαιχνληαη ζην λεξφ. 

 κελ επεξεάδνληαη απφ ηα αιθάιηα. 

 κελ επηδξνχλ ζηηο ζπλδεηηθέο νπζίεο ηνπ θνληάκαηνο. 

Δθφζνλ ην θνλίακα πξνέξρεηαη έηνηκν απφ βηνκεραλία, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη 
ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ (π.ρ. νδεγίεο γηα ηελ πνζφηεηα ηζηκέληνπ θαη λεξνχ πνπ πξέπεη λα 
πξνζηεζεί ζην εξγνηάμην, ηνπ πξφζκηθηνπ πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα πξνζηεζεί ζχκθσλα πάληα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε θηι.). 

Δηδηθά φηαλ πξφθεηηαη πεξί ηζηκεληνθνληακάησλ, ηα θνληάκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο 
κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπο, γη’ απηφ θαη ζα παξαζθεπάδνληαη πάληνηε ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο, ψζηε λα 
κελ μεξαίλνληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο. Κνλίακα πνπ έρεη ζθιεξπλζεί  ηφζν, ψζηε λα κελ κπνξεί 
λα επαλέιζεη ζηελ θαλνληθή ηνπ θαηάζηαζε, κφλν κε θαηεξγαζία θαη ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ, 
απνξξίπηεηαη. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ησλ κεξηθψο ζθιεξπκέλσλ κηγκάησλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο 
επηζπκεηήο πιαζηηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Οη κέγηζηνη ρξφλνη κεηαμχ παξαζθεπήο 
θαη ρξήζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνληάκαηνο γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο είλαη νη αθφινπζνη, εθηφο 
αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία: 

 γηα αζβεζηνθνλίακα κε πνιηφ αζβέζηε 3,5h 
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 γηα αζβεζηνθνλίακα κε πδξάζβεζην 5h 

 γηα θνληάκαηα κε ηζηκέλην 2,5h. 

Οη Αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ησλ  θνληακάησλ  πξέπεη  λα ηεξνχληαη απζηεξά. ε πεξηπηψζεηο θαηά  
ηηο νπνίεο δελ θαζνξίδνληαη νη αλαινγίεο ζηα ππφινηπα πκβαηηθά Σεχρε, ν Αλάδνρνο ζα ηεξεί ηηο 
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. Οη ζπλήζεηο αλαινγίεο θνληακάησλ αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
 

Δίδορ Κονιάμαηορ Σζιμένηο [kg/m
3
] Αζβέζηηρ (κ.ο.) Άμμορ (κ.ο.) 

Αζβεζηνθνλίακα 1:2 - 0,42 0,84 

Αζβεζηνθνλίακα 1:2,5 - 0,36 0,90 

Αζβεζηνθνλίακα 1:3 - 0,32 0,96 

Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 150 0,42 0,84 

Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2,5 300 0,36 0,90 

Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:3 450 0,32 0,96 

Σζηκεληνθνλίακα 350 350 0,10 1,12 

Σζηκεληνθνλίακα 400 450 0,10 1,06 

Σζηκεληνθνλίακα 600 600 0,10 1,00 

 

Σν θνλίακα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δφκεζε ηνηρνπνηηψλ θαη ζηα επηρξίζκαηα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
350kg-400kg αλά m

3
 θνληάκαηνο. Γηα ηηο εμσηεξηθέο αξκνινγήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 450kg ηζηκέληνπ αλά m
3
 θνληάκαηνο. 

Σν θνλίακα ζα παξαζθεπάδεηαη κε κεραληθφ αλακηθηήξα αλάινγα κε ηελ  απαηηνχκελε πνζφηεηα.  
Ζ αλάκημε ζα δηαξθεί επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε ην κίγκα πνπ πξνθχπηεη θάζε  θνξά,  λα 
έρεη νκνηνγέλεηα ζε φιε ηνπ ηε κάδα. 

ε θάζε επηθάλεηα ηα επηρξίζκαηα εθηεινχληαη πάληνηε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Αλάινγα κε ην 
πάρνο ησλ επηρξηζκάησλ, κεηά ην ιάζπσκα πξέπεη λα πεξάζνπλ 7-10 κέξεο ελψ ζηηο άιιεο 
ζηξψζεηο πεξίπνπ 3 κέξεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ησλ επηρξηζκάησλ: 

 θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα κε ζάξσζξν, ζπξκάηηλε βνχξηζα θηι. απφ θάζε μέλε νπζία, φπσο 
αηζάιε, ίρλε ιηπαξψλ νπζηψλ, εμαλζίζεηο. 

 φπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί πιηθφ κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή δηαζηνιήο (μχιν,  ζίδεξνο θηι),  ηφηε 
απηφ θαιχπηεηαη κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα ή ιεπηφ λεβξνκεηάι. 

 νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ιίγν πξηλ ηε δηάζηξσζε θάζε ζηξψζεο (εηδηθά ηεο πξψηεο) 
δηαβξέρνληαη θαιά. 

Σν κέζν πάρνο ηνπ πηηζηιηζηνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 6mm - 15mm, ελψ ζηηο νξνθέο 5mm-6mm. Σα 
θνληάκαηα γηα ην πηηζηιηζηφ παξαζθεπάδνληαη ξεπζηφηεξα απφ ηα άιια. Σν πηηζηιηζηφ 

Μεηά ηελ απνμήξαλζε ηεο πξψηεο ζηξψζεο, δηαζηξψλεηαη ε δεχηεξε (ιάζπσκα). Σν κέζν πάρνο 
ηνπ ιαζπψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο αλσκαιίεο, ηεο πξνο επίρξηζε, επηθάλεηαο. Γελ πξέπεη φκσο 
λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 0,8cm, νχηε κεγαιχηεξν ησλ 2cm. Δηδηθά γηα ηα επηρξίζκαηα νξνθψλ ην 
νιηθφ πάρνο καδί κε ηε δεχηεξε ζηξψζε νξίδεηαη ζε 12mm. 

Ζ ηειηθή ζηξψζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κεηά ηελ πάξνδν 7-10 εκεξψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 
δεχηεξεο ζηξψζεο θαη ην πάρνο ηεο δελ ππεξβαίλεη ηα 5mm  -  7mm.Ζ ηειεπηαία ζηξψζε πξέπεη 
λα έρεη παληνχ ηελ ίδηα πθή θαη λα είλαη ην ίδην πνξψδεο ψζηε ν ρξσκαηηζκφο ηεο επηθάλεηαο λα 
απνξξνθεζεί νκνηφκνξθα. Απαγνξεχεηαη ε δηφξζσζε πηζαλψλ αλσκαιηψλ ηνπ ιαζπψκαηνο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ηειεπηαίαο ζηξψζεο. Αλ δηαπηζησζεί θάπνηα ηνπηθή αλσκαιία ζην ιάζπσκα, 
απηή δηνξζψλεηαη κε ηελ αθαίξεζε κέξνπο ηνπ ιαζπψκαηνο θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 
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9.5.1 Δπηρξίζκαηα αγξέ 

Δάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, επηρξίζκαηα ζαγξέ δηαζηξψλνληαη ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, θαηά 
πξνηίκεζε δεκηνπξγψληαο αξκνχο, ψζηε ν ιφγνο κήθνπο πξνο χςνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 1,5 :1. 
Ο ηχπνο θαη ην ζρέδην ησλ αξκψλ πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Όιεο νη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη νπηνπιηλζνδνκψλ ζα ςεθάδνληαη  κε  ηζηκεληνθνλίακα  
450kg ηζηκέληνπ κε κεζφθνθθε άκκν (πεηαρηφ), ην νπνίν δελ ζα απιψλεηαη κε ην κπζηξί. Ζ 
δεχηεξε ζηξψζε (ιάζπσκα) επίζεο απνηειείηαη επίζεο απφ ηζηκεληνθνλίακα 450kg ηζηκέληνπ κε 
κεζφθνθθε άκκν, ελψ ε ηξίηε ζηξψζε ζα εθηειείηαη ζε δχν θάζεηο απφ άκκν ζππξσηή, κεζφθνθθε, 
ξαληηζηή (ξηπηή) κε «ζπκαξάθη» ή εηδηθφ «κεραλάθη ζαγξέ». 

Δληζρχζεηο ζηα ζαγξέ επηρξίζκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε εμσηεξηθέο επηρξίζεηο επί ζθπξνδέκαηνο. Χο 
ελίζρπζε ρξεζηκνπνηνχληαη γαιβαληζκέλα ζπξκάηηλα πιέγκαηα δηαζηάζεσλ νπήο 25mm x 16mm 
πνπ ζηεξεψλνληαη κε 8 πξνζδέζεηο αλά m

2
. Σν πιέγκα ζα απέρεη 6mm απφ ηελ  επηθάλεηα. Γελ  

ζα θαιχπηνληαη νη αξκνί δηαζηνιήο. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα ππνδείμεη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 
ζηεξέσζεο ηνπ πιέγκαηνο. 

9.5.2 Δζσηεξηθά Δπηρξίζκαηα Μαξκαξνθνλίαο Σξηπηά 

Δάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, ηα εζσηεξηθά επηρξίζκαηα ζα είλαη επηρξίζκαηα καξκαξνθνλίαο, 
ηξηπηά. Γηα ηελ ηξίηε ζηξψζε (ςηιφ) ρξεζηκνπνηείηαη αζβεζηνθνλίακα 150 kg ηζηκέληνπ αλά m

3 

θνληάκαηνο κε αλαινγία θαη’ φγθν, 1 κέξνπο πνιηνχ αζβέζηε αλά 2 κέξε καξκαξφζθνλε. Ζ ηειηθή 
επηθάλεηα ηνπ επηρξίζκαηνο επεμεξγάδεηαη κε ηξηβίδη. Σν πάρνο ηεο ηξίηεο ζηξψζεσο είλαη πεξίπνπ 
6 mm. Ζ ηξίηε ζηξψζε ησλ ηξηπηψλ επηρξηζκάησλ εθηειείηαη ζε δχν θάζεηο. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε (αζηάξσκα) δηαζηξψλεηαη ην θνλίακα ζε ιεπηφ πάρνο ζην ιάζπσκα. Σν 
αζηάξη δελ δηαζηξψλεηαη, αλ ε πξνεγνχκελε ζηξψζε δελ έρεη «ηξαβήμεη» αξθεηά θαη δελ έρεη 
δηαβξαρεί. Σνπνζεηείηαη «ηξαβερηφ» κε ζπλεζηζκέλν μχιηλν ηξηβίδη θαη ζρεκαηίδεη κία αδξή 
επηθάλεηα. 

ηε ζπλέρεηα, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ δεχηεξε ζηξψζε, δηαζηξψλεηαη ειαθξά ε εμψηαηε κεκβξάλε 
(ςηιφ) ηεο ηειεπηαίαο ζηξψζεο, κε μχιηλν ηξηβίδη επελδεδπκέλν κε ειαζηηθφ. Καηά ην ηξηβίδηζκα ε 
επηθάλεηα δηαβξέρεηαη κε ηε ρξήζε πηλέινπ, κε αζβεζηφλεξν (απαγνξεχεηαη γαιάθησκα 
άζβεζηνπ). Ζ δηαβξνρή δελ πξέπεη λα είλαη νχηε ππεξβνιηθή νχηε αλεπαξθήο. Ζ επεμεξγαζία ηεο 
επηθάλεηαο κε καιαθφ πιηθφ (αθξνιέμ θηι) ρσξίο πξνεγνχκελν ηξηβίδηζκα κε μχιηλε ζαλίδα, δελ 
γίλεηαη απνδεθηή. Σν ηξηβίδηζκα ζπλερίδεηαη κέρξη λα γίλεη ε επηθάλεηα ιεία θαη επίπεδε, ε δε 
ζπζηνιή ηνπ θνληάκαηνο κε ηελ απνμήξαλζε δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηξηρηάζκαηα. 

9.5.3 Δμσηεξηθά Παηεηά Δπηρξίζκαηα Σζηκεληνκαξκαξνθνλίαο 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ζα εθαξκφδνληαη παηεηά επηρξίζκαηα ηζηκεληνκαξκαξνθνλίαο. 

Γηα ηε δεχηεξε ζηξψζε (ιάζπσκα) ρξεζηκνπνηείηαη θνλίακα 450 kg θνηλνχ ηζηκέληνπ, 1,05 m
3
 

άκκνπ θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 0,07 m
3
 πνιηνχ αζβέζηε. Σν πάρνο ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο είλαη 

πεξίπνπ 15 mm. Ζ επηθάλεηα ηνπ ιαζπψκαηνο ραξάζζεηαη κε ην κπζηξί, ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη 
ππθλά δηαζηαπξνχκελεο γξακκέο. 

Ζ ηξίηε ζηξψζε ζα νινθιεξσζεί ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο θαη απνηειείηαη απφ θνλίακα κε 
αλαινγία θαη΄ φγθν 1 κέξνο ιεπθνχ ηζηκέληνπ αλά 2,5 - 3 κέξε καξκαξφζθνλεο κε ή ρσξίο 
πξνζζήθε νξπθηνχ ρξψκαηνο. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ζα επεμεξγαζηεί αξρηθά κε ην ηξηβίδη θαη θαηφπηλ 
ζα παηεζεί κε ην κπζηξί. 

9.5.4 Έηνηκα Δπηρξίζκαηα 

Ζ εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ επηρξηζκάησλ γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε ηνπο κε ηε ρξήζε ζσιήλα 
εθηφμεπζεο. Ζ απαηηνχκελε πνζφηεηα εθηνμεχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φπνπ έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί γαιβαληζκέλνη κεηαιιηθνί νδεγνί. ηε ζπλέρεηα δηαζηξψλεηαη ην επίρξηζκα. Ζ επφκελε 
ζηξψζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ιίγεο ψξεο αξγφηεξα ή ηελ επφκελε κέξα. Γεληθά γηα ηελ αλάκημε 
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ έηνηκσλ θνληακάησλ σο επηρξίζκαηα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί 
πηζηά ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Ζ πξνζζήθε ρεκηθψλ 
βειηησηηθψλ πξφζκηθησλ, ρσξίο ζρεηηθή νδεγία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ 
απαγνξεχεηαη. 
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Σα επηρξίζκαηα απφ αθξπιηθά θνληάκαηα εθαξκφδνληαη επί φισλ ησλ ζηαζεξψλ επηθαλεηψλ κε 
θαηάιιειε κέζνδν αλάινγα κε ηελ  πθή ηεο πξνο επίρξηζε επηθάλεηαο, ζε 2 ζηξψζεηο πεηαρηνχ  
θαη ηειηθήο ζηξψζεο πάρνπο 12mm – 15mm αλαιφγσο ησλ νδεγηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη  πξνο επίρξηζε επηθάλεηεο έρνπλ  κεγάιεο αλσκαιίεο, ζα πξνεγείηαη  ε 
δηάζηξσζε πξψηεο θαη δεχηεξεο ζηξψζεο κε αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηα ηθαλνχ πάρνπο θαη 
θαηφπηλ ζα δηαζηξψλεηαη ην αθξπιηθφ θνλίακα κε πάρνο 5mm – 6mm. 

9.6 Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ 

9.6.1 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ 

Γηα ηηο επηζηξψζεηο ησλ δσκάησλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεπθέο ή έγρξσκεο πιάθεο ηζηκέληνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Οη πιάθεο 
ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίζηξσζε δαπέδσλ, πξέπεη λα είλαη Α΄ δηαινγήο, 
αξίζηεο πνηφηεηαο, επζχγξακκεο, δίρσο ξσγκέο θαη κε νκνηφκνξθεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

Σν θνλίακα ζπγθνιιήζεσο ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ πξνο επίζηξσζε ησλ δσκάησλ πξέπεη λα είλαη 
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ 450kg ηζηκέληνπ. ε φηη αθνξά ζηελ παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο, ηηο αλαινγίεο 
ησλ αδξαλψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπγθφιιεζεο ηζρχνπλ ηα πεξί θνληακάησλ ηνπ ΑΣΟΔ. 

Ζ πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε απφ θάζε άρξεζην πιηθφ θαη 
ζσζηά αιθαδηαζκέλε. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ σο ηειηθή επίζηξσζε δψκαηνο γίλεηαη 
επί ηνπ γεσυθάζκαηνο πξνζηαζίαο. Σν θνλίακα ηεο επίζηξσζεο ησλ πιαθψλ ηζηκέληνπ 
(ηζηκεληνθνλία ησλ 450 kg) είλαη πάρνπο 2cm – 3cm πεξίπνπ. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ 
ηζηκέληνπ ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ  αξκψλ  (πάρνπο  
2mm). Ζ πιήξσζε ησλ αξκψλ ζα γίλεη κε ηζηκεληνπνιηφ ησλ 600kg ηζηκέληνπ. 

9.6.2 Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα 

Σα πιαθίδηα δαπέδνπ ζα είλαη κε εθπαισκέλα, ζχκθσλα κε ην ΔΝ 176, κε ρακειή 
πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα (<3%). Όζνλ αθνξά ηελ αληηνιηζζεξφηεηα, ηα πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο 
πγηεηλήο ζα είλαη Καηεγνξίαο Β ζχκθσλα κε ην DIN 51097, ελψ ζηηο αίζνπζεο θηηξίσλ 
εμππεξέηεζεο θαη ην εξγαζηήξην ζα είλαη θαηεγνξίαο R11, ζχκθσλα κε ην DIN 51130. Όπνπ 
δηαθηλνχληαη ρεκηθά (εξγαζηήξην, ρψξνη πξνεηνηκαζίαο ρεκηθψλ θηι.) ηα πιαθίδηα πξέπεη λα είλαη 
νμχκαρα. 

Σα πιαθίδηα ηνίρνπ ζα είλαη εθπαισκέλα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 177, κε κέηξηα 

πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα (3%  6%). 

Ζ πξνο επίζηξσζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξή, απαιιαγκέλε απφ θάζε άρξεζην πιηθφ θαη 
ζσζηά αιθαδηαζκέλε. 

Ζ εξγαζία πιήξσζεο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ησλ δαπέδσλ θαη ηνίρσλ (πάρνπο 3mm ζηα δάπεδα 
θαη 2mm ζηνπο ηνίρνπο) επηηξέπεηαη κεηά ην πξψην 24σξν κε ηα εηδηθά πιηθά αξκνιφγεζεο. Γηα 
επηθάλεηεο πνπ απαηηείηαη ρεκηθή ή κεραληθή αληνρή ησλ αξκψλ, απηνί πιεξνχληαη κε θαηάιιειν 
επνμεηδηθφ πιηθφ. 

Δθηφο ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ησλ πιαθηδίσλ, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ δαπέδσλ είλαη 
απαξαίηεηνη θαη νη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί δηαζηνιήο ηνπ δαπέδνπ, νη νπνίνη θαηαζθεπάδνληαη αλά 
20m

2
 έσο 25m

2
. 

9.6.3 Βηνκεραληθφ δάπεδν 

Σα δάπεδα απφ ζθπξφδεκα επηζηξψλνληαη κε ρεκηθφ ζθιεξπληηθφ απνηεινχκελν απφ εηδηθά 
πξφζκηθηα θαη βειηησηηθά, ραιαδηαθά αδξαλή θαη ηζηκέλην. Σν ζθιεξπληηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα έρεη 
ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 αληνρή ζε ζιίςε κεγαιχηεξε ησλ 800 kg/cm
2
 

 αληνρή ζε θάκςε κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 70 kg/cm
2
 

 κεγάιε αληνρή ζε θζνξά (πάρνο θζνξάο 0,05cm ζε δηαδξνκή 660m κε ηαρχηεηα 0,5 m/sec 
θαη θφξηηζε 0,5 kg/cm

2
 (5000 kg/m2) 
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 αληνρή ζε θξνχζε (κεηά 2000 θχθινπο) 30% απψιεηα βάξνπο 

 κέηξν ειαζηηθφηεηαο 28000 Ν/m
2
 (28 εκεξψλ) 

Σν ζθιεξπληηθφ πιηθφ κπνξεί, εθηφο ησλ ρξσζηηθψλ πιψλ, λα δερζεί θαη  ρεκηθά πξφζζεηα ψζηε  
λα κεησζεί ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε επηθαλεηαθή ζηεγαλνπνίεζε θαη ε 
αληνρή ηνπ πιηθνχ ζε θζνξά. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ  Τπεξεζία έγγξαθα 
πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ εθαξκνγή, ηε δνζνινγία θαη ινηπά 
ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζθιεξπληηθνχ. 

Όια ηα αδξαλή, νη πξνζκίμεηο ζα είλαη εγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα 
πηζηνπνηεηηθά. Οη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θάζε πιηθνχ ζα ηεξνχληαη απζηεξά. ε θάζε 
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο νπζίεο θαη ηα αδξαλή πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ ρξήζε πξνζκίμεσλ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί νζκέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ελνριήζεηο ζην ηειεησκέλν θηίξην. 

Σν ππφζηξσκα επί ηνπ νπνίνπ δηαζηξψλεηαη ην βηνκεραληθφ δάπεδν πξέπεη λα έρεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν ΚΣ 2016, αλεμάξηεηα απφ ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία πνπ 
πξνβιέπνληαη κε ην παξφλ άξζξν. 

πλνπηηθά ηα ζηάδηα εθαξκνγήο είλαη ηα αθφινπζα: 

i. δηακφξθσζε κε δνλεηηθφ πήρε ηεο επηθάλεηαο  

ii. δηαζπνξά ηνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (2/3 ηεο πνζφηεηαο), θαηά ην πξψην ζηάδην  

iii. επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα 

iv. δηαζπνξά ηνπ ππφινηπνπ ζθιεξπληηθνχ πιηθνχ (ππφινηπν 1/3 ηεο πνζφηεηαο) 

v. θηλίξηζκα ηεο επηθάλεηαο κε κεραληθφ ιεηαληήξα πξνο θαηαζθεπή ιείαο θαη 
αληηνιηζζεξήο επίζηξσζεο 

vi. ράξαμε θαη θνπή ησλ ςεπδναξκψλ, δηαηνκήο 5 mm x 10 mm (ε βάζνπο ίζνπ κε ην 
1/4 ηνπ ζπλνιηθνχ πάρνπο ηεο ηζηκεληνθνλίαο), ζε θάηλσκα πεξίπνπ 20 m

2
 - 25 m

2
 

Οη ςεπδναξκνί πιεξνχληαη κε αζθαιηηθφ πιηθφ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζηξσζεο ηνπ 
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ε δηαζηξσζείζα επηθάλεηα πξνο απνθπγή 
ξεγκαηψζεσλ: 

i. κε βξεγκέλεο ιηλάηζεο επί 7 εκέξεο, 

ii. απφ ηελ ειαθξά θπθινθνξία πεδψλ γηα άιιεο 36 h - 48 h 

iii. θαη απφ ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ γηα άιιεο 5 εκέξεο. 

Ζ ζηάζκε ησλ θαιπκκάησλ θαη εζράξσλ θξεαηίσλ θαη ζηθσληψλ δαπέδνπ ζα είλαη θαηά 5mm 
ρακειφηεξε απφ ηελ ζηάζκε ηνπ γχξσ δαπέδνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε ίζε ή πςειφηεξε. 

9.7 Κοςθώμαηα 

9.7.1 Φεπηφθαζεο 

Οη ςεπδφθαζζεο ησλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ θαη ησλ θνπθσκάησλ απφ αινπκίλην ζα είλαη απφ 
ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 2 mm δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π. Σα ζηδεξά πιαίζηα ησλ 
θνπθσκάησλ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα είλαη γαιβαληζκέλα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε. 

Ζ ζηεξέσζε ησλ ςεπδνθαζζψλ ζηα δνκηθά ζηνηρεία ζα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ 
απφιπηε ελζσκάησζε ηνπο ζε απηά. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ειάζκαηα 40mm x 5 mm θαη 
ηζηκεληνθνλίακα ή θνριίεο UPAT ή HILTI. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ζηδεξψλ ηκεκάησλ 
ηδηλεηηψλ, βηδψλ θηι, απηά ζα πξέπεη λα είλαη επηθαδκησκέλα ή ηνπιάρηζηνλ επηςεπδαξγπξσκέλα. 
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Ζ ζηεξέσζε ησλ πξνθίι αινπκηλίνπ ζηηο ςεπδφθαζζεο ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο 
ρξσκνληθειηνχρνπο θνριίεο. 

Σα ζεκεία ειεθηξνθφιιεζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα πξνζηαηεχνληαη κεηά ηελ ειεθηξνθφιιεζε κε 
δχν ζηξψκαηα αληηζθσξηαθνχ ή κε ςπρξφ γαιβάληζκα, ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο ςεπδφθαζζαο βάθεηαη ζε δχν ζηξψζεηο (ε κία ζην ζηδεξνπξγείν θαη ε 
άιιε ζην εξγνηάμην) κε έηνηκν αληηζθσξηαθφ ρξψκα κε βάζε ην ρξσκηθφ ςεπδάξγπξν. Σέινο πξηλ 
απφ ηε ζπλαξκνιφγεζε ε ςεπδφθαζζα βάθεηαη κε 2 ζηξψζεηο ρξψκαηνο αιθαιηθήο βάζεσο. 
Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ςεπδφθαζζσλ αινπκηλίνπ, εθ’ φζνλ πξνζαξκφδνληαη ζηηο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο θάζζεο. 

9.7.2 ηδεξά θνπθψκαηα 

Σα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλα 
απφ ειαηηψκαηα θαη αηέιεηεο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ  πίλαθα θνπθσκάησλ  ηεο 
Μειέηεο Δθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηηο παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ηα εμσηεξηθά ζηδεξά θνπθψκαηα, ε θάησ ηξαβέξζα ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αλνηγφκελνπ θχιινπ, ζα 
θέξεη λεξνρχηε απφ ιακαξίλα κε πξνεμνρή πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ηεο θάζζαο, ψζηε λα ηελ 
θαιχπηεη, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο. 

ηα θαησθάζηα ησλ εμσηεξηθψλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ, ζα ππάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε 
δηαηνκή απφ ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα ή πξνθίι, αλάινγνπ πάρνπο κε ηελ θάζζα ηνπ θνπθψκαηνο. 
ην θαησθάζη ζα ζπγθεληξψλνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ηα νπνία ζα απνκαθξχλνληαη κέζσ πξν- 
βιεπνκέλσλ νπψλ, εάλ πξνεγνχκελα δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί απν ην λεξνρχηε ηνπ θνπθψκαηνο. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηδεξψλ θνπθσκάησλ (παινζηαζίσλ, θεγγηηψλ θαη ζπξψλ), ζα 
ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθνειαζηηθά παξεκβχζκαηα ή πιαζηηθή καζηίρα γηα ηελ ζηεγαλφηεηα ησλ 
θνπθσκάησλ απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη απφ ηνλ αέξα. 

Σν θελφ κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαζζψλ ζα πιεξνχηαη κε ιεπηφξξεπζηε ηζηκεληνθνλία 
ησλ 600 kg ηζηκέληνπ. 

9.7.3 Κνπθψκαηα αινπκηλίνπ 

Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ απφ πξνθίι αινπκηλίνπ ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί πξντφληα εηαηξεηψλ αινπκηλίνπ, εγθεθξηκέλεο θαη αλαγλσξηζκέλεο 
απφ ηελ Τπεξεζία πνπ έρνπλ  πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη αληίζηνηρν ελδεηθηηθφ ζήκα, ηφζν γηα  
ηα πξντφληα δηέιαζεο φζν θαη γηα ηα πξντφληα αλνδίσζεο. 

Οη δηαηνκέο αινπκηλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θιεηζηέο αλνδησκέλεο, θαηάιιεινπ θξάκαηνο, 
απφ νινθιεξσκέλν ζχζηεκα (ζεηξά) αλαγλσξηζκέλνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Ζ εμσηεξηθή 
εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο ησλ δηαηνκψλ αινπκηλίνπ ζα είλαη ιεία, ρσξίο θπζαιίδεο, απνθινηψζεηο, 
ξσγκέο, ζηίγκαηα ή ίρλε δηάβξσζεο θαη ρσξίο ηνπηθέο ή νιηθέο κεηαβνιέο ηνπ ρξσκαηηζκνχ. 

Σα πξνθίι ησλ αινπκηλίσλ πξηλ απφ ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζα ππνβάιινληαη ζηε δηαδηθαζία 
ηεο επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο, κε αλνδηθή νμείδσζε ή κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. 

Ζ αλνδίσζε εθηειείηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12373 ή ηνπο θαλνληζκνχο EURAS- 
EWAA ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Αλνδησηψλ ή θαηά ηελ Qualanod. Ο βαζκφο αλνδίσζεο ζα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 25κm. 

Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή εθηειείηαη κε πνχδξα κεηαιινμεηδίνπ πνιπεζηεξηθή γηα ηηο εμσηεξηθέο ή 
εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κε ηε κέζνδν ηεο ειεθηξνζηαηηθήο απφζεζεο θαη πνιπκεξηζκέλα κε ζεξκηθή 
θαηεξγαζία, πάρνπο ζηξψζεο 60κm. 

Ο ηξφπνο ζηεξέσζεο ησλ θνπθσκάησλ ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ή/θαη ηηο 
νδεγίεο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Ο αξηζκφο ησλ παθηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ θνπθψκαηνο, απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, απφ ηα πιηθά απφ ηα νπνία 
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απνηειείηαη ην πιαίζην, απφ ην άλνηγκα θαη ηνλ ηξφπν ζηεξέσζεο ηνπ. Όιεο νη ζπλδέζεηο 
επηηπγράλνληαη κε ηα αληίζηνηρα εηδηθά ηεκάρηα θαη ηζρπξή επνμεηδηθή θφιια δχν ζπζηαηηθψλ, ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ην απαξακφξθσην θαη ε ζηεγαλφηεηα ησλ πιαηζίσλ. Σα θηλνχκελα ηκήκαηα 
δηαηνκψλ αινπκηλίνπ δελ εθάπηνληαη απ’ επζείαο κεηαμχ ηνπο, αιιά πάληνηε κέζσ εηδηθψλ 
παξεκβπζκάησλ. 

Σν θνπθψκαηα θαηαζθεπάδνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα κε επαξθείο αλνρέο 
(αέξαο δηαζηάζεσλ) θαη φπνπ απαηηείηαη, κε αξκνχο δηαζηνιήο ζηηο ζπλδέζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη 
ε ειεπζεξία κεηαθηλήζεσλ ιφγσ ζεξκηθψλ ζπζηνινδηαζηνιψλ (ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, 
επνρηαθψλ θαη εκεξήζησλ κεηαβνιψλ ησλ ζεξκνθξαζηψλ) ρσξίο λα πξνθαινχληαη ιπγηζκνί, 
παξακνξθψζεηο αξκψλ θηι. 

9.8 ηεγανώζειρ 

9.8.1 ηεγάλσζε δψκαηνο 

ην άβαην δψκα ζα αθνινπζήζεη ε εμήο ζεηξά εξγαζηψλ : 

 Πξνζεθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο θέξνπζαο πιάθαο απφ ζθφλεο θαη μέλα αληηθείκελα θαη ζηε 
ζπλέρεηα θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) απφ ηζηκεληνθνλία γηα άκβιπλζε ηεο 
γσλίαο κεηαμχ δψκαηνο θαη ζηεζαίνπ. 

 Δπάιεηςε (αζηάξσκα) ηεο θέξνπζαο πιάθαο ηνπ δψκαηνο κε ξεπζηφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα 
γηα ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ. 

 Σνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, θαηάιιεινπ 
πάρνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο. 

 Καηαζθεπή ζηξψζεο ξχζεσλ απφ ειαθξνζθπξφδεκα (π.ρ. πεξινπκπεηφλ) ειάρηζηνπ 
πάρνπο 4cm. 

 Μεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηνπ ειαθξνζθπξνδέκαηνο γίλεηαη  επάιεηςε ηεο επηθαλείαο θαη 
ησλ ζηεζαίσλ κε αζθαιηηθφ βεξλίθη θαη αθνινπζεί δηάζηξσζε ρσξίο θφιιεζε ηεο 
εμαεξηζηηθήο κεκβξάλεο. 

 Δπηθφιιεζε ζηεγαλνπνηεηηθήο ειαζηνεκεξνχο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα 
ηνπ δψκαηνο θαη κέρξη 15cm έσο 20cm επί ησλ θαηαθνξχθσλ επηθαλεηψλ. Σα αζθαιηφπαλα 
ζα αιιεινεπηθαιχπηνληαη ζε φιν ηνπο ην κήθνο θαηά 10cm θαη ζα θνιιεζνχλ κε θιφγηζηξν. 

 Γηάζηξσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε βφηζαια ή ηαξαηζφπιαθεο, αθνχ πξνεγεζεί εηδηθφ 
πξνζηαηεπηηθφ γεσυθαζκα πάλσ απφ ηελ ζηεγαλσηηθή ζηξψζε. 

9.8.2 ηεγάλσζε ζηέγεο 

Γηα ηελ ζηεγάλσζε θαη ζεξκνκφλσζε ηεο ζηέγεο πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο 

 Δπάλσ απφ πέηζσκα (ζαλίδσκα) ηεο ζηέγεο ηνπνζεηείηαη ην θξάγκα πδξαηκψλ παξάιιειε 
πξνο ηηο απνιήμεηο ηεο ζηέγεο (δει. θάζεηα πξνο ηηο ξχζεηο), μεθηλψληαο πάληα απφ ην 
ρακειφηεξν ζεκείν. Ζ κεκβξάλε ζηεξεψλεηαη κε μχιηλνπο πήρεηο επάλσ ζην πέηζσκα, αλά 
60cm πεξίπνπ. Ζ αιιεινεπηθάιπςε ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 10cm. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ, αλάκεζα ζην θελφ πνπ αθήλνπλ ηα 
περάθηα κεηαμχ ηνπο. Σν πάρνο ηεο ζεξκνκφλσζεο ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ζρεηηθή κειέηε. 
Σν χςνο ησλ πήρεσλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ, 
ψζηε λα παξεκβάιιεηαη ζηξψκα αέξα κεηαμχ ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηεο επφκελεο 
ζηξψζεο. 

 Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε ζεξκναλαθιαζηηθήο, πνπ ζηεξεψλεηαη κε κηα δεχηεξε ζεηξά 
μχιηλσλ πήρεσλ, νη νπνίνη θαξθψλνληαη ζηα ίδηα ζεκεία κε ηελ πξψηε ζεηξά πήρεσλ. 
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 Αθνινπζεί ε ηνπνζέηεζε κηαο ηξίηεο ζεηξάο μχιηλσλ πήρεσλ, θάζεηα πξνο ηε δεχηεξε ζεηξά 
πήρεσλ, αλά 30cm πεξίπνπ, επάλσ ζηελ νπνία παηάλε ηα θεξακίδηα. 

9.8.3 ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζε επαθή κε ην έδαθνο 

Οη πεξηκεηξηθέο επηθάλεηεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο  
πξηλ ηηο επηρψζεηο ζηεγαλνπνηνχληαη σο εμήο: 

 θξάγηζε ηπρφλ νπψλ, αξκψλ θηι. κε ηαρχππθην ηζηκέλην, θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο θαη 
δηαβξνρή ηεο κέρξη θνξεζκνχ 

 Γηάζηξσζε ηεο επηθαλείαο ζε δχν ζηξψζεηο κε επαιεηθφκελν ζηεγαλσηηθφ ηζηκεληνεηδέο 

 Γηακφξθσζε ζηξαγγηζηεξίνπ πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ ζπιινγή θαη δηάζεζε ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ 

 Σνπνζέηεζε γεσθάζκαηνο γηα ηελ πξνζηαζίνπ ζηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ θαη πξνζεθηηθή 
επίρσζε 

9.9 Υπωμαηιζμοί 

9.9.1 Τιηθά 

Ο Αλάδνρνο ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ρξσκάησλ 
πνπ πεξηέρεη ηνπο ρξσκαηηζκνχο γηα φια ηα ηειεηψκαηα θαη ηηο επηθάλεηεο ζηα πιαίζηα ηεο 
εγθεθξηκέλεο κειέηεο. ηνλ θαηάινγν απηφλ αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία γηα θάζε επηθάλεηα: 

 ε απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία 

 ε νλνκαζία θαη ν ηχπνο ηνπ ρξψκαηνο 

 ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ζηξψζεσλ. 

Σα αζηάξηα, νη πξψηεο θαη νη  ηειηθέο ζηξψζεηο γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζα πξνέξρνληαη  απφ 
ηνλ ίδην, αλαγλσξηζκέλν θαη εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία θαηαζθεπαζηή. 

Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζπκβαηά κε ηηο επηθάλεηεο, ζηηο 
νπνίεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ. Πξηλ ηελ νξηζηηθή επηινγή ησλ απνρξψζεσλ ησλ ρξσκαηηζκψλ 
ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ππνβνιή πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία δεηγκάησλ ρξσκάησλ 
ζε κηθξέο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ην ρξσκαηνιφγην RAL θαη πηζηνπνηεηηθψλ απφ θάζε πιηθφ. Ο 
έιεγρνο ησλ δεηγκάησλ αθνξά ζην ρξψκα θαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πιηθνχ. Σα πηζηνπνηεηηθά 
επηβεβαηψλνπλ φηη ηα πιηθά ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Ζ Τπεξεζία αθνχ 
επηιέμεη ηηο απνρξψζεηο θαη εγθξίλεη ηα πιηθά, δίλεη  έγγξαθε εληνιή ζηνλ  Αλάδνρν λα πξνβεί  
ζηελ πεξαηηέξσ εξγαζία ησλ ρξσκαηηζκψλ. 

9.9.2 Δθηέιεζε εξγαζηψλ 

Οη ρξσκαηηζκνί ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξγσγήο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αλάκημε αλνκνηνγελψλ πιηθψλ ρξσκαηηζκψλ. Σα πιηθά ρξσκαηηζκψλ ζα πξέπεη 
λα αλακηγλχνληαη θαιά ψζηε λα απνθηνχλ κία νκαιή ζπλνρή θαη ππθλφηεηα πξνηνχ 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, εθηφο αλ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο έρεη ππνδείμεη δηαθνξεηηθά. Πξηλ απφ ηελ 
αλάκημε γίλεηαη αθξηβήο ππνινγηζκφο ηεο πνζφηεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 
πνιιέο αλακίμεηο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνρξσκία. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ ζα γίλνληαη, εθφζνλ νη 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απφ 10°C - 40°C. Δξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ κεηαιιηθψλ 
επηθαλεηψλ δελ ζα δηεμάγνληαη, εάλ ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ κεηάιινπ είλαη κηθξφηεξε απφ 
3°C. Γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο πγξνπνίεζεο ησλ πδξαηκψλ επί ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο, 
επηηξέπεηαη ε δηεμαγσγή ρξσκαηηζκψλ κέρξη ζεξκνθξαζία 3°C κεγαιχηεξεο απφ ην ζεκείν 
πγξνπνίεζεο. 
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Οη ζηξψζεηο ησλ ρξσκαηηζκψλ εθαξκφδνληαη ζε θαζαξέο ζηεγλέο επηθάλεηεο ππφ μεξέο 
αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Κάζε ζηξψζε 
εθαξκφδεηαη κφλν αθνχ μεξαζνχλ νη πξνεγνχκελεο ζηξψζεηο. 

Σν ςηινζηνθάξηζκα εθηειείηαη κε πιαζηηθφ ζηφθν. Ο πιαζηηθφο ζηφθνο ελδείθλπηαη θαη γηα ηηο 
ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο θαη γηα θάζε άιιε εξγαζία πνπ εθηειείηαη κε πιαζηηθφ αζηάξσκα, ψζηε 
ε επηθάλεηα εθαξκνγήο ησλ πιαζηηθψλ ρξσκάησλ λα κελ έρεη ειαηψδε πθή. Αλ ην ςηινζηνθάξηζκα 
παξαιεηθζεί γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο εξγαζίαο, πξέπεη νπσζδήπνηε ην πιηθφ ηεο δεχηεξεο 
ζηξψζεο ζπαηνπιαξίζκαηνο λα έρεη αξθεηή πνζφηεηα ηεξεβηλζειαίνπ. 

Αλ κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε βαθήο δηαθξίλνληαη επηθαλεηαθέο αηέιεηεο, ζα πξέπεη απηέο πξηλ ηε 
δεχηεξε ζηξψζε λα επηδηνξζσζνχλ θαη ε δεχηεξε ζηξψζε λα αθνινπζήζεη κεηά ηελ πιήξε 
μήξαλζε ηεο πξψηεο θαη ηνλ θαζαξηζκφ απφ ζθφλεο θαη άιιεο νπζίεο ηεο επηθάλεηαο. Αλ 
δηαπηζησζεί ε παξνπζία κπθήησλ, ιφγσ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, κεηά ηελ πξψηε ζηξψζε 
ρξψκαηνο νη επηθάλεηεο πιέλνληαη κε εηδηθά κπθεηνθηφλα δηαιχκαηα. 

Σν επηζπκεηφ ηειηθφ πάρνο ηνπ ρξψκαηνο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή πνιιψλ 
ζηξψζεσλ ηνπ πιηθνχ θαη φρη κε ηελ εθαξκνγή κηαο παρηάο ζηξψζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία επηβάιιεη ζηνλ Αλάδνρν λα θαιχςεη κε άιιν ρξσκαηηζκφ κηα ήδε 
ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ην λέν ρξσκαηηζκφ λα 
εθαξκφζεη ζηξψζεηο ζηεξεσηηθήο νπζίαο. 

Σα ρξψκαηα δελ εθαξκφδνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ειαηηψκαηα: 

 καιαθφ, θζαξκέλν επίρξηζκα 

 πγξφ επίρξηζκα 

 πγξή μπιεία 

 ιηπαξφηεηα ή ζθνπξηά 

9.9.2.1 Πξνεηνηκαζία 

Ο Αλάδνρνο πξνεηνηκάδεη ηηο επηθάλεηεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
ησλ ρξσκάησλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ αθαηξνχληαη απφ ηηο πξνο 
ρξσκαηηζκφ επηθάλεηεο ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα πνπ δελ πξφθεηηαη λα ρξσκαηηζηνχλ (εμαξηήκαηα 
παξαζχξσλ, ζπξψλ, πιαθίδηα απφ ειεθηξηθέο πξίδεο, δηαθφπηεο θηι),  ηα νπνία ζα 
επαλαηνπνζεηνχληαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Όιεο νη νπέο, ξσγκέο, αξκνί πνπ είλαη 
ειαηησκαηηθνί θαη άιια ειαηηψκαηα ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ επηθαλεηψλ επηδηνξζψλνληαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο εξγαζίαο. 

Ακέζσο πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ θαζαξίδνληαη φιεο νη επηθάλεηεο, έηζη ψζηε λα αθαηξείηαη ε 
ζθφλε, ηπρφλ αθαζαξζίεο θαη ραιαξά πιηθά. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα 
απνκαθξχλνληαη ηα ππνιείκκαηα πξνεγνχκελσλ ρξσκάησλ απφ ηελ επηθάλεηα κε ζθιεξή 
κεηαιιηθή βνχξηζα ή κε έθπιπζε λεξνχ ή αηκνχ ππφ πίεζε ή κε ακκνβνιή. Ο θαζαξηζκφο ησλ 
επηθαλεηψλ απφ αέξηνπο ή αεξφθεξηνπο ξχπνπο (αηζάιε, ζθφλε θηι) γίλεηαη ζπλήζσο κε λεξφ απφ 
θάησ πξνο ηα πάλσ. ε δχζθνιεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  λεξφ ππφ πίεζε θαζψο  
θαη θαηάιιεια απνξξππαληηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κχθεηεο ζηελ επηθάλεηα, 
επηβάιιεηαη πιχζηκν κε κπθεηνθηφλν. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ραιαξψλ πιηθψλ απφ ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο γίλεηαη κε ζθπξί (καηζαθφλη), 
ελψ ζε μχιηλεο επηθάλεηεο επηηπγράλεηαη κε θιφγα θακηλέηνπ, ε νπνία έρεη ην πιενλέθηεκα φηη 
μεξαίλεη ηελ επηθάλεηα. ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη ζπγρξφλσο λα γίλεηαη εθηξάρπλζε ηεο 
επηθάλεηαο κε παιφραξην, ζκπξηδφπαλν ή ακκνβνιή γηα ηελ αχμεζε ηεο πξφζθπζεο. 

Ζ πξνεηνηκαζία κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ γηα ην ρξσκαηηζκφ ηνπο αθνινπζεί ηα πξφηππα ΔΝ ISO 
8501, 8502 θαη ηα ΔΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927. Σν ζηαζεξνπνηεηηθφ πδαηνδηαιπηφ πιηθφ 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ ησλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ 
θαηαζθεπψλ ησλ θηηξίσλ, ψζηε ε νπνηαδήπνηε ζθνπξηά λα κεηαηξέπεηαη ζε ζπκπαγέο θαη  ζηαζεξφ 
θηικ, επαιείθεηαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ θνπθσκάησλ θαη ινηπψλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ 
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πξηλ απφ ην ρξσκαηηζκφ ηνπο, εθφζνλ ππάξμνπλ ίρλε ζθνπξηάο, ζχκθσλα ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 
παξφληνο, ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
ζηαζεξνπνηεηηθνχ πιηθνχ γίλεηαη κε ξνιφ ή πηλέιν (15 m

2
/kg - 20 m

2
/kg), αθνχ πξνεγνπκέλσο 

απνκαθξπλζεί ε ζαζξή ζθνπξηά. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζθνπξηάο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ, 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αιιαγή ηνπ ρξψκαηνο ηεο ζθνπξηαζκέλεο επηθάλεηαο απφ θαθέ-θφθθηλν ζε 
κπιε-καχξν θαη νινθιεξψλεηαη ζε 2 h - 3 h, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο θαη ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο.  ηε ζπλέρεηα ε ζηαζεξνπνηεκέλε επηθάλεηα 
επαιείθεηαη κε κίλην θαη ηνλ ηειηθφ ρξσκαηηζκφ ηεο. ε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ θαηεξγαζία ε 
ζθνπξηά παξακέλεη, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε 
κεραληθφ ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

9.9.2.2 Υξσκαηηζκφο Δμσηεξηθψλ Δπηθαλεηψλ 

Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ρξσκαηηζκνχο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ζα είλαη 
πδαηηθήο δηαζπνξάο, κηθξνπνιπκεξηζκέλν ειαζηνκεξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ξεηίλε, ζε κνξθή 
καιαθήο πάζηαο θαη ζα παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 αλζεθηηθφ ζηνπο αηκνχο, ζηα αιθάιηα, ζηα νμέα θαη ζηα απνξξππαληηθά θαη δελ ζα επηηξέπεη 
ηελ δηείζδπζε ηνπ λεξνχ 

 αληνρή ζε έληνλεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζηελ επίδξαζε ππεξχζξσλ θαη ππεξησδψλ 
αθηηλνβνιηψλ ή αλ ην έξγν είλαη παξαζαιάζζην, αληνρή ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ 
– θαηά ΔΛΟΣ 824) θαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 εμαηξεηηθή αληνρή θαη πξφζθπζε ζε επηθάλεηεο κε απμεκέλε αιθαιηθφηεηα (ηζηκέλην, 
ακηαληνηζηκέλην, ηζηκεληνθνλία θηι) θαηά ΔΛΟΣ 788 θαη ΔΛΟΣ 856 

 αληνρή ζηελ ηξηβή θαηά ΑSΣΜ D-2486 (πξφηππε δνθηκή) θαη ΔΛΟΣ 788 

 κε εχθιεθην θαη κε ηνμηθφ 

 ζα αλαραηηίδεη ηε ζπγθξάηεζε ησλ αθαζαξζηψλ θαη ηεο κνχριαο 

 ζα έρεη κφληκε ειαζηηθφηεηα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα ζπζηειιν-δηαζηέιιεηαη ρσξίο λα 
ξεγκαηψλεηαη 

 ζα αλαπλέεη αθήλνληαο ηνπο πδξαηκνχο ηνπ ππνζηξψκαηνο λα ην δηαπεξάζνπλ θαη λα 
εμέιζνπλ 

 δελ ζα εκθαλίδεη ξσγκέο, θνπζθψκαηα ή μεθινπδίζκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ  πιηθνχ  γίλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε πηλέιν, ξνιφ, βνχξηζα ή πηζηφιη, αξαησκέλν  
ή φρη αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο. Ζ αλαινγία θαηαλάισζεο ηνπ 
ρξψκαηνο αλά m

2
 δίλεηαη απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε 

ζηαζεξή, ζηεγλή επηθάλεηα. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ είλαη ε αθφινπζε: 

 Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ιάδηα, ιίπε, αθαζαξζίεο, θζνξέο, ζθφλε, πνχδξα 
ζθπξνδέκαηνο θαη θάζε μέλε νπζία. ηελ πεξίπησζε εκθάληζεο κνχριαο ή αληνχζαο 
πγξαζίαο ή πγξαζίαο ιφγσ ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ εθαξκφδεηαη εηδηθφ κπθεηνθηφλν 
πιαζηηθφ ρξψκα. 

 Αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε εηδηθφ αζηάξη (ηνπ ίδηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο),εθφζνλ 
θξηζεί απαξαίηεην αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ηεο επηθάλεηαο. 

 Δθαξκνγή ηνπ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ δεχηεξε ζηξψζε εθαξκφδεηαη αθνχ έρεη 
ζηεγλψζεη πιήξσο ε πξψηε. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ δελ πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξν ησλ 7 εκεξψλ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη εηδηθή πξνζηαζία ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ έλαληη 
βξνρήο, εθαξκφδεηαη πάλσ απφ ηελ ηειηθή ζηξψζε ρξσκαηηζκνχ, κηα ηειηθή ζηξψζε 
δηαθαλνχο, ζηεγαλσηηθνχ, ζηιηθνλνχρνπ πιηθνχ. 
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9.9.2.3 Πιαζηηθνί Υξσκαηηζκνί 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα είλαη ε αθφινπζε: 

 ιείαλζε ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ απφ θάζε αλσκαιία κε ζπάηνπια 

 ειαθξφ ηξίςηκν κε παιφραξην, θαζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε θαη ηηο ζαζξέο νπζίεο θαη 
ζηνθάξηζκα 

 αζηάξσκα κε εηδηθφ αζηάξη, ζε 2 ζηξψζεηο κε ηε ρξήζε πηλέινπ, ξνινχ ή βνχξηζαο 

 ςηινζηνθάξηζκα κε θαζαξφ ζηφθν θαη επεμεξγαζία ησλ ςηινζηνθαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε 
εηδηθή ςήθηξα (μεζθνλίζηξα) 

 εθαξκνγή ηνπ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο ηνπ αζηαξηνχ θαη ησλ 2 ζηξψζεσλ ρξψκαηνο. 

9.9.2.4 Πιαζηηθνί παηνπιαξηζηνί Υξσκαηηζκνί 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ζπαηνπιαξηζηψλ ρξσκαηηζκψλ κε πιαζηηθφ ρξψκα είλαη ε αθφινπζε: 

 Ξχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε ζπάηνπια. 

 Καζαξηζκφο απφ ηε ζθφλε. 

 Υξσκαηηζκφο κε δχν ζηξψζεηο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο (ζπαηνπιάξηζκα) κε εκίξξεπζην κίγκα 
«αληνπί». 

 Δθαξκνγή ηνπ πιαζηηθνχ ρξψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 
ηνπ θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζηξψζεηο. 

9.9.2.5 Πιαζηηθά Σζηκεληνρξψκαηα 

Σα ηζηκεληνρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ εκθαλψλ ζθπξνδεκάησλ. Οη 
επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ηζηκεληνρξψκαηα πξέπεη λα είλαη χθπγξεο. Ο Αλάδνρνο ζα δίλεη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ μεθαινππψκαηνο ηεο επηθάλεηαο απφ ζθπξφδεκα 
θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ, ψζηε ε αιθαιηθφηεηα ηεο επηθάλεηαο λα είλαη  κέζα ζηα επηηξεπφκελα απφ  
ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ρξψκαηνο φξηα. 

Σν ρξψκα ζα είλαη πδαηνδηαιπηφ κε αθξπιηθή πξψηε χιε. Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πιαζηηθψλ 
ηζηκεληνρξσκάησλ είλαη ε αθφινπζε: 

 ςηινζηνθάξηζκα, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηπρφλ κηθξνθσιηέο ή άιιε αηέιεηα 

 θαζαξηζκφο απφ ζθφλεο, μέλα ζψκαηα θαη ηπρφλ ιίπε θαη ιάδηα 

 εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε αξαίσζε 15% - 20% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

 ε επφκελε ζηξψζε κε αξαίσζε 5%- 10% λεξνχ ή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο. 

9.9.2.6 Διαηνρξσκαηηζκνί ηδεξψλ Δπηθαλεηψλ 

Πξνβιέπεηαη ε αθφινπζε ζεηξά εξγαζηψλ: 

 ηξίςηκν ηεο επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα ή ζκπξηδφπαλν θαη θαζαξηζκφο ηεο απφ 
ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

 δχν ζηξψζεηο κίλην 

 ζπαηνπιάξηζκα ζε δχν ζηξψζεηο κε κίγκα αληνπί θαη ςηινζηνθάξηζκα (θαη ηα δχν κφλν γηα 
ηνπο ζπαηνπιαξηζηνχο ειαηνρξσκαηηζκνχο) 

 ρξσκαηηζκφο κε ειαηφρξσκα δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα, 
ηξίςηκν θάζε ζηξψζεο, πιελ ηεο ηειεπηαίαο, κε ιεπηφθνθθν γπαιφραξην. 
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ηηο ζηδεξέο επηθάλεηεο πνπ ρξσκαηίδνληαη κε ξηπνιίλε, ε εθαξκνγή ησλ ζηξψζεσλ κίληνπ, γίλεηαη 
κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο. Μεηά ηελ  μήξαλζε ηεο γίλεηαη ζπαηνπιάξηζκα, φπσο παξαπάλσ,  θαη 
επίηξηςε κε παιφραξην. Ζ ινηπή δηαδηθαζία είλαη φκνηα κε απηή ηεο εθηέιεζεο ρξσκαηηζκψλ 
ξηπνιίλεο ζε μχιηλεο επηθάλεηεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ειαηνρξσκαηηζκψλ επηθαλεηψλ πνπ δέρνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ρξψκαηα θσηηάο. Μεηά ην ηξίςηκν ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ή 
ζκπξη- δφπαλν αθνινπζεί αζηάξσκα κε ρξψκα θσηηάο, ζηνθάξηζκα θαη ηειηθή βαθή ησλ 
επηθαλεηψλ κε ξηπνιίλε θσηηάο ζε δχν ζηξψζεηο. 

9.9.2.7 Βεξληθψκαηα ηδεξψλ Δπηθαλεηψλ 

Πξνβιέπεηαη ε αθφινπζε ζεηξά εξγαζηψλ: 

 θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε ζπξκαηφβνπξηζα θαη ζκπξηδφραξην ή ζκπξηδφπαλν απφ 
ζθνπξηέο, ζθφλεο, ιάδηα 

 κία ζηξψζε κίλην κε πιηθφ ειαηνρξψκαηνο κίληνπ 

 επίζηξσζε κε αληηζθσξηαθφ αζηάξη πξνεξγαζίαο (γηα πιαζηηθά βεξληθψκαηα), κεηά ηελ 
μήξαλζε ηεο ζηξψζεο ηνπ κίληνπ ή ελαιιαθηηθά κηα ζηξψζε βειαηνχξαο, ψζηε ην πιαζηηθφ 
ρξψκα λα κελ εθαξκνζηεί ζε ειαηψδεο ππφζηξσκα 

 δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο ή πιαζηηθνχ ρξψκαηνο, κε πηζηφιη ή / θαη πηλέιν 

 εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο ζε κηα ζηξψζε. 

ηνπο ρξσκαηηζκνχο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθηεινχκελνη κε βεξληθνρξψκαηα 
αινπκηλίνπ, πνπ εθαξκφδνληαη ζε νξαηνχο ζηδεξνζσιήλεο χδξεπζεο ή αεξηζκνχ ή ρπηνζηδήξνπο 
ζσιήλεο απνρέηεπζεο ή ζε εμσηεξηθά ηνηρψκαηα ζηδεξψλ δεμακελψλ θαη  ζε θαπλνζπιιέθηεο. 
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ βεξληθνρξψκαηνο αινπκηλίνπ εθηειείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ 
ζηξψζε κίληνπ, εθηφο αλ ε επηθάλεηα είλαη γαιβαληζκέλε. 

Οη θνηλνί ρξσκαηηζκνί κε ληνπθνρξψκαηα εθαξκφδνληαη ζε πξνεηνηκαζκέλε επηθάλεηα θαηά ηα 
πξναλαθεξφκελα (θνηλνί ειαηνρξσκαηηζκνί). Δθαξκφδεηαη κία ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο κίληνπ θαη 
ζηε ζπλέρεηα ζε δχν ζηξψζεηο ληνπθνρξψκαηνο.  Μεηά απφ θάζε ζηξψζε, πιελ  ηεο ηειεπηαίαο,  
ζα επαθνινπζεί ηξίςηκν κε ιεπηφθνθθν παιφραξην (Νν 2 - Νν 0) θαη ςηινζηνθάξηζκα. 

9.9.2.8 Αζβεζηνρξσκαηηζκνί 

Σα αζβεζηνρξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρξσκαηηζκφ νξνθψλ θαη ηνίρσλ βνεζεηηθψλ 
ρψξσλ, απνζεθψλ θηι. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Δθαξκφδνληαη ζε ηξαρείεο 
επηθάλεηεο θαη αθνχ απηέο έρνπλ ηξηθηεί κε ρφξηηλε βνχξηζα ζε πνιιέο, ιεπηέο ζηξψζεηο κε 
βνχξηζα ή πηλέιν. 

9.9.2.9 Αλάγιπθνη Υξσκαηηζκνί (ξειηέθ) 

Αλάγιπθνη ρξσκαηηζκνί (ξειηέθ) ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο. Ο 
ρξσκαηηζκφο απηφο εθαξκφδεηαη απεπζείαο επί ηνπ επηρξίζκαηνο ρσξίο ηελ παξεκβνιή άιινπ 
ππνζηξψκαηνο. Γηα ηα ξειηέθ ηζρχεη ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 924 

Αληί γηα ηε ρξήζε αζηαξηνχ, εθαξκφδεηαη σο πξψηε ζηξψζε ζηελ επηθάλεηα κε ρνληξφ πηλέιν ή 
θνηλφ ξνιφ ην ίδην ην ρξψκα, αξαησκέλν κε λεξφ θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
παξαγσγήο ηνπ. 

Ζ δεχηεξε ζηξψζε είλαη απηή πνπ δίλεη ηελ αλάγιπθε φςε ζηελ επηθάλεηα θαη εθαξκφδεηαη ρσξίο 
αξαίσζε ηνπ ρξψκαηνο (ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ρνλδξφ «κπηκπίθη») κε εηδηθφ ξνιφ γηα ξειηέθ 
(αθξψδεο ή ζθνπγγάξη), πάληα απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, κεηά ηελ πιήξε μήξαλζε ηεο πξψηεο 
ζηξψζεο. 

Αλ ρξεηάδνληαη επηδηνξζψζεηο, γίλνληαη πάληα κε ην ίδην πιηθφ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε 
απνθνιιήζεσλ) θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ρξσκαηίδεηαη κε αθξπιηθφ ή αληηκνπριηθφ 
ηζηκεληφρξσκα. 
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9.9.3 Πξνζηαζία 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί ηνπο ρξσκαηηζκνχο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ, εθηφο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο θζνξέο, θηι. δελ νθείινληαη ζε ιάζε θαη παξαιείςεηο  
πνπ αθνξνχλ ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο, θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 
ρξσκάησλ, αιιά ζε ζπλεζηζκέλε ρξήζε ησλ ρψξσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ επηθαλεηψλ θαη άιισλ 
νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο ρξσκαηηδφκελεο επηθάλεηεο (απφ ρηππήκαηα, πηηζηιίζκαηα θηι). Δίλαη 
επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία παινπηλάθσλ κε γξακκψζεηο, παινπηλάθσλ κε επεμεξγαζία 
ακκνβνιήο θαη αδηαθαλψλ (ηξηκκέλσλ) παινπηλάθσλ απφ ηα ιηπαξά ζπζηαηηθά ησλ ρξσκαηηζκψλ. 
Σα κέηξα πξνζηαζίαο ηζρχνπλ κέρξη ηελ πιήξε πεξάησζε θαη παξάδνζε ηεο εξγαζίαο ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε. Ζ πνηφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ ζπλζεθψλ ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ηεο πξνφδνπ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ  θαη  ηεο γεληθήο θαηάζηαζεο  ησλ 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. Θα ηνπνζεηνχληαη ζήκαηα «Πξνζνρή Υξψκαηα» ζην ρψξν θαη εθφζνλ 
θξηζεί απαξαίηεην ηνπνζεηνχληαη θαη πξνζηαηεπηηθά εκπφδηα. 

Ο θάζε ρψξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξσκαηηζκνχ πξνζηαηεχεηαη απφ ηε ζθφλε απ’ νπνπδήπνηε 
θαη αλ πξνέξρεηαη απηή. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ εηδηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ςεθαζηήξσλ (πηζηφιηα ςεθαζκνχ) θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή. 
Οη απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηε ρξήζε ησλ ςεθαζηήξσλ θαη ησλ εθηνμεπηήξσλ ζα αθνινπζνχλ ην 
πξφηππν ΔΝ ISO 1953. 

 Σν πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ςεθαζηήξεο πξέπεη λα θνξάεη πξνζηαηεπηηθά πξνζσπεία 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ζπλερήο θαη επαξθήο αεξηζκφο ησλ θιεηζηψλ ρψξσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε ςεθαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ δεμακελψλ, θαη άιισλ παξφκνησλ 
πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ δεηείηαη ε γλψκε κεραληθνχ αζθαιείαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
απαηηνχκελνπ αεξηζκνχ. Ζ εξγαζία εθηειείηαη ππφ ηε ζπλερή παξνπζία εληεηαικέλνπ 
αηφκνπ, ην νπνίν είλαη εθηφο ηνπ θιεηζηνχ ρψξνπ θαη έρεη ζπλερή νπηηθή επαθή κε ηα 
ηεθηαηλφκελα κέζα ζην ρψξν. 

 Ο αεξηζκφο ειέγρεηαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη φηη φινη νη ρψξνη έρνπλ 
αεξηζηεί πιήξσο, πξηλ επηηξαπεί ην θάπληζκα, ε θσηηά ή ε ρξήζε εμνπιηζκνχ πνπ κπνξεί 
λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξεο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ κε ακκνβνιή, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα 
είλαη εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαηηνχκελν πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. 

9.9.4 Έιεγρνη 

Πξηλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ επηζεσξείηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη απφ εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο ε 
θαηάζηαζε ηνπ ρξψκαηνο κέζα ζην δνρείν, αθφκα θαη αλ έρεη ειεγρζεί θαη εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο. 
Σν πιηθφ απνξξίπηεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Αλ έρεη δεκηνπξγεζεί παρηά κεκβξάλε απφ ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα, ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
πιηθνχ κέζα ζην δνρείν (πέηζηαζκα). 

 Αλ έρεη επέιζεη ρεκηθή αληίδξαζε ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ κε άιια ζπζηαηηθά ηνπ ρξψκαηνο 
πνπ δεκηνπξγνχλ εκη-ζθιεξπκέλνπο ζβψινπο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εμνπδεηεξσζνχλ 
θαη λα επαλακηρζνχλ κε ην ππφινηπν πιηθφ (δειαηηλνπνίεζε ή πήμηκν). 

 Αλ εθιχνληαη αέξηα πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμχ ζπζηαηηθψλ ηνπ 
πιηθνχ. ρεηηθέο ελδείμεηο είλαη θπζαιίδεο αεξίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ θαη πηζαλά 
αζπλήζεο νζκή. ηα πιαζηηθά ρξψκαηα ε έθιπζε αεξίσλ κπνξεί λα είλαη έλδεημε φηη ην 
πιηθφ ππέζηε αξθεηέο ελαιιαγέο ςχρνπο - ζέξκαλζεο. 
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 Αλ ππάξρεη εθηεηακέλε θαζίδεζε, δειαδή θαζίδεζε ησλ ρξσζηηθψλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ 
δνρείνπ, ζε ζεκείν πνπ ην ζηεξενπνηεκέλν ρξψκα λα κελ δηαιχεηαη κε ηηο ζπλήζεηο 
αλαδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Μηθξήο έθηαζεο θαζηδήζεηο είλαη αλακελφκελεο ζηα πεξηζζφηεξα 
ρξψκαηα, αιιά ε ρξσζηηθή πνπ έρεη θαζηδάλεη, πξέπεη θαλνληθά λα δηαιχεηαη ακέζσο κε 
αλάδεπζε ή αλαηάξαμε. 

Οη ηειεησκέλεο επηθάλεηεο επηζεσξνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα πεξίζζεηα πιηθνχ πνπ δελ 
δηαζηξψζεθε ή / θαη απνξξνθήζεθε νκνηφκνξθα, πηλειηέο, δηαθνξέο ζην ρξψκα, ζηελ πθή θαη ζηελ 
ηειηθή εκθάληζε. Οη ρξσκαηηζκνί θξίλνληαη απνξξηπηένη φηαλ: 

 νη επηδηνξζψζεηο δηαθξίλνληαη έζησ θαη ακπδξά 

 ε επηθάλεηα δηαθξίλεηαη θάησ απφ ην ρξψκα, φηαλ δειαδή ην ρξψκα είλαη δηαθαλέο 
(«θάγθξηζκα»). 

 ην ρξψκα ηεο ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηαο δελ είλαη ηειείσο νκνηφκνξθν 

 παξνπζηάδεη έζησ θαη κηθξήο έθηαζεο θζνξέο (ηξηρνεηδείο ξσγκέο, απνθφιιεζε, παξνπζία 
θπζαιίδσλ θηι) 

 δηαθξίλνληαη νη «καηίζεηο» ησλ ηκεκάησλ ηνπ ρξψκαηνο κηαο επηθάλεηαο 

 δηαθξίλνληαη νη δηαδξνκέο ηνπ πηλέινπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάζηξσζε 

 νη γξακκέο ζπλάληεζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ δελ είλαη ηειείσο 
επζχγξακκεο 

 ε πθή, ή ε απφρξσζε δελ είλαη απηή πνπ απαηηείηαη απφ ηε κειέηε ή / θαη ηελ Τπεξεζία 

 ην πάρνο θαη ε επηθάλεηα θάιπςεο θάζε ζηξψζεο δελ είλαη νκνηφκνξθα 

 ηα θελά, νη πφξνη θαη νη ξσγκέο ησλ πξνο ρξσκαηηζκφ ηνηρνπνηηψλ δελ έρνπλ πιεξσζεί 

 ε εξγαζία ζηηο γσλίεο, ζηηο αθκέο, ζηηο ζπγθνιιήζεηο, ζηηο ζπλδέζεηο, ζηηο ξσγκέο θηι δελ 
είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηελ εξγαζία ζηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο 

 ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ησλ αξκψλ έρνπλ ρξσκαηηζηεί 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα επηδηνξζψζεη ηηο αηέιεηεο θαη ηηο επηθάλεηεο, ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε 
θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

9.10 Η/Μ εγκαηαζηάζειρ κηιπιακών έπγων 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
θηηξηαθψλ έξγσλ, δειαδή: 

 πιήξε δίθηπα απνρέηεπζεο, χδξεπζεο, εμαεξηζκνχ, απνξξνήο νκβξίσλ κε ηνπο πδξαπιηθνχο 
ππνδνρείο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (ληπηήξεο, ιεθάλεο αζηαηηθνχ ή επξσπατθνχ ηχπνπ, 
θαδαλάθηα πιχζεσο, νπξεηήξηα, λεξνρχηεο, ληπηήξεο εξγαζηεξίσλ, πδξνπίδαθεο, 
πνδφινπηξα, SINK, κπαηαξίεο, θάλνπιεο, ζηθψληα, βαιβίδεο, θαζίζκαηα ιεθαλψλ, εηαδέξεο, 
θαζξέπηεο, ζαπνπλνζήθεο, αληιίεο θηι.) 

 ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο (πιαζηηθνί ζσιήλεο πίεζεο 6atm, γαιβαληζκέλνη 
ζηδεξνζσιήλεο ππεξβαξέσο ηχπνπ - πξάζηλε εηηθέηα, ηζηκεληνζσιήλεο, κνιπβδνζσιήλεο 
θηι.), 

 ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα θαη κέζα ζχλδεζεο (θξεάηηα κε ρπηνζηδεξά δηπιά θαιχκκαηα, 
γσλίεο, ηαπ, κνχθεο, θαπέιια εμαεξηζκνχ, κπαηαξίεο ληπηήξσλ θαη θαηαησληζηήξσλ, 
δηαθφπηεο, βάλλεο ζηθψληα, νρεηνί, θαλάιηα, εζράξεο θαλαιηψλ, εζράξεο νκβξίσλ, ηαξαηζν-
κφιπβα θηι.) 

 ηνπο ρξσκαηηζκνχο (ηειηθφ ρξψκα δηθηχνπ χδξεπζεο κπιέ) 

 θαη θάζε άιιε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη. 
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Σεύσορ 5. Γενικέρ Πποδιαγπαθέρ 

Σεχρνο 5.1. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

Όπνπ απαηηείηαη, ν Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηελ θεληξηθή 
ζέξκαλζε ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, δειαδή: 

 πιήξεο θαηαζθεπή ιεβεηνζηαζίνπ (ιέβεηεο, θαπζηήξεο, κνλάδα αληιίαο ζεξκφηεηαο, 
κνλάδεο επεμεξγαζίαο αέξα, θπθινθνξεηέο, θαπλαγσγνί, 

 θαπλνδφρνο, 

 δεμακελέο DIESEL, 

 φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο, 

 ζπιιέθηεο, βάλλεο, ζσιελψζεηο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηι. 

 ζσιελψζεηο ππέξ βαξέσο ηχπνπ (πξάζηλε εηηθέηα), 

 ζεξκαληηθά ζψκαηα κε ηα ζηεξίγκαηα, ηηο βάλλεο, 

 εμαξηήκαηα ζπλδέζεσλ θαη δηαθιαδψζεσλ, δνρεία δηαζηνιήο θηι.), 

 θαζψο θαη ηηο ζσιελψζεηο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο γηα ηελ δηαλνκή θαχζηκνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα θαηαζθεπάζεη θαη ζα παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δειαδή ζσιελψζεηο, θαιψδηα, αγσγνί θνπηηά δηαθιαδψζεσλ, 
εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, θσηηζηηθά ππξαθηψζεσο κε ηνπο ιακπηήξεο θαη ηα θαιχκκαηα, θσηηζηηθά 
θζνξηζκνχ κε ηνπο ιακπηήξεο, ηνπο εθθηλεηέο, ηνπο ππθλσηέο, θσηηζηηθά γηα ηνλ εμσηεξηθφ 
θσηηζκφ κε ηνπο ιακπηήξεο, εμαεξηζηήξεο, ζεξκνζίθσλεο, ξεπκαηνδφηεο αζθαιείαο γηα ηα 
γξαθεία, ηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα, ειεθηξηθνί πίλαθεο ηχπνπ STAB ή παξεκθεξείο (κεηά ησλ 
απαξαηηήησλ δηαθνπηψλ, αζθαιείαο, αζθαιεηνδηαθνπηψλ, ξειέ δηαθπγήο, ζπξψλ, ελδεηθηηθψλ 
ιπρληψλ), ειεθηξηθνί δηαθφπηεο, ειεθηξηθά θνπδνχληα, ηειεθσληθφ δίθηπν, ηξίγσλν γείσζεο, 
θσηηζκφ αζθαιείαο, ππξνζβεζηήξεο, πίλαθεο ζπλαγεξκνχ (φπνπ απαηηνχληαη), θαζψο θαη θάζε 
άιιε εξγαζία, πιηθά θαη κηθξνυιηθά, πνπ απαηηνχληαη. 
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1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1.1 Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην έξγν. 
Όινο ν εμνπιηζκφο, θχξηνο θαη βνεζεηηθφο, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ παξνχζα 
Πξνδηαγξαθή θαη κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255 
«Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ». 

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα ειιεληθά πξφηππα (ΔΛΟΣ). Ζ αλαθνξά ζηηο 
παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο ζε άιια δηεζλή πξφηππα (DIN, BS θηι.), είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκεηήο 
πνηφηεηαο θαη ν Αλάδνρνο κπνξεί λα εθαξκφζεη ελαιιαθηηθά πξφηππα, εθ’ φζνλ απηά είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο παξνχζεο 
Πξνδηαγξαθέο. 

(1) Δμνπιηζκφο είλαη θάζε κεράλεκα ή δηάηαμε, πνπ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κε ην δνκηθφ 
έξγν ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη, κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πξνδηαγεγξακκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. 

(2) Μνλάδα επεμεξγαζίαο είλαη ην δνκηθφ έξγν πνπ καδί κε ην ζχλνιν ηνπ εγθαζζηάκελνπ ζε 
απηφ εμνπιηζκνχ ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζαλ κία εληαία βαζκίδα επεμεξγαζίαο θαη είλαη δηαθξηηή 
απφ άιιεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη αλάληε ή θαηάληε (π.ρ. εζράξσζε, 
εμάκκσζε, πξσηνβάζκηα θαζίδεζε, βηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο, δεπηεξνβάζκηα θαζίδεζε, 
ρψλεπζε, αθπδάησζε θηι.). 

(3) Ολνκαζηηθή θφξηηζε YN είλαη ε κέζε θφξηηζε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πιήξεο θνξηίν. 

(4) Μέγηζηε θφξηηζε Ymax είλαη ε θφξηηζε αηρκήο πνπ ζέηεη ηνλ εμνπιηζκφ «εθηφο ιεηηνπξγίαο», 
γηα παξάδεηγκα ε ηηκή ζηελ νπνία ξπζκίδεηαη ν δηαθφπηεο ππεξθφξηηζεο. 

(5) πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο KA είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ηελ  επίδξαζε  
ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ζηνλ θηλεηήξα ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο 
αζθαιείαο δίδεη έκκεζεο ή άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θφξηηζε, ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο  
θαη ηελ ζεξκνθξαζία θαη είλαη ν ζπληειεζηήο πνπ ζπζρεηίδεη ηελ θφξηηζε κε ην νξηαθφ θνξ- 
ηίν (load capacity). 

(6) Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ είλαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε νλνκαζηηθή 
θφξηηζε κέρξηο φηνπ έλα εμάξηεκά ηνπ θαηαζηξαθεί. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δελ 
πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνλ ρξφλν ζπληήξεζεο, νχηε κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, πνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο. 

(7) Σν θνξηίν ζάξσζεο [Ν/m] είλαη ην θχξην ιεηηνπξγηθφ θνξηίν ζε έλαλ ζαξσηή θαη είλαη ην 
θνξηίν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ηιχνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θίλεζή ηνπ 
ζαξσηή κέζα ζην λεξφ. 

1.2 Γεληθέο απαηηήζεηο 

O εμνπιηζκφο, ζα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην ISO 
9001, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ο εμνπιηζκφο πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα  έρεη 
απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, λα είλαη αλζεθηηθφο θαη απιφο 
ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ, θαη λα παξέρεηαη ζηελ αγνξά επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ.  χκθσλα κε  ηελ ΔΝ 
12255-1, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο 
θαιχπηεηαη απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα 10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ ζεηξά παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη 
ζχκθσλνο κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζην 
εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην εξγνηάμην θαη νη επί ηφπνπ εξγαζίεο ζα 
πεξηνξίδνληαη ζηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε κηθξέο κφλν πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
ηερληθήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο. Σν θηλίξηζκά ηνπ ζα είλαη πξψηεο 
εκπνξηθήο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη πξαθηηθέο. 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια γηα ηελ  εξγαζία γηα 
ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαηλνχξγηα θαη πξψηεο εκπνξηθήο πνηφηεηαο, ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ρσξίο 
ειαηηψκαηα θαη επηιεγκέλα γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζπληήξεζε. 

Όια ηα εμαξηήκαηα, πνπ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηελ επεμεξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ  ηξηβή θαη  ζηελ  δηάβξσζε θαη λα δηαηεξνχλ 
ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη γήξαλζε απφ ηνλ θαηξφ, ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δηάβξσζεο πνπ ζα νθείιεηαη ζηελ επαθή 
δηαθνξεηηθψλ κεηάιισλ. Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη επαθή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ  
κεηάιισλ, ηα κέηαιια απηά ζα επηιέγνληαη έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο ζηελ 
ειεθηξνρεκηθή ζεηξά λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5 mV. Δάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, νη 
επηθάλεηεο επαθήο ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν κεηάιισλ ζα είλαη επηκεηαιισκέλεο (γαιβαληζκέλεο), ή 
επεμεξγαζκέλεο θαηά άιιν ηξφπν έηζη ψζηε ε δηαθνξά δπλακηθνχ λα έρεη ειαηησζεί κέζα ζηα 
επηηξεπηά φξηα, ή ελαιιαθηηθά ηα δχν κέηαιια ζα είλαη κνλσκέλα κεηαμχ ηνπο. 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαβξσηηθφ ή εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φξνπο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. Όια ηα 
παξφκνηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηνχκελα, αθξηβή θαη εληφο 
ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ αλνρψλ, έηζη ψζηε ηα αληαιιαθηηθά λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ρσξίο 
θακία δπζθνιία. 

Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο ππεξβνιηθνχο θξαδαζκνχο θαη κε ηνλ 
ειάρηζην δπλαηφ ζφξπβν. Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κέξε ζα είλαη θαιά δπγνζηαζκηζκέλα, ηφζν 
ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά, έηζη ψζηε, φηαλ πεξηζηξέθνληαη κε ηηο θαλνληθέο ηαρχηεηεο θαη θνξηίν, 
λα κελ παξνπζηάδνπλ θξαδαζκνχο. 

Όια ηα κέξε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ θζνξά ή δεκηέο ιφγσ ζθφλεο, ζα είλαη 
ηειείσο θιεηζηνχ ηχπνπ κε πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα. 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, κεραλήκαηα πνπ ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα ζε ρψξνπο φπνπ ζα ππάξρεη πξνζσπηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλήζσλ δηεξγαζηψλ 
ιεηηνπξγίαο, ζα είλαη ζρεδηαζκέλα ή ζα θέξνπλ ζηγαζηήξεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην 
πξνζσπηθφ  δελ  ζα  ππφθεηηαη  ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ηζνδχλακν ζε ζηάζκε ζπλερνχο ήρνπ ησλ     
75 dB (A), φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν ISO 1990. 

Ο εμνπιηζκφο πνπ επηηειεί παξφκνηα ιεηηνπξγία ζα είλαη ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη θαηαζθεπήο θαη ζα 
είλαη πιήξσο αληαιιάμηκνο, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηα αλαγθαία απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ. Απηφ 
ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα είδε φπσο θηλεηήξεο, εμνπιηζκφο πηλάθσλ, φξγαλα, ρεηξηζηήξηα, βαιβίδεο θαη 
ειεθηξνλφκνη. 

1.3 Γηαζηαζηνιόγεζε εμνπιηζκνύ 

χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο δηαζηαζηνιφγεζεο, 
πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ: 

i. Φνξηία (θηλεηά, ιεηηνπξγηθά θηι.) 

ii. Φνξηίζεηο (νλνκαζηηθή, κεγίζηε, εθηάθηνπ αλάγθεο) 

iii. πληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (service factor) 

iv. Σξφπνο ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ΔΝ 60034-1 

v. Βαζκφο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ, ζχκθσλα κε ΔΝ 60529 
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vi. Γηάξθεηα δσήο εμνπιηζκνχ 

Σν σθέιηκν θνξηίν ζηηο θηλνχκελεο γέθπξεο ζα ιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 1,50 kN/m
2
. 

ηηο γέθπξεο, ην κέγηζην βέινο θάκςεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ κε εμαίξεζε ηνπ 
θηλεηνχ θνξηίνπ, δελ πξέπεη  λα μεπεξλά ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο. Ο θνξέαο ζα πξέπεη 
λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε θάησ απφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία 
ηνπ ζαξσηή θαη λα κελ πξνθαιείηαη κφληκε παξακφξθσζε ηεο γέθπξαο. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε, πνπ ζα αζθείηαη ζην ζθπξφδεκα, απφ ηνπο ηξνρνχο ησλ γεθπξψλ 
δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ: 

 250 Ν/cm2 ζε πεξίπησζε ειαζηηθψλ ηξνρψλ 

 500 Ν/cm2 ζε πεξίπησζε ηξνρψλ απφ πνιπνπξεζάλε 

ηελ πεξίπησζε ηξνρψλ απφ πνιπνπξεζάλε ζα πξέπεη ην ζθπξφδεκα λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
ραιχβδηλν θχιιν, ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Σν πιάηνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ ηξνρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ίζν κε  
ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα, ζχκθσλα κε ΔΝ 12255-1: 

Πίλαθαο 1 : Πιάηνο θαη ε δηάκεηξνο ησλ ηξνρψλ ηνπ εμνπιηζκνχ 

Δίδνο ηξνρνύ Διάρηζην πιάηνο [mm] Διάρηζηε δηάκεηξνο [mm] 

θηλεηήξηνο 75 300 

κε θηλεηήξηνο 50 200 

θαηεπζπληήξηνο 50 200 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ιεηηνπξγηθήο αζθαιείαο (service factor) 
ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο  κε  1,50.  χκθσλα  κε  ηνλ  Πίλαθα  Α.1  ηεο 
ΔΝ 12255-1 ε δηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ 5 θαηεγνξίεο: 

Πίλαθαο 2 : Γηάξθεηα δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

Καηεγν- 
ξία 

Γηάξθεηα δσήο 
[h] 

Βαζκίδα 
θαηαπφλεζεο 

Γηάξθεηα ιεη- 
ηνπξγίαο 

Φφξηηζε Σαρχηεηα Παξαδείγκαηα 

1 - αζήκαληε κηθξή κηθξή κηθξή  

2 10.000 κηθξή κηθξή κέζε ηπραία Δζράξεο 

3 20.000 θαλνληθή 
κέζε πςειή ηπραία Δζράξεο 

κεγάιε κέζε ηπραία αξσηέο 

4 50.000 πςειή κεγάιε πςειή ηπραία Αεξηζηήξεο 

5 80.000 
εμαηξεηηθά 

πςειή 
κεγάιε πςειή ηπραία 

Δηδηθέο ε- 
θαξκνγέο 

1.4 Γηαδηθαζία έγθξηζεο πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ 

Κάζε πιηθφ ε εμνπιηζκφο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα 
απφξξηςεο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ή/θαη εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε πνηφηεηα ή ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη κε ηθαλνπνηεηηθά ή αλεπαξθή γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ φινπ έξγνπ θαη 
ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο : 

i. ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν ηχπνο 

ii. ηερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο 

iii. πίλαθαο ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

iv. ηα πιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία 

v. ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη νη δηαζηάζεηο 

vi. ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ 
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vii. εηθνλνγξαθεκέλα έληππα (prospectus) 

viii. πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξνχζεο Πξνδηαγξαθέο 

Πξηλ απφ ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 
παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ. 

1.5 πζθεπαζία θαη απνζηνιή 

Ο εμνπιηζκφο, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή ζην εξγνηάμην, ζα 
πξέπεη λα έρεη επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο θαη ησλ ηπραίσλ δεκηψλ, πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλέγεξζε ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηα παξαπάλσ θαη ζα πξέπεη λα πξνκεζεχζεη φια 
ηα απαξαίηεηα κέζα θαη πιηθά (θηβψηηα ζπζθεπαζίαο θηι.) θαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα, έηζη 
ψζηε ν εμνπιηζκφο λα θζάζεη ζην εξγνηάμην άζηθηνο θαη ρσξίο δεκηέο. 

Ζ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αληέμεη ζε ηπρφλ 
θαθνκεηαρεηξίζεηο θαηά ηελ κεηαθνξά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη λα 
είλαη θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε. Όια ηα αληηθείκελα ζα καξθάξνληαη θαζαξά, έηζη ψζηε λα 
αλαγλσξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ζπζθεπαζίαο, πνπ ζα βξίζθεηαη κέζα ζε αδηάβξνρν θάθειν. Σα 
θηβψηηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζεκεία αλαγλψξηζεο, πνπ λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ θάθειν ζπζθεπαζίαο 
θαη λα καξθάξνληαη κε αδηάβξνρε κπνγηά, ψζηε λα θαίλεηαη ην βάξνο ηνπο θαη ηα ζεκεία 
ζηεξέσζεο ησλ ιαβψλ. 

Οη θιάληδεο, νη δηθιείδεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε μχιηλνπο δίζθνπο, 
πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλνη κε πξνζσξηλά κπνπιφληα (ηα νπνία φκσο δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά 
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ), ή κε άιιεο δφθηκεο κεζφδνπο. Σα δηάθνξα κηθξνυιηθά φπσο 
ρηηψληα, δαθηχιηνη, ηζηκνχρεο, θνριίεο, πεξηθφριηα θηι., ζα ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη, ηα φξγαλα θηι. πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηεξεσκέλνη κε θνριίεο ή/θαη ζθηγθηήξεο 
κεηαθνξάο κε επδηάθξηηε ζήκαλζε, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε θίλεζε ησλ θηλεηψλ κέξσλ ηνπο. 

Δμνπιηζκφο, πνπ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, φπσο είλαη νη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, νη 
δηαθφπηεο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, ηα φξγαλα θαη νη πίλαθεο, ηα ζηνηρεία κεραλψλ θηι., ζα 
πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα κε θχιια αινπκηλίνπ ή πνιπαηζπιελίνπ, εξκεηηθά θιεηζκέλα ζηηο 
ζπλδέζεηο ηνπο θαη ε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κε θαηάιιειν πγξνζθνπηθφ πιηθφ. 

Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη, εάλ ηνπ δεηεζεί,  
λα αλνίμεη ην νπνηνδήπνηε θηβψηην ή ζπζθεπαζία γηα έιεγρν απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη κεηά λα πξνβεί 
ν ίδηνο ζηελ επαλαζπζθεπαζία ηνπ. 

 

1.6 Κηλεηήξεο - Μεησηήξεο 

1.6.1 Γεληθά 

Οη θηλεηήξεο θαη νη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο 
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. 

1.6.2 Κηλεηήξεο 

Οη πεξηειίμεηο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη θαηάιιειεο ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην έξγν θαη θαηάιιεια ζπλδεδεκέλεο ψζηε λα αληέρνπλ 
ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φινη νη θηλεηήξεο ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ξνπή 
εθθίλεζεο ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 150% ηεο ξνπήο ππφ πιήξεο θνξηίν. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
πεξηνξίδεηαη ε ξνπή εθθίλεζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εθθηλεηψλ θαη κεζφδσλ εθθίλεζεο. 
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Σα ηεξκαηηθά θπηία ησλ ππνβξπρίσλ  θηλεηήξσλ  ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο πδαηνζηεγαλά. Όιεο  
νη πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο, εθηφο απφ ηηο πνιχ κηθξέο, ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 
εμαξηήκαηα αλπςψζεψο ηνπο. Οη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη επίζεο λα 
θέξνπλ κέζα πξνζηαζίαο απφ αηπρήκαηα, ζε πεξίπησζε επαθήο αηφκσλ κε δηάθνξα θηλνχκελα ή 
ειεθηξνθφξα κέξε. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 60529. Γεληθά 
θαη εθ’ φζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ, θηλεηήξεο 
πνπ εγθαζίζηαληαη ζην χπαηζξν ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θπζηθφ αεξηζκφ ή απηναεξηδφκελνη θαη  
βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Κηλεηήξεο πνπ εγθαζίζηαληαη  ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη  λα 
πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια απφ ηελ πγξαζία θαη λα αεξίδνληαη κε θπζηθφ αεξηζκφ ή λα είλαη 
απηναεξηδφκελνη κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 44. Κηλεηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηβάιινλ 
αλαζπκηάζεσλ (εθξεθηηθψλ αεξίσλ) πξέπεη λα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 
50014. 

Σξηβείο. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο, νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο, πξέπεη λα 

θέξνπλ ηξηβείο ηθαλνχο ψζηε λα αληέρνπλ ζε φιεο ηηο αθηηλσηέο ή αμνληθέο σζήζεηο. Οη νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο πεξηζηξεθφκελεο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ θπιηλδξηθνχο ή έλζθαηξνπο ηξηβείο 
ιηπαηλφκελνπο κε γξάζζν. Μεγάινη θαηαθφξπθνη θηλεηήξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ αεξνςπρψκελνπο 
ιηπαηλφκελνπο ηξηβείο. Όινη νη ηξηβείο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ελαληίνλ εηζρψξεζεο ζθφλεο  
ή λεξνχ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Κξαδαζκνί. Σα πεξηζηξεθφκελα ηκήκαηα φισλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα. 

Θεξκηθή πξνζηαζία. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, θάζε θηλεηήξαο ηζρχνο κεγαιχηεξεο 
απφ 5 ΖΡ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, κε ηξεηο αληρλεπηέο, έλα γηα θάζε θάζε ηεο 
πεξηέιημεο ησλ θηλεηήξσλ. Σν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ πίλαθα ηνπ 
εθθηλεηή θαη ζα ειέγρεη ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο πεξηειίμεσο, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία βνεζεηηθά 
θπθιψκαηα ή ζχζηεκα θηλδχλνπ ζηηο θαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο. 

Πηλαθίδεο. Όιεο νη ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πηλαθίδεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο φπσο π.ρ. ηάζε, ηχπν ιηπαληηθψλ, κφλσζε, κέγηζηε ζεξκνθξαζία, θηι. 

Σεξκαηηθά. Όιεο νη πεξηζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε 
ηεξκαηηθά θπηία γηα θαιψδηα ηζρχνο, θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη 
λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιεια ηεξκαηηθά θπηία γεηψζεσο. 

Χξνκεηξεηέο. Θα ππάξρνπλ σξνκεηξεηέο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα φινπο  

ηνπ ειεθηξνθηλεηήξεο. 

Γηαθόπηεο αζθαιείαο. Δθ’ φζνλ ν δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν δηαθφπηεηαη  ε ηάζε ζηνλ  θηλεηήξα 
δελ είλαη ζε απφζηαζε κέρξη 2 κέηξα θαη νξαηφο απφ ηε ζέζε ηνπ θηλεηήξα, πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη 
θνληά ζηνλ θηλεηήξα δηαθφπηεο κε ηνλ νπνίν ζα δηαθφπηεηαη  ε ηξνθνδφηεζε ηνπ  ξεχκαηνο ζηνλ 
θηλεηήξα. Ο δηαθφπηεο απηφο ζα είλαη ηχπνπ αθαηξεηνχ θιεηδηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα καληαιψλεηαη 
ε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο. 

ε θηλεηήξεο πνπ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη θνληά απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε θπζηθή ζέζε ηνπο ην 
αλσηέξσ θπηίν κε θιεηδί ζα δηαζέηεη επηπιένλ θαη κπνπηφλ start. 

Ιζρύο ειεθηξνθηλεηήξσλ. Ζ ηζρχο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 
ηζρχνο ιεηηνπξγίαο ηε θηλνχκελεο κεραλήο θαη ησλ ηπρψλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχκθσλα 
κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο, ε 
ζπλερήο κέγηζηε θφξηηζε θάζε θηλεηήξα ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ παξαθάησ 
Πίλαθα : 

 

 

 

 

 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ει. 9 

 

 

Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

Πίλαθαο 4 : Μέγηζηε θόξηηζε θηλεηήξα 

Κηλεηήξαο Ιζρύο 

Κηλεηήξαο ηζρχνο κέρξη 75 kW 
10% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε 
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο 

Κηλεηήξαο 
75 kW 

ηζρχνο άλσ ησλ 5% κεγαιχηεξε ηζρχο απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθψκελε 
ππφ νπνηαδήπνηε ζπλζήθε ιεηηνπξγίαο 

1.6.3 Μεησηήξεο 

Οη κεησηήξεο ζα είλαη εληειψο ζηεγαλνί, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεινη γηα ζπλερή θαη βαξηά 
ιεηηνπξγία. Θα θέξνπλ έλζθαηξνπο ή θπιηλδξηθνχο ηξηβείο. Σα σζηηθά θνξηία ζα θέξνληαη απφ 
θαηάιιεινπο σζηηθνχο θσληθνχο ηξηβείο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε 
επηζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηηβαξνχο θξίθνπο αλχςσζεο. 

Οη άμνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα ζηεγαλνπνηνχληαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, ψζηε λα 
παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθνχ θαη ε είζνδνο ζθφλεο, άκκνπ θαη πγξαζίαο. Οη νπέο ή νη 
ζσιήλεο εμαεξηζκνχ ζα ζθξαγίδνληαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο νπζηψλ πνπ ξππαίλνπλ ην 
ιηπαληηθφ. 

Οη κεησηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ειαίνπ θαηάιιεια 
πξνζηαηεπκέλεο κε ελδείμεηο γηα ηελ αλψηεξε θαη θαηψηεξε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο θαη πιήξσζεο 
θαζψο επίζεο θαηάιιεια πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. 

Ζ ιίπαλζε ησλ ηξηβέσλ θηι. ζα γίλεηαη είηε κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ είηε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο 
ηξνθνδνζίαο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην ιηπαληηθφ νπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αξρηθφ 
γέκηζκα θαη πνπ νξίδεηαη ζηηο νδεγίεο ζπληήξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα παξαηεηακέλε 
ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο κέρξη 45°C ρσξίο λα πξνθαιείηαη ππεξζέξκαλζε. 

Ζ ςχμε κπνξεί λα γίλεηαη δηα κεηαθνξάο απφ ην θέιπθνο ηνπ κεησηήξα αιιά ρσξίο ηε βνήζεηα 
πηεξπγίσλ ςχμεσο ή αλεκηζηήξσλ. Άιια θαηάιιεια κέζα ςχμεο ζα εμαζθαιίδνληαη αλάινγα κε 
ηελ εθαξκνγή. Σν εμσηεξηθφ ηνπ κεησηήξα ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ ζθφλε ή απφ νπζίεο πνπ 
καδεχνπλ πγξαζία. 

ηελ πηλαθίδα ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεησηήξσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηή νη νλνκαζηηθέο ηαρχηεηεο ησλ αμφλσλ, ε ηζρχο εμφδνπ θαη ε κέγηζηε επηηξεπηή 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

1.6.4 Πξνθπιαθηήξεο 

Καηάιιεινη πξνθπιαθηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε φινπο ηνπο κεραληζκνχο θίλεζεο. Όια ηα 
εμαξηήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη ή εθηεινχλ παιηλδξνκηθέο θηλήζεηο, νη ηκάληεο θίλεζεο θηι., ζα 
πξνθπιάζζνληαη κε ηξφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ Τπεξεζία θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηφζν ηνπ 
πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Οη πξνθπιαθηήξεο πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιειεο θαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη εχθνια κεηαθηλήζηκνη, ψζηε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηνλ 
εμνπιηζκφ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξψηα λα αθαηξεζεί ή λα κεηαθηλεζεί θαλέλα απφ ηα βαζηθά 
ζηνηρεία ηνπ. 

1.7 Δξγαιεία – Αληαιιαθηηθά – Ληπαληηθά 

1.7.1 Γεληθά 

O Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ εξγαιεία, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά 
ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία φινπ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνχ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν «ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαζψο θαη ηελ «ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο εγθαζηάζηαζεο απφ ηνλ 
Αλάδνρν» εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη έλα ιεπηνκεξή 
πίλαθα ησλ ιηπαληηθψλ, εξγαιείσλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
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1.7.2 Δξγαιεία 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη κέζα ζε κεηαιιηθφ θνπηί κε θιεηδαξηά δχν πιήξεηο ζεηξέο ραιχβδηλσλ 
θιεηδηψλ θαηάιιεισλ γηα φια ηα πεξηθφριηα ηνπ εμνπιηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνριηψλ 
παθηψζεσο θαη ησλ θνριηψλ ησλ ζπλδέζκσλ. Απφ ηηο ζεηξέο απηέο ε κία ζα έρεη αλνηθηά θιεηδηά 
θαη ε άιιε θιεηζηά ηχπνπ δαθηπιίνπ. Θα παξαδψζεη επίζεο θάζε άιιν εηδηθφ εξγαιείν, π.ρ. 
εμνιθείο θηι. πνπ απαηηείηαη γηα ηε γεληθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη έλα γξαζαδφξν 
ρεξηνχ γηα θάζε είδνο ιηπαληηθνχ. 

1.7.3 Ληπαληηθά 

Ο Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηα πξνηεηλφκελα ιηπαληηθά θαη  αλαιψζηκα πιηθά, ζε πνζφηεηεο πνπ 
ζα επαξθνχλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ «δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο» εθηφο εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειάρηζηνη δπλαηνί ηχπνη θαη δηαβαζκίζεηο ιηπαληηθψλ, νη νπνίνη 
πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη εχθνια δηαζέζηκνη ζηελ ηνπηθή αγνξά. ε ηεκάρηα ηνπ Ζ/Μ 
εμνπιηζκνχ γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη πίλαθα εγθεθξηκέλσλ ιηπαληηθψλ - αληηςπθηηθψλ - 
γξάζζσλ, ζα πξέπεη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ιηπαληηθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα. 
Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο ιηπαληηθψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO. 

Οη γξαζαδφξνη ζα έρνπλ ζθαηξηθή θεθαιή θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πξνζηηέο ζέζεηο. Όπνπ 
κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πνιιά ζεκεία γξαζαξίζκαηνο, ζα ζηεξεσζνχλ ζε πιάθα ζπζηνηρίαο, 
ζηαζεξήο θαηαζθεπήο θαη θάζε ζεκείν ιίπαλζεο ζα ζεκεηψλεηαη κε επθξηλή επηγξαθή. Μφληκε θαη 
επθξηλή επηγξαθή πξέπεη λα έρεη θαη θάζε ζπζθεπή ιίπαλζεο. 

Θα πξέπεη λα πξoβιεθζνχλ δηαηάμεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο ππεξιίπαλζεο. Ζ ιίπαλζε κε γξάζζν, 
ζα γίλεηαη θαηά πξνηίκεζε κε πίεζε θαη κε ζχζηεκα πνπ δελ απαηηεί ξχζκηζε θαη επαλαγφκσζε 
πάλσ απφ κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Σα δνρεία, πνπ ζα πεξηέρνπλ ην ιηπαληηθφ ζα έρνπλ δείθηεο ζηάζκεο απφ γπαιί θαη φπνπ απηφ δελ 
είλαη εθηθηφ, βέξγα ζηάζκεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη νη δείθηεο ζα είλαη εχθνια νξαηνί απφ 
ηελ ζηάζκε εξγαζίαο θαη ζα δείρλνπλ ηελ ζηάζκε ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, πνπ πηζαλφλ λα 
επηθξαηνχλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππ’ φςε εμνπιηζκνχ. 

Οη δείθηεο ζα κπνξνχλ λα απνζπλαξκνινγνχληαη εχθνια γηα θαζαξηζκφ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, φια ηα κεραλήκαηα θαη ν 
επηκέξνπο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε θαηλνχξγηα ιηπαληηθά. 

1.7.4 Αληαιιαθηηθά 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, αρξεζηκνπνίεηα θαη αληαιιάμηκα κε ηα ηεκάρηα πνπ 
πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ, θαη ζα θέξνπλ εκθαλείο ελδείμεηο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο θαη ηνλ 
πξννξηζκφ ηνπο. 

Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
εμνπιηζκνχ, πξέπεη λα εηνηκάζεη ιεπηνκεξή θαηάινγν κε ηα απαηηνχκελα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ζε εηήζηα βάζε θαη ζα αλαθέξεη ηπρφλ απαηηήζεηο 
γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο θαη ζα ππνδείμεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε/ρξεζηκνπνίεζε αληαιιαθηηθψλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν Αλάδνρνο ζα πξνκεζεχζεη αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα 
πνπ ζα θαιχπηνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 
«δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο». 

Σα αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε μχιηλα θηβψηηα θαηά ηξφπν θαηάιιειν γηα 
καθξνρξφληα απνζήθεπζε θάησ απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη λα έρνπλ επαξθή πξνζηαζία θαηά ηεο δηάβξσζεο, ηεο πγξαζίαο, ηεο 
ζεξκνθξαζίαο, ησλ κπθήησλ, ησλ επηβιαβψλ δψσλ θαη ησλ εληφκσλ. 

ηα θηβψηηα ζα είλαη αλεμίηεια καξθαξηζκέλα ζηα Διιεληθά ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπο. Σα 
θηβψηηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα ψζηε λα δηεπθνιχλεη ην άλνηγκα ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπαζίαο. 
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Όηαλ ζε θηβψηην έρνπλ ζπζθεπαζζεί πεξηζζφηεξα απφ έλα αληαιιαθηηθά ζα ππάξρεη ζην εμσηεξηθφ 
ηνπ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη κέζα ιεπηνκεξήο θαηάινγνο. 

1.8 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ 

1.8.1 Γεληθά 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, αλέγεξζεο θαη ηελ 
ζέζε ηνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

1.8.2 Απνζήθεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην εξγνηάμην 

Ο Αλάδνρνο κε δηθά ηνπ κέζα θαη επζχλε ζα εμαζθαιίζεη επαξθή ρψξν γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 
εμνπιηζκνχ κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην εξγνηάμην. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εηνηκάζεη 
θαηάιιειν πξφγξακκα παξαδφζεσλ, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ  θαη  ηνπ 
εμνπιηζκνχ λα είλαη ζπκβαηή κε ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ζην εξγνηάμην. 

Ζ Τπεξεζία ζα εμεηάζεη ηνπο δηαηηζέκελνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο θαη ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ 
ηξφπν θαη ηε ζεηξά πνπ ζα αθνινπζήζεη ε εγθαηάζηαζε, ψζηε ν εμνπιηζκφο λα κπνξεί λα 
εγθαζίζηαηαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο παξελνριήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο, αθνινπζψληαο ην γεληθφ 
πξφγξακκα θαηαζθεπήο. 

Σα κέζα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη γεληθά λα ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο : 

 Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ, ζε 
θαζαξφ, θαιά αεξηδφκελν θαη ρσξίο πγξαζία ζηεγαζκέλν ρψξν. 

 Σα απνζεθεπφκελα αληηθείκελα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια δηαηεηαγκέλα, ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε αλεχξεζε ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξέο. 

 Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια ζηεξίγκαηα γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. 

 Ζ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ  πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα κελ ππνβάιινληαη ζε ππεξβνιηθέο θαηαπνλήζεηο θαη λα κελ θζείξεηαη ε βαθή θαη 
ην θηλίξηζκα ηνπο. 

 Όια ηα πεξηζηξεθφκελα κεραληθά κέξε ζα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα. 

 Οη πιαζηηθνί ζσιήλεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Σα κεηαιιηθά αληηθείκελα δελ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη απ’ επζείαο πάλσ ζην έδαθνο. 

1.8.3 Δμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 

Σα κπνπιφληα, νη βίδεο θαη α παμηκάδηα πξέπεη λα έρνπλ θαιφ θηλίξηζκά θαη αληνρή θαηά ηεο δηά- 
βξσζεο φζε θαη ηα πιηθά ην νπνία ζα ζηεξεψζνπλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή 
δηαθνξεηηθά κέηαιια, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο κνλσηηθέο ξνδέιεο θαη πεξηθφριηα. 

Όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο δηάβξσζεο,  ηα κπνπιφληα θαη  νη αθέθαινη θνριίεο ζα ζρεδηαζηνχλ, ψζηε 
ε ηάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην κπνπιφλη θαη ηα παμηκάδη λα κελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο ηάζεο ηνπ 
θξίζηκνπ ζεκείνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο εθαξκνγήο. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ζπζηήκαηα αζθάιηζεο θαη 
αληηδνλεηηθέο δηαηάμεηο. Μπνπιφληα αγθχξσζεο ηχπνπ δηαζηνιήο ή ξεηίλεο γηα ζηεξίμεηο ζε 
ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα έρνπλ αλνρή απφζρηζεο φρη κηθξφηεξε απφ ηελ αληνρή εθειθπζκνχ ηνπ 
κπνπινληνχ. 

Όια ηα κπνπιφληα, παμηκάδηα θαη νη βίδεο πνπ πξφθεηηαη λα ξπζκίδνληαη ή αθαηξνχληαη ζπρλά θαηά 
ηελ δηάξθεηα ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ θαζψο θαη απηά πνπ έρνπλ δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ Μ14 
ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο πξέπεη λα είλαη εκθαλψο καξθαξηζκέλα γηα λα εμαζθαιηζζεί ε 
ζσζηή επηηφπηα ζπλαξκνιφγεζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνπιφληα πεξλνχλ απφ θέξνληα κέιε θαηαζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θσληθέο ξνδέιεο (taper washers), ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα κεηαδίδεηαη ξνπή θάκςεο ζην 
κπνπιφλη. 

1.8.4 Εεκηέο θαη κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία απφ ηξίηνπο 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν εμνπιηζκφο, πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ζα ηχρεη ηεο ζσζηήο 
κεηαρείξηζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

Γηα νπνηαδήπνηε κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία, θαθή ηερληθή πξαθηηθή,  θαθνκεηαρείξηζε  ή  δεκηέο 
ζηνλ εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε επζχλε θαη νθείιεη λα ελεκεξψζεη 
άκεζα ηελ Τπεξεζία. 

1.8.5 Αλέγεξζε εμνπιηζκνχ 

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη ν ίδηνο γηα ηελ εθθφξησζε ηνπ Δμνπιηζκνχ πνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην 
Δξγνηάμην ή ζηηο απνζήθεο θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ πηζαλφλ ζα ππνζηεί. 

Πξηλ αξρίζεη ηελ εξγαζία ηνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο θαη λα έξζεη ζε 
ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία ψζηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ λα γίλεη ρσξίο λα 
παξελνρινχληαη ππάξρνληα έξγα επεμεξγαζίαο. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζην εξγνηάμην 
ηα ηεκάρηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
θπξίσο εμνπιηζκνχ. 

Γεληθά ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε ζχγρξνλε 
πξαθηηθή θαη κεζφδνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ. 
Σνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί ζηελ Τπεξεζία 
νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο (installation manual), ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζηελ Αγγιηθή εάλ ν εμνπιηζκφο 
εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην εηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ, λα δηαζέζεη ηνλ αλαγθαίν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο: γεξαλνχο, παιάγθα, αλαξηήξεο, 
ζπλδεηήξεο, κέγγελεο, ρσξνβάηεο, φξγαλα δνθηκψλ, κνλάδεο ζπγθφιιεζεο, κνλάδεο νμπγφλνπ - 
αζεηηιίλεο, θαζψο θαη φια ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη γεληθά νηηδήπνηε παξφκνην πιηθφ, ην νπνίν είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ αλέγεξζε, ηηο επηηφπηεο δνθηκέο θαη ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία. 

Ο εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλνο θαη επζπγξακκηζκέλνο, ψζηε λα 
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλνρέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επαξθή 
πξνζσξηλά παξεκβχζκαηα, ζηεξίγκαηα θηι., γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλέγεξζε θαη ε επζπγξάκκηζή 
ηνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα παξακείλεη ακεηαθίλεηνο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνληάκαηνο, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ή ηηο επηρσκαηψζεηο. 

Αθνχ ν εμνπιηζκφο αιθαδηαζζεί θαη επζπγξακκηζζεί, ζα γίλεη ηειηθή επηζεψξεζε απφ ηελ 
Τπεξεζία θαη ζα δνζεί γξαπηή έγθξηζε γηα λα αξρίζεη ε “ελζσκάησζε” ηνπ εμνπιηζκνχ 
(ζθπξνδέηεζε εδξάλσλ, πιίλζνη ζηήξημεο, επηρσκαηψζεηο θηι.). 

1.8.6 Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο εμνπιηζκνχ 

Κάζε επηκέξνπο εμάξηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα έρεη κφληκα ζηεξεσκέλε, ζε εκθαλή ζέζε, 
πηλαθίδα αλαγλψξηζεο αλζεθηηθή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πάλσ ζηελ νπνία ζα έρνπλ ηππσζεί ή 
ραξαρζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή νη αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή 

 Ολνκαζία εμαξηήκαηνο 

 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ει. 13 

 

 

Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 Αχμσλ αξηζκφο ηεο θαηαζθεπήο, ζηνηρεία αλαθνξάο θαηαζθεπήο θαη /ή εξγαζίαο. 

 Ηζρχο ή άιια ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. 

Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα έλδεημε, ζπλαγεξκφ θαη έιεγρν ζα 
θέξνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπο, ηνλ ηξφπν θαη  ηνλ  ηνκέα ιεηηνπξγίαο  
ηνπο. 

 

2. ΑΝΣΙΓΙΑΒΡΧΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΔΣΑΛΛΙΚΧΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΧΝ 

2.1 Πεδίν Δθαξκνγήο – Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη ηελ 
εθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθψλ επηζηξψζεσλ ή ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ 
κεξψλ. Όπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ζα παξέρνπλ ειάρηζηε 
δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3 ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 4628/3. 

Δθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο θαζψο θαη ε βαθή ησλ δηαθφξσλ 
ζηξψζεσλ ζα γίλεη ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζηεγαζκέλν ρψξν κε ειεγρφκελεο 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη πγξαζίαο ζχκθσλα κε ην BS 5493 ή άιιν ηζνδχλακν 
πξφηππν. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ κφλν βαθέο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη βαθέο ζε 
θζαξκέλεο θαηά ηελ αλέγεξζε επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή γξαπηή έγθξηζε απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθεθζεί θαη λα ειέγμεη ηνπο ρψξνπο ζην εξγνζηάζην, φπνπ 
γίλνληαη νη εξγαζίεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο θαη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνπο 
εθπξνζψπνπο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ παξαπάλσ έιεγρν. ε θάζε πεξίπησζε ε Τπεξεζία, κε 
δαπάλεο ηεο, κπνξεί λα πξνβεί ζε φπνηνπο ειέγρνπο θξίλεη ζθφπηκν, ψζηε λα επηβεβαηψζεη φηη νη 
ζρεηηθέο εξγαζίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ε εθαξκνδφκελε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη εγθξίζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα 
πξνβεί ζηηο φπνηεο απνθαηαζηάζεηο απαηηνχληαη θαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηελ αληίζηνηρε 
δαπάλε ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. 

2.2 Καηεγνξίεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο 

Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΝ 12255 θαη λα 
εμαζθαιίδεη ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο 15 εηψλ, κε θζνξά θαηεγνξίαο Ri3, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
ISO 4628. 

Παξαθάησ θαη ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο δίλνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αληηδηαβξσηηθήο 
πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα 
πξνηείλεη ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ θαηαζθεπψλ. 

Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο επηθαλεηψλ: 

Καηεγνξία Α. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ  θίλδπλν δηαβξνρήο, 

κε εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηεγνξία Β. Δπηθάλεηεο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ, πνπ δελ δηαηξέρνπλ  θίλδπλν δηαβξνρήο, 

εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

Καηεγνξία Γ. Δπηθάλεηεο θάησ απφ ηελ ζηάζκε πγξνχ ή επηθάλεηεο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν 

δηαβξνρήο 
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Όιεο νη επηζηξψζεηο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, δειαδή 
ππφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη θαζψο επίζεο θαη νη ηειηθέο ζηξψζεηο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 
ηνπο ζπκβαηέο. Ζ ηειηθά δηακνξθσκέλε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, ρσξίο πφξνπο θαη λα 
αληέρεη ζε θπζηθή ή ρεκηθή απνζχλζεζε ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
Μφλνλ γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ, θαζψο επίζεο θαη αλνμείδσηεο επηθάλεηεο ζα έξρνληαη ζε επαθή 
κε ην πφζηκν λεξφ. 

Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα απαηηήζεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη δηαδνρηθέο ζηξψζεηο, ην πιηθφ 
θάζε ζηξψζεο (ρεξηνχ) λα έρεη ραξαθηεξηζηηθφ θαη μερσξηζηφ ρξψκα, ψζηε λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα άκεζεο αλαγλψξηζεο. 

Πίλαθαο 1 : Καηεγνξία 01.1 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Α 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 

 
Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίλαθαο 2 : Καηεγνξία 01.2 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Α 

 
Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 

Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε- 
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκε- 
ξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

 

 
Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επν- 
μεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληηζθσ- 
ξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο ε- 
πνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 100 κm) 

Πίλαθαο 3 : Καηεγνξία 02.1 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 
 
 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο ε- 
πνμεηδηθέο ξεηίλεο θαη πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή (ΠΞ 150 κm) 

Μία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα δχν ζπζηαηηθψλ κε 
βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ  ηζνθπαληθφ  ζθιεξπληή  
(ΠΞ 50 κm) 
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Πίλαθαο 4 : Καηεγνξία 02.2 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Β 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε- 
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκε- 
ξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

Πξνζηαζία Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επν- 
μεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληηζθσ- 
ξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα  δχν  ζπζηαηηθψλ 
κε βάζε αθξπιηθέο ξεηίλεο θαη αιεηθαηηθφ ηζνθπαληθφ ζθιεξπληή 
(ΠΞ 50 κm) 

Πίλαθαο 5 : Καηεγνξία 03.1 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα. 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Γ 

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή θαηά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 

 
 

Πξνζηαζία 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ δχν 
ζπζηαηηθψλ κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή 
θαη κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν (ΠΞ 75 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm) 

Πίλαθαο 6 : Καηεγνξία 03.2 

Υαξαθηεξηζηηθό Πεξηγξαθή 

Δπηθάλεηα εθαξκνγήο Μεηαιιηθή επηθάλεηα γαιβαληζκέλε 

Πεξηβάιινλ Καηεγνξία Γ 

 
Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο 

Ζ γαιβαληζκέλε επηθάλεηα πιέλεηαη, βνπξηζίδεηαη γηα λα αθαηξε- 
ζνχλ ηα νμείδηα, ηξίβεηαη κε αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχ- 
κεξν) θαη θαζαξίδεηαη απφ ηα ιίπε. 

 
 

Πξνζηαζίαο 

Μία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε επν- 
μεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη επηιεγκέλεο αληη- 
ζθσξηαθέο νπζίεο ειεχζεξεο κνιχβδνπ (ΠΞ 50 κm) 

Γχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθφ ρξψκα δχν ζπζηαηηθψλ κε βάζε ηηο 
επνμεηδηθέο ξεηίλεο, πνιπακηδηθφ ζθιεξπληή θαη ιηζαλζξαθφπηζ- 
ζα (ΠΞ 200 κm) 

2.3 Τιηθά 

Σα πιηθά βαθήο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Τιηθά βαθήο πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δελ ζα γίλνπλ 
δεθηά θαη θακία εξγαζία ζηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά πιηθά δελ  ζα εθηειεζηεί, αλ 
δελ έρεη δνζεί πξνεγνχκελε ζρεηηθή έγθξηζε. Σα δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη, 
φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην εξγνζηάζην, κε εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή 
πιηθψλ πξνζηαζίαο γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. 
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2.3.1 ηνηρεία πξνο ππνβνιή 

Σα πιηθά θαη ε εξγαζία εθαξκνγήο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ Πξνδηαγξαθψλ. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηξφπνπ αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ 
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην εξγνζηάζην είηε επί ηφπνπ. Δηδηθφηεξα ζα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

i. Σξφπνο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ηεο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο θαη πξνεηνηκαζία απηήο. 

ii. Πεξηβάιινλ εθαξκνγήο (εξγνζηάζην ή/θαη επί ηφπνπ). 

iii. Όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο θαη εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξντφληνο 

iv. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πιηθνχ, πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 
ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ επηρξίζκαηνο ή ηελ ζχλζεζε ηεο βαθήο πνπ 
πξνηείλεηαη θαζψο επίζεο θαη ε απφρξσζή ηεο θάζε επίζηξσζεο. 

v. Σν ειάρηζην Πάρνο Τγξήο ηξψζεο - Π.Τ.. (Wet Film Thickness - WFT), θαζψο επίζεο 
θαη ην ειάρηζην Πάρνο Ξεξάο ηξψζεο - Π.Ξ.. (Dry Film Thickness - DFT), πνπ ζπληζηάηαη 
θαηά πεξίπησζε. 

vi. πληζηψκελν ηξφπν εθαξκνγήο (ζπξέυ, ξφιν θηι.). 

vii. Ππθλφηεηα ηεο βαθήο γηα θάζε ζηξψζε (ρέξη) θαη επηθάλεηα θάιπςεο αλά κνλάδα φγθνπ. 

viii. Πεξηεθηηθφηεηα ζε ζηεξεά θαηά φγθν (Solids by Volume). 

ix. Υξφλν δσήο κεηά ην άλνηγκα ησλ δνρείσλ θαη αλάκεημε (pot life). Ζ αλάκεημε ζε θάζε 
πεξίπησζε ζα γίλεηαη κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. 

x. Διάρηζην θαη κέγηζην ρξφλν γηα επηθάιπςε (overcoating time). 

xi. Δίδνο ζπληζηψκελνπ δηαιπηηθνχ. 

2.3.2 Απνζήθεπζε 

Σα ρξψκαηα ζα παξαδίδνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία ζηα νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη θαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 Όλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ (αξρηθά ή ζήκα θαηαηεζέλ). 

 Ολνκαζία ηνπ πξντφληνο. 

 Δίδνο: Τπφζηξσκα (αζηάξη), πξψην ρέξη ή ηειηθή ζηξψζε. 

 Υξήζε: εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. 

 Μέζνδν ρξήζεο π.ρ. κε ρξήζε πηλέινπ, ζπξέη (ζπκβαηηθνχ ή airless) ή ξνινχ. 

 Αξηζκφ παξηίδαο θαη εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 

 Δπηηξεπφκελνο κέγηζηνο ρξφλνο απνζήθεπζεο. 

Σα ρξψκαηα ζα απνζεθεχνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, θαη ζα δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία απφ 
4

ν
C έσο 30

ν
C. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’φςε νη ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο 

ρξσκάησλ πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Σα δνρεία γηα θάζε θαηεγνξία ρξψκαηνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε απζηεξή ηήξεζε ηεο 
ζεηξάο παξαιαβήο ηνπο. Καλέλα ρξψκα δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ 
κέγηζηνπ ρξφλνπ απνζήθεπζεο πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζην δνρείν. 

ην ηέινο θάζε θάζεο εξγαζίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα γίλεη ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο, φια 
ηα αζηάξηα δχν ζπζηαηηθψλ θαη νη ζπλαθείο ρεκηθά ζθιεξπλφκελεο βαθέο κε κηθξφ ρξφλν δσήο  
ηνπ κίγκαηνο, πνπ έρνπλ αλακηρζεί αιιά θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα απνξξίπηνληαη. Οη άιινη 
ηχπνη ρξσκάησλ ζα επηζηξέθνληαη ζηελ απνζήθε θαη ζα θπιάζζνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
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2.4 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

2.4.1 Καζαξηζκφο κε ακκνβνιή 

ηηο επηθάλεηεο, πνπ πξφθεηηαη λα θαζαξηζηνχλ κε ακκνβνιή, πξέπεη λα αθαηξνχληαη φια ηα ιάδηα, 
ιίπε θαη νη άιιεο αθάζαξηεο χιεο κε έλα θαηάιιειν θαζαξηζηηθφ γαιάθησκα πνπ ζα αλαλεψλεηαη 
ηαθηηθά. Σα ηπρφλ ειαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα, πνπ είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο 
ζην ζχζηεκα βαθήο (δηαβξψζεηο, ξσγκέο, επηθαλεηαθέο απνιεπίζεηο θηι.) πξέπεη λα εμαιείθνληαη. 

Οη  επηθάλεηεο  ζα  θαζαξίδνληαη  κε   ακκνβνιή  ζχκθσλα  κε   ην  BS 4232  (2ε  πνηφηεηα)  ή   
SIS 055900, Sa 2,5-3. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ ζα είλαη απφ θακηλεχκαηα ληθειίνπ 
θνθθνκεηξηθήο ζχλζεζεο απφ 0,3 - 2,5 mm κε ην 60% πεξίπνπ ζην 1 mm, πιπκέλε κε max 
πνζνζηφ πγξαζίαο 1%, ή ξηλίζκαηα ζθιεξνχ ζηδήξνπ ζχκθσλα κε ην BS 2451, θαηά πξνηίκεζε κε 
φκνηεο δηαζηάζεηο ζσκαηηδίσλ, ψζηε λα δηέξρνληαη απφ θφζθηλν Νν 30 (άλνηγκα 0,50 mm) θαη λα 
ζπγθξαηνχληαη απφ θφζθηλν Νν 36 (άλνηγκα 0,42 mm). 

Ο θαζαξηζκφο κε ακκνβνιή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 
κεγαιχηεξε απφ 5

ν
C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία κηθξφηεξε απφ 85%. 

Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ κε ακκνβνιή, ε ζθφλε θαη ηα ξηλίζκαηα ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο επηθάλεηεο, 
θαηά πξνηίκεζε κε αλαξξφθεζε. Σα άθξα ησλ εηζεξρνπζψλ γσληψλ θαη ησλ αθκψλ πνπ δελ ζα 
θνπνχλ ή δελ ζα ζπγθνιιεζνχλ κεηά ηελ ακκνβνιή πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα. 

Σπρφλ επηθαλεηαθά ειαηηψκαηα πνπ θαλεξψλνληαη  κεηά ηελ  ακκνβνιή θαη  πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα δεκηνπξγήζνπλ εζηία δηάβξσζεο θάησ απφ ην πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα πνπ ζα 
επαθνινπζήζεη (αιιά πνπ δελ απνηεινχλ γηα άιιν ιφγν αηηία απφξξηςεο ηνπ αληηθεηκέλνπ), ζα 
ζεκεηψλνληαη θαζαξά θαη ζα θαζαξίδνληαη μαλά κε ακκνβνιή ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ 
απαηηνχκελε πθή. 

Σν αζηάξη ζα πξέπεη λα δηαζηξσζεί ην πνιχ κέζα ζε ηέζζεξηο ψξεο απφ ηνλ θαζαξηζκφ κε 
ακκνβνιή, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα επέιζεη λέα νμείδσζε πξηλ απφ ην 
αζηάξσκα. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιειεο αθπγξαληηθέο ζπζθεπέο ψζηε νη θαζαξηζκέλεο κε 
ακκνβνιή επηθάλεηεο λα παξακείλνπλ άζηθηεο κέρξη λα βαθνχλ θαη λα εμαζθαιηζηνχλ νη 
απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ ζθιήξπλζε ησλ επηζηξψζεσλ. 

2.4.2 Μεηαιιηθέο επηζηξψζεηο 

Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο (γαιβάληζκα, επηςεπδαξγχξσζε θηι.) ζα γίλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο θαηαζθεπήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο, ζπγθφιιεζεο, ιείαλζεο 
μεθινπδίζκαηνο, μαθξίζκαηνο, ιηκαξίζκαηνο, ζθξάγηζεο, θνπήο θαη θάκςεο, θαη κεηά ηελ αθαίξεζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ ειαηησκάησλ. Οη ηαπσκέλεο νπέο ζα αλνίγνληαη πξηλ απφ ηελ βαθή. 

Όια ηα κπνπιφληα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνεληεηακέλσλ θνριηψλ, ηα παμηκάδηα θαη νη 
ξνδέιεο, αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ. 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ζε επηζηξψζεηο ςεπδαξγχξνπ, θαηά ηελ θάζε ηεο αλέγεξζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 
πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη επί ηφπνπ κε θαηάιιειε ζχλζεζε ςπρξνχ γαιβαληζκνχ αθνχ ε 
επηθάλεηα θαζαξηζηεί κέρξη ιεπθφ κέηαιιν κε κεραληθά κέζα θαη κέρξηο φηνπ εμαζθαιηζηεί φηη ην 
πάρνο ηεο επίζηξσζεο πνπ ζα επηηεπρζεί ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην απαηηνχκελν. Γηα ηηο 
επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα γαιβαληζηνχλ ελ ςπρξψ πξέπεη λα ππάξρεη γξαπηή έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 

(1) Γαιβάληζκα ελ ζεξκώ. Σν γαιβάληζκα ελ ζεξκψ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ EN 1460 θαη 
ηελ ΔΝ 1461. Σν πάρνο επηθάιπςεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65 κm (450 gr/m

2
), 

εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Σν γαιβάληζκα ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ 
απνζθσξίαζε, εθηφο εάλ ζηηο ηδηαίηεξεο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη άιιε πξνεπεμεξγαζία, 
ψζηε λα έρνπλ απνκαθξπλζεί φιεο νη ζθνπξηέο θαη ηα νμείδηα εμέιαζεο (θαιακίλα). 
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(2) Μεηαιιηθέο επηζηξώζεηο κε ςεθαζκό. Οη κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο κε ςεθαζκφ ζα γίλνληαη 

ζχκθσλα κε ην BS 2569 θαη ζα εθαξκφδνληαη ζε κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ 
θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή φρη λσξίηεξα απφ δχν ψξεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη ε 
επηθάλεηα λα εκθαλίδεη ζεκάδηα λέαο νμείδσζεο. 

2.4.3 Βαθή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ 

Σα ρξψκαηα πξέπεη λα παξαδίδνληαη απφ ηελ απνζήθε έηνηκα πξνο ρξήζε θαη ε ηπρφλ πξνζζήθε 
αξαησηηθψλ ζα γίλεηαη ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. ε θάζε 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πξνζζήθε δηαιπηηθνχ λα μεπεξλά ην 10% θ.φ. Σν ρξψκα πξέπεη λα 
αλαθαηεχεηαη θαιά πξηλ απφ ηελ ρξήζε θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ. Οη βαθέο δχν 
ζπζηαηηθψλ ζα αλακηγλχνληαη κε κεραληθφ αλακηθηήξα. 

Οη εξγαζίεο βαθήο ζα γίλνληαη κφλν φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη κεγαιχηεξε απφ 
10

ν
C, ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα βαθεί 3

ν
C κεγαιχηεξε απφ ην ζεκείνπ 

δξφζνπ (Dew point) θαη φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ 90 %. 

Οη επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη εληειψο θαζαξέο θαη ρσξίο ζθνπξηά ή θαιακίλα, ιάδηα, ιίπε, 
αθαζαξζίεο, ζθφλε θηι. Όιεο νη γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη επηπιένλ λα ηξίβνληαη ειαθξά κε 
αδηάβξνρν γπαιφραξην (κεζαίν λνχκεξν) πξηλ αζηαξσζνχλ θαη βαθνχλ. Οη επηθάλεηεο πξηλ ηελ 
βαθή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζηεγλέο θαη λα παξακέλνπλ ρσξίο πγξαζία κέρξηο φηνπ μεξαζεί ε 
ζηξψζε ή ζθιεξπλζεί αξθεηά, ψζηε λα απνθεπρζνχλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζηελ κειινληηθή 
εκθάληζε ή ζηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαηεπηηθή ηδηφηεηα ηεο βαθήο. 

Σα εξγαιεία βαθήο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξά θαη νη επηθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη ρσξίο 
ζθφλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαθήο. Οη βαθέο δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θνληά ζε άιιεο 
εξγαζίεο πνπ είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγνχλ ζθφλε. Οη ζηξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθν 
ρξψκα, θαη λα κελ εκθαλίδνπλ ίρλε απφ πηλειηέο, ηξεμίκαηα, ή άιια ειαηηψκαηα. 

Ζ θάζε ζηξψζε πξέπεη λα αθήλεηαη λα ζηεγλψζεη φζν ρξφλν απαηηεί ε πξνδηαγξαθή ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, ζα ηξίβεηαη θαη ζα θαζαξίδεηαη, εάλ απαηηείηαη, πξηλ απφ ην πέξαζκα ηνπ επφκελνπ 
ρεξηνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαζρεζεί θάζε πξνιεπηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία λα θξεζθνβακκέλσλ 
επηθαλεηψλ απφ θζνξέο πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πεξηιακβαλνκέλεο 
θαη ηεο ζθφλεο πνπ παξαζχξεη ν αέξαο. Οη πξνθπιάμεηο ζα πεξηιακβάλνπλ πξνεηδνπνηεηηθά 
ζήκαηα, θξάγκαηα θαη θαιχκκαηα. 

(1) Αζηάξσκα. Σν αζηάξσκα πξέπεη λα γίλεηαη φζν πην ζχληνκα είλαη δπλαηφ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο. 

Πιάθεο, δηαηνκέο ράιπβα, αθκέο, γσλίεο, ζρηζκέο, ή νπέο, πνπ ζα παξακείλνπλ ζαλ ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ (κεραλήκαηνο) κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη νη νπνίεο δελ ζα απνηειέζνπλ ηκήκα 
κηαο ζπγθνιιεκέλεο ζχλδεζεο ή εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ελφο εξκεηηθά θιεηζηνχ θελνχ, 
πξέπεη λα βαθνχλ κε πηλέιν ηνπηθά (ζε ινπξίδα) κε πξφζζεην ζηξψκα επνμεηδηθνχ 
αζηαξηνχ, εθηφο απφ ην ππφζηξσκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο (ζπ- 
γθφιιεζεο), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλέρεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ράιπβα ζηελ 
πεξηνρή απηψλ ησλ αθκψλ θηι. Σν ηνπηθφ (ζε ινπξίδα) ζηξψκα ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα 
απφ ην πξνεγνχκελν θαη ηα επφκελα ζηξψκαηα. 

(2) Δθαξκνγή ησλ πξνζηαηεπηηθώλ ζπζηεκάησλ βαθήο. Οη βαθέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηνπο, ζηα πάρε πνπ έρνπλ 
πξνδηαγξαθεί, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο απαηηήζεηο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ζηξψζεσλ. 

Σφζν ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, θαζψο θαη ε βαθή ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ ζα 
γίλεηαη ζην εξγνζηάζην. Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ βαθέο κφλν ζε θζαξκέλεο θαηά ηελ 
αλέγεξζε επηθάλεηεο, εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. Πξηλ γίλεη 
νπνηαδήπνηε εξγαζία ρξσκαηηζκνχ επί ηφπνπ ην έξγνπ επηπιένλ ησλ αλσηέξσλ νη 
επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα βαθηνχλ πξέπεη πιπζνχλ θαιά κε θαζαξφ λεξφ γηα λα θχγνπλ 
φια  ηα ίρλε αιάησλ θαη φιεο νη αθάζαξηεο χιεο. Σα είδε θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα  
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απνζηαινχλ ζην έξγν πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηάιιειεο νκάδεο θαη λα 
ζπζθεπάδνληαη ζε θηβψηηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε πξνζηαηεπηηθή επεμεξγαζία πνπ έγηλε 
πξηλ απφ ηελ απνζηνιή δελ ζα θαηαζηξαθεί θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ έξγνπ. 

2.4.4 Δπεμεξγαζία ζπγθνιιήζεσλ 

Μεηά ηελ ιείαλζε ησλ ζπγθνιιεκέλσλ επηθαλεηψλ, πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ  κεηαιιηθή 
επηθάλεηα ηα πηηζηιίζκαηα, ηα ππνιείκκαηα ηεο ζπγθφιιεζεο θαη φια ηα πιηθά πνπ έρνπλ επηθαζίζεη 
θαη νη επηβιαβείο πξνζκίμεηο, θαη νη ζπγθνιιήζεηο θαη φιεο νη άιιεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ 
έρνπλ πξνβιεζεί ή έρνπλ ππνζηεί θζνξά απφ ηελ ζπγθφιιεζε ζα θαζαξίδνληαη κε ακκνβνιή. 

Σν αζηάξη πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ θαζαξηζηεί κε ακκνβνιή, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεη ε δηάζηξσζε ησλ ππνινίπσλ 
πξνζηαηεπηηθψλ ζηξψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πξνζηαζία ζηελ πεξηνρή ηεο ξαθήο θαη ζηηο 
θαηεζηξακκέλεο πεξηνρέο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ ππφινηπε κεηαιιηθή επηθάλεηα. Κάζε ζηξψζε ζα 
πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ αληίζηνηρε ππάξρνπζα ζηξψζε θαηά 50 mm θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ηεο 
ξαθήο. 

2.4.5 Δπηζθεπή θζνξψλ ησλ ζπζηεκάησλ βαθήο 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, πνπ θαηά ηελ αλέγεξζε ππέζηεζαλ θζνξά, ζα 
ηξίβνληαη κε κεραληθά κέζα, ψζηε λα εκθαληζηεί ην πιήξεο γπκλφ κέηαιιν (whitemetal) θαη νη 
άθξεο ηνπο πγηνχο ρξψκαηνο. ηελ ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο απηέο ζα βάθνληαη επί ηφπνπ κε αζηάξη 
θαη πξνζηαηεπηηθέο ζηξψζεηο βαθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ θάζε ζηξψζε λέαο βαθήο 
πξέπεη λα ππεξθαιχπηεη ηελ πθηζηάκελε ηνπιάρηζηνλ θαηά 50 mm. 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πνπ έρεη ζηάμεη πιηθφ ζπγθφιιεζεο, ή έρεη πέζεη ζθπξφδεκα ή έρεη 
θνιιήζεη άιιν πιηθφ, ζα θαζαξίδνληαη ή ζα πιέλνληαη ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ ηα πξνζθνιιεκέλα 
πιηθά ακέζσο, θαη θάζε επηζθεπή ή απνθαηάζηαζε ηεο θζαξκέλεο επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο 
κνξθή ζα γίλεηαη πξηλ ρξσκαηηζηεί μαλά ε επηθάλεηα. 

Γηα ηελ επηζθεπή θζαξκέλσλ επνμεηδηθψλ επηζηξψζεσλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν πιηθφ 
επηζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Οη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο ηνπ ρξψκαηνο, πξηλ μαλά ρξσκαηηζζνχλ, ζα 
πξνεηνηκάδνληαη πιήξσο, ζα θαζαξίδνληαη θαη ζα ζηεγλψλνληαη θαιά. 

2.4.6 Πξνζηαζία εγθηβσηηζκέλσλ ηεκαρίσλ 

Οη επηθάλεηεο ησλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ  πάλσ ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα δηαζηξσζεί ζθπξφδεκα 
πξέπεη λα ιεηαλζνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα ψζηε λα αθαηξεζεί φιε ε ραιαξή ζθνπξηά θαη ε 
θαιακίλα. Καηά ηελ θάζε ηεο ζθπξνδέηεζεο νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πξέπεη λα είλαη 
απαιιαγκέλεο απφ ρξψκαηα, ιίπνο, ιάδηα, αθάζαξηεο χιεο θηι. 

2.4.7 Απνδνρή ρξσκαηηζκψλ 

Όιεο νη ηειηθέο επηζηξψζεηο ζα έρνπλ απνρξψζεηο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο, επηπιένλ δε νη 
ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα 
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη, εμ νινθιήξνπ κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα. 

Γηα ηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ρξσκαηηζκνχ ζα πξέπεη ην ΠΞ λα είλαη θαηά κέζν φξν 
ηνπιάρηζηνλ φζν πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή. 

Δθηφο απηνχ νη κεηξήζεηο θάησ ηνπ Μ.Ο. δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ κεηξήζεσλ ελψ νπδεκία κέηξεζε επηηξέπεηαη λα απνθιίλεη, πξνο ηα θάησ πεξηζζφηεξν 
απφ ην 20% ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ Μ.Ο. 

ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη επαλαβαθή ηνπ 
ζπλφινπ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο. 

2.5 ήκαλζε ζσιελώζεσλ 

Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλνμείδσησλ, ζα έρνπλ 
επίζεο ρξσκαηηζκέλεο πηλαθίδεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ θαη ηνλ θσδηθφ ηνπο. 
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ΟΗ πηλαθίδεο ζηηο ζσιελψζεηο ζα έρνπλ θαη  βέιε πνπ ζα δείρλνπλ  ηελ  θαηεχζπλζε ξνήο κέζα 
ζηηο ζσιελψζεηο ή ελαιιαθηηθά ηα βέιε ζα ζεκεηψλνληαη πάλσ ζηηο ζσιελψζεηο.  ηηο πνξηνθαιί, 
θίηξηλεο, άζπξεο γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ καχξα 
γξάκκαηα. ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ άζπξα. Οη πηλαθίδεο ζα 
ηνπνζεηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δίπια ζε θάζε θιάληδα ή ζχλδεζκν απνζπλαξκνιφγεζεο. ζηα ζεκεία 
πνπ ε ζσιήλσζε πεξλάεη κέζα απφ ηνηρνπνηία (θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ηνίρνπ, δάπεδα, 
δηαζρίδεη εηζφδνπο ή άιιεο πξνζβάζεηο θαη θαηά δηαζηήκαηα, ζε ζσιελψζεηο φπνπ έρνπλ κεγάιν 
κήθνο). 

Οη πηλαθίδεο ζα είλαη πιαζηηθέο κεγέζνπο ψζηε λα είλαη επθξηλή ε αλάγλσζε απφ απφζηαζε δχν 
κέηξσλ θαη ζα ζηεξεψλνληαη κε αλνμείδσην ζχξκα ε βίδεο πάλσ ζηηο ζσιήλεο θαη ηνλ  εμνπιηζκφ. 

 

3. ΧΛΗΝΧΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΧΝ 

3.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο ζσιελψζεηο θαη ηα εμαξηήκαηα δηθηχσλ, πνπ βξίζθνληαη 
εληφο αληιηνζηαζίσλ ή δνκηθψλ έξγσλ, ζην δηαθνπηηθφ πιηθφ (δηθιείδεο, ζπξνθξάγκαηα θηι.), 
θαζψο επίζεο θαη ζηνπο κεηαδφηεο θίλεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιελψζεηο δηθηχσλ πεδίνπ 
θαιχπηνληαη απφ ηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη κεγαιχηεξε 
απφ ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο. Ζ νλνκαζηηθή πίεζε ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη 
κεγαιχηεξε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ησλ ηπρφλ εκθαληδνκέλσλ ππεξπηέζεσλ. 

3.2 Τιηθά 

3.2.1 σιήλεο 

3.2.1.1 Υαιπβδνζσιήλεο 

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζα είλαη είηε  ρσξίο ξαθή ζχκθσλα κε ην DIN 1629, ή κε ξαθή ζχκθσλα κε  
ην DIN 1626. 

Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ηελ ΔΝ 1514-1 έσο 4. Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο, 
ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη θνριίεο θαη ηα πεξηθφριηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 515 
θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

 Υάιπβαο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε δελ έξρεηαη ζε 
επαθή κε πγξφ. 

 Υάιπβαο αλνμείδσηνο θαηεγνξίαο Α2 θαη Α4, ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1έσο 3, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε θνριηνζχλδεζε έξρεηαη ζε επαθή κε πγξφ, ή φπνπ αιινχ 
πξνδηαγξάθεηαη. 

Γηα παξεκβχζκαηα θιαληδψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξκαλίηεο ρσξίο απιαθψζεηο πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 2,5 m. 

Όια ηα άθξα ησλ ζσιήλσλ, πνπ ζα ζπγθνιιεζνχλ επί ηφπνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ πξνεγνχκελα 
ινμνηφκηζε (θξεδάξηζκα) ππφ γσλία 30° έσο 35°. Ζ ξαθή ζχλδεζεο ζα γίλεηαη εμσηεξηθά κε 
ηνπιάρηζηνλ δχν πάζα (γαδηά) αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ ζσιήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θξεδάξεηαη ε 
εμσηεξηθή ζηξψζε-ξαθή. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία D γηα Υ/ κε ξαθή θαη θαηεγνξία Δ γηα 
Υ/ άλεπ ξαθήο) θαζψο επίζεο θαη κε ηηο ηηκέο ηνπ παξαθάησ Πίλαθα: 
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Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ 

Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] 
ΠΑΥΟ ΣΟΙΥΧΜΑΣΟ [mm] 

Υ/ κε ξαθή Υ/ άλεπ ξαθήο 

80 2,9 3,2 

100 3,2 3,6 

125 3,6 4,0 

150 4,0 4,5 

200 4,5 6,3 

250 5,0 6,3 

300 5,6 7,1 

350 5,6 8,0 

400 6,3 8,8 

500 6,3 11,0 

600 6,3 - 

700 7,1 - 

800 8,0 - 

900 10,0 - 

1000 10,0 - 

1200 12,5 - 

1400 14,2 - 

Δθ’ φζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε, ε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία θαη ηα πιηθά βαθήο ησλ ραιπβδνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζα γίλεηαη σο εμήο: 

i. Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο κε ζπξκαηφβνπξηζα γηα ηελ αθαίξεζε αθαζαξζηψλ, ζηηγκάησλ 
ζπγθφιιεζεο θηι. 

ii. Ακκνβνιή θαηά BS 4232, 2ε πνηφηεηα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3 

iii. Δζσηεξηθή πξνζηαζία: 

- κία  ζηξψζε  κε  επνμεηδηθφ  αζηάξη  κεηαιιηθνχ  ςεπδαξγχξνπ  δχν  ζπζηαηηθψλ 
(ΠΞ 75 κm) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα (ΠΞ 200 κm) 

iv. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εθηφο λεξνχ) 

- κία ζηξψζε κε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 100 κm) 

- κία ζηξψζε κε πνιπνπξεζαληθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ (ΠΞ 50 κ), γηα εθηεζεηκέλεο 
ζσιελψζεηο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

v. Δμσηεξηθή πξνζηαζία:(γηα ζσιήλεο εληφο λεξνχ) 

- κία  ζηξψζε  κε  επνμεηδηθφ  αζηάξη  κεηαιιηθνχ  ςεπδαξγχξνπ  δχν  ζπζηαηηθψλ 
(ΠΞ 75 κm) 

- δχν ζηξψζεηο κε επνμεηδηθή βαθή δχν ζπζηαηηθψλ κε ιηζαλζξαθφπηζζα 
(ΠΞ 200 κm) 

Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο ζσιελψζεηο, καδί κε ηα εηδηθά ηεκάρηα κπνξεί λα είλαη γαιβαληζκέλεο ελ 
ζεξκψ κεηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ζχκθσλα κε ΔΝ 10240 κε πνηφηεηα πξνζηαζίαο Α1 (ειάρηζην 
ΠΞ 55 κ). Δθφζνλ ζηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο δελ  πξνδηαγξάθεηαη  δηαθνξεηηθά 
δελ απαηηείηαη πξφζζεηε εζσηεξηθή πξνζηαζία ελψ ε εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ  γαιβαληζκέλσλ  
ελ ζεξκψ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε  ηα αλαθεξφκελα παξαπάλσ. 

3.2.1.2 Aλνμείδσηνη ζσιήλεο 

ηηο Δηδηθέο πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αλνμείδσηνπ ράιπβα (π.ρ. AISI 304, 
AISI 316 θηι.). 
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Οη θιάληδεο ζα είλαη γεληθά ζχκθσλεο κε ην ΔΝ 1514-1 έσο 4.  Όια ηα εμαξηήκαηα (θακπχιεο,  
ηαπ, ζπζηνιέο θηι.) ζα είλαη ηχπνπ κεηαιιηθήο ζπγθφιιεζεο. Οη θακπχιεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ηελ ΔΝ 10253, θαηεγνξίαο 3 (R=1,5D), εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 

Όιεο νη ξαθέο κεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ κε ζπξκαηφβνπξηζα. 
Καηφπηλ ζα αθνινπζήζεη θαζαξηζκφο κε θαηάιιειν κέζν επάιεηςεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
θακέλσλ, ιφγσ ηεο ζπγθφιιεζεο επηθαλεηψλ. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 ηνπ ISO 4200 (θαηεγνξία Α) θαζψο επίζεο θαη ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 2 : Διάρηζηα πάρε ησλ αλνμείδσησλ ζσιήλσλ 

Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] Πάρνο ηνηρώκαηνο [mm] 

40 –65 1,6 

80 –250 2,0 

300 –400 2,6 

450 –600 3,2 

>700 4 

3.2.1.3 Γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή 

Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο πφζηκνπ θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ ππξφζβεζεο, εθηφο εδάθνπο, ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ ραιπβδνζσιήλα St 37-2 γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ κε ξαθή θαηά DIN 2440. Σν 
γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN 2444. 

Όια ηα εμαξηήκαηα (καζηνί, κνχθεο, θακπχιεο βφιηαο,  ξαθφξ  θηι.)  ζα είλαη  ζχκθσλα κε  ην  
DIN 2980. Οη θιάληδεο ζα είλαη βφιηαο κε παηνχξα 10 atm, απφ ράιπβα St 37-2 θαη ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΝ 10240, πνηφηεηαο Α1 (ειάρηζην ΠΞ 55 κm). 

Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ γαιβαληζκέλσλ ραιπβδνζσιήλσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάρηζηα πάρε ησλ ζσιήλσλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα: 

Πίλαθαο 3 : Διάρηζηα πάρε ησλ γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ 

Δζσηεξηθή Γηάκεηξνο [mm] Πάρνο ηνηρώκαηνο [mm] 

< 10 2,35 

15 –20 2,65 

25 –40 3,25 

50 –65 3,65 

80 4,05 

100 4,50 

125 –150 4,85 

3.2.1.4 σιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζηδεξφ 

Οη ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζα είλαη κε θιάληδεο, ζχκθσλα κε ΔΝ 545, θαηεγνξίαο Κ9. 

Οη ζσιήλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ εζσηεξηθή επέλδπζε απφ 
αινπκηλνχρν ηζηκέλην θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία απφ ζηξψκα κεηαιιηθνχ ςεπδαξγχξνπ, θαιπκκέλν 
κε ηειηθή επίζηξσζε απφ αζθαιηηθφ πιηθφ ή ξεηίλε ζπκβαηή κε ην ςεπδάξγπξν. Οη ζσιήλεο κε 
ρπηέο θιάληδεο, θαζψο επίζεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα ζα έρνπλ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή επηθάιπςε 
κε βαθή απφ βάζε αζθαιηηθνχ ή ζπλζεηηθήο ξεηίλεο, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. 
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3.2.2 Γηθιείδεο - Δμαξηήκαηα 

Οη δηθιείδεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο πίεζεο πιήγκαηνο. Όιεο νη δηθιείδεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη δηαζηάζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ΔΝ 558-1. 

3.2.2.1 πξηαξσηέο δηθιείδεο (Gate valve) 

Οη ζπξηαξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε DIN 3352. Σν ζψκα, ην θάιπκκα θαη ν ζχξηεο ζα 
είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25 (γηα κέρξη θαη ΡΝ 10) θαη απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν GGG50 (γηα 
κεγαιχηεξεο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο). 

Οη δηθιείδεο ζα θιείλνπλ  δεμηφζηξνθα κε ρπηνζηδεξφ ρεηξνηξνρφ, επάλσ ζηνλ  νπνίν ζα ππάξρεη  
ε έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν. Θα ππάξρεη επίζεο δείθηεο, πνπ ζα δείρλεη εάλ  
ε δηθιείδα είλαη αλνηθηή ή θιεηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν 
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην 
επίπεδν εξγαζίαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.2 Μαραηξσηέο δηθιείδεο (Knife valve) 

Οη καραηξσηέο δηθιείδεο ζα είλαη ηχπνπ Wafer ζχκθσλεο κε ΔN 558-1. Σν ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα 
είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25. Ο θνξκφο θαη νη ππνδνρέο γηα ην έδξαλν ηνπ άμνλα ζα είλαη εμ 
νινθιήξνπ ρπηά καδί κε ην ζψκα. 

Ο δίζθνο θαη ν άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 316, εθηφο εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Όινη νη θνριίεο, παμηκάδηα θαη ν εμνπιηζκφο ζηεξέσζεο ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 316. 

Οη ζηεγαλσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άμνλα ζα είλαη  απφ ειαζηνκεξέο.  Ζ έδξα ηεο δηθιείδαο ζα είλαη  
απφ αληηθαηαζηάζηκν ειαζηνκεξέο. 

Οη δηθιείδεο κε δηάκεηξν έσο θαη DN 200 ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ απφ ρπηνζίδεξν, ελψ νη 
κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ζα έρνπλ ρεηξνηξνρφ κε κεησηήξα (gear box). ηνλ ρεηξνηξνρφ ζα ππάξρεη 
έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο γηα ην θιείζηκν θαη δείθηεο πνπ ζα δείρλεη εάλ ε δηθιείδα είλαη 
αλνηθηή ή θιεηζηή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηθιείδεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ρακειά ζεκεία ζα πξέπεη λα έρνπλ ξάβδν 
πξνέθηαζεο κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο απφ ην 
επίπεδν εξγαζίαο. 

Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο ηνπο. 

3.2.2.3 Γηθιείδεο πεηαινχδαο (butterfly valve) 

Οη δηθιείδεο πεηαινχδαο ζα είλαη Wafer ή lug type (γηα δηακέηξνπο κέρξη θαη 500 mm) θαη 
θιαληδσηέο γηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπο. 

Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην ζψκα ηεο δηθιείδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ρπηνζίδεξν GG25. Ο δίζθνο ζα είλαη  απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζθαηξνεηδή ρπηνζίδεξν GGG50 
θαη ν άμνλαο απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ έδξα ζα είλαη  πιήξσο αληηθαηαζηάζηκε θαηαζθεπαζκέλε  
απφ EPDM (γηα εθαξκνγέο ζε λεξφ θαη ιχκαηα) θαη απφ Teflon (γηα εθαξκνγέο ζε αέξα θαη 
βηναέξην). 

Ο ρεηξηζκφο ηεο δηθιείδαο ζα γίλεηαη γηα δηακέηξνπο κέρξη 200 mm κε κνριφ θαη γηα κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπο κε ρεηξνηξνρφ. 
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Όπνπ απαηηεζεί ή δεηεζεί, νη ρεηξνθίλεηεο δηθιείδεο ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ φξγαλα (ηεξκαηηθνί 
δηαθφπηεο) γηα ηελ ηειεέλδεημε ηεο ζέζεο. 

3.2.2.4 θαηξηθέο δηθιείδεο 

Οη ζθαηξηθέο δηθιείδεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δίθηπα βηνκεραληθνχ θαη πφζηκνπ λεξνχ, φπσο θαη 
ζηα δίθηπα αέξα θαη γηα δηαζηάζεηο κέρξη 100mm. Σν ζψκα ηνπο θαη ε ρεηξνιαβή ζα είλαη απφ 
ρπηνζίδεξν ελψ ε ζθαίξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νη έδξεο απφ ειαζηηθφ πιηθφ. Ζ 
ηειείσο αλνηθηή ζέζε ηεο δηθιείδαο ζα θαίλεηαη απφ ηελ ηειείσο παξάιιειε ζέζε ηεο ρεηξνιαβήο 
κε ηνλ άμνλα ξνήο ηνπ ξεπζηνχ δηα κέζνπ ηεο δηθιείδαο. 

3.2.2.5 Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο 

Οη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο ζα έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο, κε ειάρηζην πιήγκα θαη κηθξέο 
ηνπηθέο απψιεηεο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ Socla (γηα ιχκαηα θαη ηιχ). Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζθαίξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε απφ 
ειαζηηθφ. 

 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ Swing (γηα ιχκαηα θαη ηιχ). Σν ζψκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ρπηνζίδεξν GG25 θαη ε ζχξα απφ ρπηνζίδεξν κε επέλδπζε απφ ειαζηηθφ. 

 Αληεπίζηξνθν ηχπνπ ζάληνπηηο (Wafer check valve) γηα ηελ πεξίπησζε πφζηκνπ λεξνχ– 
βηνκεραληθνχ λεξνχ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν 
GG25, ν δίζθνο (δηαηξεηφο ζε δχν κέξε) φπσο θαη ην ειαηήξην επαλαθνξάο ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Ο δαθηχιηνο ζηεγαλφηεηαο ζα είλαη απφ EPDM. 

3.2.2.6 Αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο (air relief valves) 

Οη αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο αέξα ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν GG25, 
πισηήξα απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζηεγαλνπνηεηηθνί δαθηχιηνη απφ ειαζζνκεξέο (EPDM,  
NBR). 

3.2.2.7 Γηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο 

Οη δηθιείδεο ειέγρνπ πίεζεο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ISO 4126. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ελφο ελζσκαησκέλνπ βνεζεηηθνχ ελεξγνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ θαηά 
πεξίπησζε εθαξκνγή. Γηα δηακέηξνπο κηθξφηεξεο ησλ 80mm κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βαιβίδα 
άκεζα ειεγρφκελε κε ειαηήξην. 

Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ εθαξκνγή 
δηαθνξηθή ξνή θαη πίεζε, κε αθξίβεηα ± 2½ % ηεο θαζνξηζκέλεο ηηκήο. Θα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 
ζε ζπλερή πίεζε, πνπ ππεξβαίλεη θαηά 20% ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

Οη βαιβίδεο ζα έρνπλ ηέηνην κέγεζνο πνπ ζα εμαζθαιίδεη φηη ε πιήξεο απφδνζή ηνπο 
ππεξθαιχπηεη ηελ επηζπκεηή κέγηζηε ξνή ππφ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε δηαθνξηθή πίεζε. 

3.2.2.8 χλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο 

Οη ζχλδεζκνη  απνζπλαξκνιφγεζεο πξέπεη  λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνη, ψζηε λα είλαη δπλαηή  
ε απνκάθξπλζε ησλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ζηγνχλ νη ζσιήλεο ή λα θαηαζηξαθνχλ νη θιάληδεο. 

Ο ζχλδεζκνο απνζπλαξκνιφγεζεο ζα είλαη ηχπνπ KSB, ζα απνηειείηαη απφ δχν κηθξνχ κήθνπο 
ζσιελσηά ηεκάρηα, απφ ηα νπνία ην έλα ζα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην άιιν κεγαιχηεξε, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αμνληθήο 
κεηαθίλεζεο ηνπ ελφο πξνο ην άιιν, απμνκεηνχκελνπ ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ ζπλδέζκνπ θαηά 
2,5 cm ηνπιάρηζηνλ. 

3.2.3 Θπξνθξάγκαηα 

Σα ζπξνθξάγκαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην DIN 19569-4 θαη ζα κπνξνχλ αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο λα εγθαηαζηαζνχλ είηε ζε δηψξπγα (ζηεγάλσζε ζηηο ηξεηο πιεπξέο) ή λα είλαη επίηνηρα 
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(ζηεγάλσζε θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο). Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα θαλάιηα 
ζα έρνπλ βάζε πιαηζίνπ αιθάδη κε ηνλ ππζκέλα. 

Κάζε ζπξφθξαγκα ζα δηαζέηεη ρεηξνθίλεην ηξνρφ θαηάιιειεο δηακέηξνπ, κε ζχζηεκα νδνλησηψλ 
ηξνρψλ, (φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε δχλακε ρεηξηζκνχ 
ζηε ζηεθάλε ηνπ ηξνρνχ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 250 N θαη ζηελ πεξίπησζε ζπρλά ιεηηνπξγνχλησλ 
ζπξνθξαγκάησλ ηα 100 Ν. Ο ηξνρφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν θαη ζα βξίζθεηαη 
ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 900 mm πάλσ απφ ην επίπεδν εξγαζίαο. Σα ζπξνθξάθκαηα πιάηνπο 
κεγαιχηεξνπ απφ 2,00 m ζα πξέπεη λα έρνπλ δχν άμνλεο, κε θαηάιιειν ρεηξηζηήξην (π.ρ. ηχπνπ 
βα- ξνχιθνπ ή γσληαθφ κεησηήξα). ηελ πεξίπησζε ππνβξχρηνπ ζπξνθξάγκαηνο θάησ απφ 
δάπεδν εξγαζίαο, ν ρεηξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη κε θιεηδί ηχπνπ «ηαπ» αληί κφληκα 
πξνζαξκνζκέλνπ ρεηξνθίλεηνπ ηξνρνχ, αξθεί ε κέγηζηε απαηηνχκελε δχλακε ρεηξηζκνχ ζηελ άθξε 
ηνπ «ηαπ» λα κελ ππεξβαίλεη ηα 500Ν. 

Οη άμνλεο ζα θέξνπλ αλζεθηηθά ζπεηξψκαηα ηεηξάγσλεο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο βήκαηνο 
ηνπιάρηζηνλ 8mm θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304). Οη ζχλδεζκνη  
ησλ αμφλσλ επέθηαζεο ζα είλαη ηχπνπ «ρηησλίνπ». 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ην ζπξφθξαγκα ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε δχν ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο, πνπ 
ζα ζεκαίλνπλ ηελ ηειείσο αλνηρηή θαη ηελ ηειείσο θιεηζηή ζέζε ηνπ ζπξνθξάγκαηνο. Γηα φζα 
ζπξνθξάγκαηα δελ θαίλεηαη ε ζέζε ηεο ζπξίδαο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπνζέηεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα 
θέξνπλ έλδεημε γηα ηελ ηειείσο αλνηρηή θαη ηελ ηειείσο θιεηζηή ζέζε ηνπο. 

Σν πιαίζην θαη νη ζχξεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο: 

 Απφ ρπηνζίδεξν GG20 ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 1561 

 Απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 

Οη άμνλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη επηθάλεηεο ζηεγάλσζεο ζα δηακνξθψλνληαη: 

 Απφ κεηαιιηθέο, κεραληθά θαηεξγαζκέλεο ιάκεο νξείραιθνπ, νη νπνίεο ζα είλαη θαιά 
ζηεξεσκέλεο εληφο κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ απιαθψζεσλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο ζχξαο 

 Απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, 
ψζηε λα κπαίλεη ζηηο εγθνπέο ηνπ πιαηζίνπ ή ηεο ζχξαο, εχθνια αληηθαηαζηάζηκν 

 Απφ θαηεξγαζκέλν πνιπαηζπιέλην (PE-UHMW) πνιχ πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο. 

Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε  
ην ISO 3506. Όια ηα ηεκάρηα, πνπ ζπλαξκνινγνχληαη επί ηφπνπ, φπσο άμνλεο, θνριίεο θηι πξέπεη 
λα είλαη θαηάιιεια ζεκαδεκέλα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην ζσζηφ ηαίξηαζκα. 

Σα ζπξνθξάγκαηα ζα είλαη πδαηνζηεγή θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πίεζεο ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο (on seating θαη off seating). Ζ δηαξξνή απφ ηελ 
επηθάλεηα ζηεγάλσζεο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ζα  πξέπεη  λα ηθαλνπνηεί  ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ  DIN 19569-4 θαη εηδηθφηεξα: 

 Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζε  δηψξπγεο  (κε ζηεγάλσζε απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο) 
ζα εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα θιάζεο 3 (max δηαξξνή 6 L/min/m εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο) 

 Σα ζπξνθξάγκαηα πνπ είλαη επίηνηρα (κε ζηεγάλσζε θαη απφ ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο) ζα 
εμαζθαιίδνπλ ζηεγαλφηεηα θιάζεο 4 (max δηαξξνή 3 L/min/m εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο) 

Ζ δηάξθεηα δνθηκήο δηαξθεί 10 min θαη αλαθέξεηαη ζηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ αληηζηνίρνπ 
ζπξνθξάγκαηνο. 
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3.2.4 πξηαξνζπξίδεο 

Γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δησξχγσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπξηαξνζπξίδεο, εθ’φζνλ 
πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά. Γεληθά νη ζπξηαξνζπξίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθάλεηα κέρξη 1,00 m

2
, 

κέγηζην πιάηνο 2,00 m θαη κέγηζην βάζνο 1,00 m. Γηα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθά ζπξνθξάγκαηα. 

Σν πιαίζην θαη ε ζχξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ζα 
γίλεηαη είηε απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) ή απφ θαηεξγαζκέλν 
πνιπαηζπιέλην (PE-UHMW) πνιχ πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 2 (max δηαξξνή 18 L/min/m 

εκβαπηηδνκέλνπ κήθνπο). 

Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι. ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο Α2 ή Α4, ζχκθσλα κε 
ην ISO 3506. 

ην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ιαβή απφ αλνμείδσην ράιπβα γηα λα 
δηεπθνιχλεηαη ν ρεηξηζκφο. ηελ πεξίπησζε πιάηνπο κεγαιχηεξνπ απφ 1,00 m ζα πξέπεη ε 
ζπξηαξνζπξίδα λα δηαζέηεη δχν ιαβέο. 

3.2.5 Γνθίδεο έκθξαμεο (stop logs) 

Οη δνθίδεο έκθξαμεο ζα έρνπλ πιαίζην απφ αλνμείδσην ράιπβα. Οη δνθίδεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηξαηδαξηζηά πξνθίι απφ αλνμείδσην ράιπβα ή αινπκίλην (AlMgSi 0,5), κε 
θαηάιιειεο εγθνπέο γηα λα ζειπθψλνπλ κεηαμχ ηνπο. Δλαιιαθηηθά νη δνθίδεο κπνξεί λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλα θπςεισηά πξνθίι επελδεδπκέλα εμσηεξηθά κε ζθιεξφ 
πξεζζαξηζηφ πιαζηηθφ, ην νπνίν δελ ζα αιινηψλεηαη απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη δελ ζα 
είλαη ηνμηθφ. 

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ δνθίδσλ κε ην πιαίζην θαη ησλ δνθίδσλ κεηαμχ ηνπο ζα γίλεηαη απφ πςειήο 
πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.) θαη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηήζεηο ηνπ DIN 
19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 1 (max δηαξξνή 60 L/min/m κήθνπο εκβαπηηδφκελεο 

πεξηκέηξνπ πιαηζίνπ). 

3.2.6 Κιαπέ (Flap valves) 

Σα θιαπέ εγθαζίζηαληαη ζην πέξαο κίαο ζσιελνγξακκήο θιείλνπλ  κφλν κε ην βάξνο ηεο ζχξαο  
θαη ζα αλνίγνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο ειάρηζηεο ξνήο. Σν πιαίζην θαη ε ζχξα κπνξεί λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν GG20, ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Οη επηθάλεηεο ζηεγάλσζεο ζα δηακνξθψλνληαη απφ κεηαιιηθέο, κεραληθά θαηεξγαζκέλεο ιάκεο 
νξείραιθνπ, ή απφ πςειήο πνηφηεηαο ειαζηνκεξέο (EPDM, Neoprene θηι.). Θα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη  νη  απαηηήζεηο ηνπ  DIN 19569-4 εμαζθαιίδνληαο ζηεγαλφηεηα θιάζεο 3 (max  
δηαξξνή  6 L/min/m κήθνπο). 

Όια ηα ζηεξίγκαηα θνριίεο θηι.  ζα  είλαη  απφ  αλνμείδσην  ράιπβα  θαηεγνξίαο  Α2  ή  Α4  ηνπ  
ISO 3506. Οη άμνλεο πεξηζηξνθήο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θνριηνηνκεκέλνη ζηα δχν 
άξα ηνπο γηα λα ππνδέρνληαη ηνπο θνριίεο ζηήξημεο. 

3.2.7 Μεηαδφηεο θίλεζεο 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο δηθιείδσλ θαη ζπξνθξαγκάησλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη γηα θαηεγνξία 
ρξφλνπ δσήο 2, ζχκθσλα κε ηελ EN 12255-1. 

Γεληθά, ε ηαρχηεηα αλνίγκαηνο ή θιεηζίκαηνο ελφο ζπξνθξάγκαηνο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ DIN 19569-4 θαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 έσο 50 cm/min, εθηφο εάλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ Μειέηε. Ζ ηαρχηεηα θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο ησλ δηθιείδσλ νξίδεηαη ζηελ 
Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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3.2.7.1 Ζιεθηξηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (electrical actuators) 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο ή ηνπ 
ζπξνθξάγκαηνο γηα ηε δηαθνξηθή πίεζε ζρεδηαζκνχ.  Σν δηαζέζηκν πεξηζψξην  ηζρχνο γηα ην 
άλνηγκα  ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 150% ηεο  κέγηζηεο ξνπήο θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο, 
φπνηα  απφ ηηο δχν είλαη κεγαιχηεξε. 

Ο  θηλεηήξαο ζα είλαη  ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα,  κε  κφλσζε  θιάζεσο “F”,  πξνζηαζία   
IP 67 ή θαιχηεξε, αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζην έξγν ζπλζήθεο, θαη ζα έρεη ζηελ πεξηέιημε ηνπ 
ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο (ζεξκνδηαθφπηε ή thermistor) απφ ηηο ππεξζεξκάλζεηο (έλα ζε θάζε θάζε). 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο θίλεζεο (ρεηξνζηξφθαινο) γηα πεξηπηψζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο. Ο θηλεηήξαο ζα απνζπλδέεηαη απηφκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνθίλεηεο 
ιεηηνπξγίαο. 

Σν ζχλνιν ηνπ κεηαδφηε θίλεζεο ζα βξίζθεηαη ζε θνηλφ, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ζηεγαλφ θέιπθνο, 
πξνζηαηεπκέλν απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν θέιπθνο ζα θέξεη αθξνδέθηεο θαη επαθέο γηα ηελ 
ξεπκαηνδφηεζε. Οη ηξηθαζηθνί αθξνδέθηεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ρσξηζηά κνλσηηθά θαιχκκαηα. 
Ο πίλαθαο ησλ αθξνδεθηψλ  ζα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε νη ξπζκηζηήξεο πνπ πεξηιακβάλεη  
λα κελ πθίζηαληαη βιάβε απφ ηπρφλ βξνρή, φηαλ έρεη αθαηξεζεί ην θάιπκκα. 

Δάλ ην απαηηνχλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζεξκαληήξεο γηα ηελ απνθπγή 
ζπκππθλσκάησλ θαηά ηελ ζηάζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Όηαλ ν κεηαδφηεο ζα ιεηηνπξγεί, ν 
ζεξκαληήο ζα ηίζεηαη εθηφο. 

Ο ειεθηξνθίλεηνο κεηαδφηεο θίλεζεο (actuator) ζα δηαζέηεη: 

i. 2 ηνπιάρηζηνλ ζεη νξηαθψλ δηαθνπηψλ (limit switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ» θαη «Κιεηζηφ» 

ii. 1 ζεη δηαθνπηψλ κέγηζηεο ξνπήο (torque switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», θαη «Κιεηζηφ»  
κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

iii. Έλδεημε ζέζεο: κεραληθή, ςεθηαθή (ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΛ ηεο 
εγθαηάζηαζεο) θαη αλαινγηθή (ζε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα ή ην ζπξφθξαγκα νξίδεηαη σο 
«ξπζκηζηηθή») 

iv. Σξηπνιηθνχο δηαθφπηεο κε καγλεηηθέο επαθέο, κε πελίν ειιείςεσο ηάζεσο θαη ειεθηξηθή 
θαη κεραληθή καλδάισζε 

v. 1 ζεη θνκβίσλ ρεηξηζκνχ γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», «Κιεηζηφ» θαη «ηάζε» 

vi. Γηαθφπηεο αλαζηξνθήο 

vii. Δπηινγηθφ δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ: «ηνπηθφο έιεγρνο» - «ηειερεηξηζκφο» - «εθηφο» ζηε 
πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ηειερεηξηζκφο ηνπ actuator 

Σα παξαπάλσ ζα βξίζθνληαη είηε ζε ηνπηθφ πίλαθα (εθ’φζνλ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηνλ 
actuator) ή επί ηνπ actuator. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ απαηηείηαη ε επηθνηλσλία ηνπ κεραληζκνχ θίλεζεο ησλ ζπξνθξαγκάησλ  κε 
ην ΚΔΛ ηεο  εγθαηάζηαζεο,  ζα  πξέπεη  λα  παξέρεηαη  ε  δπλαηφηεηα  ζεηξηαθήο  επηθνηλσλίαο  
(π.ρ Profibus). 

3.2.7.2 Πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο θίλεζεο (pneumatic actuators) 

Οη κεηαδφηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ην πιήξεο θιείζηκν ηεο δηθιείδαο γηα ηε 
δηαθνξηθή πίεζε ζρεδηαζκνχ. Σν δηαζέζηκν πεξηζψξην ηζρχνο γηα ην άλνηγκα ζα πξέπεη λα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ην 150% ηεο κέγηζηεο ξνπήο θιεηζίκαηνο ή αλνίγκαηνο, φπνηα απφ ηηο δχν είλαη 
κεγαιχηεξε. 
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Γεληθά νη πλεπκαηηθνί κεηαδφηεο ζα είλαη δηπιήο ελέξγεηαο θαη εθ’φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά 
κνλήο ελέξγεηαο κε ειαηήξην (spring type). Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη, 
ρσξίο ηελ αλάγθε απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ηεο δηθιείδαο, θαη λα αληηθαζίζηαηαη απφ ρεηξνηξνρφ. Ζ 
βάζε ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην ISO 5211. 

Ο πλεπκαηηθφο κεηαδφηεο ζα δηαζέηεη: 

 Έλδεημε ζέζεο: κεραληθή, ςεθηαθή (ζε πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΛ ηεο 
εγθαηάζηαζεο) θαη αλαινγηθή (ζε πεξίπησζε πνπ ε δηθιείδα νξίδεηαη σο «ξπζκηζηηθή») 

 Γχν ηνπιάρηζηνλ νξηαθνχο δηαθφπηεο (limit switch) γηα ηηο ζέζεηο «Αλνηθηφ», «Κιεηζηφ» 

Όηαλ απαηηείηαη αλαινγηθή ιεηηνπξγία απηή ζα επηηπγράλεηαη είηε: 

 κε πλεπκαηηθφ ζήκα 3-15 psi θαη έμνδν 4-20 mA 

 κε είζνδν ζήκαηνο 4-20 mA θαη έμνδν 4-20 mA (feedback position) 

Σν κέζν ιεηηνπξγίαο ζα είλαη πεπηεζκέλνο αέξαο, θηιηξαξηζκέλνο. ηε γξακκή ηνπ αέξα ζα πξέπεη 
λα πξνβιεθζεί κεηαςχθηεο θαη μεξαληήο, θαζψο επίζεο θαη δηαηάμεηο ειαηνπαγίδαο θαη 
πδαηνπαγίδαο. Ζ πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 10 bar. 

3.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

3.3.1 Οξζνκεηξηθά ζρέδηα 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο παξνχζεο 
Πξνδηαγξαθέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε κίαο 
ζσιελνγξακκήο λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε νξζνκεηξηθφ ζρέδην ηεο αληίζηνηρεο 
ζσιελνγξακκήο, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα, εηδηθά ηεκάρηα, φξγαλα θαζψο 
επίζεο θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ ζσιήλσλ. 

Σα νξζνκεηξηθά ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη κεηά απφ απνηχπσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ,  φπσο απηά 
θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζα πξέπεη ζε απηά λα παξνπζηάδνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζηήξημεο θαζψο 
επίζεο θαη δηέιεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ απφ ηα δνκηθά έξγα. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζχλδεζκνη απνζπλαξκνιφγεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αθαηξνχληαη 
ηα δηάθνξα εμαξηήκαηα (αληιίεο, δηθιείδεο, κεηξεηέο παξνρήο θηι.) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
δηαηαξαρζνχλ νη εληνηρηζκέλνη ζσιήλεο. 

3.3.2 Δγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ  θάζε ζσιελνγξακκήο πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 
ηερληθέο νδεγίεο ησλ επηκέξνπο θαηαζθεπαζηψλ. 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ, ησλ δηθιείδσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ επελεξγνχλ θνξηία νηαζδήπνηε πξνέιεπζεο 
πάλσ ζηηο θιάληδεο αληιηψλ θηι. εμνπιηζκνχ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα γίλνληαη απζηεξά ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη νη επηθάλεηεο ζχλδεζεο πξέπεη λα είλαη απφιπηα θαζαξέο θαη 
ζηεγλέο θαη λα δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απηή, έσο φηνπ νη ζπλδέζεηο πεξαησζνχλ. 

χλδεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη κέζα ζε ηνηρία, δάπεδα, ηνίρνπο θηι., ή ζε 
άιιε ζέζε, φπνπ είλαη δχζθνιε ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε. 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ην δηεμνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φισλ ησλ 
ζσιελψζεσλ, πξηλ θαη θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη πξηλ ε εγθαηάζηαζε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Ο 
θαζαξηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηελ αθαίξεζε φιεο  ηεο ζθφλεο, ηεο ζθνπξηάο, ησλ  ππνιεηκκάησλ 
θαη ησλ άηεθησλ κεηαιιηθψλ νπζηψλ απφ ηηο ζπγθνιιήζεηο πνπ έγηλαλ επί ηφπνπ ζην εξγνηάμην. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχκκαηα ή πψκαηα γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζθφλεο, 
λεξφ θαη άιια μέλα ζψκαηα κέζα ζηνπο ζσιήλεο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα. Οη πιάθεο, ηα πψκαηα θαη 
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ηα θαιχκκαηα δελ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπγθφιιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ 
ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη βιάβε ζηηο άθξεο ησλ ζσιήλσλ. Σα θαιχκκαηα θαη ηα πψκαηα ζα 
εγθαζίζηαληαη κεηά ην πέξαο ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ή φπνηε ε εξγαζία πξφθεηηαη λα δηαθνπεί 
γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε παξαιιήισλ δηθηχσλ πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νη παξαθάησ ειάρηζηεο 
απνζηάζεηο: 

 απφ ηνίρνπο: 25 mm 

 απφ νξνθέο: 100 mm 

 απφ δάπεδα: 150 mm 

 κεηαμχ ζσιήλσλ: 40 mm (κεηαμχ ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ  ιακβάλνηαο ππφςε θαη ηηο ηπρφλ 
κνλψζεηο) 

 θαιψδηα θαη ζσιελψζεηο θαισδίσλ: 150 mm 

Όια ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα αλαγθαία ζηεξίγκαηα πεξηιακβαλφκελσλ 
ησλ βάζεσλ έδξαζεο, ησλ δνκηθψλ ραιπβνθαηαζθεπψλ, ησλ  αγθίζηξσλ, ζαγκάησλ, πεδίισλ 
νιίζζεζεο, ζακπαληψλ, θνριηψλ ζηεξέσζεο θαη πάθησζεο, ζηνηρείσλ ζηεξέσζεο θαη αγθχξσζεο 
θηι. 

Ζ ζηήξημε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ δηθηχσλ ζα γίλνληαη ζε απνζηάζεηο 
κηθξφηεξεο ησλ 2 m. Οη δηθιείδεο, νη κεηξεηέο θαη ηα άιια πδξαπιηθά εμαξηήκαηα θαη φξγαλα ζα 
ππνζηεξίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζσιήλεο κε ηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο. Καλέλα 
ηεκάρην δηέιεπζεο ησλ ζσιήλσλ απφ δάπεδα, ηνίρνπο θαη ηνηρία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν 
ζηήξημεο ησλ ζσιελψζεσλ. 

Όινη νη βξαρίνλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ, εθηφο εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

3.3.3 Γηέιεπζε ζσιελψζεσλ απφ δνκηθά έξγα 

Γηα ηελ δηέιεπζε ζσιήλσλ απφ θαη πξνο ηα πγξά θξέαηα ή δεμακελέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ραιπβδνζσιήλεο, κε θιάληδεο ελζσκάησζεο (Puddle flange), ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη θιάληδεο ελζσκάησζεο – εγθηβσηηζκνχ ζα έρνπλ πάρνο 
0,8 x S έσο 1.3 x S (φπνπ S είλαη  ην  πάρνο  ηνπ  ζσιήλα)  θαη  ε  εμσηεξηθή  δηάκεηξνο ζα είλαη 
1,5 x D φπνπ D ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηεο αληίζηνηρεο θιάληδαο ηφξλνπ. Σα ηεκάρηα δηέιεπζεο 
πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάληδα 
αγθχξσζεο πξέπεη λα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 50 mm απφ ηνλ ζηδεξφ νπιηζκφ. 

Όπνπ είλαη εθηθηφ ηα εηδηθά ηεκάρηα δηέιεπζεο ζα εγθαζίζηαληαη πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε. ηηο άιιεο 
πεξηπηψζεηο πξέπεη λα αθήλνληαη θαηάιιεια ξνκβνεηδή αλνίγκαηα, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη 
κεηά ε ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ. Σα αλνίγκαηα απηά κεηψλνληαη ζε δηαηνκή πξνο ηηο εμσηεξηθέο 
πιεπξέο ησλ θαηαζθεπψλ. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα ηξαρπλζνχλ ηθαλνπνηεηηθά, 
ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθή πξφζθπζε ηνπ δεπηεξνγελνχο ζθπξνδέκαηνο απφ C16/20 
κε ην νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη λα εμαζθαιηζζεί ε πδαηνζηεγαλφηεηα ηεο φιεο θαηαζθεπήο. 

3.3.4 Γνθηκέο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο κίαο πιήξνπο ζσιελνγξακκήο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ (π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο) ζα δνθηκάδεηαη πδξαπιηθά ε 
αληίζηνηρε ζσιελνγξακκή ζε πίεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ ππεξπηέζεσλ). 
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3.3.5 Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζσιελψζεσλ 

Οη ζσιελψζεηο, ν εμνπιηζκφο θαη νη αγσγνί ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ ζα έρνπλ θσδηθνπνηεκέλα 
ρξψκαηα θαη ζα βάθνληαη κε ην θαηάιιειν θσδηθφ ρξψκα αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πγξφ, κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο θαη ν εμνπιηζκφο ζα έρνπλ επηπιένλ ηνπνζεηεκέλεο πηλαθίδεο κε ηνλ  θσδηθφ 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηα Διιεληθά. Οη πηλαθίδεο ησλ ζσιελψζεσλ εηδηθφηεξα ζα έρνπλ βέιε 
πνπ ζα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ξνήο κέζα ζηηο ζσιελψζεηο θαζψο θαη ην κέζν πνπ κεηαθέξνπλ. 

ηηο πνξηνθαιί, θίηξηλεο , άζπξεο, γθξίδεο, αινπκηλέληεο θαη πξάζηλεο πηλαθίδεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη καχξα γξάκκαηα ελψ ζηηο θφθθηλεο θαη ηηο κπιε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη άζπξα 
γξάκκαηα. 

 

4. ANTΛIE 

4.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο αληιίεο, πνπ εγθαζίζηαληαη ζηηο επηκέξνπο 
κνλάδεο. 

Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα ζηα ΔΝ 809 θαη ΔΝ 752-6, ISO EN 9906 
Παξάξη. Α, φζνλ αθνξά ηα αθάζαξηα θαη ηα ιχκαηα. 

4.2 Τιηθά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα είλαη  θαηάιιεια γηα ηα κεραληθά θαη  ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ αληινχκελνπ πγξνχ, ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ αληιεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο. 

4.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ  παξνχζα θαη  
ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

Οη αληιίεο θαη ε ζηήξημε ησλ πεξηζηξεθφκελσλ ηκεκάησλ πξέπεη  λα είλαη  έηζη  ζρεδηαζκέλεο, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε πιεζηέζηεξε θξίζηκε ηαρχηεηα λα είλαη  ηνπιάρηζηνλ  25% κεγαιχηεξε 
απφ ηελ κέγηζηε ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο. Σα πεξηζηξεθφκελα κέξε πξέπεη λα δπγνζηαζκηζζνχλ 
δπλακηθά, κε αθξίβεηα ζην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όιεο νη αληιίεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηηο δηθιείδεο εμφδνπ θιεηζηέο. 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 15 εθθηλήζεηο/ψξα, επαξθνχο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απνξξνθνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο θαη ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 2900 rpm, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V. Ο θηλεηήξαο ζα πξέπεη λα 
ηθαλνπνηεί ηα επίπεδα απφδνζεο, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχν πξφηππν IEC. 

H ιίπαλζε ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθψλ ζην αληινχκελν 
πγξφ. Οη αληιίεο ζα έρνπλ θαηάιιειε κνξθή ζηππηνζιίπηε  (π.ρ. κεραληθφ ζηππηνζιίπηε) ψζηε λα 
κελ απαηηείηαη λεξφ θαη λα κελ ππάξρνπλ δηαξξνέο απφ απηφ. 

ηνπο ζσιήλεο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ  δηθιείδεο 
γηα ηελ απνκφλσζε θαη ζπληήξεζε ηεο αληιίαο. Οη ζσιελψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα 
ηεκάρηα εμάξκσζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζσιελνγξακκήο. 
Κάζε αληιία πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ελ μεξψ ζα έρεη ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε κία 
κνχθα 1/2” κε ηξίνδν νξεηράιθηλε βάλα 1/2”. Ζ βάλα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ηνπ 
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 καλνκέηξνπ θαη γηα ηελ ιήςε δεηγκάησλ. ηελ θαηάζιηςε κεηά ηελ ηξίνδν βάλα ζα ηνπνζεηεζεί έλα 
καλφκεηξν δηαθξάγκαηνο κε επαλάγλσζην θαληξάλ, θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλν, κε θιίκαθα πνπ 
ζα ππεξβαίλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 25% ην κέγηζην καλνκεηξηθφ ηεο αληιίαο. Σα ηκήκαηα ηνπ 
καλνκέηξνπ, πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ιχκαηα, ζα είλαη αλνμείδσηα. 

Οη αληιίεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θακπχιεο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ φιν ην 
εχξνο ιεηηνπξγίαο (ρακειφηεξν ή πςειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο), θαζψο επίζεο θαη θακπχιεο 
απφδνζεο θηλεηήξα, ζχκθσλα κε ην ISO 9906. 

4.3.1 Κνριησηέο Αληιίεο (Έιηθεο Αξρηκήδνπο) 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θνριησηήο αληιίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 20εηή ζπλερή ιεηηνπξγία κε ηελ 
ειάρηζηε ζπληήξεζε. 

Οη θνριησηέο αληιίεο ζα απνηεινχληαη απφ θεληξηθφ ραιχβδηλν ζπγθνιιεκέλν ζσιήλα κε δχν ή 
ηξεηο έιηθεο κνξθσκέλεο ελ ςπρξψ ζπλερείο θαη ζπγθνιιεκέλεο ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα. Οη αθξαίεο 
πιάθεο, ζηηο νπνίεο ζα ζπλδεζνχλ ηα αθξαμφληα έδξαζεο, ζα είλαη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο 
ζπγθνιιεκέλεο ζηνλ θεληξηθφ ζσιήλα γηα ηελ  εμαζθάιηζε πδαηνζηεγαλφηεηαο.  Σν ζχλνιν  ηεο 
θνριησηήο αληιίαο ζα είλαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

Ο ράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο St 37. Όια ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ, κε εμαίξεζε ην ζχζηεκα 
κεηάδνζεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα έρεη αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηεγνξίαο 03, ζχκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή πξνδηαγξαθή. 

Καηά κήθνο ηνπ θνριία ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξνθπιαθηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, έηζη 
ψζηε καδί κε ηνλ αχιαθα ηνπ θνριία λα δηακνξθψλεηαη θνίηε 230

Ο
 πεξίπνπ. 

Σν θάησ έδξαλν ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγέο θαη ζρεδηαζκέλν λα παξαιακβάλεη αθηηληθά 
θνξηία πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηίσλ άλσζεο ιφγσ πςειήο ζηάζκεο ζην θξεάηην θφξηηζεο. 
Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε λα είλαη εχθνια αληηθαηαζηάζηκν, ρσξίο λα 
απαηηείηαη απνκάθξπλζε ηνπ θνριία. Σν αθξαμφλην κεηαμχ ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ θάησ εδξάλνπ 
θαη ηνπ θνριία ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ ραιχβδηλν θάιπκκα, ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη ηα 
θηλνχκελα κέξε απφ ηελ ζπζζψξεπζε αθαζάξησλ πιψλ. 

Ζ ιίπαλζε ηνπ θάησ εδξάλνπ ζα γίλεηαη κε εκβνινθφξα ειεθηξνθίλεηε αληιία, ε νπνία ζα 
βξίζθεηαη ζηνλ ζάιακν ηνπ θηλεηήξα, κέζσ ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σν θχθισκα 
ιίπαλζεο ζα απνηειείηαη απφ: 

 Γεμακελή ιηπαληηθνχ, ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ζάιακν θηλεηήξσλ ρσξεηηθφηεηαο 10 ιίηξσλ κε 
έλδεημε ζηάζκεο 

 Πισηήξα γηα ηελ ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ρακειήο ζηάζκεο θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο 
αληιίαο 

 Μαλφκεηξν πιεζίνλ ηνπ θάησ εδξάλνπ, κε ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 
ρακειήο πίεζεο. 

Σν επάλσ έδξαλν ζα είλαη απηνεπζπγξακκηδφκελν, ζρεδηαζκέλν γηα λα παξαιακβάλεη ηα αθηηληθά 
θαη σζηηθά θνξηία ηεο αληιίαο, θαζψο επίζεο θαη ηα θνξηία άλσζεο ιφγσ πςειήο ζηάζκεο ζην 
θξεάηην θφξηηζεο. Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο, ψζηε ην έδξαλν λα είλαη εχθνια 
αληηθαηαζηάζηκν, ρσξίο λα απαηηείηαη απνκάθξπλζε ηνπ θνριία θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 
δηάξθεηα δσήο 50.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηεο αληιίαο. Σν έδξαλν ζα 
ιηπαίλεηαη ρεηξνθίλεηα κε θαηάιιεινπο γξαζζαδφξνπο. 

Κάζε θνριησηή αληιία ζα θηλείηαη απφ έλαλ ειεθηξηθφ θηλεηήξα ζπλδεδεκέλν κε ηκάληεο κε ηνλ 
κεησηήξα. Ο κεησηήξαο ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ άμνλα θίλεζεο ηνπ θνριία κε εχθακπην 
ζχλδεζκν. 

Ο κεησηήξαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε θνξηίν 125% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο αληιίαο θαη ζα δηαζέηεη θαηάιιειν ζχζηεκα ηξνρνπέδεζεο γηα λα 
απνθεπρζεί ε αληίζηξνθε θίλεζε ηνπ θνριία, φηαλ  ν θηλεηήξαο ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο.    Σα 
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έδξαλα  ζα πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο ζηελ κέγηζηε ξνπή ηνπ  
κεησηήξα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα 
ιακβάλεηαη ίζε κε 45

0
C. 

Ζ ιίπαλζε ηνπ κεησηήξα ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα ςεθαζκνχ είηε κε ζχζηεκα βεβηαζκέλεο 
ηξνθνδνζίαο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παιφθξαθηεο ζπξίδεο ειέγρνπ ηεο ζηάζκεο ειαίνπ (κάηη) 
κε ελδείμεηο γηα ηηο αλψηαηε θαη θαηψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη πψκαηα 
πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. Οη άμνλεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζα ζηεγαλνπνηνχληαη, έηζη ψζηε λα 
παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ιηπαληηθνχ θαη ε είζνδνο ζθφλεο, άκκνπ ή πγξαζίαο. Οη νπέο 
εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζθξαγηζκέλεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ή είζνδνο νπζηψλ 
πνπ ξππαίλνπλ ην ιηπαληηθφ. 

Ζ ςχμε κπνξεί λα γίλεηαη δηα κεηαθνξάο απφ ην θέιπθνο ηνπ κεησηήξα, αιιά ρσξίο ηελ βνήζεηα 
πηεξπγίσλ ςχμεο ή αλεκηζηήξσλ. Δάλ απαηηείηαη  εμσηεξηθφο εμνπιηζκφο ςχμεο ηνπ ιηπαληηθνχ  
ηνπ κεησηήξα, ηφηε απηφο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζαλ αλεμάξηεην ζχζηεκα γηα θάζε κεησηήξα. 

Οη ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα θνξηίν ίζν κε ην 125% ηνπ κέγηζηνπ 
απαηηνχκελνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα, πνπ ζα θαιχπηνπλ ηα 
θηλνχκελα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο. Σα πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν πιέγκα καιαθνχ ράιπβα θαη εχθνια κεηαθηλνχκελα, έηζη ψζηε 
λα είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο θηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνπιάρηζηνλ 6 εθθηλήζεηο/ψξα, εγθαηεζηεκέλεο 
ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο, 1500 rpm, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη  ηάζε  
400 V, κε απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. Οη θηλεηήξεο ζα είλαη 
θιεηζηνί, αεξφςπθηνη κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιακβάλεηαη ίζε κε 45

0
C. 

4.3.2 Τπνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ 

Οη αληιίεο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, ππνβξχρηεο θαηάιιειεο γηα ιχκαηα, θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 
θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο ή κεξηθήο εκβάπηηζεο. Οη θακπχιεο ησλ αληιηψλ ζα πιεξνχλ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO EN 9906 Παξάξη. Α. 

Ζ επηινγή ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα γίλεη κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ βαζκφ απφδνζεο. 

Ζ πηεξσηή ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN-GJL-250), 
πδξνδπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ρσξίο νμείεο ζηξνθέο, αλεκπφδηζηεο ξνήο (ρσξίο εκθξάμεηο), γηα 
νκαιή δίνδν ζθαηξηθψλ ζηεξεψλ ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δηακέηξνπ. Ζ πηεξσηή ζα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε πγξψλ πνπ πεξηέρνπλ ζηεξεά απφβιεηα, ηλψδε πιηθά θαη άιιεο 
χιεο πνπ πεξηέρνληαη ζε ζπλήζε αθάζαξηα λεξά (ιχκαηα). 

Ζ πηεξσηή κπνξεί λα είλαη είηε εκηαλνηθηνχ ηχπνπ είηε θιεηζηνχ ηχπνπ, κε πιήξε πηεξχγηα (full 
vaned), ηχπνπ θαλαιηνχ, κνλνθάλαιε γηα  αληιίεο κε δηάκεηξν εμφδνπ σο DN 100 ή νιηγνθάλαιε 
γηα κεγαιχηεξεο αληιίεο είηε ηχπνπ vortex (open impeller), φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ ψζηε ν π- 
δξαπιηθφο βαζκφο απφδνζεο λα είλαη πςειφο. Ζ πηεξσηή ζα δηαζέηεη ειεχζεξν πέξαζκα 
ζθαηξηθνχ ζηεξενχ κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 80% ηεο πδξαπιηθήο δηακέηξνπ (ζηνκίνπ 
εμφδνπ), γηα αληιίεο κε ζηφκην εμφδνπ απφ DN 50 σο DN 100. Γηα αληιίεο κε ζηφκην εμφδνπ DN 150 
θαη κεγαιχηεξν, ην ειάρηζην ειεχζεξν πέξαζκα ζα είλαη 100 mm 

Ζ πηεξσηή ζα πξέπεη λα είλαη  ζηαηηθά θαη  δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε, ζηεξεσκέλε ζηνλ  άμνλα 
κε αζθαιή ηξφπν, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνζπλαξκνιφγεζε ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο. 
Ο άμνλαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα , πνηφηεηαο DIN 1.4021 (AISI 420) ή θαιχηεξεο. 

Οη ηξηβείο ζα είλαη επαξθψο γξαζζαξηζκέλνη εθ’ φξνπ δσήο θαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή 
ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ, θαηά ISO 281. 

H αληιία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα κεραληθφ ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα, ην νπνίν ζα 
απνηειείηαη απφ δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο ζε ζεηξά (άλσ θαη θάησ) είηε ζα είλαη εθνδηαζκέλε 
κε έλα εληαίν κπιφθ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο δχν κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο δηαηεηαγκέλνπο ελ 
ζεηξά, εγθηβσηηζκέλνπο ζε θιεηζηφ ζσιελνεηδέο πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην απφ αλνμείδσην ράιπβα. 
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Οη κεραληθνί ζηππηνζιίπηεο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη δχν θαη ζα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα ν έλαο 
απφ ηνλ άιιν, απνκνλψλνληαο ηνλ θηλεηήξα απφ ην πδξαπιηθφ ηκήκα ηεο αληιίαο. 

Ζ αληιία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε ζάιακν ιαδηνχ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ άμνλα. 
Οη ηάπεο επηζεψξεζεο ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη πξνζηηέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο αληιίαο. Σν ιάδη 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο δελ ζα πεξηέρεη θπθιηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζα είλαη 
εγθεθξηκέλν απφ ην FDA ή άιιν δηεζλή νξγαληζκφ. Σν ιάδη ζα κπνξεί λα ιηπαίλεη επίζεο θαη ηνπο 
ζηππηνζιίπηεο. Ο θηλεηήξαο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ιάδη, 
ρσξίο λα πξνθαιείηαη βιάβε ζηνπο ζηππηνζιίπηεο. 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, επαγσγηθφο, ηξηθαζηθφο, κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα, 
εδξαδφκελνο ζηελ θεθαιή ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζην ίδην θέιπθνο κε 
ηελ αληιία. Ζ θιάζε κφλσζεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ F θαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο IP 68. Δάλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν θηλεηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία άληιεζεο 
(θαηεγνξία S1) ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο 40

ν
C. 

Οη θηλεηήξεο ησλ αληιηψλ ζα είλαη επαλαπεξηειίμηκνη ρσξίο λα είλαη ζπληεγκέλνη ζε ξεηίλε, κε ην 
ζχξκα πεξηέιημεο λα πξνζηαηεχεηαη απφ αδηάβξνρν επηθάιπςε θαη ζα δηαζέηνπλ αηζζεηήξηα 
αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο ζε θάζε θάζε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξζέξκαλζε. Ζ αληιία ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη αηζζεηήξα γηα ηελ αλίρλεπζε πηζαλήο δηαξξνήο θαη ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 
πγξαζίαο ν θηλεηήξαο λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη/ή λα ελεξγνπνηείηαη ζπλαγεξκφο. Ζ αληιία  
ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζηα νπνία ζα 
ζπλδένληαη φια ηα αηζζεηήξηα. 

Σα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο ράιθηλνπο αγσγνχο 660/1000 Volt κνλσκέλνπο θαη 
επελδπκέλνπο κε κφλσζε θαηάιιειε γηα ππνβξχρηα ρξήζε. Θα είλαη αησξνχκελα, επαξθνχο 
κήθνπο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί δηαθιάδσζεο κέρξη ην θνπηί ζχλδεζεο ζηνλ θηλεηήξα. Σν 
κήθνο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ηέηνην ψζηε λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 2,50 m εχξνο απφ ηελ άλσ 
ζηάζκε ζθπξνδέκαηνο ηνπ θξεαηίνπ. Σα θαιψδηα πξέπεη λα είλαη κνλνθφκκαηα πξνο ηνπο 
ειεθηξηθνχο πίλαθεο θαη λα απνθεχγνληαη νη ππαίζξηεο ζπδεχμεηο. Όπνπ απηέο είλαη αλαπφθεπθηεο, 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο θαηαηγηζκνχ λεξνχ (IP 65). 

Σν θηβψηην ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη νινθιεξσηηθά ζθξαγηζκέλν, κε ζηππηνζιίπηε, 
πνπ ζα εκπνδίδεη ηεο είζνδν πγξνχ ή πγξαζίαο. 

Όηαλ ε αληιία ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαιπκκέλε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ ζηάζκε ιπκάησλ, αθφκε 
θαη ζηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ν θηλεηήξαο ζα ςχρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ 
ξεπζηφ. Πξνθεηκέλνπ γηα αληιία μεξήο εγθαηάζηαζεο ή γηα αληιία πγξήο εγθαηάζηαζεο πνπ 
ιεηηνπξγεί πεξηνδηθά εθηφο πγξνχ (ζηελ ρακειφηεξε ζηάζκε ν θηλεηήξαο ή κέξνο ηνπ 
απνθαιχπηεηαη), ε ςχμε ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα ζχζηεκα ελεξγήο ςχμεο, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη εξκεηηθά θιεηζηφ θαη αλεμάξηεην θχθισκα καλδχα ςχμεο κε πγξφ κίγκα λεξνχ-
γιπθφιεο ή άιιν θαηάιιειν ςπθηηθφ κέζν, πηεξσηή αλαθπθινθνξίαο ηνπ ςπθηηθνχ θαη ελαιιάθηε 
ζεξκφηεηαο πνπ ζα ςχρεηαη απφ ην αληινχκελν πγξφ. Δλαιιαθηηθά ν θηλεηήξαο ζα βξίζθεηαη ζε 
ζάιακν πιεξσκέλν κε εηδηθφ ηαηξηθφ ςπθηηθφ ιάδη (medical white oil) ην νπνίν ζα θπθινθνξεί ζε 
θιεηζηφ θχθισκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ελαιιάθηε. ε αληιίεο κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ DN 80, ε 
αλαθπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνχ ιαδηνχ ζα είλαη εμαλαγθαζκέλε. 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζχζηεκα ςχμεο ζα πξέπεη  λα επαξθεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο  
ζε πεξηβάιινληα ρψξν ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C. χζηεκα κε ρηηψλην ςχμεο ζην νπνίν ζα 
αλαθπθινθνξεί ην αληινχκελν ιχκα, σο ςπθηηθφ κέζνλ, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηφ. 

Σα θειχθε ηεο αληιίαο θαη ηνπ θηλεηήξα (αλεμάξηεηα ζπδεπγκέλα κε ζηεγαλή Φιάληδα) θαη ηα θχξηα 
εμαξηήκαηα ηεο αληιίαο ζα είλαη απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (grey cast iron) ή ειαηφ ζθαηξνεηδή 
ρπηνζίδεξν πξνδηαγξαθψλ θαηά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή GGG50.7 (EN- 
GJS-500.7), κε ιείεο επηθάλεηεο ειεχζεξεο απφ θπζαιίδεο ή άιιεο αλσκαιίεο. Όια ηα εθηεζεηκέλα 
παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, πξνδηαγξαθψλ AISI 316 (DIN 
1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο. 

Σν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειεο ππνδνρέο εληαίεο κε ην ζψκα ηεο αληιίαο 
γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο, ζηνπο νπνίνπο ζα ζπλδέεηαη κφληκα αλνμείδσηε αιπζίδα ή 
ζπξκαηφζρνηλν ζε πξνζπειάζηκν ζεκείν. 
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Κξίζηκεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο φπνπ απαηηείηαη πδαηνζηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά 
θαηεξγαζκέλεο θαη ζπλαξκνινγεκέλεο κε ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηχιηνπο. Ζ ζπλαξκνγή ηνπο ζα 
επηηπγράλεηαη κε ειεγρφκελε επαθή θαη ζπκπίεζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ δαθηχιησλ θαη ζηηο 
ηέζζεξηο πιεπξέο ηεο αχιαθάο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ξνπή ζηήξημεο ζηνπο θνριίεο πνπ 
αζθαιίδνπλ ηε ζπλαξκνγή. Οξζνγσληθήο δηαηνκήο θιάληδεο, πνπ απαηηνχλ εηδηθή ξνπή ζηξέςεο ή 
ζηεγαλνπνηεηηθέο νπζίεο δελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο. 

H αληιία πξέπεη λα δηαζέηεη νδεγνχο αλέιθπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316. Οη νδεγνί ζα 
είλαη γεξά ζηεξεσκέλνη κέρξη ην άλνηγκα επίζθεςεο ηνπ θξεαηίνπ. H αληιία ζα κπνξεί λα αλπςσζεί 
έμσ απφ ηνλ ζάιακν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνχλ νη ζπλδέζεηο ζηελ ζσιελνγξακκή 
θαηάζιηςεο. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ κήθνο αιπζίδαο ή ζπξκαηφζρνηλνπ, πνπ ζα είλαη κφληκα 
ζπλδεδεκέλν κε ηελ αληιία, γηα ηελ αλχςσζε ηεο αληιίαο ζην επίπεδν εξγαζίαο. 

Ζ αληιία πγξήο εγθαηάζηαζεο ζα πεξηιακβάλεη ρπηνζηδεξφ πέικα θαη εμαξηήκαηα ζηήξημεο ζηνπο 
νδεγνχο, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε νκαιή θαη άλεηε θίλεζε ησλ κνλάδσλ ζηηο ηξνρηέο αλχςσζεο, 
ρσξίο θίλδπλν εκπινθήο. 

Ζ αληιία μεξήο εγθαηάζηαζεο ζα εδξάδεηαη ζε ρπηνζηδεξή βάζε (duck foot), πξνκήζεηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή, κέζσ ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη ζηνλ αγσγφ αλαξξφθεζεο. ε πεξίπησζε θάζεηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ε θακπχιε αλαξξφθεζεο ηεο αληιίαο ζα είλαη επίζεο 
πξνκήζεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Οη αληιίεο ζα αλαζχξνληαη απφ ην επίπεδν εξγαζίαο κε ηελ βνήζεηα αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ 
παιάγθνπ. Ο Αλάδνρνο καδί κε ηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ζην έξγν, ζα 
πξνκεζεχζεη θαη αλπςσηηθφ κεραληζκφ επαξθνχο δπλακηθφηεηαο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζηελ 
απνζήθε. Ο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο ζα απνηειείηαη απφ εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα 
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαη απφ παιάγθν κε αιπζίδα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθηβσηίζεη ζην δάπεδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζσιήλεο κε  θιάληδεο σο ππνδνρείο  
θαη βάζε ζηήξημεο ηνπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ζσιήλεο-ππνδνρείο δελ ζα πξνεμέρνπλ  απφ  
ην δάπεδν, θαη ζα ηαπψλνληαη κε θαηάιιεια πψκαηα, ψζηε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα 
παξακέλνπλ ζηεγλνί θαη θαζαξνί. 

4.3.3 Τπνβξχρηεο επίηνηρεο αληιίεο αμνληθήο ξνήο ηχπνπ πξνπέιαο 

Οη ππνβξχρηεο αληιίεο ηχπνπ πξνπέιαο ζα είλαη νξηδφληηεο, θαηάιιειεο γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

Γεληθά ηζρχνπλ φια ηα αλαθεξφκελα γηα ηνπο ππνβξχρηνπο αλαδεπηήξεο ιπκάησλ, αθνχ νη 
επίηνηρεο αληιίεο αλαθπθινθνξίαο απνηεινχληαη απφ έλαλ ππνβξχρην πξνσζεηήξα κε πξνπέια θαη 
αλνηθηφ αληιεηηθφ ζψκα (θψλν πξνψζεζεο). 

Ο θψλνο θαηάζιηςεο (ζψκα αληιίαο) θαη ην πιαίζην αλάξηεζεο ηεο αληιίαο ζηνλ νδεγφ ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Σν ζπγθξφηεκα ζα είλαη αλεξηεκέλν ζε εηδηθή δηάηαμε (νδεγφ), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζή 
ηνπ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ δεμακελή, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε εθθέλσζή ηεο. Θα κπνξεί 
λα αλπςσζεί έμσ απφ ηνλ ζάιακν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνζπλδεζνχλ νη  ζπλδέζεηο ζηελ 
ζσιελνγξακκή θαηάζιηςεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην θέιπθνο ηεο αληιίαο πξέπεη λα δηαζέηεη 
θαηάιιειν άγθηζηξν, ζην νπνίν ζα είλαη κφληκα πξνζδεδεκέλε αιπζίδα ή ζπξκαηφζρνηλν 
αλέιθπζεο επαξθνχο κήθνπο. 

Γηα ηελ ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ ζέζε έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
αλνμείδσηε ή γαιβαληζκέλε θνηινδνθφο, δηαηνκήο θαη κήθνπο νδεγψλ αλαιφγσλ ηνπ θνξηίνπ. Σν 
ζπγθξφηεκα ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ κε ξάνπια νιίζζεζεο, 
θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα νδήγεζεο - 
νιίζζεζεο  ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

4.3.4 Τπνβξχρηεο αληιίεο ηχπνπ πξνπέιαο 

Γηα ηελ ήπηα θαη ελεξγεηαθά βέιηηζηε άληιεζε αθαζάξησλ ή ιπκάησλ ζε κεγάιεο παξνρέο θαη 
ζρεηηθά κηθξά καλνκεηξηθά, εγθαζίζηαληαη ππνβξχρηεο αληιίεο αμνληθήο ξνήο, αλνηθηήο πξνπέιαο. 
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Οη αληιίεο ζα είλαη ππνβξχρηεο, ζπκπαγείο, εληαίεο κνλάδεο, κε θνηλφ άμνλα αληιίαο- 
ειεθηξνθηλεηήξα. Θα απνηεινχλ ζπγθξφηεκα απφ ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα θαηάιιειεο ηζρχνο 
θαη πδξαπιηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ ζχζηεκα πξνπέιαο αμνληθήο ξνήο πξνζαξκνζκέλεο ζε 
πδξαπιηθφ ζψκα αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Ζ αθξηβήο ξχζκηζε ηεο παξνρήο θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο επηηπγράλεηαη κε 
ξχζκηζε ηεο γσλίαο ησλ πηεξπγίσλ κε ην επίπεδν ηεο πξνπέιαο. Ζ ξχζκηζε ζα έρεη γίλεη ζην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην δεηνχκελν ζεκείν ιεηηνπξγίαο. 

Οη αληιίεο ζα είλαη ζπδεπγκέλεο κε άμνλα θαη ελζσκαησκέλεο ζε θνηλφ θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν 
(grey cast iron), πξνδηαγξαθψλ DIN GG25 (EN-GJL-250) κε ηνλ θηλεηήξα. Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη 
απ’ επζείαο απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πξνο ηεο αληιία, κέζσ θνηλνχ άμνλα. 

Οη αληιίεο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ππνβξχρην θαιψδην κήθνπο 10 κέηξσλ.  Σα θαιψδηα ηζρχνο  
θαη απηνκαηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλα κε  ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο IEC, επελδπκέλα ζε φιν ηνπο  
ην κήθνο κε ζηεγαλνπνηεηηθφ αδηάβξνρν πιηθφ, κε αδέλεο ζπληεγκέλνπο ζε ρπηή ξεηίλε γηα 
πξφζζεηε πξνζηαζία απφ θαηλφκελα δηείδπζεο πγξαζίαο κέζσ ηξηρνεηδψλ θαηλνκέλσλ  
αλαξξφθεζεο απφ ηνπο θιψλνπο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί ε απνθπγή επαθήο ηνπ ππνβξχρηνπ 
θαισδίνπ κε ηελ πξνπέια, ην θαιψδην πξέπεη λα αζθαιίδεηαη κε εηδηθνχο νδεγνχο θαισδίσλ θαη 
clips. Ο θηλεηήξαο θαη ην θαιψδην ζα είλαη θαηάιιεια ζηεγαλνπνηεκέλα, ψζηε λα αληέρνπλ ζε 
ζπλερή ππνβξχρηα παξακνλή ζε βάζνο έσο θαη 15 m, ρσξίο λα ράλνπλ ηελ πδαηνζηεγαλφηεηά 
ηνπο. Ζ είζνδνο  ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα απνηειεί εληαίν θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο 
ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ ζηάηε. 

Ζ δηάηαμε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ απαηηείηαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζην πγξφ θξεάηην ή ηελ δεμακελή θαη  λα δηεπθνιχλεηαη  ε αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηεο αληιίαο.  
Ζ αληιία ηνπνζεηείηαη νιφθιεξε κέζα ζηνλ θαηαθφξπθν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ, δηακέηξνπ ίζεο κε 
απηήλ ηνπ ζψκαηνο ηεο αληιίαο θαη ζηεξίδεηαη κε επηθάζεζε ζε εζσηεξηθφ δαθηχιην, πνπ 
ηνπνζεηείηαη ζηνλ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ ζε θαηάιιειν χςνο. Γηα ηελ αλέιθπζε-θαζέιθπζή ηεο 
αληιίαο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο αλπςσηηθφο κεραληζκφο, αλαιφγσο θνξηίνπ  βάξνπο θαη  
κεγέζνπο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Σν θνηλφ θέιπθνο ηεο αληιίαο, ηνπ θηλεηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηφ ρπηνζίδεξν (grey cast iron) πνηφηεηαο DIN GG25 (EN-GJL-250) ή 
θαιχηεξεο, κε εμσηεξηθή βαθή απφ πνιπκεξή βαθή δχν ζπληζησζψλ, κεγάιεο δηάξθεηαο 
πξνζηαζίαο. 

Ζ πξνπέια ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ (DIN 1.4581), ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε θαη ζρεδηαζκέλε θαηάιιεια, 
ψζηε ηα ζηεξεά θαη ηλψδε αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζην αληινχκελν ξεπζηφ λα κελ 
επηθνιιψληαη ζηελ πξνπέια νχηε λα πεξηειίζζνληαη ζηνλ άμνλα πξνμελψληαο εκθξάμεηο, 
δπζιεηηνπξγία ή βιάβε ηεο αληιίαο 

Όια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Ο ζρεδηαζκφο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ θχξησλ ηκεκάησλ ηεο αληιίαο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ απεπζείαο 
επαθή κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Κξίζηκεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, φπνπ 
απαηηείηαη πδξαπιηθή ζηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά θαηεξγαζκέλεο θαη ζπλαξκνινγεκέλεο κε 
ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο απφ NBR ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ηεο αληιίαο ζα είλαη επαγσγηθφο, αζχγρξνλνο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ 
δξνκέα, ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη 
πδαηνζηεγήο. Οη πεξηειίμεηο ηνπ ζηάηε ζα είλαη κνλσκέλεο (θαηεγνξία κφλσζεο F ή θαιχηεξεο). Ζ 
κφλσζε ηνπ ζηάηε ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνπζία κνλσηηθψλ θελψλ. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40 ºC θαη ηθαλφο γηα 
8 εθθηλήζεηο ηελ ψξα. Θα είλαη θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνο, ψζηε ε ςχμε λα επηηπγράλεηαη 
επαξθψο απφ ην πεξηβάιινλ ξεπζηφ. 

Ο ζάιακνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη μεξφο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ θηλεηήξα ζα επηηπγράλεηαη κε 
ελδηάκεζν, αλεμάξηεην ζάιακν ζηεγαλνπνίεζεο, πνπ ζα είλαη πιεξσκέλνο κε εηδηθφ ηαηξηθφ  
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Με ηνμηθφ ςπθηηθφ ιάδη, ζηνλ νπνίν ζα βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δηάηαμε ζηεγαλνπνίεζεο, πνπ 
ζα απνηειείηαη απφ δηπιφ κεραληθφ ζηππηνζιίπηε, αλεμάξηεηεο θνξάο ζηξέςεο, εμ νινθιήξνπ απφ 
θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, εληφο αλνμείδσηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θειχθνπο. 
Οη δχν ζηππηνζιίπηεο ςχρνληαη θαη ιηπαίλνληαη κε ην ιάδη ηνπ ζαιάκνπ ζηεγαλνπνίεζεο. Οη 
ζηππηνζιίπηεο δελ ζα απαηηνχλ ζπληήξεζε νχηε ξχζκηζε θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο λα 
πξνμελείηαη θαηαζηξνθή ή βιάβε ηνπο, αλεμάξηεηα κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπο. 

Ο άμνλαο ηεο αληιίαο/θηλεηήξα ζα εδξάδεηαη βάζεη ηνπ θαλφλα ζηαζεξήο πισηήο έδξαζεο ζε 
ηξηβείο θχιηζεο, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ ιίπαλζε κε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ γξάζν, γηα φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σν εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ θχξην έδξαλν ζα απνηεινχλ δχν βαζεηάο 
απιάθσζεο έλζθαηξνη ηξηβείο. Όινη νη ηξηβείο ζα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 50.000 ψξεο 
ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, θαηά ISO 281. 

4.3.5 Αληιίεο ζεηηθνχ εθηνπίζκαηνο 

Γηα ηελ άληιεζε παρχξξεπζηεο ηιχνο (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ κεγαιχηεξε απφ 3% ή 30 kg/m
3
), ή 

φπνπ αιινχ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο ζεηηθνχ εθηνπίζκαηνο. Ζ 
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ξφηνξα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2 m/s ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255 
8. 

Οη αληιίεο ζα είλαη απηφκαηεο αλαξξφθεζεο, ηχπνπ πξννδεπηηθήο θνηιφηεηαο κε πεξηζηξεθφκελν 
ειηθνεηδή ξφηνξα θαη ειηθνεηδή ζηαζεξφ ζηάηνξα. Ο ξφηνξαο ζα είλαη πςειήο αθξηβείαο απφ 
αλνμείδσην ή επηρσκησκέλν ράιπβα, θαηάιιειεο ζθιεξφηεηαο, ν ζηάηνξαο ζα είλαη απφ ληηξίιην ή 
άιιν πιηθφ έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε ρεκηθψλ ηα πιηθά θαηαζθεπήο 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην αληινχκελν πγξφ. 

Ο ξφηνξαο ζα ιακβάλεη θίλεζε απφ ηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα κέζσ κηαο δηάηαμεο άμνλα πνπ 
πεξηιακβάλεη δχν ζπλδέζκνπο κε πείξνπο, ιηπαηλφκελνπο κέζσ γξάζζνπ, πνπ δηαζέηνπλ ειαζηηθά 
πξνζηαηεπηηθά ρηηψληα. Ο άμνλαο ζχλδεζεο θηλεηήξα θαη αληιίαο δελ  ζα παξεθθιίλεη πεξηζζφηεξν 
απφ 1,5°. 

Σν ζψκα ηεο αληιίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GG25 κε δπλαηφηεηα 
πξνζαξκνγήο ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ ζηνκίνπ ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ζέζε, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
αθαηξνχκελα θαιχκκαηα θαη ζηφκην εηζαγσγήο λεξνχ (ζηελ πιεπξά ηεο αλαξξφθεζεο) γηα λα είλαη 
δπλαηφο ν θαζαξηζκφο. 

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα γίλεηαη κε δηπιφ κεραληθφ ζηππηνζιίπηε. 

Ζ θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη απφ ειεθηξνκεησηήξα κε θιαληδσηφ ειεθηξνθηλεηήξα, ηξηθαζηθφ 
βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα 400 V, 50 Ζz, πξνζηαζίαο ΗΡ55, θιάζεο κφλσζεο F. Δάλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζα είλαη 20% κεγαιχηεξε απφ ηελ 
απνξξνθνχκελε ζηνλ άμνλα ηεο αληιίαο. Ο ειεθηξνκεησηήξαο ζα είλαη απ’ επζείαο 
πξνζαξκνζκέλνο κέζσ  θιαληδψλ ζην ζψκα ησλ αληιηψλ. Δθφζνλ νη αληιίεο είλαη κεηαβιεηήο 
παξνρήο, ε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ζα γίλεηαη κέζσ κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο 
(inverter), απηφλνκνπ ή ελζσκαησκέλνπ ζηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ησλ αληιηψλ. 

Σν ζπγθξφηεκα θηλεηήξαο- αληιία ζα είλαη βηδσκέλν κέζσ θαηάιιεισλ ραιπβδίλσλ ζηεξηγκάησλ 
ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. 

Όιεο νη αληιίεο ζεηηθήο εθηφπηζεο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηεο μεξάο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί καλδάισζε ηνπ θηλεηήξα κε αηζζεηήξεο ξνήο, θαηάιιεινπ ηχπνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηψλ 

4.3.6 Φνξεηέο αληιίεο απνζηξάγγηζεο 

ε μεξνχο ζαιάκνπο αληιηνζηαζίσλ ή φπνπ αιινχ πξνδηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ 
αληιίεο απνζηξάγγηζεο. 

Ζ αληιία ζα είλαη ειεχζεξα ζηεξηδφκελε, ζε εηδηθή βάζε, θαηαθφξπθε, ππνβξχρηνπ ηχπνπ, 
θαηάιιειε γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ θαη αθαζάξησλ θαζψο θαη γηα ηηο απνζηξαγγίζεηο θξεαηίσλ. 
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Οη αληιίεο απνζηξάγγηζεο ζα έρνπλ θαιψδην επαξθνχο κήθνπο, ηειείσο ζηεγαλφ. Ο ζσιήλαο 
εμφδνπ ηεο αληιίαο ζα είλαη γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο βαξένπο ηχπνπ θαη ζα θαηαιήγεη ζηνλ 
πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ή ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ. 

Οη κνλνθαζηθέο αληιίεο ζα θέξνπλ ελζσκαησκέλν θινηεξνδηαθφπηε. 

4.3.7 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο 

4.3.7.1 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαθξάγκαηνο 

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα είλαη ηχπνπ δηαθξάγκαηνο θαη ε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη κε 
ξχζκηζε ηνπ κήθνπο εκβνιηζκνχ κε κέγηζηε επηηξεπφκελε απφθιηζε 2%, ζε φιν ην πεδίν 
ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο αληιίαο (0% κέρξη 100% ηεο παξνρήο). 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αληιηψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, ζα 
πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην αληινχκελν πγξφ θαη ηηο επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα, κε ζεξβνθηλεηήξα ή κέζσ αλαινγηθνχ ζήκαηνο 4- 
20 mA, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε. 

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα ζπλνδεχνληαη θαη’ ειάρηζηνλ κε ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

i. Γηθιείδεο απνκφλσζεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο θάζε αληιίαο 

ii. Βαιβίδα αζθαιείαο έλαληη ππεξπίεζεο ηνπνζεηεκέλε ζηελ θαηάζιηςε ηεο  θάζε  αληιίαο 
πξηλ απφ ηελ δηθιείδα απνκφλσζεο. Δλαιιαθηηθά ε βαιβίδα αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη 
ελζσκαησκέλε ζηελ θεθαιή ηεο αληιίαο. Ζ έμνδνο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο ζα είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο κνλάδαο. 

iii. Κιεηζηφ δνρείν εθηφλσζεο πίεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ. Σν δνρείν κπνξεί λα είλαη 
θνηλφ, ζηελ θαηάζιηςε φισλ ησλ αληιηψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. 

iv. Βαιβίδα ζηαζεξήο αληίζιηςεο ζηελ εθξνή ηνπ δνζνκεηξνχκελνπ πγξνχ, γηα εμαζθάιηζε 
αθξίβεηαο ζηελ δνζνκέηξεζε. 

v. χζηεκα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Μειέηε 

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αιιά ε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 
ζηα αληίζηνηρα Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

4.3.7.2 Γνζνκεηξηθέο αληιίεο πεξηζηξεθνκέλσλ ινβψλ 

Ζ αληιία πεξηζηξεθφκελσλ ινβψλ (rotary lobe) είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο απηνκάηνπ αλαξξνθήζσο, 
κε ξφηνξεο ηξηψλ ινβψλ κε γεσκεηξία θνριία, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε ξνή ηνπ 
αληινχκελνπ κέζνπ, ρσξίο παικνχο ζηελ έμνδν. Οη ινβνί ζα είλαη κεηαιιηθνί απφ θαηφ ρπηνζίδεξν 
θαη είλαη πιήξσο θαιπκκέλνη απφ ειαζηηθφ πιηθφ NBR ή άιιν θαηάιιειν γηα ην δηαθηλνχκελν πγξφ. 
Σν κεηαιιηθφ κέξνο ησλ ινβψλ δελ ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν κέζν. 

Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ηεο αληιίαο ζα κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη άκεζα κε απιή ελαιιαγή ηεο 
θνξάο πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξηνπ άμνλα ηεο αληιίαο. 

Σν ζψκα ηεο αληιίαο ζα είλαη ρπηφ ζε έλα θνκκάηη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 
ρπηνζίδεξνο (GG 25) ή θαιχηεξν. Σν ζψκα ζα θέξεη πξνζηαηεπηηθά επίπεδα θαιχκκαηα θαη ζηα 
δχν άθξα θαηά κήθνο ηνπ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζθιεξπκέλν ράιπβα ή αλνμείδσην 
ράιπβα ή πιαζηηθφ ή θεξακηθφ. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο πξέπεη λα θέξεη επηθαλεηαθή 
επηθάιπςε πνπ ζα ην θαζηζηά αλζεθηηθφ ζηελ θζνξά. 

Ζ επηζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ησλ βξερφκελσλ εμαξηεκάησλ ηεο αληιίαο ζα επηηπγράλεηαη επί 
ηφπνπ, ρσξίο λα ρξεηαζηεί απνζπλαξκνιφγεζε απφ ηηο ζσιελψζεηο. Οη  δχν άμνλεο ηεο αληιίαο  
ζα είλαη απφ θξάκα ράιπβα, ζα ζηεγαλνπνηνχληαη κε κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο θαη δελ ζα 
έξρνληαη ζε επαθή κε ην αληινχκελν κέζν αιιά ιηπαίλνληαη.  Έλαο εθ ησλ  δχν αμφλσλ  ζα 
ζπλδέεηαη κε ην ζχζηεκα θίλεζεο ζπληζηψκελν απφ κεησηήξα - ειεθηξνθηλεηήξα. Οη νδνλησηνί 
ηξνρνί θαη νη 
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ηξηβείο θχιηζεο ζα βξίζθνληαη εληφο γξαλαδνθηβσηίνπ κε ινπηξφ ειαίνπ. ην άλσ κέξνο ηνπ 
θηβσηίνπ ζα ππάξρεη αλαπλεπζηηθφ γηα ηελ πιήξσζε κε ιάδη, ζηε κία πιεπξά ζα ππάξρεη δείθηεο 
ιαδηνχ θαη ζην θάησ κέξνο ζα ππάξρεη ηάπα γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ιαδηνχ. 

4.3.8 Αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) 

Οη αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ (θπθινθνξεηέο) ζα είλαη πδξνιίπαληνη ειεθηξνληθνί, 
θαηεγνξίαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α, γηα ειάρηζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Θα είλαη θαηάιιεινη γηα φιεο 
ηεο εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη ςχμεο κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο κεηαθεξφκελνπ κέζνπ 
απφ 
-10 °C έσο +110 °C θαη θαηάιιεινο γηα λεξφ ζέξκαλζεο θαηά VDI 2035 θαη κείγκαηα λεξνχ- 
γιπθφιεο θαηά κέγηζηε αλαινγία 1:1. Θα πξνζαξκφδεηαη απεπζείαο ζε ζσιήλσζε κε ηα ζηφκηα 
αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζε Inline θαηαζθεπή, ίδηαο δηαηνκήο κε ζην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ 
ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

Ο θπθινθνξεηήο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή ξχζκηζε ζηξνθψλ κέζσ κεηαηξνπέα 
ζπρλφηεηαο γηα έιεγρν κε ζηαζεξή δηαθνξηθή πίεζε ή κεηαβιεηή δηαθνξηθή πίεζε ή κεηαβιεηή 
δηαθνξηθή πίεζε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ο θπθινθνξεηήο σο βαζηθφ εμνπιηζκφ ζα δηαζέηεη ςπρξή επαθή γηα αλαγγειία βιάβεο θαη αλ 
πξναηξεηηθά ζα εμνπιίδεηαη θαηάιιεια γηα αλαγγειία ιεηηνπξγίαο, ζέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο απφ 
εμσηεξηθφ ζήκα, αλαινγηθή είζνδν 0...10 V γηα εμσηεξηθφ έιεγρν ζηξνθψλ ή αιιαγή επηζπκεηήο 
ηηκήο πίεζεο, γηα επηθνηλσλία κέζσ ςεθηαθήο ζχξαο κε θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Γχν ειεθηξνληθνί θπθινθνξεηέο ίδηνπ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κέζσ 
ελζσκαησκέλεο ςεθηαθήο ζχξαο επηθνηλσλίαο, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα σο δεχγνο αληιηψλ: 
α) κε ρξνληθή ελαιιαγή ησλ δχν αληιηψλ, β) κε απηφκαηε εθεδξηθή κεηαβίβαζε ζε πεξίπησζε 
βιάβεο ηεο κίαο αληιίαο, γ) κε απηφκαηε ιεηηνπξγία αηρκήο ησλ δχν αληιηψλ ζε πεξίπησζε 
αλεπάξθεηαο ηεο κίαο. 

Ο άμνλαο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ε πηεξσηή ζα είλαη απφ ζπλζεηηθφ πιηθφ  
ή απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ην ζψκα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG25 (EN-GJL-250) κε 
αληηδηαβξσηηθή ειεθηξνζηαηηθή επηθάιπςε θαηαθφξεζεο. 

Ο ξφηνξαο ηνπ θηλεηήξα ζα απνηειείηαη απφ έλα κφληκν καγλήηε θαη ζα πεξηζηξέθεηαη κέζα ζην 
κεηαθεξφκελν κέζν, ην νπνίν ιηπαίλεη ηα έδξαλα θαη ςχρεη ηνλ θηλεηήξα. Έλα ρηηψλην ζα 
πεξηβάιιεη ηνλ ρψξν ηνπ ξφηνξα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε εηδηθά θίιηξα ζηνλ άμνλα ζα απνηξέπνπλ ην 
λεξφ απφ ην λα εηζρσξήζεη ζην ζηάηνξα. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα είλαη θαη’ ειιάρηζηνλ IP 44, ε θιάζε κφλσζεο F, ε εθπνκπή 
παξεκβνιψλ θαηά EN 61000-6-3 θαη ην επίπεδν θαηαζηνιήο παξεκβνιψλ EN 61000-6-2. 

4.3.9 Πνιπβάζκηεο αληιίεο λεξνχ 

Οη αληιίεο πιχζεο ηνπ εμνπιηζκνχ επεμεξγαζίαο ηιχνο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο, θαηαθφξπθεο, 
πνιπβάζκηεο, θαλνληθήο αλαξξφθεζεο, ζε In-line θαηαζθεπή γηα απεπζείαο πξνζαξκνγή ζε 
ζσιήλσζε κε ζηφκηα αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ίδηαο δηαηνκήο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα επζεία. 
Οη αληιίεο ζα είλαη θαηάιιειεο θαη γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο, ςχμεο, χδξεπζεο, άξδεπζεο. 

Οη πηεξσηέο, νη βαζκίδεο, ν άμνλαο θαη ν καλδχαο πίεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Ζ βάζε ηεο αληιίαο κε ηα θιαληδσηά ζηφκηα 
εηζφδνπ-εμφδνπ, κπνξεί λα είλαη είηε απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε απφ ρπηνζίδεξν (αλάινγα κε ην 
κέγεζνο ηεο αληιίαο) 

Ο κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη αλεμάξηεηνο θνξάο πεξηζηξνθήο, εμαλαγθαζκέλεο 
πγξνιίπαλζεο. Κηλεηήξαο θαη άμνλαο αληιίαο ζα ζπλδένληαη κε θφκπιεξ δηπινχ θειχθνπο, ελψ έλα 
αλεμάξηεην έδξαλν θχιηζεο ζα παξαιακβάλεη πιήξσο ηηο αμνληθέο δπλάκεηο ηνπ πδξαπιηθνχ 
κέξνπο. 

Ο αζχγρξνλνο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ IEC θαηά V1 ή V18, 
δηπνιηθφο ζηηο 2900 rpm, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 55, θιάζεο κφλσζεο F, IE2. 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ει. 39 

 

 

Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

4.3.10 Πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ρξήζεο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

Σα πηεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ρξήζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ζα απνηεινχληαη απφ δχν ή 
πεξηζζφηεξεο πνιπβάζκηεο θαηαθφξπθεο αληιίεο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη εθεδξηθή. Οη 
πηεξσηέο ησλ αληιηψλ θαη φια ηα κέξε πνπ ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξφ ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Όιν ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλν επάλσ ζε κεηαιιηθή 
αληηθξαδαζκηθή βάζε κε αλνμείδσηνπο (AISI 304 θαη’ ειάρηζην) ζπιιέθηεο αλαξξφθεζεο θαη 
θαηάζιηςεο, δηθιείδεο απνκφλσζεο γηα θάζε αληιία ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηελ θαηάζιηςε, 
βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο γηα θάζε αληιία, βάλα εθθέλσζεο, ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο – ειέγρνπ, 
θαζψο θαη δνρείν δηαζηνιήο, καλφκεηξν θαη δχν πηεζνζηάηεο. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε βάζε ηνπ 
πηεζηηθνχ. Θα θέξεη θαη’ ειάρηζην θεληξηθφ αζθαιεηνδηαθφπηε κε ζέζεηο ΟΝ / ΟFF, μερσξηζηφ 
δηαθφπηε γηα θάζε αληιία κε ζέζεηο «ρεηξνθίλεην – 0 - απηφκαην, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο, 
ελζσκαησκέλε ζεξκηθή πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα θαη πξνζηαζία απφ έιιεηςε λεξνχ. Πξναηξεηηθά 
δχλαηαη λα θέξεη ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ θαη ςπρξέο επαθέο γηα αλαγγειία βιάβεο ζην θεληξηθφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζηελ απηφκαηε ελαιιαγή ησλ αληιηψλ, ελψ ζα 
ππάξρεη απηφκαην μεθίλεκα ηεο επφκελεο αληιίαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 

5. ΤΜΠΙΔΣΔ 

5.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ζπκπίεζεο αέξα θαη αεξίνπ (βηναεξίνπ),  
πνπ εγθαζίζηαηαη ζην έξγν, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ινβνεηδείο θπζεηήξεο, ηνπο θπγνθεληξηθνχο 
θπζεηήξεο, θαη ηνπο ζπκπηεζηέο βηναεξίνπ. 

5.2 Τιηθά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Οη ζπκπηεζηέο πξέπεη  λα είλαη  βηνκεραληθφ πξντφλ  θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 9001 
ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ. 

5.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ  παξνχζα θαη  
ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

5.3.1 Λνβνεηδείο θπζεηήξεο 

Οη θπζεηήξεο ζα εγθαζίζηαληαη εληφο θηηξίνπ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Θα πξέπεη 
λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε επαξθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε επηζεψξεζε 
θαη ε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. Σν θηίξην ζα δηαζέηεη επαξθή αεξηζκφ γηα ηελ απαγσγή ηεο 
ζεξκφηεηαο, πνπ εθιχνπλ ζηελ αίζνπζα νη θπζεηήξεο θαη θαηάιιειε ερνκφλσζε, έηζη ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο θαη ησλ Δηδηθψλ Πξνδηαγξαθψλ, φζνλ αθνξά ηελ 
ζηάζκε ζνξχβνπ θαη ηελ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηελ αίζνπζα θπζεηήξσλ. 

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο, πεξηζηξνθηθφο, ινβνεηδήο, κε ξφηνξεο ηξηψλ ινβψλ. Σν 
θέιπθνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ εηδηθφ ιεπηφθνθθν ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GG20. Οη ξφηνξεο 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθπξήιαην ράιπβα. 

Κάζε θπζεηήξαο ζα δηαζέηεη βαξέσο ηχπνπ έδξαλα θπιίζεσο ππνινγηζκέλα γηα 50.000 ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ζην νλνκαζηηθφ θνξηίν ηνπ θπζεηήξα. Ζ ιίπαλζε φισλ ησλ εδξάλσλ θαη ησλ 
νδνλησηψλ ηξνρψλ ρξνληζκνχ ησλ ινβψλ ζα γίλεηαη κε εθηίλαμε ειαθξνχ νξπθηειαίνπ, πνπ ζα 
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δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή ζηάζκε κέζα ζην θέιπθνο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παιφθξαθηεο 
ζπξίδεο επηζεψξεζεο ηεο ζηάζκεο ειαίνπ (κάηη) κε ελδείμεηο γηα ηηο αλψηαηε θαη θαηψηαηε ζηάζκε 
ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αμφλσλ 
ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθήο δηάηαμεο ιαβχξηλζσλ. 

Ζ κεηάδνζε θίλεζεο γίλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ, βαξέσο 
ηχπνπ, αλζεθηηθψλ ζηελ δέζηε, αληηζηαηηθψλ, ππνινγηζκέλσλ γηα θνξηίν ίζν κε ην 125% ηνπ 
κέγηζηνπ απαηηνχκελνπ. Οη ηξνραιίεο ζα είλαη δηαηξνπκέλνπ ηχπνπ θαη δπγνζηαζκηζκέλεο. ηε 
πεξίπησζε πνπ νη θπζεηήξεο δελ δηαζέηνπλ ερνκνλσηηθφ ζάιακν, νη ηκάληεο κεηάδνζεο θίλεζεο 

πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ θάιπκκα θαηαζθεπαζκέλν απφ γαβαληζκέλν ράιπβα, εχθνια 
αθαηξνχκελν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηζεψξεζε θαη ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη αεξφςπθηνο, αζχγρξνλνο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, εγθαηεζηεκέλεο 
ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απνξξνθνχκελεο, κε απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ 
νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Σν ζχζηεκα έδξαζεο ηνπ  θηλεηήξα ζα 
πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απηφκαηε ηάλπζε ησλ ηκάλησλ. 

ηελ είζνδν ηνπ θπζεηήξα πξέπεη λα ππάξρεη ζηγαζηήξαο απνξξνθεηηθνχ ηχπνπ, κε αθαηξνχκελν 
θάιπκκα γηα πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο ζηγαζηήξαο ζα θέξεη θαη θίιηξν αέξα θαη ζα δηαζέηεη 
αληαιιάμηκα ζηνηρεία ερνκφλσζεο θαη θίιηξαλζεο. Σν θίιηξν πξέπεη λα δηαζέηεη καλφκεηξν γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ξχπαλζήο ηνπ. ηελ έμνδν ηνπ θπζεηήξα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη 
ζηγαζηήξαο. 

Ζ βάζε ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο ζα δηαζέηεη δηπινχο νδεγνχο ζηήξημεο ηνπ θηλεηήξα θαη ζα 
εδξάδεηαη ζην δάπεδν ηεο αίζνπζαο πάλσ ζε ειαζηηθνχο απνξξνθεηήξεο θξαδαζκψλ. 

Ο θάζε θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ παξαθάησ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πξνεξρφκελν 
απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή ηνπ θπζεηήξα: 

i. Γηθιείδα αζθαιείαο ηνπνζεηεκέλε ζηελ έμνδν ηνπ θπζεηήξα γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο 
ππεξπίεζεο. Ζ δηθιείδα ζα αλνίγεη ζε πίεζε κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή θαη ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο φιεο ηεο πνζφηεηαο αέξα. Θα δηαζέηεη εηδηθφ θάιπκκα 
πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, ζχλδεζε κε 
αεξαγσγφ γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εθηνλνχκελνπ αέξα ζε άιιν ρψξν. 

ii. Γηθιείδα αληεπηζηξνθήο, ηχπνπ θιαπέ, κε δηαηνκή δηέιεπζεο ίζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ 
ζηνκίνπ θαηάζιηςεο. 

iii. Διαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ ζχλδεζκν γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ζσιελνγξακκή θαηάζιηςεο 

iv. Μαλφκεηξν σξνινγηαθνχ ηχπνπ, ζην ζηφκην εμαγσγήο 

v. Γηθιείδα απνκφλσζεο 

ηελ πεξίπησζε, πνπ απαηηείηαη απφ ηελ Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο ν θπζεηήξαο ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο θισβφο πξέπεη λα πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θπζεηήξα θαη ζα απνηειείηαη απφ εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ζηνηρεία 
απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ή επνμεηδηθά βακκέλε θαη άθιεθην ερνκνλσηηθφ πιηθφ 
πνιπνπξεζάλεο. 

Ο θισβφο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πςειψλ  ζεξκνθξαζηψλ  
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ερνπαγίδεο ζηα ζηφκηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα 

5.3.2 Φπγνθεληξηθνί ζπκπηεζηέο 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά εγθαζίζηαληαη κνλνβάζκηνη θπγνθεληξηθνί θπζεηήξεο (turbo 
compressor). 

Ζ θάζε κνλάδα απνηειείηαη απφ έλαλ κνλνβάζκην θπγνθεληξηθφ θπζεηήξα, κε θνηλφ άμνλα κε ην 
θηβψηην ηαρπηήησλ, θηλεηήξα, ζχζηεκα ιίπαλζεο ζπλαξκνινγεκέλα ζε θνηλή βάζε, ζην εξγνζηάζην 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ κνλάδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα ειέγρνπ κε φια ηα φξγαλα θαη δηαθφπηεο 
αζθαιείαο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Ζ παξνρή ησλ θπζεηήξσλ ζα ειέγρεηαη κε ξχζκηζε ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εμφδνπ θαη εάλ 
πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ν βαζκφο απφδνζεο ζην εθάζηνηε ζεκείν ιεηηνπξγίαο ζα βειηηζηνπνηείηαη 
απηφκαηα κέζσ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εηζφδνπ, είηε ηνπηθά είηε απφ ην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ 
κεηαβνιή ηεο παξνρήο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ρσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζπλζήθεο απφηνκεο 
κεηαβνιήο ηεο πηέζεσο, ή ππεξθφξηηζεο ηνπ θηλεηήξα, φηαλ απηφο ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ηνπο 
άιινπο ζπκπηεζηέο. 

Ζ κνλάδα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί γηα ζπλερή ιεηηνπξγία, κε δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ κεηαμχ ησλ ζπληεξήζεσλ. 

Σν θέιπθνο ηνπ θπζεηήξα ζα είλαη απφ ράιπβα πνηφηεηαο GG20 θαη ζα πεξηιακβάλεη ρνάλε 
απνηξνπήο ζηξνβηιηζκψλ θαη ζάιακν εμφδνπ. 

Ο ζηξφβηινο ηνπ θπζεηήξα ζα έρεη ηα πηεξχγηα ηνπ θεθιηκέλα πξνο ηα πίζσ, (ε γσλία πνπ 
δεκηνπξγεί ν εηζεξρφκελνο αέξαο σο πξνο ηελ εθαπηφκελε ησλ πηεξπγίσλ ζα είλαη κεγαιχηεξε 
ησλ 90°) ψζηε λα δίλεη επξχ θάζκα ξνήο (απφ 45% έσο 100% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο), λα είλαη 
πςειήο απνδνηηθφηεηαο θαη λα κελ ππεξθνξηίδεηαη. Ο ζηξφβηινο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
ζθπξήιαην θξάκα αινπκηλίνπ πνηφηεηαο θαηά DIN AICu MgNi. 

Ο ζηξφβηινο ζα έρεη ππνζηεί κεραληθή θαηεξγαζία ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε εθηφο απφ ηα ζεκεία 
φπνπ δηέξρεηαη ν αέξαο, ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζην 115% ηεο νλνκαζηηθήο ηαρχηεηαο θαη ζα έρεη 
ειεγρζεί κε ηελ κέζνδν ησλ καγλεηηθψλ ζσκαηηδίσλ ή ηεο δηείζδπζεο βαθήο. Θα ζηεξεψλεηαη κε 
θσληθή ζχζθημε θαη πεξηθφριην αζθάιηζεο θαη ζα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο. 

Σν ζπγθξφηεκα πηληφλ – ζηξνβίινπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη ή λα 
επαλαηνπνζεηείηαη ρσξίο λα κεηαθηλνχληαη νη ζπλδεδεκέλεο ζσιελψζεηο αέξα θαη ζα δηαζέηεη 
ζηεγάλσζε ηχπνπ ιαβπξίλζνπ πξνο απνθπγή ησλ δηαξξνψλ αέξα. 

Ο θάζε θπζεηήξαο ζα θέξεη κεηαβιεηά νδεγεηηθά πηεξχγηα ζηελ έμνδν θαη εθ’ φζνλ 
πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά θαη ζηελ είζνδν, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή νξείραιθν, 
ηνπνζεηεκέλα ζε νιηζζεηήξεο πνπ θέξνπλ επέλδπζε PTFE θαη θηλνχκελα απφ θαηάιιειν 
κεραληζκφ. Οη ηξηβείο ηνπ κεραληζκνχ ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ ζα έρνπλ ιηπαλζεί θαη 
ζηεγαλνπνηεζεί γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

Ο κεραληζκφο θηλήζεσο ζα είλαη αληηζηξεπηφο ειεθηξνθηλεηήξαο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 54 
θαηάιιεινο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία κε νδνλησηφ ηξνρφ θαη ζα θέξεη πξνζηαζία έλαληη 
ππεξζέξκαλζεο, δηαθφπηεο κέγηζηεο ξνπήο, αλαζηνιείο ηέινπο δηαδξνκήο θαη έλαλ δείθηε ζέζεσο 
κε ηνπηθή έλδεημε θαη έμνδν 4-20 mA πνπ ζα δίλεη έλδεημε ζην ΚΔΛ. 

Ο κεησηήξαο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζε θνξηίν 150% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ θπζεηήξα. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιακβάλεηαη ίζε κε 50°C. 

Σν θηβψηην κεηάδνζεο θηλήζεσο  ζα  πξέπεη  λα δηαζέηεη  επηηεξεηέο θξαδαζκψλ,  κε  εμφδνπο 4- 
20 mA πξνο ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη επηηεξεηέο απηνί ζα δηεγείξνπλ  
ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζα ζέηνπλ ην ζπγθξφηεκα εθηφο ιεηηνπξγίαο, φηαλ νη θξαδαζκνί 
μεπεξάζνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην (π.ρ. 2,8 mm/s). 

Σν ζχζηεκα ιίπαλζεο ζα απνηειείηαη απφ κία δεμακελή ειαίνπ, δχν αληιίεο, έλαλ ςχθηε, έλα 
θίιηξν θαη φια ηα εμαξηήκαηα, δηθιείδεο, ζσιήλεο, δηαθφπηεο αζθαιείαο θαη φξγαλα πνπ είλαη 
αλαγθαία θαη εμαζθαιίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ δεμακελή ειαίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα. Δζσηεξηθά δηαθξάγκαηα ζα 
απνκνλψλνπλ ηελ αλαξξφθεζε ησλ αληιηψλ απφ ηελ  επηζηξνθή ιαδηνχ ζηε δεμακελή, ψζηε λα 
κεηψλεηαη ην άθξηζκα ηνπ ιαδηνχ ζηελ αλαξξφθεζε. Ζ δεμακελή ζα δνθηκαζηεί γηα ηπρφλ δηαξξνέο, 
ζα ππνζηεί ακκνβνιή θαη ζα βαθεί εζσηεξηθά κε ρξψκα αλζεθηηθφ ζην ιηπαληέιαην. Ζ δεμακελή ζα 
δηαζέηεη πψκαηα πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. 

Ζ θχξηα αληιία ειαίνπ ζα θηλείηαη κε ζχζηεκα νδνλησηψλ ηξνρψλ απφ ηνλ θχξην άμνλα ηνπ 
κεησηήξα θαη ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή. 
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Ζ βνεζεηηθή αληιία ειαίνπ ζα ηξνθνδνηεί ην θηβψηην κεηάδνζεο κε έιαην θαηά ηελ εθθίλεζε, ηελ 
ζηάζε θαη ηε ιεηηνπξγία, ζε πεξίπησζε πνπ ε πίεζε πέζεη θάησ απφ κηα νξηζκέλε ηηκή. Θα θηλείηαη 
απφ έλαλ ηξηθαζηθφ, εξκεηηθά θιεηζηφ θηλεηήξα ειεγρφκελν δηαθφπηε πηέζεσο ειαίνπ. 

Ο ςχθηεο ζα είλαη ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ηχπνπ θειχθνπο κε πδξαπινχο. 

Σα θίιηξα ζα είλαη απφ δηπιφ δηθηπσηφ πιέγκα δηαβαζκηζκέλν ζηα 25 κηθξά, εθνδηαζκέλα κε 
βαιβίδα αλαζηξνθήο ψζηε ην έλα ζηνηρείν ηνπο λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί γηα λα θαζαξηζηεί, 
ρσξίο λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

ηελ θαηάζιηςε ησλ αληιηψλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ αλαθνπθηζηηθέο δηθιείδεο, ελψ ε πίεζε 
ζηελ είζνδν ηνπ θηβσηίνπ κεηάδνζεο ζα ειέγρεηαη απφ κία βαιβίδα ειάηησζεο ηεο πίεζεο. 

Έλαο δηαθφπηεο ζεξκνθξαζίαο ειαίνπ ζα αληρλεχεη ηε ζεξκνθξαζία ζηελ είζνδν ηνπ θηβσηίνπ 
ηαρπηήησλ θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνζχλδεζε ζε πεξίπησζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο. 

Σν ζχζηεκα ιίπαλζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο φξγαλα : 

 Γείθηεο ηάζκεο Διαίνπ Γεμακελήο 

 Μεηξεηήο Πηέζεσο Διαίνπ θαηάληε ηνπ Φίιηξνπ 

 Μεηξεηήο Πηέζεσο Διαίνπ θαηά ηελ Δίζνδν ζην Κηβψηην Μεηάδνζεο 

 Μεηξεηήο Θεξκνθξαζίαο Διαίνπ θαηά ηελ Δίζνδν ζην Κηβψηην Μεηάδνζεο 

Οη ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ζην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη θηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί, βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, αεξφςπθηνη, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 
10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο, ζε ζπρλφηεηα 50 Hz θαη ηάζε 400 V, κε απφδνζε 
κεγαιχηεξε απφ 85% ζηελ νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ54. Δάλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζρεδηαζκνχ ζα ιεθζεί ίζε κε 50°C. 

Ζ βάζε ηνπ φινπ ζπγθξνηήκαηνο ζα ζηεξίδεηαη ζε αληηδνλεηηθά ζηεξίγκαηα κε κεραληθά 
θαηεξγαζκέλα παξεκβχζκαηα απφ ράιπβα. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο πάλσ ζηε κνλάδα θαη ν θπζεηήξαο ζα κπνξεί λα 
εθθηλεί/ ζηακαηά θαη λα ειέγρεηαη απφ ηνλ πίλαθα απηφλ ή απφ ηνλ πίλαθα ησλ θπζεηήξσλ. 

Ο πίλαθαο ηεο κνλάδαο ζα θέξεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Απνδεχθηε 

 Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ 

 Γηαθφπηε επηινγήο κε ηηο εμήο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο : Άκεζε Δπέκβαζε / Δθηφο / Σνπηθφο 
έιεγρνο /Δθηφο / Απηφκαηα 

 Κνκβίν επαλαθνξάο 

 Κνκβίν επείγνπζαο ηάζεο κε ζπγθξάηεζε 

 Κνκβία Δθθίλεζεο / ηάζεο 

 Κνκβία Δθθίλεζεο / ηάζεο βνεζεηηθήο αληιίαο 

 Γηαθφπηεο νδεγψλ πηεξπγίσλ γηα ηηο ζέζεηο Αλνηθηφ / Δθηφο / Κιεηζηφ 

 Γηαθφπηεο Βαιβίδαο αλαθνπθίζεσο γηα ηηο ζέζεηο Αλνηθηφ / Δθηφο / Κιεηζηφ 

 Λπρλία ελδείμεσο φηη ε κνλάδα ιεηηνπξγεί ρσξίο πξφβιεκα 

 Δλδεηθηηθή ιπρλία Λεηηνπξγίαο Βνεζεηηθήο Αληιίαο 

 Λπρλίεο ελδείμεσο φηη  ε αλαθνπθηζηηθή δηθιείδα είλαη  Αλνηθηή ή Κιεηζηή 

 Λπρλίεο ελδείμεσο φηη ε Βαιβίδα Αλαξξφθεζεο είλαη Αλνηθηή ή Κιεηζηή 

 Λπρλίεο ελδείμεσο Σέινπο Αθνινπζίαο Δθθίλεζεο 
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 Ρπζκηζηή ζέζεσο νδεγψλ πηεξπγίσλ 

Όιεο νη ελδείμεηο ζα κεηαθέξνληαη ζην PLC θαη ζην ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ ψζηε ε εθθίλεζε ή  
ε ζηάζε ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη κε ηε ζσζηή αθνινπζία θαη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα  
ζε πεξίπησζε βιάβεο. Σα φξγαλα θαη νη δηαθφπηεο πνπ παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ 
κεραλήκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηε κνλάδα. ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ζα 
πεξηέρνληαη νη αζθάιεηεο, ηα ζηνηρεία ζχδεπμεο, νη ειεθηξνλφκνη, νη ρξνληθνί ειεθηξνλφκνη, ηα 
θπθιψκαηα ειέγρνπ θηι. 

Ο θπζεηήξαο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ε πίεζε, ζε ζπλζήθεο απφηνκεο κεηαβνιήο 
πηέζεσο, λα κελ ππεξβαίλεη ηελ πίεζε εμφδνπ, φπνηεο θαη αλ είλαη νη θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο 
εηζφδνπ θαη ζε φπνηα ζέζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλ βξίζθνληαη ηα νδεγά πηεξχγηα. 

Ζ πξνζηαζία έλαληη απφηνκεο κεηαβνιήο πηέζεσο ζα εμαζθαιίδεηαη απφ έλαλ δηαθφπηε 
δηαθνξηθήο πίεζεο κε ην θαηάιιειν θχθισκα ζηνλ  πίλαθα ειέγρνπ θαη απφ κηα αλαθνπθηζηηθή 
δηθιείδα  ηεο νπνίαο ν ειεθηξηθφο κεραληζκφο θηλήζεσο έρεη ρξφλν δηαδξνκήο 10 δεπηεξνιέπησλ 
πεξίπνπ. 

Δμάιινπ έλαο δηαθφπηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ έμνδν ζα πξνθαιέζεη ηελ δηαθνπή 
ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε πνπ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Ο θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο θισβφο πξέπεη 
λα είλαη αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ θπζεηήξα θαη ζα απνηειείηαη απφ εχθνια 
ζπλαξκνινγνχκελα ζηνηρεία απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη άθιεθην ερνκνλσηηθφ πιηθφ 
πνιπνπξεζάλεο. 

Ο θισβφο πξέπεη λα δηαζέηεη αλεκηζηήξα γηα ηελ  απνθπγή αλάπηπμεο πςειψλ  ζεξκνθξαζηψλ  
ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ειεθηξηθή καλδάισζε ζηακαηήκαηνο ηνπ θπζεηήξα 
ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη αλεκηζηήξεο ζα είλαη ζεξκνζηαηηθά ειεγρφκελνη θαη 
πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη δεχηεξνο ζεξκνζηάηεο, πνπ ζα ζέηεη ηνλ θπζεηήξα «εθηφο» ζε 
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Δθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ αλσηέξσ, θάζε θπζεηήξαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα : 

i. Δχθακπηνπο ζπλδέζκνπο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηχπνπ θπζνχλαο απφ αλνμείδσην  ράιπβα 

ii. Βαιβίδα αλαθνχθηζεο, ηχπνπ πεηαινχδαο ειεθηξνθίλεηε, κε κεραληζκφ θηλήζεσο κε ρξφλν 
δηαδξνκήο 10 δεπηεξφιεπηα πεξίπνπ, κε νξηαθνχο δηαθφπηεο γηα ηηο ζέζεηο «αλνηθηή» ή 
«θιεηζηή». Ο ειεθηξηθφο κεραληζκφο θηλήζεσο ζα είλαη 400 V, 50 Hz, ηξηθαζηθφο, κε 
αληηζηξεπηφ θηλεηήξα, θαηάιιεινο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. Ζ βαιβίδα αλαθνχθηζεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε ζηγαζηήξα. 

iii. Βαιβίδεο απνκφλσζεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηχπνπ πεηαινχδαο, κε νξηαθνχο δηαθφπηεο γηα 
ηηο ζέζεηο «αλνηθηή» θαη «θιεηζηή». 

iv. Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ζηελ έμνδν. 

5.3.3 Φπγνθεληξηθφο θπζεηήξαο πςειψλ ηαρπηήησλ 

Ο θπγνθεληξηθφο θπζεηήξαο πξέπεη λα είλαη κηα πιήξεο κνλάδα,  δνθηκαζκέλε ζην εξγνζηάζην  
θαη έηνηκε πξνο εγθαηάζηαζε. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ελζσκαησκέλν ειεθηξνθηλεηήξα 
πςειψλ ζηξνθψλ, ξπζκηζηή ζηξνθψλ, ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα ή έδξαλα αέξνο, βαιβίδα 
εθηφλσζεο, πίλαθα ειέγρνπ κε ελζσκαησκέλεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ερνκνλσηηθφ πεξίβιεκα 
ηνπνζεηεκέλα ζε κηα θνηλή βάζε. Θα πξέπεη λα είλαη ειαθξχο, λα έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα 
ιεηηνπξγεί ρσξίο θξαδαζκνχο. Γελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή πιάθαο έδξαζεο. 

Ο θπζεηήξαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κία πηεξσηή εκηαλνηρηνχ ηχπνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθφ 
πςειήο αληνρήο (π.ρ. ληνπξαινπκίλην). Ζ πηεξσηή ζα πξέπεη λα είλαη απεπζείαο ηνπνζεηεκέλε 
ζηνλ άμνλα. Σν ζπεηξνεηδέο πεξίβιεκα κε ηελ θιάληδα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ ρπηφ αινπκίλην AlSi7Mg-T6. 
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Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε αεξφςπθην θηλεηήξα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο πνπ 
ιεηηνπξγεί ζε πςειή ζπρλφηεηα απεπζείαο ζπδεπγκέλν κε ηνλ ζπκπηεζηή ν νπνίνο δελ έρεη 
πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ εθθηλήζεσλ αλά ψξα. Οη ζηξνθέο ηνπ ζα κεηαβάιινληαη κε ξπζκηζηή 
ζηξνθψλ ελζσκαησκέλν ζηελ κνλάδα. χζηεκα κεηαβνιήο ησλ ζηξνθψλ κε ηελ βνήζεηα κεησηήξα 
ζηξνθψλ δελ γίλεηαη απνδεθηφ. ηηο δπν άθξεο ηνπ άμνλα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη απεπζείαο 
ηνπνζεηεκέλα ε πηεξσηή ηνπ ζπκπηεζηή θαη ηνπ αλεκηζηήξα ςχμεο. Ο άμνλαο ζα πξέπεη λα 
βξίζθεηαη θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλνο γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ θαη λα εδξάδεηαη ζε 
ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα. 

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα είλαη αεξφςπθηε. Ζ ςχμε ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ αλεκηζηήξα 
ελζσκαησκέλν ζηνλ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. χζηεκα πδξφςπμεο ή ςχμε κε εμσηεξηθνχο αεξηζηήξεο 
δελ γίλεηαη απνδεθηφ. 

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξνκαγλεηηθά έδξαλα ή έδξαλα αέξνο. Ζ ζέζε ηνπ ξφηνξα  
ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηα έδξαλα θαη λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο απφ ελζσκαησκέλν 
ειεγθηή. Σα έδξαλα εμαζθαιίδνπλ ζπλερψο κε επαθή κεηαμχ θηλνχκελσλ επηθαλεηψλ θαζψο ν 
άμνλαο βξίζθεηαη ζε αηψξεζε. Έηζη δελ ππάξρνπλ ηξηβέο θαη θζνξέο θαη δελ απαηηείηαη ζχζηεκα 
ιίπαλζεο. 

Ζ κνλάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ξπζκηζηή ζηξνθψλ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο 
θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 
(ζεξκνθξαζία, πίεζε θαη πγξαζία). Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη  κε ηε βνήζεηα  
ηνπ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. Σα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή πξνγξακκαηίδνληαη ζηνλ ξπζκηζηή 
ζηξνθψλ (surge limit, choke limit, power limit θαη speed limit). 

5.3.4 Κνριηνθφξνη θπζεηήξεο 

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη ζεηηθήο εθηφπηζεο κε πεξηζηξεθφκελνπο θνριίεο θαη ζα εμαζθαιίδεη 
ζπκπίεζε αέξα απειιαγκέλνπ ειαίνπ (oil-free). Ζ ζρεδίαζε ζα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ζπκπίεζε κε πςειή ζεξκνδπλακηθή απφδνζε, ψζηε λα έρεη ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πεξίπνπ 20% 
ρακειψηεξε απφ αληίζηνηρνπο ινβνεηδείο θπζεηήξεο. Ο θπζεηήξαο ζα ιακβάλεη θίλεζε απφ 
ειεθηξνθηλεηήξα, πνπ ζα θέξεη αλεκηζηήξα αεξηζκνχ κε αλεμάξηεην θηλεηήξα (servo ventilation) 
γηα αζθαιή ιεηηνπξγία κε κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο. Ο θπζεηήξαο ζα 
δηαζέηεη θίιηξν αλαξξφθεζεο, ζηγαζηήξεο ζηελ αλαξξφθεζε θαη ζηε θαηάζιηςε, βαιβίδα 
αζθαιείαο θαη βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη ζα είλαη ερνκνλσκέλνο κε θισβφ. 

Ο θπζεηήξαο ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο, πνπ ζα 
παξαθνινπζεί φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο (π.ρ.ζηάζκε θαη ζεξκνθξαζία ιαδηνχ, 
ζεξκνθξαζία θαηάζιηςεο, πίεζε αλαξξφθεζεο θαη θαηαζιηςεο, ειεθηξνληθή επηηήξεζε αλεκηζηήξα 
αεξηζκνχ ερνκνλσηηθνχ θισβνχ) θαη ζα πξνεηδνπνηεί είηε ιφγσ βιάβεο, είηε φηαλ ρξεηάδεηαη 
ζπληήξεζε. 

5.3.5 πκπηεζηέο βηναεξίνπ 

Γηα ηελ ζπκπίεζε ηνπ βηναεξίνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζηξνθηθνί ζπκπηεζηέο, ηχπνπ 
πεξηζηξεθνκέλσλ πηεξπγίσλ (rotary vane), θαηάιιεινη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία, ιηπαηλφκελνη κε 
νξπθηέιαην κέζσ εηδηθήο αληιίαο ιίπαλζεο. 

Σν πεξίβιεκα ησλ ζπκπηεζηψλ βηναεξίνπ ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν, ηνπ νπνίνπ ε εμσηεξηθή 
επηθάλεηα ζα ςχρεηαη κέζσ λεξνχ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε αλαπηπζζφκελε ππεξπίεζε ππεξβαίλεη 
ηα 2,0bar. Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην δηαθηλνχκελν βηναέξην. Ο άμνλαο 
πεξηζηξνθήο ζα ζηεγαλνπνηείηαη κέζσ εηδηθψλ κεραληθψλ ζηππηνζιηπηψλ, πνπ ζα εκπνδίδνπλ ηελ 
έμνδν ηνπ αεξίνπ απφ ηνλ ζπκπηεζηή. 

Σα θηλνχκελα ηκήκαηα ηνπ ζπκπηεζηή ζα είλαη ζηαηηθά θαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλα. 

Σν ηκήκα αλαξξφθεζεο θάζε ζπκπηεζηή ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε: 

i. θαηξηθή δηθιείδα απνκφλσζεο 

ii. Πηεδνζηάηε ρακειήο πίεζεο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζπκπηεζηή ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο εηζφδνπ θαη 
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iii. Φίιηξν εηζφδνπ κε ζηνηρείν απφ αλνμείδσην ράιπβα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζεηήξα θαη 
ηνπ δηθηχνπ βηναεξίνπ. Σν θίιηξν ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζπγθξαηεί ζσκαηίδηα κεγέζνπο 
κεγαιχηεξν απφ 250 κm ή φζν απαηηεί ν θαηαζθεπαζηήο ησλ ζπκπηεζηψλ. Θα ηνπνζεηεζεί 
ην ιεπηφηεξν. 

Ο ζσιήλαο θαηάζιηςεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε : 

i. Γηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππεξπίεζε, δηαζηαζηνινγεκέλε γηα ηε ζπλνιηθή 
παξνρή ηνπ ζπκπηεζηή 

ii. Γηαθφπηε αζθαιείαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία απφ πςειή ζεξκνθξαζία 
αεξίνπ 

iii. Γηθιείδα αληεπηζηξνθήο θαη 

iv. θαηξηθή δηθιείδα απνκφλσζεο. 

ηνπο θιάδνπο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζα ππάξρνπλ θαηάιιεια βαζκνλνκεκέλνη δείθηεο 
πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο σξνινγηαθνχ ηχπνπ κε δηθιείδα απνκφλσζεο. 

Οη ζπκπηεζηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν δηαρσξηζηή ειαίνπ, ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε παξνπζία ειαίνπ ζην αέξην κεηά ηνλ ζπκπηεζηή. 

Ζ θίλεζε ζα δίλεηαη απφ έλαλ αζχγρξνλν, ηξηθαζηθφ, αεξφςπθην θηλεηήξα απεπζείαο κέζσ 
ειαζηηθνχ ζπλέζκνπ ή κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηκάληα ηχπνπ V. Όια ηα θηλνχκελα κέξε πξέπεη λα είλαη 
δπλακηθά θαη ζηαηηθά δπγνζηαζκηζκέλα. Ο  θηλεηήξαο ζα είλαη  αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε 
ηα επξσπατθά πξφηππα ΔΝ 50014 – ΔΝ 50018, ειάρηζηεο θιάζεο πξνζηαζίαο ΔΔx-d IIB t3–IP55 
θαη εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 10% κεγαιχηεξεο ηεο κέγηζηεο απαηηνχκελεο. 

Σν φιν ζπγθξφηεκα ζπκπηεζηή πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ αληηεθξεθηηθφηεηαο ΑΣΔΥ 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/9/EC . 

Ο θάζε ζπκπηεζηήο ζα είλαη πιήξεο επί πιαηζίνπ κε ειαζηηθέο αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. Σν δεχγνο 
θηλεηήξα-θπζεηήξα ζα εδξάδεηαη επί θνηλήο βάζεο,  θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιχβδηλνπο δνθνχο.  
Ζ βάζε εδξάδεηαη ζην δάπεδν κέζσ ειαζηηθψλ ζπλδέζκσλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. 
Ζ ζχλδεζε ησλ θπζεηήξσλ κε ην δίθηπν ηνπ βηναεξίνπ ζα γίλεηαη κε εηδηθνχο κεηαιιηθνχο 
αληηθξαδαζκηθνχο ζπλδέζκνπο ηχπνπ θπζαξκφληθαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο, ν ζπκπηεζηήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ κεηαςχθηε γηα ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ βηναεξίνπ, ζηα επηζπκεηά 
φξηα. 

Σν θέιπθνο ηνπ ελαιιάθηε ζα είλαη ραιχβδηλν θαη νη εζσηεξηθνί ζσιήλεο ηνπ απφ αλνμείδσην 
ράιπβα AISI 316. έλαο δηαθφπηεο ξνήο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ζα ηνπνζεηεζεί γηα ηε δηαθνπή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή ζε πεξίπησζε κε επαξθνχο ξνήο ηνπ λεξνχ ςχμεο. 

Ζ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην λεξφ ςχμεο ζα γίλεηαη κε θαηάιιειν αεξφςπθην ςχθηε κε 
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ – ειεθηξηθφ πίλαθα γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ 
ιεηηνπξγίαο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ζσιελψζεσλ λεξνχ ζα είλαη  απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI A 316 
θαη ην φιν ζχζηεκα ζα ζηεξίδεηαη ζε αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο. 

ηνλ αγσγφ βηναεξίνπ, κεηά ηελ έμνδν απφ ηνλ ελαιιάθηε, ζα ππάξρεη ζεξκνζηάηεο πςειήο 
ζεξκνθξαζίαο αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ΔΔx-d IIC T6, γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηεζηή, 
ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο. 

Σν θχθισκα ηνπ λεξνχ ςχμεο ζα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ κε θαηάιιειε αληιία θπθινθνξίαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο νξίδεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπκπηεζηή. ην θχθισκα λεξνχ πξέπεη λα 
ππάξρεη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο θαη δηθιείδεο 
απνκφλσζεο αλάληε θαη θαηάληε ηνπ ελαιιάθηε, ηεο αληιίαο θαη ηνπ ςχθηε. 

5.3.6 Booster βηναεξίνπ 

ηελ πεξίπησζε ζπκπηεζηψλ βηναεξίνπ ρακειήο πίεζεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο ξνήο ηνπ 
βηναεξίνπ ζε ππξζνχο, ιέβεηεο ή κεραλέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( boosters 
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 βνηναεξίνπ), απηνί ζα είλαη ηχπνπ πιεπξηθνχ θαλαιηνχ, απειιαγκέλνη ιαδηνχ (oil-free), κε 
πεξίβιεκα απφ α- ινπκίλην πνπ ζα θέξεη εμσηεξηθά πηεξχγηα γηα ηελ ςχμε ηνπ θαη  πηεξσηή απφ 
αινπκίλην, δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε. 

Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε δαθηπιίσλ ζηεγαλφηεηαο. 

Ο  θηλεηήξαο ζα είλα απεπζείαο πξνζαξκνζκέλνο ζηνλ  θπζεηήξα κέζσ θιάληδαο ή ελαιιαθηηθά  
ε θίλεζε ζα κεηαδίδεηαη κέζσ ηξνραιηψλ θαη ηξαπεδνεηδψλ ηκάλησλ. Δθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη 
ζρεηηθά, ν ζπκπηεζηήο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. 

Σν φιν ζπγθξφηεκα ζπκπηεζηή ζα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ αληηεθξεθηηθφηεηαο ΑΣΔΥ ζχκθσλα κε 
ηελ νδεγία 94/9/EC . 

 

6. ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

6.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο επηκέξνπο 
κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηαηληνδξφκνπο θαη ηνπο θνριηνκεηαθνξείο. 

6.2 Τιηθά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πηζηνπνηεκέλνπ κε 
ISO 9001 ή ηζνδχλακν, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ. Ο κεραληζκφο 
θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ  ΔΝ 60034-1, 
κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο 
(service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην 
ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

6.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ  παξνχζα θαη  
ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

6.3.1 Σαηληφδξνκνη 

Οη κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ζα έρνπλ ην θαηάιιειν πιάηνο γηα ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε 
δπλακηθφηεηα. 

Σα ηθξηψκαηα ζηήξημεο ζα είλαη ραιχβδηλα, κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, θαηεγνξίαο 
03, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηεξεάο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεια λα δερηνχλ ηα 
ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία. Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία θαη φηαλ είλαη 
πιήξσο θνξησκέλε 

Ο ηκάληαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε εληζρπκέλα ζηξψκαηα απφ nylon ή ηζνδχλακν 
χθαζκα θαη λα κπνξεί λα παξαιακβάλεη θξνπζηηθά θνξηία, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην 
κεηαθεξφκελν πιηθφ. Ο ηκάληαο ζα είλαη ζπλερήο κε ζπγθνιιήζεηο δηα βνπιθαληζκνχ (vulcanized 
splicing). H εγθάξζηα δηάηαμε ηεο ηαηλίαο (ζθάθε) πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα παξέρεηαη 
ηθαλνπνηεηηθή δηαηνκή, κε εγθάξζηα θιίζε κηθξφηεξε απφ 30

0
. 

Σα ξάνπια θίλεζεο θαη επαλαθνξάο ζα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην 
ράιπβα. Σα ξάνπια επαλαθνξάο ζα πξέπεη λα θέξνπλ ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο απηνθαζαξηζκνχ. Ζ 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ ξάνπισλ θίλεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1,00 m, ελψ ζηα 
ζεκεία θφξησζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 500 mm. 
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To ηχκπαλν ζηα άθξα ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, θαηαζθεπαζκέλν 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε ηάλπζεο κε αλνμείδσηεο 
ληίδεο. ην άθξν ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη  λα ηνπνζεηεζνχλ  θαζαξηζηήξεο απφ αλνμείδσην ράιπβα  
AISI 304, κε αληίβαξν θαη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο. 

Οη πνδηέο ηεο ηαηλίαο ζηα ζεκεία απφξξηςεο θαη φπνπ είλαη πηζαλφλ  λα ππάξμνπλ  ππεξρεηιίζεηο 
ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

Οη ζχλδεζκνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη  λα είλαη  θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη, γηα  
λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζπλερέο πιήξεο θνξηίν πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ξνπήο 
εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα (250% ηεο ξνπήο πιήξνπο θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα). 

Ζ κεηαθνξηθή ηαηλία πξέπεη λα δηαζέηεη ζχξκα αζθαιείαο, πνπ ζα ηελ ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο, φηαλ 
ηξαβερηεί (ραιηλνδηαθφπηεο). 

6.3.2 Κνριηνκεηαθνξείο 

Οη θνριηνκεηαθνξείο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζπείξεο εηδηθνχ ράιπβα, πνπ ζα πεξηζηξέθεηαη 
εληφο αλνμείδσηεο AISI 304 ζθάθεο. Μεηαμχ ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θνριία θαη ηεο αλνμείδσηεο 
ζθάθεο ζα παξεκβάιιεηαη αληηηξηβηθφ πιηθφ απφ πνιπαηζπιέλην πνιχ κεγάιεο κνξηαθήο κάδαο, 
πάρνπο ηνπιάρηζην 5 mm, γηα θνριίεο δηακέηξνπ < Φ300 θαη πάρνπο ηνπιάρηζην 8mm γηα θνριίεο 
δηακέηξνπ > Φ300. Ζ θιίζε ηνπο πξνο ηελ νξηδφληηα δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 30

ν
, εθηφο εάλ 

πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά. Οη ζπείξεο ζα είλαη πςειήο αληνρήο, ςπρξήο εμέιαζεο θαη ζα θέξνπλ 
εζσηεξηθή λεχξσζε γηα ελίζρπζε ηεο αληνρήο ηνπο. 

Σα ηθξηψκαηα ζηήξημεο ζα είλαη  ραιχβδηλα, κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία, θαηεγνξίαο 
03, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο, ζηεξεάο θαηαζθεπήο θαη θαηάιιεια λα δερηνχλ ηα 
ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία. Οη θνριηνκεηαθνξείο ζα κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε θίλεζε θαη φηαλ είλαη 
πιήξσο θνξησκέλνη. 

Σα θειχθε ησλ θνριηψλ ζα είλαη ζρήκαηνο U απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ζα δηαζέηνπλ 
αθαηξνχκελα θαιχκκαηα γηα επηζεψξεζε. 

Οη ζχλδεζκνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θίλεζεο πξέπεη  λα είλαη  θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνη, γηα  
λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην ζπλερέο πιήξεο θνξηίν πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ξνπήο 
εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα (250% ηεο ξνπήο πιήξνπο θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα). 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηε Μειέηε θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ θνριηνκεηαθνξέα: κέ άμνλα ή 
ρσξίο άμνλα, αλάινγα κε ην δηαθηλνχκελν πιηθφ. 

 

7. ΑΝΤΦΧΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

7.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο 
επηκέξνπο κνλάδεο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θνξεηνχο γεξαλνχο, ηηο γεξαλνδνθνχο θαη ηηο 
γεξαλνγέθπξεο. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα 
εγθαηαζηήζεη αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ ή λα πξνβιέςεη ηελ ρξήζε θνξεηνχ γηα ηελ 
απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνκάθξπλζε απφ ην έξγν φινπ ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ γηα 
ιφγνπο ζπληήξεζεο. Ο κεραληζκφο αλχςσζεο πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεκέλνο γηα ηελ αλχςσζε 
θαη κεηαθνξά ηνπ βαξχηεξνπ ηκήκαηνο εμνπιηζκνχ, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε απνζπλαξκνιφγεζή 
ηνπ, ή νιφθιεξνπ κεραλή- καηνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπ. 

ε φινπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε αλπςσηηθή ηθαλφηεηα. 

7.2 Τιηθά 

Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ηηο επηκέξνπο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Ο αλπςσηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ  θαηαζθεπαζηή,  πηζηνπνηεκέλνπ  
κε ISO. 
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7.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ  παξνχζα θαη  
ζηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

7.3.1 Φνξεηνί γεξαλνί 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θνξεηνί γεξαλνί θαηάιιειεο αλπςσηηθήο 
ηθαλφηεηαο. Γεληθά θνξεηνί γεξαλνί ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ  αλέιθπζε ζην επίπεδν εξγαζίαο  
ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη ησλ ππνβξχρησλ αλαδεπηήξσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. Ο 
γεξαλφο δελ ζα δπγίδεη πεξηζζφηεξν απφ 35 kg θαη εάλ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
εχθνια ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα, πνπ ην θάζε έλα δελ ζα μεπεξλά ηα 35 kg. 

Σν ρεηξνθίλεην βαξνχιθν γηα ηελ αλχςσζε ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 
απηφκαηεο απηνζπγθξάηεζεο (κέζσ κεηαδφζεσο κε αηέξκνλα θνριία) θαη ζα είλαη θαηάιιειν γηα 
ζπξκαηφζρνηλα ή αιπζίδα. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη  θνξεηνί γεξαλνί θαηαηάζζνληαη ζηελ  Καηεγνξία Α1 θαη  
ην βαξνχιθν ζηελ θαηεγνξία Μ2, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-4. 

7.3.2 Γεξαλνδνθνί 

Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη 
θαηά κήθνο ηεο γεξαλνδνθνχ. Κάζε άθξν ηεο δνθνχ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν 
εκπφδην ηέξκαηνο (stop). 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ην βαξνχιθν θαηαηάζζεηαη  ζηελ  θαηεγνξία Μ2,  ζχκθσλα 
κε ην ISO 4301-5. Σν βαξνχιθν κπνξεί λα είλαη ρεηξνθίλεην (γηα αλπςσηηθή ηθαλφηεηα κέρξη  2 t) 
θαη ζα πξέπεη λα θέξεη πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην θνξηίν αζθαινχο 
ιεηηνπξγίαο 

Ζ νξηδφληηα θίλεζε ηνπ βαξνχιθνπ ζα γίλεηαη κέζσ δηάηαμεο ηξνραιηψλ θαη ηξνρψλ ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν αζθαινχο ιεηηνπξγίαο μεπεξλά ηα 500 kgr. 

Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ βαξνχιθσλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο 
αλχςσζεο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Θα 
πξέπεη  λα δηαζέηνπλ θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί απηφκαηα, αθαξηαία θαη ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν 
βάξνο φ- ηαλ δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε 
ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν εξγαζίαο κέζσ πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ 
ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, πνπ ιεηηνπξγεί κε δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα 
πξνβιεθζεί δηαθφπηεο - θνπκπί θηλδχλνπ. Σν θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά 
ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα γίλεηαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο 
αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θνξείν αλχςσζεο. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ 
εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο. 

Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή 
θάζνδν. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο. Καη νη δχν πεξηνξηζηηθνί 
δηαθφπηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ κέζα ζηελ  πεξηνρή ηεο θαλνληθήο δηαδξνκήο  ηνπ 
γάληδνπ. 

7.3.3 Ζιεθηξνθηλεηέο γεξαλνγέθπξεο 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη γεξαλνγέθπξεο θαηαηάζζνληαη ζηελ Καηεγνξία Α1, ν 
κεραληζκφο δηακήθνπο θίλεζεο θαη ην βαξνχιθν ζηελ θαηεγνξία Μ2, ελψ ν κεραληζκφο ηεο θαηά ην 
πιάηνο θίλεζεο ηνπ βαξνχιθνπ ζηελ θαηεγνξία Μ1, ζχκθσλα κε ην ISO 4301-5. 
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Οη θηλεηήξεο ησλ ειεθηξνθίλεησλ γεξαλνγεθπξψλ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα δχν ηαρχηεηεο 
αλπςψζεσο απφ ηηο νπνίεο ε ηαρχηεηα εξππζκνχ ζα είλαη ην 1/10 ηεο κεγάιεο ηαρχηεηαο. Δπίζεο 
ζα έρεη κεραληζκνχο πνξείαο γηα ην θνξείν ηνπ βαξνχιθνπ (θαηά πιάηνο θίλεζε) θαη αλεμάξηεηνπο 
κεραληζκνχο πνξείαο ζην θάζε θνξείν ηεο γέθπξαο (θαηά κήθνο θίλεζε). Ο θαζέλαο απφ  ηνπο 
παξαπάλσ κεραληζκνχο πνξείαο ζα έρεη δπν ηαρχηεηεο θίλεζεο. 

Γηα ηελ επηινγή ησλ θηλεηήξσλ πνξείαο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε : 

 γηα ην θνξείν ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,2 έσο 0,3 m/s
2
 θαη ρξφλνο κέρξη ην θνξείν λα 

απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο 3 έσο 5 sec 

 γηα ηελ γέθπξα ηηκέο επηηάρπλζεο απφ 0,4 έσο 0,7 m/s
2
 θαη ρξφλνο κέρξη ε γέθπξα λα 

απνθηήζεη ζηαζεξή ηαρχηεηα πνξείαο 3 έσο 5 sec 

Ο γεξαλνγέθπξα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε  θξέλν πνπ ζα ζπγθξαηεί  απηφκαηα,  αθαξηαία 
θαη ζηαζεξά, ην αλαξηεκέλν βάξνο φηαλ δηαθνπεί ην ξεχκα είηε εζειεκέλα είηε ιφγσ βιάβεο ηνπ 
δηθηχνπ. 

Ζ κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα αλπςψζεσο/θαζφδνπ ηνπ αλπςσηήξα, ε κεγάιε θαη κηθξή ηαρχηεηα 
ηεο θαηά ην πιάηνο θίλεζεο (αξηζηεξά/δεμηά) ηνπ θνξείνπ, θαζψο επίζεο θαη νη ηαρχηεηεο ηεο 
δηακήθνπο θίλεζεο ηεο γέθπξαο πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ειεθηξνθίλεην ηξφπν απφ ην επίπεδν 
εξγαζίαο κέζσ πιήξσο κνλσκέλνπ θξεκαζηνχ ρεηξηζηεξίνπ ρακειήο ηάζεσο βαξηάο ρξήζεσο, 
πνπ ιεηηνπξγεί κε  δηαθφπηεο - θνπκπηά. Πξέπεη επίζεο λα πξνβιεθζεί δηαθφπηεο-θνπκπί θηλδχλνπ.  
Σν θξεκαζηφ ρεηξηζηήξην πξέπεη λα είλαη νξζνινγηθά ηνπνζεηεκέλν ψζηε ν ρεηξηζκφο λα γίλεηαη 
απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ρψξνπ αλχςσζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη ην θνξείν 
αλχςσζεο θαη ε γέθπξα. Σα πιήθηξα ρεηξηζκνχ ζα έρνπλ εκθαλή ζήκαηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο 
δηαδξνκήο. 

Πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο γηα λα απνθιείνπλ ηελ ππεξβνιηθή αλχςσζε ή 
θάζνδν, φπσο επίζεο θαη πεξηνξηζηηθνί δηαθφπηεο ζε  φιεο ηηο δηεπζχλζεηο θίλεζεο ηεο γέθπξαο  
θαη ηνπ θνξείνπ. Ο κεραληζκφο πξέπεη λα έρεη ζπζηήκαηα απηφκαηεο επαλαθνξάο. 

Σν ζπγθξφηεκα αλπςψζεσο ζηνπο θηλεηνχο κεραληζκνχο πξέπεη λα θξέκεηαη απφ έλα θνξείν 
ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο γεξαλνγέθπξαο. Κάζε άθξν ησλ ηξνρηψλ,  φπσο 
θαη ηεο γέθπξαο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ξπζκηδφκελν εκπφδην ηέξκαηνο (stop). 

 

8. ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ 

8.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζηα δίθηπα 
αεξαγσγψλ, ζηα δηαθξάγκαηα, ηα ζηφκηα θαη ηνπο αλεκηζηήξεο. 

Γεληθά νη εγθαηαζηάζεηο ζα κειεηεζνχλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε  ηηο απαηηήζεηο ηεο  
ΔΝ 12255-9 «Έιεγρνο νζκψλ θαη εμαεξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ». 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ζε θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο φπνπ 
παξνπζηάδνληαη ζεξκηθά θνξηία ιφγσ απσιεηψλ, ζα κειεηεζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 
κέγηζηε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα κελ μεπεξλά θαηά 5

0
C ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. 

8.2 Τιηθά 

Γεληθά ε επηινγή ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη  λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε κεηαμχ άιισλ  
ην δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρψξσλ πνπ εμαεξίδνληαη. 

8.2.1 Αεξαγσγνί 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ην πξσηεχνλ δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ εληφο ησλ θηηξίσλ, 
θαζψο επίζεο θαη ην πξσηεχνλ δίθηπν εθηφο ησλ θηηξίσλ, εθ’ φζνλ είλαη ππφγεην, ζα θαηαζθεπαζηεί 
απφ PVC. Σν ππέξγεην εθηφο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ραιπβδνειάζκαηα θπθιηθήο  ή 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. 
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Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν εληφο ησλ θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηεί ή κε ην ίδην πιηθφ κε ην πξσηεχνλ ή 
ελαιιαθηηθά απφ εχθακπηνπο αεξαγσγνχο απφ PVC κε ζπξκάηηλε ελίζρπζε, ψζηε ιφγσ ηεο 
επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο (θιεηζηέο θακπχιεο) λα 
πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν. 

Ζ ηνπνζέηεζε επθάκπησλ αεξαγσγψλ ζε ππφγεηα δίθηπα απαγνξεχεηαη 

8.2.1.1 Υαιχβδηλνη αεξαγσγνί 

Οη αεξαγσγνί ζα είλαη νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην 
ράιπβα  AISI 304  ή  316  ή  εθ’  φζνλ  πξνδηαγξάθεηαη  ζρεηηθά,  απφ  γαιβαληζκέλε  ιακαξίλα  
(ΠΞ 40 κm). 

Σα ειάρηζηα πάρε ησλ αεξαγσγψλ δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

Πίλαθαο 1 : Διάρηζηα πάρε ησλ ραιχβδηλσλ αεξαγσγψλ 

 
max δηάζηαζε ή δηάκεηξνο [mm] 

Πάρνο ειάζκαηνο [mm] 

Γαιβαληζκέλνη Αλνμείδσηνη 

< 300 0,6 0,4 

301 - 760 0,8 0,6 

761 - 1070 0,9 0,8 

1071 - 1500 1,0 1,0 

> 1501 1,25 1,25 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο αθακςίαο ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ πξέπεη λα γίλνληαη θαηάιιειεο 
εληζρχζεηο. 

8.2.1.2 Αεξαγσγνί πιαζηηθνί 

Αεξαγσγνί πιαζηηθνί. Οη παιζηηθνί αγσγνί ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηηο παξαθάησ 

πξνδηαγξαθέο: 

 απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 476 θαη EN 1401-1 (π.ρ. Helidur) 

 απφ ζθιεξφ PVC θαηά ΔΛΟΣ 1169 θαη ISO 9971 (π.ρ. Helidur Spiral) 

 απφ u-PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 bar θαηά ΔΛΟΣ 9, DIN 8061, DIN 8062-3, ISO 161/1 

 απφ θπκαηνεηδέο (corrugated) PE θαηά ΔΛΟΣ 1169 

 απφ HDPE δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ EN 13476 

Δύθακπηνη αεξαγσγνί από PVC κε ζπεηξνεηδή ελίζρπζε από PVC. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηα 
δεπηεξεχνληα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη εηδηθά φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο θακπχιεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
HELIFLEX). Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ PVC κε εζσηεξηθή ζπεηξνεηδή ελίζρπζε 
απφ PVC. Πξέπεη λα είλαη εχθακπηνη, αλζεθηηθνί, λα κελ παξακνξθψλνληαη θαηά ηελ  θάκςε θαη λα 
είλαη αλζεθηηθνί ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη  απφ -5

0
C έσο 

+50
0
C. 

Γεληθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσιήλεο «Βαξέσο Σχπνπ». ε πεξίπησζε ππνγείσλ δηθηχσλ φπνπ 
απαηηνχληαη κηθξέο αθηίλεο θακππιφηεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «εχθακπηνη αεξαγσγνί  
κε ελίζρπζε απφ PVC», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επελδπζνχλ κε κία ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο 
ειάρηζηνπ πάρνπο 20 cm. 

Δύθακπηνη αεξαγσγνί κε ζπξκάηηλε ελίζρπζε. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε δεπηεξεχνληα δίθηπα κέζα 

ζε θηίξηα, ψζηε ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπο, λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κε κηθξέο αθηίλεο 
θακππιφηεηαο (θιεηζηέο θακπχιεο) λα πξνζαξκφδνληαη ζην ρψξν. Απνηεινχληαη απφ εχθακπην 
ζθειεηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλν ζπξκάηηλν ειαηήξην ή ηαηλία επελδεδπκέλν κε PVC θαη κε 
καλδχα απφ ίλεο πάινπ επηζηξσκέλεο κε PVC. 
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Σα πιηθά θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη άθαπζηα, θαηεγνξία Ππξαζθαιείαο Β.1 θαηά DIN 4102 
άνζκα, απξφζβιεηα απφ κχθεηεο θαη βαθηεξίδηα. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εχθακπησλ 
αεξαγσγψλ πξέπεη λα απνθιείεη ηελ απνθφιιεζε πιηθνχ θαη κεηαθνξά ηνπ απφ ην ξεχκα ηνπ αέξα. 

Οη ζσιήλεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο -18
0
C έσο +120

0
C κε εγγπεκέλε 

ζηεγαλφηεηα κέρξη πίεζε ιεηηνπξγίαο 1 1/2” WG θαη ηαρχηεηα 2000 fpm. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ  
λα ιπγίζνπλ κε αθηίλα θάκςεο εζσηεξηθή ίζε κε ηελ κηζή δηάκεηξν ηνπο ρσξίο λα παξνπζηάζνπλ 
βιάβε ή δάξεο (πηπρέο) κε βάζνο κεγαιχηεξν απφ ην 3% ηεο δηακέηξνπ ηνπο θαη λα θνπνχλ ζην 
απαηηνχκελν κήθνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

8.2.2 εκεία απαγσγήο αέξα 

Σα ζηφκηα, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζα είλαη εμ νινθιήξνπ πιαζηηθά απφ PVC ή 
απφ ABS κε πςειή κεραληθή αληνρή. Πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ πιαίζηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο, 
πάλσ ζηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη πηεξχγηα αεξνδπλακηθήο κνξθήο κέζσ πήξσλ θαη πιαζηηθψλ 
δαθηπιηδίσλ. Σα ζηφκηα ζα έρνπλ κηα ζεηξά πηεξχγηα παξάιιεια πξνο ηελ κεγάιε δηάζηαζε θαη 
εζσηεξηθά ησλ πηεξπγίσλ πνιχθπιιν ξπζκηζηηθφ δηάθξαγκα απφ θχιια θηλνχκελα αληίζεηα αλά 
δχν. Ζ ξχζκηζε ζα γίλεηαη απφ κπξνζηά κε θαηζαβίδη. 

Οη ρνάλεο απαγσγήο ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσηα ραιπβνειάζκαηα πάρνπο 1,0 mm κε 
ρείιε εληζρχζεσο ζηα άθξα ηεο ρνάλεο, πεξηκεηξηθά, γηα πξφζζεηε κεραληθή αληνρή. Οη δηαζηάζεηο 
ηεο ρνάλεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαη γεληθά πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ 
ηελ εμππεξεηνχκελε επηθάλεηα θαηά 0,20 m αλά κέηξν ηεο απνζηάζεσο ρνάλεο-πεγήο νζκψλ. Ζ 
θιίζε ησλ πιεπξψλ ηεο ρνάλεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 40

°
 σο πξνο ην νξηδφληην 

επίπεδν. 

8.2.3 Γηαθξάγκαηα 

Σα δηαθξάγκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιαζηηθφ κε πςειή αληνρή ζε δηάβξσζε. Δπεηδή 
ππάξρεη πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθξαγκάησλ ζε εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ απαηηείηαη ε ιήςε 
εηδηθψλ κέηξσλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ηνπνζέηεζε απηψλ (αληηεθξεθηηθή θαηαζθεπή) θαη 
εηδηθφηεξα: 

i. Σα θηλνχκελα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνπ αέξα πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε ζηδεξνχρα πιηθά ή λα έρνπλ επέλδπζε ηφζν ην θηλεηφ 
φζν θαη ην ζηαζεξφ κέξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο κε κε ζηδεξνχρν πιηθφ ηθαλνχ πάρνπο. 

ii. ηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ θηλνχκελσλ κεξψλ πξέπεη λα ππάξρεη δαθηχιηνο απφ κε 
ζηδεξνχρν πιηθφ, ελψ ηα έδξαλα δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην ξεχκα ηνπ αέξα 

8.2.3.1 Ρπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα 

Σα ξπζκηζηηθά δηαθξάγκαηα είλαη δηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ ή δηαθξάγκαηα φγθνπ θαη κπνξεί λα 
είλαη ρεηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ αξρηθή ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο) ή 
ειεθηξνθίλεηα (φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπρλή ξχζκηζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ αέξα). 

Σα κέξε ηνπ δηαθξάγκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ πιηθφ πνπ δε δηαβξψλεηαη. Σφζν ην εζσηεξηθφ 
κέξνο ηνπ θειχθνπο, φζν θαη ην πηεξχγην πξέπεη λα είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιππξνππιέλην 
(ΡΡ) ή πνιπβηλίινρισξίδην (PVC) γηα ηελ εμαζθάιηζε αληεθξεθηηθφηεηαο θαη αληηδηαβξσηηθφηεηαο. 

Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα λα κεηαθηλεί ην δηάθξαγκα απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε 
ππφ πιήξε ξνή αέξα ζηνλ αεξαγσγφ. Ο ρξφλνο απφ ηε κία ζέζε ζηελ άιιε δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα 60 sec. Ο ζεξβνθηλεηήξαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηεξκαηηθνχο δηαθφπηεο ΚΛΔΗΣΖ - 
ΑΝΟΗΚΣΖ ΔΠΑΦΖ. 

8.2.3.2 Γηαθξάγκαηα δηαρσξηζκνχ 

Απνηεινχληαη απφ έλα πηεξχγην, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε ξπζκίδεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο ζηειέρνπο. Σν 
πηεξχγην ξπζκίδεη ηελ αλαινγία ησλ παξνρψλ ζην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηνπ αέξα. Σα δηαθξάγκαηα 
δηαρσξηζκνχ (SPLIT DAMPERS) ξπζκίδνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αέξα ζε δχν ξεχκαηα. 
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8.2.3.3 Γηαθξάγκαηα φγθνπ 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ αέξα ζηνλ αεξαγσγφ ηνπνζεηνχληαη ζε νιφθιεξε 
ηελ δηαηνκή ηνπ αεξαγσγνχ γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ αέξα δηαθξάγκαηα φγθνπ.  ε  έλα 
αεξαγσγφ κε κέγηζηε δηάζηαζε κέρξη 400 mm ηα δηαθξάγκαηα φγθνπ κπνξεί λα είλαη ελφο 
πηεξπγίνπ (πεηαινχδα) απφ πνιππξνππιέλην. ε αεξαγσγφ κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ ηα 
δηαθξάγκαηα πξέπεη λα είλαη πνιχθπιια κε δχν ή πεξηζζφηεξα πηεξχγηα, απφ PP ή ABS 
ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο ψζηε λα θηλνχληαη, είηε παξάιιεια, είηε αληίζεηα. 

8.2.3.4 Γηαθξάγκαηα ππξαζθάιεηαο 

Σα δηαθξάγκαηα ππξαζθαιείαο ηνπνζεηνχληαη ζηνπο αεξαγσγνχο γηα ηελ απνθπγή κεηαδφζεσο 
ηνπ θαπλνχ, ησλ πξντφλησλ θαχζεσο θαη ηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ αεξαγσγνχο. 
πλδένληαη κε θιάληδεο κε ηνλ ππφινηπν αεξαγσγφ ψζηε λα είλαη εχθνιε ε εμαγσγή θαη ν έιεγρνο 
ηνπο. 

Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθφ πνπ δελ δηαβξψλεηαη (PP ή PVC) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
1,6 mm θαη είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα ζηε ζέζε “αλνηθηφ” κε έλαλ εχηεθην ζχλδεζκν πνπ 
ελεξγνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 70

0
C πεξίπνπ. Σφηε ν ζχλδεζκνο ηήθεηαη θαη ην έιαζκα 

ειεπζεξψλεηαη ψζηε κε ηε βνήζεηα ηνπ ειαηεξίνπ κεηαθηλείηαη ζε ζέζε θάζεηε ζηε ξνή ηνπ αέξα θαη 
θξάζζεη ηνλ αεξαγσγφ, ζηε ζέζε “θιεηζηή”. Ζ εζσηεξηθή επέλδπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε 
αληηεθξεθηηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη απφ κε ζηδεξνχρν πιηθφ φπσο αθξηβψο θαη ζηα δηαθξάγκαηα 
φγθνπ. 

8.2.4 Αλεκηζηήξεο 

8.2.4.1 Φπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο 

Οη θπγνθεληξηθνί αλεκηζηήξεο ζα είλαη απιήο ή δηπιήο αλαξξφθεζεο, αληηζπελζηξηθνχ ηχπνπ 
(antispark) θαη ζα απνηεινχλ καδί κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα έλα εληαίν ζπγθξφηεκα πνπ ζα έρεη θνηλή 
βάζε. 

Σν θέιπθνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ, 
πνιππξνππιέλην ή PVC ή πνιπαηζπιέλην γηα αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθή δηάβξσζε. Οη βάζεηο ζα  
θαηαζθεπαζζνχλ επίζεο απφ πνιχ ηζρπξά ειάζκαηα ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, δηακνξθνχκελα γσληαθά ζηα 
άθξα, κε πξφζζεηεο εληζρχζεηο δηαηαγκέλεο θαηάιιεια επί ησλ πιεπξψλ ψζηε λα πξνζδίλεηαη 
ζηεξεφηεηα θαη αθακςία. 

Ο θψλνο ηεο αλαξξφθεζεο πξέπεη λα έρεη αεξνδπλακηθή κνξθή, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ην θαιά 
κειεηεκέλν θέιπθνο λα εμαιείθνπλ ηνλ ζφξπβν απφ ζηξνβηιηζκνχο. 

Ζ πηεξσηή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πνιππξνππιέλην, PVC ή πιαζηηθφ εληζρπκέλν  
κε ίλεο γπαιηνχ GRP. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε επίπεδα πηεξχγηα θεθιηκέλα αληίζεηα 
πξνο ηελ θνξά πεξηζηξνθήο, θαη λα είλαη ηχπνπ κε ππεξθνξηηδνκέλνπ (non over loading), κε 
πςειφ βαζκφ απφδνζεο. 

Όιεο νη πηεξσηέο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, πξέπεη λα είλαη ζηαηηθά θαη 
δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλεο. 

Οη ζηξνθέο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηνλ  πξψην θξίζηκν 
αξηζκφ ζηξνθψλ. Οη άμνλεο ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε αλνρέο 
ISA-H9. 

Όιεο νη θαηαζθεπαζηηθέο θιάζεηο πξέπεη λα θέξνπλ έδξαλα κε ξνπιεκάλ βαξέσο ηχπνπ 
απηνξπζκηδφκελα κνλφζθαηξα ή δίζθαηξα, ή βαξεινεηδνχο ηχπνπ γηα ηνπο κεγάινπο αλεκηζηήξεο. 
Σα ξνπιεκάλ ζα έρνπλ επηιεγεί γηα δηάξθεηα δσήο 50.000 ψξεο. 

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη αζχγρξνλνη κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα, ηξηθαζηθνί, γηα ηάζε 
ιεηηνπξγίαο 400 V κε ζηξνθέο 1.450 rpm ή ιηγφηεξεο, θαη ηζρχ αξθεηή γηα ηελ θάιπςε ηεο 
απαηηνχκελεο ηζρχνο ζηνλ άμνλα ηνπ αλεκηζηήξα κε πεξηζψξην 30% ηνπιάρηζηνλ. Ο βαζκφο 
πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ζα είλαη ΗΡ55 θαη λα έρνπλ θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή 
πξνζηαζία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θιάζε κφλσζήο ηνπο πξέπεη λα είλαη F. 
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Ζ θίλεζε απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα κεηαδίδεηαη ζηνπο αλεκηζηήξεο κε ηξνραιίεο 
απιαθσηέο θαη ηκάληεο αηέξκνλεο ηξαπεδνεηδείο. Ζ ηξνραιία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα είλαη 
δηαηξνχκελε κε κεηαβιεηή δηάκεηξν έηζη πνπ λα κπνξεί λα ξπζκηζζεί ε ζρέζε κεηάδνζεο θαηά 

±10%. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα είλαη ην ιηγφηεξν 50% κεγαιχηεξε 
απφ ηελ ηζρχ ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θάιπκκα. 

Γηα ηελ αζφξπβε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ αλεκηζηήξσλ, είλαη απαξαίηεην λα 
εμαζθαιίδεηαη ε ερεηηθή κφλσζε απηψλ απφ ηελ βάζε ηνπο. Σα αληηδνλεηηθά απηά ζηεξίγκαηα 
πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ RUBBER IN SHEAR ή ηχπνπ ειαηεξίνπ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα 
θαηαζθεπαζζεί απφ ειαζηηθφ αληηθξαδαζκηθφ έδξαλν επηθάζεζεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ETAFON-EP 
ηνπνζεηεκέλν ζε κνλή ζηξψζε. 

8.2.4.2 Αμνληθνί αλεκηζηήξεο 

Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. 

Οη πηεξσηέο ζα απνηεινχληαη απφ πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
πξεζζαξηζηή. Οη άμνλεο ζα είλαη ζηεξεσκέλνη ζε κία θεληξηθή πιήκλε θαη ε φιε θαηαζθεπή ζα είλαη 
δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλε. Οη πηεξσηέο πξέπεη λα είλαη αληηζηξέςηκεο. 

Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ζα είλαη επαγσγηθνί κε ηχιηγκα θισβνχ, εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζχκθσλα κε ηα 
δηεζλή πξφηππα UNE 20-113 θαη CEI 34-1, ηξηθαζηθνί 230 V/400 V–50 Hz, ηαρχηεηαο 
πεξηζηξνθήο1.450 rpm ή κηθξφηεξεο κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55, αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Δexd-IIB-
T5. 

Ζ ειεθηξηθή κφλσζε πξέπεη λα είλαη θιάζεο Β θαη  θαηάιιειε γηα κέγηζηε ζεξκνθξαζία αέξα  
40

Ο
C. Ο άμνλαο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα πξέπεη λα είλαη δπλακηθά δπγνζηαζκηζκέλνο θαη ηα ξνπιεκάλ 

απηνιηπαηλφκελα. 

Σα πιαίζηα αλάξηεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κε κεηαιιηθφ πιηθφ κε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν θψλν αλαξξφθεζεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αεξνδπλακηθή απφδνζε. 

Οη αμνληθνί αλεκηζηήξεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλνμείδσηεο ζίηεο γηα ηελ απνθπγή 
εηζφδνπ εληφκσλ. 

8.3 Δθηέιεζε εξγαζηώλ 

8.3.1 Μειέηε εθαξκνγήο 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ εμαεξηζκνχ κίαο κνλάδαο λα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία γηα έγθξηζε ζρέδην δηθηχνπ εμαεξηζκνχ ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη φια ηα εμαξηήκαηα 
(ζηφκηα θαη ρνάλεο απαγσγήο αέξα, δηαθξάγκαηα, ζηεξίγκαηα θηι.). Σα ζρέδηα ζα εηνηκάδνληαη 
κεηά ηελ απνηχπσζε ησλ δνθηκψλ ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο φπσο απηά θαηαζθεπάζηεθαλ θαζψο 
επίζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε. 

8.3.2 Καηαζθεπή δηθηχνπ αεξαγσγψλ 

8.3.2.1 ηεξίγκαηα 

Ζ ζηήξημε ησλ αεξαγσγψλ απφ ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη απφιπηε 
ζηεξεφηεηα, αθακςία θαη έιιεηςε ζνξχβσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία. 

Σα ζηεξίγκαηα ησλ νξζνγσληθψλ αεξαγσγψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ: 

 απφ κνξθνζίδεξν πνπ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζα γαιβαληζηεί ελ ζεξκψ (ΠΞ 80 κm) ή 

 απφ αλνμείδσηεο ιάκεο ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm. ηε πεξίπησζε απηή νη ληίδεο, θαζψο 
επίζεο θαη φιεο νη βίδεο θαη ηα πεξηθφριηα πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηεο. 
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Γηα ηελ κείσζε ησλ δνλήζεσλ θαη ζνξχβσλ απφ ηελ  επαθή ησλ  αεξαγσγψλ  κε ηα ζηεξίγκαηα, 
ζα πξέπεη ηφζν νη ξάγεο, φζν θαη νη ληίδεο ζηήξημεο λα θαιχπηνληαη κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ ιάζηηρν 
ηχπνπ Dammgulast, ελψ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο θάζε ληίδαο κε ηε ξάγα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
εηδηθφο ειαζηηθφο δαθηχιηνο κεηψζεσο ηνπ ζνξχβνπ ηχπνπ Dammgulast. 

Ζ ζηήξημε ησλ θπθιηθψλ αεξαγσγψλ ζα γίλεηαη κε: 

 αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε ληίδεο απφ ηελ νξνθή, ή 

 αλάξηεζε ηνπ αεξαγσγνχ κε νδνλησηή ραιχβδηλε ηαηλία. 

Όια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζα είλαη είηε αλνμείδσηα ή γαιβάληζκέλα ελ ζεξκψ (ΠΞ 80 κm). 

Γηα ηελ αλάξηεζε κε ληίδεο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηξνχκελα ζηεξίγκαηα κε εηδηθφ ερνκνλσηηθφ 
ιάζηηρν ηχπνπ Dammgulast (θαηά DΗN 4109). ηα θνιιάξα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ειαζηηθφο 
δαθηχιηνο - παξέκβπζκα γηα ηε κείσζε ησλ ζνξχβσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ  επαθή ηνπ 
ζσιήλα  κε ην θνιιάξν. 

Όπνπ ππάξρνπλ πνιιά ζηεξίγκαηα παξαιιήισλ ζσιελψζεσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηξνρηά 
κε ζρηζκή, ε νπνία ζηεξεψλεηαη πάλσ ζηελ νξνθή ή ζηνλ ηνίρν. 

8.3.2.2 Δμαξηήκαηα δηθηχνπ αεξαγσγψλ 

Γηα ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο, ηελ αιιαγή δηαηνκήο, ηελ δηαθιάδσζε θηι. ησλ αεξαγσγψλ πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά εμαξηήκαηα απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα ζχκθσλα κε δηεζλείο 
θαλνληζκνχο. 

Γεληθά ε κέζε αθηίλα θακππιφηεηαο (R) πξέπεη  λα είλαη κεγαιχηεξε απφ Α (Α: ε κέγηζηε δηάζηαζε 
ηνπ αεξαγσγνχ). ηελ πεξίπησζε πνπ  ζηελ  κειέηε επηιέγεηαη R<Α ηφηε νη θακπχιεο πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηνχλ κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα. Δάλ ε θαηαζθεπή απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε 
γσλίαο αληί θακπχιεο ηφηε ε θαηαζθεπή γίλεηαη κε εζσηεξηθά νδεγεηηθά πηεξχγηα (απιά ή δηπιά). 

ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα επηιεγεί δηαθνξεηηθή κνξθή 
δηαθιάδσζεο δηαηεξψληαο φκσο ηνπο θαλφλεο γηα ηηο θακπχιεο, ηηο γσλίεο θαη ηηο 
ζπζηνιέο/δηαζηνιέο ησλ αεξαγσγψλ. 

8.3.2.3 Αλεκηζηήξεο 

Γεληθά ε ζέζε θαη ν ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 
παξαθάησ γεληθέο αξρέο : 

 Ο αλεκηζηήξαο, ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη ν ειεθηξνθηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη 
ζε εχθνια πξνζηηέο ζέζεηο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία, ε ξχζκηζε θαη ε ζπληήξεζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο (αθαίξεζε θηλεηήξα. ιίπαλζε εδξάλσλ, ξχζκηζε ηξνραιηψλ θηι.). 

 Ζ ζηήξημε (αλάξηεζε ή έδξαζε) ησλ αλεκηζηήξσλ πξέπεη λα είλαη αληηδνλεηηθή. Όιεο νη 
ζπλδέζεηο κε δίθηπα αεξαγσγψλ ζα γίλνληαη κε ηελ παξεκβνιή ελφο ηεκαρίνπ εχθακπηνπ 
αεξαγσγνχ θαη νη ζπλδέζεηο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν κε ηελ παξεκβνιή εχθακπηνπ ζσιήλα. 

 Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη πάληα κε θαηάιιειν 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα. 

8.3.3 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηθηχσλ εμαεξηζκνχ 

8.3.3.1 Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο αεξαγσγψλ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ησλ αεξαγσγψλ ζα αθνινπζήζεη δνθηκή 
ζηεγαλφηεηαο ησλ δηθηχσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα θιεηζηνχλ φια ηα δηαθξάγκαηα θαη ηα ζηφκηα ζα 
θξαρηνχλ εμσηεξηθά κε πξνζεθηηθή επηθφιιεζε θχιισλ ραξηηνχ ιεπηνχ θαη αλζεθηηθνχ. ηελ 
ζπλέρεηα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν αλεκηζηήξαο ηνπ δηθηχνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ζα αθεζεί λα 
ιεηηνπξγήζεη ζηηο ζπλζήθεο απηέο. Γηαξξνέο ησλ αεξαγσγψλ ζα αληρλεπηνχλ απφ ηελ εκθάληζε 
ξεχκαηνο αέξα ζηελ έμνδν ηνπ αλεκηζηήξα. Σν ξεχκα απηφ κεηξνχκελν κε θαηάιιειν φξγαλν, 
αλεκφκεηξν ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο ηνπ 
αλεκηζηήξα. 
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8.3.3.2 Έιεγρνο αλεκηζηήξσλ 

Θα πξέπεη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία φινη νη αλεκηζηήξεο (παξνρήο, επηζηξνθήο, απφξξηςεο), ψζηε 
λα ειεγρζεί ε νξζή θνξά πεξηζηξνθήο θαη λα γίλεη κέηξεζε ηνπ  αξηζκνχ  ζηξνθψλ, ηεο έληαζεο 
θαη ηεο ηάζεο θάζε ειεθηξνθηλεηήξα. 

ηε ζπλέρεη ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο θάζε αλεκηζηήξα απαγσγήο αέξα 

ζηηο νλνκαζηηθέο ηνπ ζηξνθέο. (επηζπκεηή δηαθχκαλζε 10%) 

8.3.3.3 Ρπζκίζεηο δηθηχνπ 

i. Θα γίλεη κέηξεζε ηεο παξνρήο φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ ηνπ δηθηχνπ ησλ αεξαγσγψλ κε 
ζσιήλα PITOT θαη ζηε ζπλέρεηα ξχζκηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ δηαθξαγκάησλ (VOLUME 
DAMPERS) φισλ ησλ θπξίσλ θιάδσλ έηζη ψζηε λα δηέξρεηαη ε απαηηνχκελε απφ ηελ κειέηε 
εθαξκνγήο παξνρή (επηζπκεηή δηαθχκαλζε ±10% ηεο νλνκαζηηθήο). 

ii. Ρχζκηζε ηεο παξνρήο θάζε ζηνκίνπ ηνπ δηθηχνπ αεξαγσγψλ αξρίδνληαο απφ ην πην 
απνκαθξπζκέλν, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεινπ αλεκφκεηξνπ κε πηεξχγην εθηξνπήο 
(DEFLECTING VANE ANEMOMETER). Δπεηδή ε ξχζκηζε ελφο ζηνκίνπ επεξεάδεη ηελ 
θαηαλνκή ησλ πηέζεσλ ζην αεξαγσγφ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο ηεο παξνρήο 
φισλ ησλ ζηνκίσλ θαη ελδερφκελε επαλάιεςε ηεο ξχζκηζεο έσο φηνπ επηηεπρζνχλ νη  
απαηηνχκελεο παξνρέο ζε φια ηα ζηφκηα (επηζπκεηή δηαθχκαλζε ±10% ηεο νλνκαζηηθήο). 

iii. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκαηηζκψλ, ηειερεηξηζκψλ θαη δηαηάμεσλ 
αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

9. ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

9.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ, πνπ εγθαζίζηαηαη ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο 
επεμεξγαζίαο. 

9.2 Γεληθά 

Ο εμνπιηζκφο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο 
ΔΝ 12255. Θα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ πξνκεζεπηέο νη νπνίνη  είλαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα 
κε ην ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ. Ο εμνπιηζκφο 
πνπ ζα παξαδνζεί πξέπεη λα έρεη απνδεηθηηθά θαιήο θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο ζε παξφκνηα έξγα, 
λα είλαη αλζεθηηθφο θαη απιφο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Θα πξέπεη λα αλήθεη ζηελ ζεηξά παξαγσγήο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξέπεη 
λα έρεη νινθιεξσζεί ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ ζην εξγνηάμην θαη νη 
επί ηφπνπ εξγαζίεο ζα πεξηνξίδνληαη ζηελ αλέγεξζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε κηθξέο  κφλν 
πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ Τπεξεζία, φηη ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη 
απφ αληαιιαθηηθά γηα κηα 10εηία απφ ηελ εκέξα εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο 
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηα πιένλ 
θαηάιιεια γηα ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, θαηλνχξγηα θαη πξψηεο εκπνξηθήο 
πνηφηεηαο, ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη επηιεγκέλα γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο κε 
ηελ ειάρηζηε δπλαηή ζπληήξεζε. 

Όια ηα εμαξηήκαηα, πνπ ζα έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ρεκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 
ηελ επεμεξγαζία, ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ  ηξηβή θαη  ζηελ  δηάβξσζε θαη λα δηαηεξνχλ 
ηηο ηδηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη γήξαλζε απφ ηνλ θαηξφ, ηελ έθζεζε ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία, ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

Τιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε δηαβξσηηθφ ή εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη 
λα πιεξνχλ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, φξνπο. 
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1, φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο (κπνπιφληα, βίδεο, 
παμηκάδηα θηι.) πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ ή ζε δηαβξσηηθή αηκφζθαηξα ζα 
πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηα θαηεγνξίαο Α2 ή Α4 ζχκθσλα κε ην ISO 3506-1 έσο 3506-3. 

Όια ηα παξφκνηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ελαιιάμηκα θαη αληηθαζηζηνχκελα, αθξηβή 
θαη εληφο ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ αλνρψλ, έηζη ψζηε ηα αληαιιαθηηθά λα κπνξνχλ λα 
ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θακία δπζθνιία. 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Καηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο 
ηνπ. 

9.3 Δμνπιηζκόο εζράξσζεο 

Ζ εζράξσζε, νη κνλάδεο κεηαθνξάο θαη ν εμνπιηζκφο ζπκπίεζεο ησλ εζραξηζκάησλ πξέπεη λα 
είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 

Αλάινγα κε ην δηάθελν ησλ εζραξψλ απηέο δηαθξίλνληαη ζε : 

 ρνλδξνεζράξεο: δηάθελν απφ 20 mm έσο 50 mm 

 εζράξεο κεζαίνπ κεγέζνπο: δηάθελν απφ 10 mm έσο 20 mm 

 ιεπηνεζράξεο: δηάθελν απφ 3 mm έσο 10 mm 

 ιεπηνθφζθηλν: δηάθελν κηθξφηεξν 3 mm 

Ο ηχπνο ηεο εζράξαο (παιηλδξνκηθή, βαζκηδσηή, θπιηφκελε, ηχκπαλν εζράξσζεο θηι.), ην 
δηάθελν, θαζψο επίζεο θαη ε αλάγθε πξφβιεςεο ζπκπηεζηή εζραξηζκάησλ, θαζνξίδεηαη ζηηο 
Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε. 

9.3.1 Παιηλδξνκηθή εζράξα 

Οη εζράξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζπζηνηρία παξαιιήισλ θαη επζχγξακκσλ ξάβδσλ 
ελζσκαησκέλσλ ζε πιαίζην, πνπ πεξηβάιιεη ηηο ξάβδνπο θαη έηζη δηακνξθψλεηαη κία ζηηβαξή θαη 
νιφζσκε θαηαζθεπή πνπ δελ ζα παξνπζηάδεη θακπηηθέο παξακνξθψζεηο. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ εζραξηζκάησλ πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ ηηο ξάβδνπο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη 
είηε κε ζχζηεκα αηέξκνλνο ηχπνπ ή κε ηελ ρξήζε παιηλδξνκηθνχ μέζηξνπ. Σα εζραξίζκαηα ζην 
άλσ άθξν ηεο δηαδξνκήο ηνπ μέζηξνπ, κέζσ ζπζηήκαηνο θαζαξηζκνχ ηνπ θηεληνχ, ζα δηαηίζεληαη 
ζε γιίζηξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγνχληαη  ζηηο κεηαθνξηθέο δηαηάμεηο ή ηνπο θάδνπο απφζεζεο.  
Ο κεραληζκφο θαζαξηζκνχ (θηέλη) ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ππεξθφξηηζε κε θαηάιιεια 
κεραληθά ή/θαη ειεθηξηθά κέζα. 

Ο κεραληζκφο θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εγθαζίζηαηαη 
εληφο θηηξίνπ αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ EExIIB, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014. Δθ’ φζνλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ 
κεραληζκψλ θίλεζεο ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα 
είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε ηεο εζράξαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πιάηνπο εζράξαο θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN.  H εζράξα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα 
ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m. 

Οη ξάβδνη ηεο εζράξαο θαη ην θηέλη πξέπεη  λα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα  
AISI 304. Σν πιαίζην ηεο εζράξαο πξέπεη λα είλαη ραιχβδηλν, ζπλαξκνινγνχκελν κε θνριίεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Ζ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ραιχβδηλσλ κεξψλ ηεο εζράξαο πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 
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9.3.2 Βαζκηδσηή ή θπιηφκελε εζράξα 

Ζ βαζκηδσηή εζράξα ζα απνηειείηαη απφ δχν θιηκαθσηέο επηθάλεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη 
ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε κε ην πιαίζην, ε δε δεχηεξε  θιηκαθσηή επηθάλεηα θηλείηαη  έθθεληξα σο  
πξνο ηελ πξψηε δεκηνπξγψληαο κηα ζπλερψο θηλνχκελε ζθάια. Σα εζραξίζκαηα πνπ 
ζπγθεληξψλνληαη ζηελ εκπξφζζηα πιεπξά ηεο εζράξαο, αλάινγα κε ηα δηάθελα ηεο επηθάλεηαο 
εζράξσζεο επηθάζνληαη ζηηο βαζκίδεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα  κεηαθέξνληαη  βήκα  
πξνο βήκα ζηελ ακέζσο επφκελε βαζκίδα, κέρξη ηελ δηάηαμε δηάζεζεο ησλ εζραξηζκάησλ. 

Ζ θπιηφκελε εζράξα, απνηειείηαη απφ παξάιιειεο ζεηξέο γάληδσλ, πνπ θέξνληαη απφ νξηδφληηνπο 
άμνλεο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζρεκαηίδνπλ κία δηπιή ζπλερή επηθάλεηα 
εζραξηζκνχ. Ζ πξψηε επηθάλεηα εζράξσζεο δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ πξνηεηακέλν γάληδν ησλ 
ζηνηρείσλ θίιηξαλζεο ζπγθξαηψληαο ηα ρνλδξά ζηεξεά θαη ε δεχηεξε επηθάλεηα δεκηνπξγείηαη απφ 
ηελ επίπεδε αθκή ηνπ ζηνηρείνπ θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ιεπηή εζράξσζε. H επηθάλεηα εζραξηζκνχ 
θηλείηαη κε ηελ βνήζεηα αιπζίδσλ θίλεζεο, παξαζέξλνληαο θαη ηα εζραξίζκαηα πξνο ηελ δηάηαμε 
δηάζεζεο. Σα ζηνηρεία εζραξηζκνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ABS. 

Ο κεραληζκφο θίλεζεο πξέπεη  λα είλαη  ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε  
ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εγθαζίζηαηαη εληφο θηηξίνπ 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ EExIIB, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο 
ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν 
γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε ηεο εζράξαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πιάηνπο εζράξαο θαη ζε 
θάζε πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN.  H εζράξα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα 
ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m. 

Σν πιαίζην ηεο εζράξαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα, ελψ ε επηθάλεηα εζράξσζεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ (π.ρ. ABS). 

9.3.3 Σχκπαλν εζράξσζεο 

Ζ επηθάλεηα εζράξσζεο δηακνξθψλεηαη απφ αλνμείδσηεο ηνμσηέο ξάβδνπο, ή απφ δηάηξεηε 
θπιηλδξηθή εζράξα. Σα ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα θαη ηα εζραξίζκαηα 
ζπγθξαηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηπκπάλνπ (εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά). Ο θαζαξηζκφο ησλ 
εζραξηζκάησλ γίλεηαη είηε κε πεξηζηξεθφκελν βξαρίνλα, ή απφ ζηαζεξφ βξαρίνλα θαη 
πεξηζηξεθφκελν θηέλη. 

Δθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, γηα κηθξέο παξνρέο θαη γηα κε επηβαξεκέλα ιχκαηα, ν 
θαζαξηζκφο ηνπ ηπκπάλνπ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ θνριία κεηαθνξάο ησλ εζραξηζκάησλ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε βνχξηζα θαζαξηζκνχ 
ηνπνζεηεκέλε κεησπηθά ζηνλ έιηθα ηνπ θνριία. 

Ο κεραληζκφο θίλεζεο πξέπεη  λα είλαη  ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε  
ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εγθαζίζηαηαη εληφο θηηξίνπ 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ EExIIB, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο 
ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν 
γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ θφξηηζε πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ 1,0 kN/m πεξηκέηξνπ εζράξαο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 0,6 kN. H εζράξα ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί γηα 
ειάρηζηε πδξαπιηθή πίεζε (δηαθνξηθή ζηάζκε αλάληε-θαηάληε) ίζε ηνπιάρηζηνλ κε 0,50 m. 

Σν ηχκπαλν εζράξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

9.3.4 πκπίεζε εζραξηζκάησλ 

Δθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ηα εζραξίζκαηα ζα πξέπεη λα ζπκπηέδνληαη πξηλ ηελ δηάζεζή 
ηνπο ζε θάδνπο απνζήθεπζεο. 
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Οη εζράξεο, νη κεηαθνξηθέο δηαηάμεηο θαη ν ζπκπηεζηήο εζραξηζκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά 
κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζαλ κία εληαία κνλάδα. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ 
έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο 
εμνπιηζκνχ. ηε πεξίπησζε πνπ ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπκπηεζηή γίλεηαη κε ζσιήλα ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ κεηξεηή ζηάζκεο, ή αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηπρφλ ππεξρεηιίζεηο. 

Οη θνριηνκεηαθνξείο δηαθίλεζεο εζραξηζκάησλ θαη άκκνπ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κε άμνλα. 

ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο εζραξηζκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 
ππφςε κεηαμχ άιισλ: 

 θαηάιιειν κέγεζνο ηεο ρνάλεο ζπιινγήο εζραξηζκάησλ 

 εχθνια απνζπλαξκνινγήζηκα ηκήκαηα ησλ δηαηάμεσλ, πνπ είλαη ελδερφκελν λα 
κπινθάξνπλ 

 ζχλδεζε κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 δπλαηφηεηα παξάθακςεο ησλ επηκέξνπο δηαηάμεσλ 

 επθνιία πξφζβαζεο 

Όια ηα ηκήκαηα ησλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ γηα ην κέγηζην 
θνξηίν, πνπ πξνθχπηεη, φηαλ ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο κπινθάξεη απφ νγθψδε αληηθείκελα. 

Ο κεραληζκφο θίλεζεο πξέπεη  λα είλαη  ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε  
ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55 θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ εγθαζίζηαηαη εληφο θηηξίνπ 
αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ EExIIB, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 50014. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ κεραληζκψλ θίλεζεο 
ηνπ θηεληνχ ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν 
γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

9.4 Δμνπιηζκόο εμάκκσζεο 

Ζ παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα θαηαζθεπαζζεί απφ κνξθνζίδεξν ζα πξέπεη λα θέξεη ηξνρνχο θίλεζεο, 
νδεγνχο θίλεζεο, ειεθηξνθηλεηήξα κε ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνχο, δηαθφπηεο 
πέξαηνο κε θαηάιιειν κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο, ειεθηξηθφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΗΡ55 κε φια ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο. Σα μέζηξα ιηπψλ θαη επηπιεφλησλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή άκκνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 10 kN/m
2
. Σν 

θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m
2
 θαη ην κέγηζην βέινο θάκςεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ  κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ, δελ  πξέπεη λα μεπεξλά 
ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο. 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ 
ειεθηξνκεησηήξα ηεο γέθπξαο εμάκκσζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο 
θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

Ζ ζπιιεγφκελε άκκνο ζα πξέπεη λα νδεγείηαη ζε ακκνδηαρσξηζηή θαη εθ’ φζνλ πξνδηαγξάθεηαη 
ζρεηηθά ζε ακκνπιπληεξίδα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νξγαληθψλ. Σα νξγαληθά απφ ηελ πιχζε  
ηεο άκκνπ ζα νδεγνχληαη ζηελ θχξηα γξακκή επεμεξγαζίαο. 

Οη αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή ηεο άκκνπ πξέπεη λα είλαη ππνβξχρηεο, 
κνλνθάλαιεο, ή ηχπνπ vortex, θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. Δθ’ φζνλ γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αεξαληιίεο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε 
θαζαξηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο κε βηνκεραληθφ λεξφ. 

Οη αληιίεο απνθνκηδήο ηεο άκκνπ, νη ζσιελψζεηο θαη νη δηαηάμεηο δηαρσξηζκνχ ή/θαη πιχζεο ηεο 
άκκνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ζαλ κία εληαία 
κνλάδα. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία 
εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ δηαηάμεηο κέηξεζεο 
ζηάζκεο, ή αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηπρφλ ππεξρεηιίζεηο. 
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9.5 πγθξόηεκα πξνεπεμεξγαζίαο 

Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή βνζξνιπκάησλ πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ 
θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 
παξφκνησλ κνλάδσλ. Σν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο 
εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη, εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, απνιίπαλζεο. 

Ζ εζράξσζε ζα γίλεηαη ζε απηφκαηε θπιηλδξηθή εζράξα, ηχπνπ πεξηζηξεθφκελνπ ηχκπαλνπ. Σα 
ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο ηα έμσ θαη ηα ζπγθξαηνχκελα ζηεξεά 
απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ζε ρνάλε ππνδνρήο. Γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηεο 
επηθάλεηαο εζράξσζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα έθπιπζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ. 

Απφ ηε ρνάλε ηα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη αθπδαηψλνληαη κε ηελ βνήζεηα 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θνριία - ζπκπηεζηή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν εζραξηζκάησλ. Ο 
θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ δηαθνξηθή ζηάζκε (αλάληε – θαηάληε) 
ηεο εζράξαο, θαζψο θαη κε ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο, 
ν νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, πνπ είλαη κέξνο ηνπ εληαίνπ 
ζπγθξνηήκαηνο εζράξσζεο – εμάκκσζεο. Ζ απνθνκηδή ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε δχν θνριίεο: έλαο 
θνριίαο ηνπνζεηεκέλνο ζην ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο, πνπ κεηαθέξεη ηελ άκκν ζην 
αλάληε άθξν ηεο δεμακελήο θαη έλαο δεχηεξνο, θεθιηκέλνο, πνπ παξαιακβάλεη ηελ άκκν θαη, κεηά 
ηελ ζηαδηαθή αθπδάησζή ηεο, ηελ δηαζέηεη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα ηελ 
απνθπγή νζκψλ, ζε θάδν. Καη νη δχν θνριίεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα αλά ηαθηηθά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ηε πεξίπησζε, πνπ πξνβιέπεηαη θαη ε απνιίπαλζε ησλ ιπκάησλ, θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο 
δεμακελήο εμάκκσζεο θαη θαηά κήθνο απηήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξνρέηεπζε αέξα, ψζηε λα 
δεκηνπξγείηαη ζηξνβηιηζκφο θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο. Ο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη απφ 
αεξνζπκπηεζηή θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Καηά κήθνο ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο δηακνξθψλεηαη θαλάιη εξεκίαο γηα ηελ 
δηαρσξηζκφ ησλ επηπιεφλησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη κε δηάηαμε ζάξσζεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα, πξνο ζάιακν ζπγθέληξσζεο, απφ φπνπ κέζσ αληιίαο νδεγνχληαη ζηε δψλε 
ζπκπίεζεο ηνπ θνριία εζραξηζκάησλ γηα ηελ δηάζεζή ηνπο καδί κε ηα εζραξίζκαηα. 

ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεηε βάλα γηα ηελ εθθέλσζε  
θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο δηάηαμεο. Ζ εθθέλσζε θάζε  δηάηαμεο ζα γίλεηαη πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ 
ηεο ΔΔΛ. 

Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα είλαη πιήξσο θιεηζηφ κε ζηφκηα απνκάθξπλζεο ηνπ 
δχζνζκνπ αέξα πξνο ηελ κνλάδα απφζκεζεο. 

Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα έρεη ηνπηθφ πίλαθα κε PLC, ην νπνίν ζα ειέγρεη ηελ 
ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (εζράξσζε, εμάκκσζε, ζπκπηεζηήο εζραξηζκάησλ, 
κεηαθνξηθφο θνριίαο άκκνπ, δηαρσξηζηήο άκκνπ, κεηαθνξηθφο θνριίαο κεηαθνξάο εζραξηζκάησλ, 
ζχζηεκα απνιίπαλζεο) θαη ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
πξνεπεμεξγαζίαο. ηνλ πίλαθα ηεο κνλάδαο ζα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Κεληξηθφο δηαθφπηεο ON/OFF ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε αλνηθηή επαθή γηα έλδεημε θαη 
δηαθφπηεο ON/OFF γηα ηνπο δηάθνξνπο θηλεηήξεο. 

 Έλδεημε βιάβεο ηεο κνλάδαο ηνπηθά, κε κπνπηφλ reset θαη ζρεηηθή έλδεημε. 

 Μέηξεζε ζηάζκεο αλάληε θαη θαηάληε ηεο εζράξσζεο γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ιεηηνπξγίαο 
ηνπ βξαρίνλα εζράξσζεο. 

 Ρειέ πξνζηαζίαο θαη ζεξκηθά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηλεηήξσλ ζε πεξίπησζε κεραληθήο 
ππεξθφξησζεο. 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο. 

 Θεξκνζηάηεο κε ζεξκηθή αληίζηαζε ζηνλ πίλαθα γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο πγξαζίαο 
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9.6 Δμνπιηζκόο θαζίδεζεο 

9.6.1 Γηαηάμεηο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ιπκάησλ 

Ζ είζνδνο ησλ ιπκάησλ ζηελ δεμακελή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε θηλεηηθή 
ελέξγεηα θαη λα γίλεηαη άκεζε αλάπηπμε ηεο θιέβαο ζε φιν ην πιάηνο ηεο δεμακελήο. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη δηαθξάγκαηα ζηελ είζνδν ησλ 
ιπκάησλ ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο. 

Ζ απνκάθξπλζε ηνπ δηαπγαζκέλνπ πγξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ 
απνκαθξχλνληαη καδί θαη ηα επηπιένληα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο θαη λα κελ 
δεκηνπξγνχληαη πεξηδηλήζεηο ζηελ δψλε θαζίδεζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια 
ηα απαξαίηεηα κέηξα (π.ρ. θξάγκαηα επηπιεφλησλ θηι. 

Οη ππεξρεηιηζηηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη κεγάιε 
δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο πγξνχ ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο γηα φιεο ηηο πδξαπιηθέο θνξηίζεηο. 

 

9.6.2 αξσηέο ηιχνο 

Οη θπθιηθέο θαη νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο  
γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο θαη ησλ επηπιεφλησλ. Ζ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί: 

 απφ ζαξσηή ηιχνο ζε νξζνγσληθέο ή θπθιηθέο δεμακελέο 

 απφ ζαξσηέο κε αιπζίδα ζε νξζνγσληθέο δεμακελέο ή 

 κε αλαξξφθεζε ηεο ηιχνο 

9.6.2.1 Παιηλδξνκηθέο γέθπξεο νξζνγσληθψλ δεμακελψλ 

Ζ παιηλδξνκηθή γέθπξα θηλείηαη θαηά κήθνο ηεο νξζνγσληθήο δεμακελήο θαζίδεζεο θαη ν ζαξσηήο 
ηιχνο ζπιιέγεη ηελ ηιχ πξνο ηνλ θψλν ηιχνο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζάξσζεο νη ιεπίδεο ζάξσζεο 
νιηζζαίλνπλ πάλσ ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ελψ θαηά ηελ αλάζηξνθε θίλεζε αλπςψλνληαη 
κέζσ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα αλέξρεηαη ζε 5m/sec, ελψ ε ηαρχηεηα 
αλάζηξνθεο θίλεζεο ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο κπνξεί λα είλαη 2πιάζηα έσο 3πιάζηα ηεο 
ηαρχηεηαο ζάξσζεο. 

Οη ιεπίδεο ειάρηζηνπ χςνπο 300mm, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 
θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ισξίδα απφ ειαζηηθφ χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm, εχθνια ξπζκηδφκελε 
θαη αληηθαηαζηάζηκε. Οη ιεπίδεο ηνπ μέζηξνπ έιθνληαη απφ ζσιελσηέο θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο 
ξάβδνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη αλαξηψληαη κε αιπζίδα απφ ζηαζεξά ζεκεία ηεο 
γέθπξαο κέζσ αλνμείδσησλ εληαηήξσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ μέζηξνπ σο πξνο ηνλ 
ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Θα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλχςσζεο ησλ ιεπίδσλ ζάξσζεο 
ρεηξνθίλεηα γηα επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε. Δθ’ φζνλ νξίδεηαη ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ 
Μειέηε ε αλχςσζε ησλ ιεπίδσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνθίλεην αλπςσηηθφ κεραληζκφ θηλνχκελν 
κέζσ θηλεηήξα πέδεζεο. 

Ζ γέθπξα πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν απφ εζραξσηφ δάπεδν, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,60 m κε 
θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέην χςνπο 1,00 m. Ζ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζηα άθξα ηεο ζε δχν θνξεία, ηα 
νπνία θηλνχληαη ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο. Ζ θίλεζε ζηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο δίδεηαη είηε απ’ 
επζείαο είηε απφ έλαλ θηλεηήξα, πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ γέθπξα θαη δχν αμφλσλ. ην 
εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο δεμακελήο ζα θηλνχληαη νη θαηεπζπληήξηνη ηξνρνί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
επζχγξακκεο θίλεζεο ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο, ρσξίο πιάγηεο κεηαθηλήζεηο. 

Μπξνζηά απφ ηνπο θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ηεο γέθπξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νξηνδηαθφηπεο 
γηα ην ζηακάηεκα ηεο γέθπξαο ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο εκπνδίσλ. Οξηνδηαθφπηεο πξέπεη 
επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζην πέξαο ηεο δηαδξνκήο ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο γηα ην 
ζηακάηεκα ηεο ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο. Δμάιινπ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο 
δηαηάμεηο γηα ην ζηακάηεκα ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ αληρλεπζεί πιάγηα 
κεηαθίλεζή ηεο ή/θαη «ζπηλάξηζκα» ησλ θηλεηεξίσλ ηξνρψλ. 
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Ζ αλχςσζε ησλ ιεπίδσλ ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα θαη ζε πεξίπησζε, πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, 
κε ειεθηξνθίλεην αλπςσηηθφ κεραληζκφ θηλνχκελν κέζσ θηλεηήξα πέδεζεο. 

χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε κε 250N/m. Σν 
θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m

2
 θαη ην κέγηζην βέινο θάκςεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ  κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ, δελ  πξέπεη λα μεπεξλά 
ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο. 

Ζ θίλεζε ζηελ παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα δίδεηαη απφ θηλεηήξα πέδεζεο. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ηχπνπ  
βξαρπθπθισκέλνπ  δξνκέα  ζρεδηαζκέλνο  γηα  ζπλερή   ιεηηνπξγία   (S1),   ζχκθσλα   κε  ΔΝ 
60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο 
ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ηεο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ην 
ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

ηελ γέθπξα ζα ηνπνζεηεζεί ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζαξσηή θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην 
ράιπβα κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 55, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ εχθακπην 8πνιηθφ θαιψδην, εθηφο 
εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε. Σν θαιψδην ζα θηλείηαη ζε 
ηξφιετ ή ζε ζηξνθείν κε αθξνθηβψηην. Ζ θίλεζε ηνπ ζηξνθείνπ ζα γίλεηαη κέζσ θηλεηήξσλ πέδεζεο. 

ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Σξεηο επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, βιάβεο θαη 
δηαζεζηκφηεηαο 

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.2 Πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο κε πεξηθεξεηαθή θίλεζε 

Ζ ζπιινγή ηεο ηιχνο απφ ηνλ ππζκέλα θπθιηθψλ δεμακελψλ θαζίδεζεο πξνο ηνλ θψλν ηιχνο γίλεηαη 
απφ ζαξσηή, ν νπνίνο ζα θέξεηαη απφ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα κέζσ αξζξσηψλ ζπλδέζκσλ θαη 
ζα θπιά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο πάλσ ζε ηξνρνχο απφ teflon ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, ψζηε 
λα παξαθνινπζεί ηηο κηθξέο αλσκαιίεο ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αιιεινεπηθάιπςε θαη λα δηακνξθψλνπλ ινγαξηζκηθή έιηθα. 

Δάλ ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη δεμακελέο 
θαζίδεζεο δηακέηξνπ κέρξη θαη 20 m ζα έρνπλ αθηηληθφ ζαξσηή, νη δεμακελέο δηακέηξνπ κέρξη θαη 
40 m ζα έρνπλ αθηηληθφ ζαξσηή πνπ ζα εθηείλεηαη πεξίπνπ θαηά ην 1/5 θαη πέξαλ ηνπ θέληξνπ ηεο 
δεμακελήο, ελψ γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο ν ζαξσηήο πξέπεη λα είλαη δηακεηξηθφο. 

Οη ιεπίδεο, ειάρηζηνπ  χςνπο  300mm,  ζα  είλαη  θαηαζθεπαζκέλεο  απφ  αλνμείδσην  ράιπβα  
AISI 304 θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ισξίδα απφ ειαζηηθφ, χςνπο ηνπιάρηζηνλ 100mm, εχθνια 
ξπζκηδφκελε θαη αληηθαηαζηάζηκε. Οη ιεπίδεο ηνπ μέζηξνπ έιθνληαη απφ ζσιελσηέο θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλεο ξάβδνπο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαη αλαξηψληαη κε αιπζίδα απφ 
ζηαζεξά ζεκεία ηεο γέθπξαο κέζσ αλνμείδσησλ εληαηήξσλ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ 
μέζηξνπ σο πξνο ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. 

Ζ γέθπξα πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν απφ εζραξσηφ δάπεδν, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,60 m κε 
θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέην χςνπο πεξί ηα 100 mm. Ζ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή θνιψλα 
κέζσ εδξάλνπ θαη ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο ζην θνξείν θίλεζεο. 
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χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε κε 250N/m. Σν 
θηλεηφ θνξηίν ηεο παιηλδξνκηθήο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη 1,5 kN/m

2
 θαη ην κέγηζην βέινο θάκςεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θνξηίσλ  κε εμαίξεζε ηνπ θηλεηνχ θνξηίνπ, δελ  πξέπεη λα μεπεξλά 
ην 1/500 ηνπ κήθνπο ηεο γέθπξαο. 

Σν θνξείν θίλεζεο δηαζέηεη θηλεηήξην θαη κε θηλεηήξην ηξνρφ. Ο θηλεηήξαο είλαη ηχπνπ 
βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 60034-1, 
κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα αλέξρεηαη ζε 5m/sec. Μπξνζηά απφ ηνπο 
θηλεηήξηνπο ηξνρνχο ηεο γέθπξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νξηνδηαθφηπεο γηα ην ζηακάηεκά ηεο 
ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο εκπνδίσλ. Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά,  

Ο ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ηεο γέθπξαο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 
1,50 θαη ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλν γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 
σξψλ. 

Ζ έδξαζε ηεο γέθπξαο ζηελ θεληξηθή θνιψλα γίλεηαη κέζσ δαθιπιηνεηδνχο έλζθαηξνπ ηξηβέα, 
θαηάιιεινπ λα δερηεί ηα αμνληθά θαη αθηηληθά θνξηία, πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
ζαξσηή. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο, ψζηε ζε πεξίπησζε κηθξναλσκαιηψλ 
ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο λα κελ κεηαδίδεηαη ε  γσλία ηεο θίλεζεο ζην θεληξηθφ έδξαλν. Δθ’ φζνλ 
δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ελζθαηξνο ηξηβέαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα ζπλερή 
ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 

Σα θαιψδηα ειεθηξηθήο παξνρήο πξέπεη λα είλαη βαξέσο ππνβξπρίνπ ηχπνπ, ζα δηέξρνληαη κέζα 
ζε αγσγνχο θάησ απφ ην δάπεδν ηεο δεμακελήο θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε δαθηχιην νιηζζεηηθήο 
επαθήο, θάησ απφ ηελ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα θαη απφ εθεί ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηεο κνλάδαο. 
Ο νιηζζεηηθφο δαθηχιηνο ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ νθηψ επαθέο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 
Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε. 

ηελ γέθπξα ζα ηνπνζεηεζεί ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζαξσηή θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην 
ράιπβα κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη: 

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Γχν επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, βιάβεο 

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.3 αξσηέο κε αιπζίδα 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζαξσηήο κε αιπζίδα ζα δηαζέηεη ιεπίδεο ζάξσζεο θάζε 
έμη κέηξα, πνπ ζα εθηείλνληαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο δεμακελήο. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο νιηζζαίλνπλ 
ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαηά ηελ θίλεζε ζπιινγήο ηεο ηιχνο (ζε ηξνρνχο θχιηζεο) θαη πάλσ 
ζε ξάγεο θαηά ηελ αλάζηξνθε θίλεζε. χκθσλα κε ην DIN 19569-2, ην θαηαθφξπθν βέινο θάκςεο 
ηεο ιεπίδαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξν απφ 1cm, θαη ε νξηδφληηα κεγαιχηεξε απφ l/100 (φ- πνπ l: ην 
κήθνο ηεο ιεπίδαο). Δμάιινπ ε κέγηζηε ηάζε, πνπ ζα παξαιακβάλνπλ νη αιπζίδεο, δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ην 8,5% ηεο ηάζεο ζξαχζεο. 

Ο ειεθηξνκεησηήξαο κεηαδίδεη πεξηζηξνθηθή θίλεζε ζηνλ νδνλησηφ ηξνρφ ηεο θεθαιήο πνπ 
πεξηζηξέθεη ηνλ πξσηεχνληα άμνλα καδί κε ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη νη θηλεηήξηνη ηξνρνί ησλ δχν 
αιπζίδσλ, νη νπνίεο θέξνπλ ηηο ιεπίδεο ζάξσζεο. Δπί πιένλ ηνπ θηλεηήξηνπ γξαλαδηνχ, θάζε 
αιπζίδα νδεγείηαη θαη απφ άιια ηξία γξαλάδηα πεξηζηξεθφκελα ειεχζεξα ζηα άθξα ηεο δεμακελήο.   
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Ζ ηαρχηεηα ζάξσζεο ζα αλέξρεηαη ζε 2m/sec 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ηάλπζεο ηεο αιπζίδαο θαη επζπγξάκκηζεο ησλ γξαλαδηψλ. Σν 
ζχζηεκα θίλεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξηηζε, ε νπνία ζα 
δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνδφκελε ξνπή είλαη κεγαιχηεξε ηεο 
ππνινγηζζείζαο γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία. Δπίζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
μέζηξνπ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε θαζεηφηεηα ησλ ιεπίδσλ ζάξσζεο κε ηα πιεπξηθά 
ηνηρψκαηα ηεο δεμακελήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν πξνκεζεπηήο ηνπ μέζηξνπ καδί κε ηνλ θχξην 
εμνπιηζκφ πξέπεη  λα πξνζθέξεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο (π.ρ. αληρλεπηέο ζέζεο proximity switch) 
πνπ ζα δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαξσηή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έλα άθξν ηεο ιεπίδαο 
θαζπζηεξήζεη λα δηέιζεη πέξαλ ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ξπζκίζηκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε 
ζρέζε κε ην άιιν άθξν. 

Δθ’ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ 
ειεθηξνκεησηήξα ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ν θηλεηήξαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα ζπλερή 
ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ, ελψ ην ζχζηεκα κεηαδφζεο θίλεζεο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 

Γίπια ζην θηλεηήξα ζα ηνπνζεηεζεί ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ζαξσηή θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζαξσηή ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη: 

 Κχξηνο δηαθφπηεο 

 Δπηινγηθφο δηαθφπηεο Υεηξνθίλεηεο/Απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Ζιεθηξνλφκνη (ξειέ) 

 Οξηνδηαθφπηεο 

 Πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο 

 Γχν επαθέο ειεχζεξεο δπλακηθνχ γηα ηελ ηειεκεηάδνζε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, βιάβεο 

 Αληίζηαζε ζπκππθλσκάησλ ιεηηνπξγνχζα κε ζεξκνζηάηε 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο (αζθάιεηεο, απηφκαηνη δηαθφπηεο θηι.). 

9.6.2.4 αξσηέο κε αλαξξφθεζε 

Οη ζαξσηέο κε αλαξξφθεζε ζα θέξνληαη είηε απφ παιηλδξνκηθή ή απφ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαξσηέο ηιχνο κε αλαξξφθεζε, ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη φηη ε ηιχο απνκαθξχλεηαη απφ φιε ηελ  επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ελψ 
ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο πνπ απνκαθξχλεηαη. 
Ζ ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ηεο ηιχνο ζηνπο ζσιήλεο  αλαξξφθεζεο  ζα  πξέπεη  λα  δηαηεξείηαη  
κεηαμχ  0,6 m/s θαη 0,8 m/s θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ  είλαη  κηθξφηεξε απφ 0,4 m/s ή 
κεγαιχηεξε απφ 1,0 m/s. Όιεο νη ζσιελψζεηο αλαξξφθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο θαη 
λα έρνπλ δπλαηφηεηα θαζαξηζκνχ απφ ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα γηα παιηλδξνκηθέο θαη πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο 
αληίζηνηρα. 

9.6.3 Απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ απφ ηελ 
επηθάλεηα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. Ο ηξφπνο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ επηπιεφλησλ 
πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα επηπιένληα δελ ζα αλαθπθινθνξνχλ ζηελ γξακκή επεμεξγαζίαο. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο 
επηπιεφλησλ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο. ηηο νξζνγσληθέο δεμακελέο 
θαζίδεζεο, ε παιηλδξνκηθή γέθπξα ζα πξέπεη  λα δηαζέηεη  μέζηξν επηπιεφλησλ,  αλεξηεκέλν απφ  
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ηελ παιηλδξνκηθή γέθπξα, θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζαξψλεη ηα 
επηπιένληα ζην αλάληε ή ην θαηάληε άθξν ηεο δεμακελήο. ηελ πεξίπησζε μέζηξνπ κε αιπζίδα, ηα 
επηπιένληα ζαξψλνληαη απφ ηηο ιεπίδεο, φηαλ απηέο βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο. 

Ζ ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ ζηηο νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο γίλεηαη ζε: 

 ζηαζεξφ θαλάιη, 

 ζε ζπιιεθηήξα επηπιεφλησλ ή 

 θνριία ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

ηηο θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο, ε ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ γίλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο 
παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Υνάλε επηπιεφλησλ 

 Κηλνχκελε δηψξπγα επηπιεφλησλ ή 

 Πεξηζηξεθφκελνο θνριίαο ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

Οη δηαηάμεηο ζπιινγήο ησλ επηπιεφλησλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχζηεκα πιχζεο κε 
βηνκεραληθφ λεξφ (π.ρ. θαηαηνληζηήξεο, δηθιείδεο έθπιπζεο θηι.), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
απξφζθνπηε απνκάθξπλζε επηπιεφλησλ απφ ηελ δεμακελή. 

9.6.3.1 ηαζεξφ θαλάιη επηπιεφλησλ νξζνγσληθήο δεμακελήο 

Σν ζηαζεξφ θαλάιη δηακνξθψλεηαη κε γιίζηξα ειάρηζηνπ κήθνπο 0,70 m, κε θιίζε 15
0
 πεξίπνπ σο 

πξνο ηελ νξηδφληηα, ε νπνία πξέπεη λα θαηαιήγεη ηνπιάρηζηνλ 10 cm πάλσ απφ ηελ Αλσηάηε 
ηάζκε Τγξνχ (ΑΤ). Σν αξζξσηφ μέζηξν επηπιεφλησλ σζεί ηα επηπιένληα κέζσ ηεο γιίζηξαο 
ζηελ δηψξπγα ζπιινγήο, απφ φπνπ ζηε ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη εθηφο ηεο δεμακελήο. 

9.6.3.2 πιιεθηήξαο επηπιεφλησλ 

ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζπιιεθηήξα επηπιεφλησλ, απηφο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 
ζσιήλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, ειάρηζηεο δηακέηξνπ DN250 θαη ζα εμέρεη πεξί  ηα 10 cm  απφ 
ηελ ΑΤ. Ο ζπιιεθηήξαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε actuator γηα ηελ πεξηζηξνθηθή ηνπ θίλεζε, 
ψζηε, κεηά απφ έλα θχθιν ζάξσζεο ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα βπζίδεηαη ην αλάληε ρείινο 
ηνπ θαη ηα επηπιένληα λα ππεξρεηιίδνπλ ζηνλ ζπιιεθηήξα θαη λα νδεγνχληαη εθηφο ηεο δεμακελήο. 

9.6.3.3 Υνάλε επηπιεφλησλ 

Μία ή πεξηζζφηεξεο ρνάλεο ζπιινγήο επηπιεφλησλ εγθαζίζηαληαη ζε θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο 
γηα ηελ παξαιαβή ησλ επηπιεφλησλ απφ ην πεξηζηξεθφκελν μέζηξν ζάξσζεο. Ζ ρνάλε 
επηπιεφλησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο 
δεμακελήο θαη δηαζέηεη γιίζηξα επαξθνχο κήθνπο. 

Ζ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα δηαζέηεη μέζηξν επηπιεφλησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην 
ράιπβα. Σν μέζηξν επηπιεφλησλ ζα είλαη αλεξηεκέλν απφ ηελ γέθπξα θαη ηνπνζεηεκέλν ππφ γσλία 
σο πξνο ηελ αθηίλα ηεο δεμακελήο, θαη ζα δηαζέηεη εζνρή πιάηνπο φζν θαη απηφ ηεο ρνάλεο 
επηπιεφλησλ. Σν θιείζηκν ηεο εζνρήο απηήο γίλεηαη κε αξζξσηφ ηκήκα ηνπ μέζηξνπ, ην νπνίν 
θιείλεη κε ην ζηαζεξφ κέζσ ειαζηηθνχ δηαθξάγκαηνο. Όηαλ ε πεξηζηξεθφκελε γέθπξα πξνζεγγίζεη 
ηελ ρνάλε επηπιεφλησλ, ην αξζξσηφ ηκήκα ηνπ μέζηξνπ σζεί ηα επηπιένληα κέζσ ηεο γιίζηξαο 
ζηελ ρνάλε, απ’ φπνπ απνκαθξχλνληαη εθηφο ηεο δεμακελήο. 

9.6.3.4 Κηλνχκελε δηψξπγα επηπιεφλησλ 

Ζ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο θέξεη δηψξπγα επηπιεφλησλ, ελψ ζηελ 
δεμακελή εγθαζίζηαηαη θαη δεχηεξε πεξηζηξεθφκελε γέθπξα, απφ ηελ νπνία αλαξηάηαη αθηηληθφ 
μέζηξν επηπιεφλησλ. Ζ γέθπξα απηή θηλείηαη κπξνζηά απφ ηελ θπξίσο γέθπξα ηεο δεμακελήο κε 
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη κε ηελ ιεπίδα ζάξσζεο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα 
ε γέθπξα απηή ζηακαηά ηελ θίλεζή ηεο, θαηεβάδεη ην μέζηξν επηπιεφλησλ θαη θαζψο ε θπξίσο 
γέθπξα ηεο θαζίδεζεο ζπλερίδεη ηελ πεξηζηξνθηθή ηεο θίλεζε, ηα επηπιένληα εγθισβίδνληαη 
αλάκεζα ζηηο δχν γέθπξεο. 
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Όηαλ νη δχν γέθπξεο πξνζεγγίζνπλ ε κία ηελ άιιε, ηφηε κε θαηάιιειν κεραληζκφ (π.ρ. 
νιηζζεηήξα, actuator θηι.), βπζίδεηαη ην αλάληε ρείινο ηεο δηψξπγαο θαη έηζη  φια ηα επηπιένληα 
νδεγνχληαη ζε απηήλ. ηελ ζπλέρεηα απφ ηελ δηψξπγα ηα επηπιένληα απνκαθξχλνληαη κέζσ 
αληιίαο εθηφο ηεο δεμακελήο. 

Μέζσ δηάηαμεο κέηξεζεο ηεο ζηάζκεο, ην μέζηξν επηπιεφλησλ θαη νη δηαηάμεηο βχζηζεο ηεο 
δηψξπγαο παξαθνινπζνχλ ηελ δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ζηελ δεμακελή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  φηη 
δελ απνκαθξχλνληαη θαη δηαπγαζκέλα ιχκαηα καδί κε ηα επηπιένληα. 

9.6.3.5 Κνριίαο ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

Ζ πεξηζηξεθφκελε αθηηληθή γέθπξα ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο θέξεη αλεξηεκέλν θαηά ην κήθνο ηεο 
έλα νξηδφληην ζηεγαλφ θνριηνκεηαθνξέα ν νπνίνο επηπιέεη ζηε ζηάζκε ησλ ιπκάησλ ηεο δεμακελήο 
θαη αθνινπζεί ηε γέθπξα θαηά ηελ θίλεζε ηεο. 

Ο θνριηνκεηαθνξέαο πεξηζηξέθεηαη κε αλεμάξηεην ζχζηεκα θίλεζεο γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ θαη 
ζπιιέγεη ηα επηπιένληα ζην έλα άθξν ηνπ, ζε ξπζκηδφκελε θαζ’χςνο ρνάλε ζπιινγήο. ηε ρνάλε 
ζπιινγήο εγθαζίζηαηαη ππνβξχρηα αληιία ε νπνία πξνσζεί ηα ζπιιερζέληα επηπιένληα εθηφο ηεο 
δεμακελήο. Ο θνριίαο είλαη ζηεγαλφο θαη επηπιέεη ζηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο θαη έηζη 
παξαθνινπζεί ηε ζηάζκε πγξνχ θαη έηζη ε απαγσγή ησλ επηπιεφλησλ είλαη ζπλερήο θαη αλεμάξηεηε 
ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ. Ο θνριηνκεηαθνξέαο, δηακέηξνπ Φ1000, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. 

9.7 πζηήκαηα αεξηζκνύ 

9.7.1 Δπηθαλεηαθνί αεξηζηήξεο 

Κάζε αεξηζηήξαο ζα παξέρεηαη πιήξεο κε ειεθηξoθηvεηήξα, ζχζηεκα κεηάδoζεο θίvεζεο, 
πηεξσηή, ζηηβαξή βάζε ζηήξημεο θαζψο θαη φια ηα κηθξoυιηθά ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζηήξημή ηoπ, 
πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλν εξγνζηαζηαθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ δηαζέηεη ISO 9001 ή 
ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, κε εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη 
λα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν έξγσλ ζηα νπνία εγθαηαζηάζεθε παξφκνηνο εμνπιηζκφο. 
Απαγνξεχεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε απφ ηνλ Αλάδνρν απφ εμαξηήκαηα (πηεξσηή, ειεθηξνθηλεηήξαο, 
κεησηήξαο, βάζε, άμνλαο, ζχλδεζκνο) δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηψλ. 

Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα είλαη επαξθψο δηαζηαζηνινγεκέλν ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη πεξηνρέο 
αλεπαξθνχο νμπγφλσζεο. Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ε δπλακηθφηεηα ησλ αεξηζηήξσλ ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο νμπγφλσζεο θαη αλάδεπζεο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά, άμνλαο θαη πηεξσηή ηνπ αεξηζηήξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε 
απφ ράιπβα κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία (π.ρ. επνμεηδηθή βαθή ζπλνιηθνχ πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 350 κm) ή απφ αλνμείδσην ράιπβα. Δπηηξέπεηαη  επίζεο θαηαζθεπή ηεο πηεξσηήο 
απφ GRP θαηά ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο θηλεηήξαο ζα έρεη πξνζηαζία ΗΡ55 θαη ε 
νλνκαζηηθή ηζρχο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ κέγηζηε απνξξνθνχκελε ζηνλ άμνλα ηεο 
πηεξσηήο ζην κέγηζην θνξηίν. Ο ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ζα 
ιακβάλεηαη ίζνο κε 2,00, ελψ ηα έδξαλα ζα ζρεδηαζηνχλ γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 

50.000 σξψλ. 

Δάλ πξνβιέπεηαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. γηα θάζε αεξηζηήξα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 
εηδηθά θαιχκκαηα γηα πεξηνξηζκφ έθιπζεο ζηαγνληδίσλ θαη κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. Σα θαιχκκαηα ζα 
είλαη απφ θαηάιιειν αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ 
αεξηζηήξσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζηήξα- 
θαιχκκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, ν θηλεηήξαο ησλ 
αεξηζηήξσλ ζα δηαζέηεη ερνκνλσηηθφ θάιπκκα, ψζηε λα ηεξνχληαη  ηα πξνδηαγεγξακκέλα φξηα  (βι. 
Κεθάιαην Α ηνπ παξφληνο). ηε πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο εμαεξηζκφο 
γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηλεηήξα. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 
νμπγφλνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο: 
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 Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία αεξηζηήξσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε 
αλάκημε κε πξφζζεηνπο αλαδεπηήξεο 

 Αιιαγή ζηξνθψλ πεξηζηξνθήο ηεο πηεξσηήο είηε βαζκηδσηά (π.ρ. θηλεηήξαο δχν ηαρπηήησλ) 
ή ζπλερψο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ 

 Μεηαβνιή ηεο βχζηζεο ηεο πηεξσηήο, κέζσ ξπζκηδφκελνπ ππεξρεηιηζηή ζηελ έμνδν ηεο 
δεμακελήο 

9.7.2 Αεξηζκφο κε δηάρπζε αέξα 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, γηα ηνλ αεξηζκφ ησλ ιπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
δηαρπηήξεο ιεπηήο θπζαιίδαο (κέζε δηάκεηξνο θπζαιίδαο 1,5mm - 2,0mm), ηχπνπ ειαζηηθήο 
κεκβξάλεο απφ EPDM κε κεγάιε κεραληθή αληνρή θαη αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθή αιινίσζε. Οη 
δηαρπηήξεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ είζνδν 
ιπκάησλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο αέξα. Ζ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κπνξεί λα 
απνηειεί ηκήκα ηεο κεκβξάλεο θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, πνπ λα θξάζζεη ηε δηέιεπζε ηνπ πγξνχ 
ζηηο ζσιελψζεηο αέξα ή αλεμάξηεην εηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ. 

Ζ δηάηαμε ησλ δηαρπηήξσλ ζα θαιχπηεη νκνηφκνξθα ηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο αεξηζκνχ γηα ηελ 
απνθπγή αζχκκεηξσλ θαηαζηάζεσλ παξνρήο νμπγφλνπ θαη αλάδεπζεο. Ζ κέγηζηε παξνρή αέξα 
αλά κνλάδα ελεξγνχ επηθάλεηαο κεκβξάλεο δηάρπζεο θαηά  ηελ  ιεηηνπξγία δελ  ζα μεπεξλά ηα  
120 Νm

3
/h.m

2
, ελψ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο αλάκημεο ζηελ αεξφβηα δψλε ε ειάρηζηε παξνρή 

αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,0 Νm
3
/h αλά m

2
 επηθάλεηαο δεμακελήο. 

Ο αξηζκφο ησλ δηαρπηήξσλ θάζε ζπζηνηρίαο θαη θάζε δεμακελήο ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 
αληηδξαζηήξα θαη ησλ επηκέξνπο δσλψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο 
νμπγφλσζεο θαη αλάδεπζεο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ. Οη δηαρπηήξεο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ 
πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ δηαζέηεη ISO 9001, ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 
παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ, θαη εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν έξγσλ ζηα 
νπνία εγθαηαζηάζεθε παξφκνηνο εμνπιηζκφο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Κάζε ζπζηνηρία δηάρπζεο ζα ηξνθνδνηείηαη κε μερσξηζηφ αγσγφ ηξνθνδφηεζεο, πνπ ζα 
απνκνλψλεηαη απφ ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο κε δηθιείδα απνκφλσζεο θαη ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 
αέξα, ηχπνπ πεηαινχδαο ή ηζνδχλακνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παγίδεο 
ζπκππθλσκάησλ θαη θξνπλνί απνζηξάγγηζεο γηα θάζε ζπζηνηρία. Οη αγσγνί δηαλνκήο αέξα πνπ ζα 
θέξνπλ ηνπο δηαρπηέο ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ζε εηδηθά ζηεξίγκαηα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα ή GRP, ξπζκίζηκα θαζ’χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ησλ δηαρπηψλ 
ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν.. 

Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιελψζεσλ αέξα ζα ππνινγηζηνχλ, ψζηε ε ηαρχηεηα αέξα λα κελ μεπεξλά ηα 
15m/sec, ελψ ζην δίθηπν αέξα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια εμαξηήκαηα ζχλδεζεο ησλ 
ζσιελψζεσλ, ηθαλά λα παξαιακβάλνπλ ηηο δηακήθεηο παξακνξθψζεηο ηνπο, ιφγσ 
ζπζηνινδηαζηνιψλ, 

Οη ζσιελψζεηο αέξα, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ πιαζηηθφ (πρ. PVC, PΡ θηι.) επαξθνχο αληνρήο 
ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα. 

Ο απαηηνχκελνο αέξαο ζα παξέρεηαη απφ θπζεηήξεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο,  
πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε αίζνπζα κε θαηάιιειε ερνκφλσζε θαη εμαεξηζκφ. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 
νμπγφλνπ. Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο νμπγφλνπ κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 
ηξφπνπο: 

 Γηαθνπηφκελε ιεηηνπξγία θπζεηήξσλ αέξα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιίδεηαη ε αλάκημε κε πξφζζεηνπο αλαδεπηήξεο 

 Αιιαγή ζηξνθψλ πεξηζηξνθήο ησλ θπζεηήξσλ είηε βαζκηδσηά (πρ. θηλεηήξαο δχν 
ηαρπηήησλ) ή ζπλερψο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ 
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 Ρχζκηζε ησλ νδεγεηηθψλ πηεξπγίσλ εηζφδνπ ή/θαη εμφδνπ ησλ θπγνθεληξηθψλ ζπκπηεζηψλ 
(turbo compressors) 

 Ρχζκηζε ησλ δηθιείδσλ πξνζαγσγήο αέξα ζε θάζε βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ απμνκείσζε ηεο παξνρήο αέξα απφ ηνπο θπζεηήξεο, αλάινγα κε ηελ  πίεζε  ζηνλ 
ζπιιέθηε εμφδνπ ησλ θπζεηήξσλ 

9.8 πζηήκαηα αλάδεπζεο 

9.8.1 Γεληθά 

Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδεπηήξσλ (ηχπνο, ηζρχο, ζηξνθέο, δηάκεηξνο 
πηεξσηήο θηι.) ζα επηιερηνχλ απφ θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δηεξγαζίαο πνπ ζα επηηειείηαη ζηε δεμακελή, ηε 
γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ θηι. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ηερληθή πξνζθνξά 
ζα ζπ- λνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ θχιιν ππνινγηζκνχ, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 
ινγηζκηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλάκημεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

9.8.2 Πξνσζεηήξεο ξνήο 

Ωο πξνσζεηήξεο ξνήο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνβξχρηνη ρακειφζηξνθνη αλαδεπηήξεο νξηδφληηνπ 
άμνλα, κε πξνπέια κεγάιεο δηακέηξνπ (ηνπιάρηζηνλ 850 mm) θαη κεησηήξα ζηξνθψλ. 
Δγθαζίζηαληαη ζε επηκήθεηο νξζνγψληεο δεμακελέο ή δεμακελέο carrousel κε ξνή αλαθπθινθνξίαο 
θαη φρη ζε δεμακελέο πιήξνπο αλάκεημεο. Θα πξνζδίδνπλ ζην πγξφ γξακκηθή ηαρχηεηα ξνήο 0,24 
m/s σο 0,28 m/s θαη εηδηθή ηζρχ αλάδεπζεο θαηά ISO 21630. 

Ζ πξνπέια ηνπ αλαδεπηήξα ζα απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα 
απφ πνιπνπξεζάλε, πνιπεζηέξα, fibreglass ή ζπλδπαζκφ απηψλ ή άιιν θαηάιιειν ζπλζεηηθφ 
πνιπκεξέο πιηθφ, απξφζβιεην ζηε ρεκηθή δηάβξσζε θαη αλζεθηηθφ ζηε κεραληθή θζνξά, αιιά θαη 
κε επαξθή ειαζηηθφηεηα ψζηε λα απνξξνθά ηηο απφηνκεο σζήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο θαηά 
ηελ εθθίλεζε ηνπ αλαδεπηήξα, ρσξίο θίλδπλν ζξαχζεο ηεο πξνπέιαο. Σα πηεξχγηα ζα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα απνξξνθνχλ θάζε αιιαγή ζην πδξαπιηθφ θνξηίν. 

Ζ κνξθή ηνπ πηεξπγίνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ε έκθξαμε θαη ην κπινθάξηζκα ηεο. Ζ 
πξνπέια ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα ρεηξίδεηαη ζηεξεά, ηλψδε ή καθξφτλα πιηθά, παρηά ιάζπε θαη 
άιια πιηθά ηα νπνία ζπλαληψληαη ζε ζπλήζεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Σα θχξηα εμαξηήκαηα ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν πνηφηεηαο GG25 
(EN-GJL-250) ή θαιχηεξεο, κε ιείεο επηθάλεηεο θαη φια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο 
θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή θαιχηεξν. 

Ο ζρεδηαζκφο ζηεγαλνπνίεζεο ησλ θπξίσλ κεξψλ ηνπ αλαδεπηήξα ζα ζηεξίδεηαη ζηελ απεπζείαο 
επαθή κεραληθά θαηεξγαζκέλσλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ. Κξίζηκεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο φπνπ 
απαηηείηαη πδαηννηεγαλφηεηα ζα είλαη κεραληθά θαηεξγαζκέλεο θαη ζπλαξκνζκέλεο κε 
ζηεγαλνπνηεηηθνχο δαθηπιίνπο. 

Οη θηλεηήξεο ζα είλαη θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνη ψζηε ε ςχμε λα επηηπγράλεηαη απφ ην 
πεξηβάιινλ ξεπζηφ. Ο θηλεηήξαο ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη επαγσγηθφο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ 
δξνκέα, ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη πδαηνζηεγήο  
θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C  
θαη γηα 15 εθθηλήζεηο ηελ ψξα. 

Ο θηλεηήξαο θαη ν αλαδεπηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη ζπλαξκνινγεκέλνη απφ ηνλ ίδην 
θαηαζθεπαζηή. Όινη νη ηξηβείο θχιηζεο (ξνπιεκάλ) πξέπεη λα είλαη ιηπαζκέλνη κε γξάζζν  εθ’ φξνπ 
δσήο θαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ θαηά ISO 281. Όινη νη θηλεηήξεο ζα 
έρνπλ ελζσκαησκέλνπο ζεξκηθνχο δηαθφπηεο, ζην ηχιηγκα θάζε θάζεο, ζπλδεδεκέλνπο ζε ζεηξά. Οη ζεξκηθνί 
δηαθφπηεο ζα αλνίγνπλ ζε πεξίπησζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη κέζσ ελφο ξειέ ειέγρνπ, πνπ ζα 
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ηνπνζεηεζεί ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, ζα δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα ελεξγνπνηψληαο ην 
ζπλαγεξκφ (alarm). 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζηππηνζιίπηε εηζφδνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη πδαηνζηεγαλφηεηα 
θαη λα απνηξέπεη ηε δηείζδπζε πγξαζίαο απφ ηνπο θιψλνπο ησλ θαισδίσλ ζε ειάρηζην βάζνο 15 
m. ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εηδηθή ζχζθηγμε κε ζπγθεθξηκέλε ξνπή ζηξέςεσο. 

Κάζε αλαδεπηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα ζάιακν ειαίνπ γηα ην ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο 
ηνπ άμνλα θαη έλα δεχηεξν γηα ην θηβψηην ηαρπηήησλ. Οη ηάπεο επηζεψξεζεο θαη απνζηξάγγηζεο 
ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη πξνζηηέο απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ αλαδεπηήξα. 

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα, θάζε αλαδεπηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ  κε δχν 
ελ ζεηξά, αλεμάξηεηα, κεραληθά ζπζηήκαηα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα (κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο) 
αλζεθηηθνχο ζηε θζνξά θαη ζηε δηάβξσζε κε δαθηχιηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο εμ νινθιήξνπ απφ 
θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) ή βνιθξακίνπ (WC). Ο εμσηεξηθφο κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλνο κεηαμχ ηνπ αλαδεπφκελνπ ξεπζηνχ κέζνπ θαη ηνπ ελδηάκεζνπ ζαιάκνπ 
ζηεγαλνπνίεζεο, ελψ ν εζσηεξηθφο κεραληθφο ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κεηαμχ ηνπ 
ελδηά- κεζνπ ζαιάκνπ ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θηλεηήξα. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα 
ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ζάιακν ιαδηνχ, ην νπνίν κε πδξνδπλακηθφ ηξφπν ζα ηνπο ςχρεη θαη ζα 
ιηπαίλεη ηηο ιείεο επηθάλεηεο ηνπο κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Πξναηξεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν 
αλαδεπηήξαο ζα δηαζέηεη δχν ελδηάκεζνπο αθηηληθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο, απφ πνιπκεξή 
ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά (Viton, NBR θιπ). 

Οη ζηππηνζιίπηεο δελ ζα απαηηνχλ ζπληήξεζε νχηε ξχζκηζε θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 
λα πξνμελείηαη θαηαζηξνθή ή βιάβε ηνπο, αλεμάξηεηα κε ηε θνξά πεξηζηξνθήο ηνπο. 

Ζ δηάηαμε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ απαηηείηαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ζην πγξφ θξεάηην ή ηελ δεμακελή θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ 
αλαδεπηήξα. Γηα ηελ ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηελ ζέζε έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
αλν- μείδσηε ή γαιβαληζκέλε θνηινδνθφο, δηαηνκήο θαη κήθνπο νδεγψλ αλαιφγσλ ηνπ θνξηίνπ. Ο 
α- λαδεπηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο πιαηζίνπ κε ξάνπια νιίζζεζεο, 
θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα νδήγεζεο - νιίζζεζεο 
ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ αλαδεπηήξα θαη ζα είλαη ηθαλφ λα παξαιακβάλεη ηελ ψζεζε πνπ 
δεκηνπξγεί απηφο. 

9.8.3 Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο δεμακελψλ πιήξνπο αλάκημεο 

Γηα ηηο δεμακελέο πιήξνπο αλάκεημεο ρξεζηκνπνηνχληαη αλαδεπηήξεο κεζαίσλ θαη πςειψλ 
ζηξνθψλ νη νπνίνη ζα πξνζθέξνπλ ζε θάζε πεξίπησζε εηδηθή ηζρχ αλάδεπζεο ηνπιάρηζηνλ 8 W/m

3
 

αλαδεπφκελνπ πγξνχ. 

Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ αλαδεπηήξσλ δελ ζα είλαη 
κεγαιχηεξε απφ 1.450 rpm. Ζ ηαρχηεηα ζα επηηπγράλεηαη είηε κε απεπζείαο ζχλδεζε ζε 
αξγφζηξνθν ειεθηξνθηλεηήξα ή κέζσ κεησηήξα ζηξνθψλ. 

Ζ πξνπέια ηνπ αλαδεπηήξα ζα απνηειείηαη απφ δχν ή ηξία πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα απφ απφ 
αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ DIN 1.4571 (AISI 316) ή πνιπνπξεζάλε ή άιιν 
θαηάιιειν ζπλζεηηθφ πνιπκεξέο πιηθφ, απξφζβιεην ζηε ρεκηθή δηάβξσζε θαη αλζεθηηθφ ζηε 
κεραληθή θζνξά. Σν θέιπθνο ηνπ θηλεηήξα ζα είλαη απφ ρπηνζίδεξν GG-25 (EN-GJL-250) ή απφ 
αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, κε ιείεο επηθάλεηεο. Όια ηα εθηεζεηκέλα ζην ξεπζηφ παμηκάδηα, βίδεο 
θαη ξνδέιεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πξνδηαγξαθψλ AISI 304. 

Ο θηλεηήξαο ηνπ αλαδεπηήξα ζα είλαη επαγσγηθφο, ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, 
ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε θέιπθνο (πεξίβιεκα), ν ζάιακνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη πδαηνζηεγήο θαη ζα 
είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπλερή ιεηηνπξγία αλάδεπζεο ξεπζηψλ ζεξκνθξαζίαο κέρξη 40°C θαη γηα 15 
εθθηλήζεηο ηελ ψξα. 
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Ο θηλεηήξαο θαη ν αλαδεπηήξαο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνη θαη ζπλαξκνινγεκέλνη απφ ηνλ ίδην 
θαηαζθεπαζηή. Οη έλζθαηξνη ηξηβείο πξέπεη λα είλαη ππνινγηζκέλνη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία 50.000 
σξψλ, θαηά ISO 281. 

Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ άμνλα, θάζε αλαδεπηήξαο κε θηβψηην κεησηήξα ζηξνθψλ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε δχν ελ ζεηξά, αλεμάξηεηα, κεραληθά ζπζηήκαηα ζηεγαλνπνίεζεο άμνλα 
(κεραληθνχο ζηππηνζιίπηεο), έλαλ εμσηεξηθφ θαη έλαλ εζσηεξηθφ, αλζεθηηθνχο ζηε θζνξά θαη ζηε 
δηάβξσζε κε δαθηχιηνπο θαηαζθεπαζκέλνπο εμ νινθιήξνπ απφ θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ (SiC) ή 
βνιθξακίνπ (WC). 

Οη αλαδεπηήξεο ρσξίο θηβψηην κεησηήξα ζηξνθψλ ζα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κεραληθφ 
ζηππηνζιίπηε (γηα ηελ εμσηεξηθή ζηεγαλνπνίεζε) θαη γηα ηελ εζσηεξηθή ζηεγαλνπνίεζε ηεο 
πιεπξάο ηνπ θηλεηήξα είηε δεχηεξν κεραληθφ ζηππηνζιίπηε είηε ζηεγαλνπνηεηηθφ δαθηχιην απφ 
πνιπκεξή ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά (Viton, NBR θιπ). 

Σν ζπγθξφηεκα ζα είλαη αλεξηεκέλν ζε εηδηθή δηάηαμε (νδεγφ), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζή 
ηνπ θαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ  δεμακελή,  ρσξίο λα είλαη  αλαγθαία ε εθθέλσζή ηεο. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ ην θέιπθνο ηνπ αλαδεπηήξα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν άγθηζηξν, ζην νπνίν ζα 
είλαη κφληκα πξνζδεδεκέλε αιπζίδα ή ζπξκαηφζζρνηλν αλέιθπζεο. 

Αλ δελ λπξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε δηάηαμε εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ 
απαηηείηαη είζνδνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πγξφ θξεάηην ή ηελ δεμακελή θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 
αλέιθπζε θαη ε θαζέιθπζε ηνπ αλαδεπηήξα. Γηα ηελ ζηήξημε θαη νδήγεζε ηνπ αλαδεπηήξα ζηελ 
ζέζε έδξαζεο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θνηινδνθφο απφ αλνμείδσην ράιπβα, δηαηνκήο θαη κήθνπο 
νδεγψλ αλαιφγσλ ηνπ θνξηίνπ. Ο αλαδεπηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζηε δνθφ θαζέιθπζεο, κέζσ ελφο 
πιαηζίνπ κε ξάνπια νιίζζεζεο, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα, ην νπνίν ζα έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα νδήγεζεο – νιίζζεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ αλαδεπηήξα θαη ζα είλαη ηθαλφ λα 
παξαιακβάλεη ηελ ψζεζε πνπ δεκηνπξγεί απηφο. 

9.8.4 Αλαδεπηήξαο θαηαθφξπθνπ άμνλα 

Οη αλαδεπηήξεο ζα είλαη θαηαθφξπθνη, θαηάιιεινη γηα ηνπνζέηεζε ζε γέθπξα θαη απνηεινχληαη 
απφ ειεθηξνκεησηήξα, απφ ηνλ νπνίν αλαξηάηαη ν άμνλαο ηνπ αλαδεπηήξα. Ο άμνλαο ζα ζηεξίδεηαη 
απνθιεηζηηθά ζην επάλσ κέξνο θαη δελ ζα δηαζέηεη έδξαλν ζην θάησ κέξνο, εληφο ησλ ιπκάησλ. 
Αλάινγα κε ην κέγεζνο, ν άμνλαο ζα αλαξηάηαη είηε απ’επζείαο ζηνλ  ειεθηξνκεησηήξα, ή ζα 
ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε αλάξηεζεο, ζην επάλσ κέξνο ηεο νπνίαο ζα ζπλδέεηαη ν 
ειεθηξνκεησηήξαο. 

Σα πηεξχγηα δελ ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ζηνλ άμνλα αιιά ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο 
πεξί ηνλ άμνλα ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απνζπλαξκνιφγεζε ηνπο. Ο άμνλαο θαη ε πηεξσηή ησλ 
αλαδεπηήξσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304). 

Ο ειεθηξηθφο θηλεηήξαο ζα είλαη αζχγρξνλνο, ηξηθαζηθφο κε βξαρπθπθισκέλν δξνκέα θιάζεο 
κφλσζεο F πξνζηαζίαο IP 55. Ο ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ κεησηήξα ζα ιακβάλεηαη 
ίζνο κε 1,50, ελψ ν θηλεηήξαο θαη ηα ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θίλεζεο ζα είλαη ππνινγηζκέλα γηα 
ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ. 

9.9 Πάρπλζε ηιύνο 

9.9.1 Αλακνριεπηήο ηιχνο 

ηνπο παρπληέο βαξχηεηνο, ν αλακνριεπηήο ηιχνο ζα είλαη πεξηζηξεθφκελνο κε θεληξηθή θίλεζε, 
εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά θαη απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ : 

 ζχζηεκα θίλεζεο 

 θεληξηθφ άμνλα 

 βξαρίνλεο κε ιεπίδεο απφμεζεο ηεο ηιχνο θαη ξάβδνη αλάδεπζεο. 

 δαθηχιηνο ηξηβήο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ άμνλα 
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χκθσλα κε ΔΝ 12255-3, ε θφξηηζε ηνπ αλακνριεπηή ηιχνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε κε 
630Ν/m.Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα απνηειείηαη απφ ειεθηξνκεησηήξα, θεληξηθφ δαθηπιηνεηδή 
έλζθαηξν ηξηβέα θαη ηκήκα θνίινπ άμνλα κε θιάληδα γηα ηελ ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ θεληξηθφ άμνλα 
ηνπ ζαξσηή. Ο θηλεηήξαο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα ζρεδηαζκέλνο γηα 
ζπλερή ιεηηνπξγία (S1), ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 60034-1, κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ55. Δθ’ φζνλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ν ζπληειεζηήο ρξήζεο (service factor) ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ησλ 
κεραληζκψλ ζάξσζεο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 1,50 θαη ν θηλεηήξαο θαη ζα είλαη ππνινγηζκέλνο γηα 
ζπλερή ιεηηνπξγία 20.000 σξψλ, ελψ ν θεληξηθφο δαθηπιηνεηδήο έλζθαηξνο ηξηβέαο γηα ζπλερή 
ιεηηνπξγία 50.000 σξψλ. 

Σν ζχζηεκα θίλεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε πξνζηαζίαο απφ ππεξθφξηηζε, ε νπνία ζα 
δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνδφκελε ξνπή είλαη κεγαιχηεξε ηεο 
ππνινγηζζείζαο γηα εχξπζκε ιεηηνπξγία. 

Ο ηξνρφο κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ ειεθηξνκεησηήξα ζα ζπλδέεηαη απ' επζείαο ζηνλ άμνλα εμφδνπ 
ηνπ κεησηήξα. Μέζσ απηνχ ζα κεηαθέξεηαη ε θίλεζε ζηνλ εμσηεξηθφ νδνλησηφ δαθηχιην ηνπ 
θεληξηθνχ έλζθαηξνπ ηξηβέα, ζην νπνίν είλαη ζηεξεσκέλν ην άλσ ηκήκα ηνπ θνίινπ θιαληδσηνχ 
άμνλα ηνπ μέζηξνπ. 

Ο θεληξηθφο άμνλαο ηνπ μέζηξνπ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ αλνμείδσην ραιπβδνζσιήλα πνηφηεηαο 
AISI 304 πάρνπο 10mm. Σν άλσ κέξνο ζα θέξεη αλνμείδσηεο θιάληδεο γηα ηελ  ζχλδεζε ηνπ κε  
ηνλ εζσηεξηθφ δαθηχιην ηνπ θεληξηθνχ ηξηβέα θαη ζην θάησ κέξνο ζα ζπλδένληαη νη δχν βξαρίνλεο 
ηνπ μέζηξνπ ηιχνο. Οη βξαρίνλεο είλαη ζηεξεσκέλνη αληηδηακεηξηθά ζην θάησ κέξνο ηνπ άμνλα 
παξάιιεια πξνο ηνλ ππζκέλα ηνπ παρπληή θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηξαληδαξηζηή 
αλνμείδσηε ιακαξίλα (AISI 304) κε εληζρχζεηο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη ζηεξεσκέλεο νη ιεπίδεο ζάξσζεο, ελψ θάζεηα θαη πξνο ηα 
άλσ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη αλάδεπζεο, θαηαζθεπαζκέλεο επίζεο απφ αλνμείδσην 
ράιπβα. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο ηνπ αλακνριεπηή ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλαθεξφκελα γηα ηνπο 
ζαξσηέο θαζίδεζεο. 

Ο δαθηχιηνο ηξηβήο ζην νπνίν θαηαιήγεη ν θεληξηθφο άμνλαο ηνπ αλακνριεπηή ζα αθνινπζεί ηελ 
πεξηζηξνθή ηνπ μέζηξνπ θαη εζσηεξηθά ζα θέξεη αληηθαηαζηάζηκν δαθηχιην ηξηβήο. Δζσηεξηθά ηνπ 
δαθηπιίνπ ζα ππάξρεη ζηαζεξφο αλνμείδσηνο άμνλαο (AISI 304), ν νπνίνο ζα είλαη ζπγθνιεκέλνο 
ζε αλνμείδσηε πιάθα κε νπέο, πνπ ζα είλαη ζηεξεσκέλε ζηνλ θψλν ηνπ ππζκέλα κε αλνμείδσηνπο 
θνριίεο. 

9.9.2 Μεραληθή πάρπλζε ηεο ηιχνο 

Ζ κεραληθή πάρπλζε ηεο ηιχνο κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηχκπαλα πάρπλζεο, ηξάπεδεο πάρπλζεο, 
θπγνθεληξεηέο θηι. Οη κνλάδεο κεραληθήο πάρπλζεο ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, ζπλνδεχνληαη απφ 
κνλάδεο παξαζθεπήο θαη δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιχηε θαη εγθαζίζηαληαη εληφο θηηξίνπ κε 
επαξθή εμαεξηζκφ. ηε πεξίπησζε πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, νη κνλάδεο κεραληθήο πάρπλζεο 
κπνξεί λα είλαη ζε εληαίν ζπγθξφηεκα κε ηηο κνλάδεο αθπδάησζεο. Σα ζπγθξφηεκα κεραληθήο 
πάρπλζεο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή 
ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ. 

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κνλάδσλ αθπδάησζεο, πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ (9.11) ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ κεραληθήο πάρπλζεο. 

Οη αληιίεο ηξνθνδφηεζεο, νη δνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαιχκαηνο θξνθηδσηηθνχ, ηα ζπγθξνηήκαηα 
πάρπλζεο θαη νη αληιίεο απνκάθξπλζεο (εθ’ φζνλ απαηηνχληαη) ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ 
ηνπο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία 
εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 
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9.10 Αλαεξόβηα ρώλεπζε ηιύνο 

9.10.1 Θφινο ρσλεπηή 

ηελ νξνθή ηνπ ρσλεπηή ζα εγθαηαζηαζεί κεηαιιηθφο ζφινο κε φιεο ζπζθεπέο, ζσιελψζεηο θηι. 
γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρσλεπηή. Ο ζφινο ηνπ ρσλεπηή ζα πξέπεη θαη’ έιάρηζηνλ λα δηαζέηεη: 

 Βαιβίδα δηπιήο ελέξγεηαο (ππεξπίεζεο θελνχ) 

 Φινγνπαγίδα 

 ηφκηα απαγσγήο βηναεξίνπ: έλα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αεξηνθπιαθίσλ θαη έλα γηα ηνπο 
ζπκπηεζηέο βηναέξηνπ, εθ’φζνλ πξνβιέπεηαη αλάκημε κε βηναέξην 

 Θπξίδα επηζεψξεζεο κε θάιπκκα απφ γπαιί αζθαιείαο θαη ρεηξνθίλεην θαζαξηζηήξα 
(εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά). 

ε φια ηα ζεκεία ειέγρνπ ζηελ νξνθή ηνπ ρσλεπηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη αζθαιήο πξφζβαζε, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Ο ζφινο ζα θαηαζθεπαζζεί απφ ραιχβδηλν έιαζκα ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm. Ζ εζσηεξηθή 
αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα πεξηιακβάλεη επάιεηςε κε coal tar epoxy ή epoxy polyamide. H 
εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα πξνζηαηεχεηαη κε βαθή πνιπνπξεζάλεο, αινπκηλίνπ ή αζθαιηηθήο βάζεο. 

9.10.2 χζηεκα αλάκημεο ρσλεπηψλ 

Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο ησλ ρσλεπηψλ πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε 
θαη ηθαλφ λα επηηχρεη πιήξε αλάδεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ρσλεπηή γηα 
ζπγθέληξσζε ηιχνο κέρξη θαη 8%. Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεη πιήξε αλάκημε, 
νκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε ζπζζψξεπζε άκκνπ ζηνλ ππζκέλα θαη αθξψλ 
ζηελ επηθάλεηα. 

Σν ζχζηεκα αλάκημεο ζα ζρεδηαζηεί γηα εηθνζηηεηξάσξε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη ζα έρεη ηελ 
ηθαλφηεηα πιήξνπο αλαθχθισζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ρσλεπηή ην πνιχ ζε 4 ψξεο (6 θνξέο 
εκεξεζίσο). 

Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν κε πινχζηα εκπεηξία ζε 
παξφκνηεο εθαξκνγέο, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 
παξφκνησλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο αλάδεπζεο, ζα 
πξέπεη ππνρξεσηηθά λα γίλεη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

9.10.3 χζηεκα ζέξκαλζεο 

9.10.3.1 Λέβεηεο - Καπζηήξεο 

Οη ιέβεηεο ζα είλαη θινγναπισηνί πςειήο  αληίζιηςεο  ηξηψλ δηαδξνκψλ θαπζαεξίσλ, ραιχβδηλνη, 
ζπλνιηθήο απφδνζεο κεγαιχηεξε απφ 90%. Κάζε ιέβεηαο ζα είλαη πιήξεο κε ηα αθφινπζα: 

 Βαιβίδεο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ λεξνχ, ηνπ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ. 

 Ρχζκηζε ηεο πίεζεο αεξίνπ θαη καλφκεηξα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

 Φινγνπαγίδα απφ αλνμείδσην ράιπβα απφ ηελ πιεπξά ηξνθνδνζίαο ηνπ αεξίνπ. 

 Οξγαλν κέηξεζεο ηεο θαηαλάισζεο αεξίνπ/πεηξειαίνπ. 

 Θεξκφκεηξν ζηηο ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο θαη επηζηξνθήο ηνπ λεξνχ. 

 Θεξκνζηάηεο ιέβεηα. 

 Αζθαιηζηηθή βαιβίδα. 

 Μαλφκεηξν. 
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 Αζθάιεηα θαηά ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα δηαθφπηεη ηελ ηξνθνδνζία αεξίνπ θαη 
πεηξειαίνπ. 

 Γηπιφ θίιηξν ιαδηνχ ηνπνζεηεκέλν ελ ζεηξά. 

 Βαιβίδα απνζηξάγγηζεο. 

 Θεξκφκεηξν ζηελ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ. 

Οη θαπζηήξεο ζα είλαη δηπινχ θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ / βηναεξίνπ) πξννδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ 
ζχλδεζε θαη ε παξνρή βηναεξίνπ ζα γίλεη κε αλνμείδσηνπο ζσιήλεο θαη ε ζσιελνγξακκή ζα πεξηιακβάλεη 
ελδεηθηηθά θαη' ειάρηζην ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο: 

Γηαθφπηεο ξνήο θαπζίκνπ αεξίνπ, θινγνπαγίδα αληηθξαδαζκηθφο ζχλδεζκνο, ππνδνρή γηα 
κέηξεζε πίεζεο αεξίνπ, θίιηξν αεξίνπ, ξπζκηζηήο πηέζεσο αεξίνπ θαη ειεθηξνβαιβίδα αζθαιείαο κε 
ρξφλν δηαθνπήο. 

9.10.3.2 Καπλνδφρνη ησλ Λεβήησλ 

Οη θαπλνδφρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ  δηπιφ ηνίρσκα κε ηνπνζεηεκέλε ηελ  κφλσζε. Κάζε ιέβεηαο 
ζα πξέπεη λα έρεη κία ρσξηζηή θαπλνδφρν, πνπ ζα θέξεη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Ζ θαπλνδφρνο ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε ζηα ζσζηά κήθε, έηνηκε κε ηα 
δηάθνξα εμαξηήκαηα γηα αλέγεξζε επί ηφπνπ. 

Κάζε θαπλνδφρνο ζα μεθηλάεη απφ έλα εζσηεξηθφ ζεκείν ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο ηνπ ιέβεηα, ζα 
αλεβαίλεη κέζα απφ ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα θαηαιήγεη 2m επάλσ απφ ην πςειφηεξε ζεκείν ηεο 
ζηέγεο. Κάζε θαπλνδφρνο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεο κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη ηα παξειθφκελα 
έηζη ψζηε λα απνηειεί ζπλερέο ζχζηεκα απφ ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα κέρξη ην ηέξκα ηεο. Οη 
θαπλνδφρνη ζα είλαη θαηάιιεια ζηεξηγκέλεο ζηελ θέξνπζα θαηαζθεπή θαη ζα είλαη πιήξεηο κε 
κνλσκέλεο ζπλδέζεηο ζηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα θαη ζην ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ειθπζκνχ, κε 
ζηεξίγκαηα γηα ηνλ ηνίρν θαη ηε ζηέγε, κε δηαρσξηζηέο θαη κε πψκα απνζηξάγγηζεο. 

9.10.3.3 Γεμακελή πεηξειαίνπ 

Θα εγθαηαζηαζεί κία δεμακελή πεηξειαίνπ, ζχκθσλα κε ην DIN 6617, θαηάιιεινπ φγθνπ, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο 3, Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ– Σερληθή 
Πεξηγξαθή. Ζ δεμακελή πεηξειαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα: 

 σιήλσζε εμαεξηζκνχ, ε νπνία πξέπεη λα αζθαιίδεηαη απφ ηελ είζνδν μέλσλ ζσκάησλ 
λεξνχ θηι. θαη λα κπνξεί λα απνκαθξχλεη εχθνια ηα παξαγφκελα αέξηα. Σν ζηφκην ηεο 
ζσιήλσζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 2,5m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, λα 
απέρεη ηνπιάρηζηνλ 5m απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν κπνξεί λα αλαπηχμεη πςειή ζεξκνθξαζία 
θαη  ε εζσηεξηθή ηεο δηάκεηξνο ζα είλαη θαηά κία ηππνπνηεκέλε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ηνπ 
ζσιήλα πιήξσζεο θαη φρη κηθξφηεξε ηεο 1 1/2". 

 Ζ ζσιήλα γεκίζκαηνο (πιήξσζεο) ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 1", ζα 
εγθαηαζηαζεί κε ζπλερή θιίζε πξνο ηελ δεμακελή θαη ζα θαηαιήγεη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 
0,5m κέζα ζηε δεμακελή ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία αηκνχ. 

 ηφκην εθθελψζεσο ηεο δεμακελήο ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην θαηψηαην ζεκείν ηεο 
δεμακελήο θαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1". 

 Γείθηε ζηάζκεο πεηξειαίνπ. 

9.10.4 Αεξηνθπιάθην 

Ο κεηαιιηθφο θψδσλαο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα, ν πεξηκεηξηθφο 
σζηηθφο δαθηχιηνο θαη ν ηξνχινο λα κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ φιεο ηηο θακπηηθέο δπλάκεηο θαη ηηο 
πηέζεηο πνπ ζα εμαζθνχληαη επ' απηψλ. Οη αθηηληθνί δνθνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ θψδσλα ζα πξέπεη λα δηαζηαζηνινγεζνχλ σο ηκήκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ 
ζπλαξκνιφγεζε ηεο φιεο θαηαζθεπήο θαη φρη σο ηκήκαηα ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο. 
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Ζ θάζεηε θίλεζε ηνπ αεξηνθπιαθίνπ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηξνρνχο εγθαηεζηεκέλνπο ζην ζηεζαίν 
ηνπ ηνηρίνπ θαη νδεγνχο νιηζζήζεσο ζπγθνιιεκέλνπο ζηα πιεπξά ηνπ θψδσλα. 

Οη νδεγνί νιίζζεζεο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλνη ππφ γσλία 45° σο πξνο ηελ θάζεην. 

Ο ζθειεηφο ηεο νξνθήο ηνπ θψδσλα ζα απνηειείηαη απφ θακππισκέλα αθηηληθά ηνπνζεηεκέλεο 
δνθνχο κήθνπο ίζνπ κε ηελ αθηίλα ηνπ αεξηνθπιαθίνπ. Οη δνθνί ζα ζπγθξαηνχληαη απφ δχν 
δαθηπιίνπο: θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ δαθηχιην. 

Ο πεξηθεξεηαθφο δαθηχιηνο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ θνίιν δνθφ νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο 
(θιεηζηή δηαηνκή) ψζηε λα πξνζθέξεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αθακςία ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ζηξεπηηθέο δπλάκεηο. Ο πεξηκεηξηθφο απηφο δαθηχιηνο ζα ζπγθνιιεζεί θαζ' φιν ηνπ ην κήθνο 
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο θιεηζηήο δηαηνκήο ζηελ παξαιαβή ησλ δπλάκεσλ. 
Πεξηκεηξηθνί δαθηχιηνη αλνηθηήο δηαηνκήο δελ ζα γίλνπλ δεθηνί ιφγν ηεο αδπλακίαο ησλ δηαηνκψλ 
απηψλ λα θέξνπλ ζηξεπηηθέο δπλάκεηο. 

Ο ζθειεηφο ηεο νξνθήο ζα θαιπθζεί κε θχιια καιαθνχ ράιπβα πνηφηεηαο θαηά ASTM-A42-D 
πάρνπο 6mm ηα νπνία ζα ζπγθνιεζνχλ ζηνπο αθηηληθνχο δνθνχο, ζηνπο δχν δαθηπιίνπο θαη κεηαμχ 
ηνπο ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα αεξνζηεγέο θάιπκα. 

Οη πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ αεξνθπιαθίνπ ζα θαιπθζνχλ κε θχιια καιαθνχ ράιπβα ηεο ίδηαο 
πνηφηεηαο πάρνπο 6mm κε ηθαλέο εληζρχζεηο γηα λα δερζνχλ ην θαζαξφ βάξνο ηεο νξνθήο θαη ηα 
πηζαλά πξφζζεηα θνξηία. 

Οη νδεγνί νιηζζήζεσο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ράιπβα θαηαζθεπψλ ειάρηζηνπ πάρνπο 6mm θαη 
ζα έρνπλ επαξθέο κήθνο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ πιήξε θάιπςε ηεο δηαδξνκήο ηνπ θψδσλα. Οη 
νδεγνί ζα θαηαζθεπαζηνχλ εθηφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζα ζπγθνιιεζνχλ επί ηφπνπ. 

Οη ηξνρνί θαη νη νδεγνί ζα ππνινγηζζνχλ ψζηε νη δπλάκεηο πνπ ζα εμαζθνχληαη απφ ηνλ άλεκν λα 
κελ δξνπλ αθηηληθά επί ηνπ ηνηρείνπ ηνπ αεξηνθπιαθίνπ αιιά εθαπηνκεληθά. 

Ζ νξνθή ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Δλα θεληξηθφ δαθηχιην θιεηζηήο δηαηνκήο (δαθηχιηνο ζιίςεο) 

 Αλζξσπνζπξίδα DN600 

 Βαιβίδα δηπιήο ελέξγεηαο κε θινγνπαγίδα 

 Φπζηθφ αζθαιηζηηθφ απνηεινχκελν απφ ζσιήλα DN100 κε θινγνπαγίδα. Έηζη ζε 
πεξίπησζε βιάβεο ηνπ κεραληθνχ αζθαιηζηηθνχ ην βηναέξην απειεπζεξψλεηαη κέζσ ηνπ 
ζσιήλα ζηελ αηκφζθαηξα 

 σιελνγξακκή κε δηθιείδα πιήξσζεο κε νπδέηεξν αέξην 

 Γηθιείδα δεηγκαηνιεςίαο 

Σν αεξνθπιάθην κε ην ίδην βάξνο ηνπ ζα δεκηνπξγεί κία πίεζε ζην δίθηπν βηναεξίνπ. Δάλ απφ ηνπο 
ππνινγηζκνχο ηνπ δηθηχνπ πξνθχςνπλ επηπιένλ απνθιίζεηο γηα ηελ  πίεζε ηνπ βηναεξίνπ, απηέο  
ζα δνζνχλ κε ηε ρξήζε πξφζζεησλ βαξψλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ αεξηνθπιαθίνπ. 

ηνλ θψδσλα ηνπ αεξηνθπιαθίνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νξηνδηαθφπηεο γηα ηέζζεξηο πξνθαζνξηζκέλεο 
θαη ξπζκίζηκεο ζηάζκεο: 

 πνιχ πςειή (ζπλαγεξκφο), 

 πςειή (ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ δαπινχ), 

 ρακειή (δαπιφο βηναεξίνπ OFF) θαη 

 πνιχ ρακειή (ζπλαγεξκφο) 

Οη νξηνδηαθφπηεο ζα είλαη ηχπνπ θσηνθχπαξνπ ή επαγσγηθνί. 
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Οη ζσιελψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ θάησ απφ ηελ πιάθα ηνπ ππζκέλα θαη ζα πξνεθηείλνληαη 
θαηαθφξπθα κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψδσλα κέρξη πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ. 

Οη απψιεηεο λεξνχ κέζα απφ ηε δεμακελή ζα ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα κε ηε ρξήζε 
θινηεξνδηαθφπηε ή άιινπ ηζνδχλακνπ ζπζηήκαηνο. 

Όιεο νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θχιια ράιπβα θαη ράιπβαο θαηαζθεπψλ) ζα έρνπλ ειάρηζην πάρνο 
6mm, ζα ππνζηνχλ ακκνβνιή SA 2 1/2 θαη ζα έρνπλ δηαβξσηηθή πξνζηαζία θαηεγνξίαο 3.1, 
ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

Θα γίλεη έιεγρνο ησλ ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ κε ξαδηνθσηνγξάθηζε. Θα γίλεη  έιεγρνο ηνπ  10% 
ησλ ξαθψλ θαη 100% ησλ ζηαπξψλ. Δπίζεο ζα γίλεη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ηνπ αεξηνθπιαθίνπ 
αθνχ ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε ηνπ. Σν αεξηνθπιάθην ζα πιεξσζεί κε πεπηεζκέλν αέξα κέρξη ηελ 
αλσηέξα ζέζε (HHL) θαη ζα κεηξεζεί ε πηψζε ηνπ γηα 48 ψξεο. 

9.10.5 Γαπιφο βηναεξίνπ 

Ο δαπιφο βηναεξίνπ ζα είλαη θαηαθφξπθνπ ηχπνπ απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν ζσιήλα, 
θαηάιιεινο γηα έδξαζε ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη ζα απνηειείηαη απφ ηνλ θχξην αγσγφ 
απαγσγήο αεξίνπ, ηνλ ζσιήλα αλάθιεμεο θαη ηνλ ζσιήλα ππξνδφηεζεο. Σν αθξνθχζην θαχζεο ζα 
είλαη θα- ηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα. ην αθξνθχζην θαχζεο ζα ηνπνζεηεζεί έλα 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηνλ άλεκν απφ αλνμείδσην ράιπβα ίδηαο πνηφηεηαο κε απηήλ ηνπ 
αθξνθπζίνπ. 

Μία θιίκαθα πξφζβαζεο, πιήξεο κε θισβφ πξνζηαζίαο ζα παξέρεη πξφζβαζε ζηελ θνξπθή ηνπ 
ππξζνχ. Ζ θιίκαθα θαη ε πιαηθφξκα επίβιεςεο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Ζ ζσιήλα  
ηνπ πηιφηνπ έλαπζεο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 321. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δαπινχ ζα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε, ελψ ζα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα 
"ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο". 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ειέγρνπ ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Eex-d-IIBT3/IP 55. 

ηελ θνξπθή θάζε δαπινχ ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα αλίρλεπζεο ηεο θαχζεο, ην νπνίν ζα 
ελεξγνπνηεί έλα αθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δηνρεηεπφκελν αέξην δελ 
αλαθιέγεηαη. 

9.10.6 Δμνπιηζκφο δηθηχνπ βηναεξίνπ 

Βαιβίδεο δηπιήο ελέξγεηαο (ππεξπίεζεο-ππνπίεζεο). Οη βαιβίδεο δηπιήο ελέξγεηαο ζα 
δηαζηνινγεζνχλ ψζηε θαηά ηε θάζε ηεο ππεξπίεζεο λα κπνξνχλ λα παξνρεηεχζνπλ ηελ κέγηζηε 
παξαγφκελε πνζφηεηα βηναεξίνπ ηνπ ρσλεπηή ζηνλ νπνίνλ είλαη εγθαηαζηεκέλεο. 

Φινγνπαγίδεο : Οη θινγνπαγίδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα έρνπλ θαζαξή επηθάλεηα επαθήο 
ηνπιάρηζηνλ 3 κε 4 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηεο ζσιήλαο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. 

Ζ πηψζε πίεζεο δηακέζνπ ηεο θινγνπαγίδαο δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1 psi (69,0 kPa). 

Οη θινγνπαγίδεο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα ζέζε θαη  ζα έρνπλ 
απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπο απηφκαηε απνκάθξπλζε ησλ ζπκππθλσκάησλ. 

9.11 Αθπδάησζε ηιύνο 

Ζ αθπδάησζε ηεο ηιχνο γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ, θπξίσο πνιπειεθηξνιχηε, ζε 
ηαηληνθηιηξφπξεζεο, θπγνθεληξεηέο, θηιηξφπξεζεο θηι. Ο ζρεδηαζκφο ησλ κνλάδσλ θαη ηνπ 
εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ΔΝ 12255-8. 

Οη κνλάδεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο (αληιίεο, ζπγθξφηεκα πξνεηνηκαζίαο 
ρεκηθψλ θηι.) ζα βξίζθνληαη εληφο θηηξίνπ, κε επαξθή εμαεξηζκφ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, ελψ 
ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

9.11.1 πγθξφηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε 

Σν ζπγθξφηεκα παξαζεθπήο πνιπειεθηξνιχηε πξέπεη λα είλαη απηφκαην θαη απνηειείηαη απφ: 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΧΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ει. 75 

 

 

Σεύρνο 5. Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Σεχρνο 5.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 Γεμακελή παξαζθεπήο πγξνχ δηαιχκαηνο κε αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ ζηνθψλ. 

 Γεμακελή σξίκαλζεο δηαιχκαηνο, πνπ ζα δηαζέηεη αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ ζηξνθψλ 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο έηνηκνπ δηαιχκαηνο, κε αξγφζηξνθν αλαδεπηήξα. ηελ δεμακελή 
απνζήθεπζεο εγθαζίζηαληαη δχν δεχγε ειεθηξνδίσλ, ην έλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 
ιεηηνπξγίαο θαη ην δεχηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ. 

 Ζιεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη απηνκαηηζκψλ. Οη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλνληαη 
ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα. 

Κάζε δηακέξηζκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο θαη θξνπλφ 
απνρέηεπζεο πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ  ηεο εγθαηάζηαζεο.  Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα  
ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ ην δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαη ε ζσιελνγξακκή πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα: κεηξεηή 
παξνρήο, ξπζκηζηή πίεζεο, απηφκαην δηαθφπηε, ειεθηξνβάλα θηι. 

Ζ ηξνθνδνζία ηεο ζθφλεο ζα γίλεηαη κε δνζνκεηξηθφ θνριία, ελψ εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά 
ζα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα θαη ηξνθνδφηεζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κε πγξφ 
πνιπειεθηξνιχηε (γαιάθησκα). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα πξέπεη λα είλαη 
πξντφλ ελφο θαηαζθεπαζηή κε εκπεηξία ζε παξφκνηα ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
ζπκβαηφηεηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ. 

9.11.2 Σαηληνθηιηξφπξεζα 

Οη ηαηληνθηιηξφπξεζεο ζα έρνπλ ηξεηο δηαθεθξηκέλεο δψλεο ιεηηνπξγίαο: δψλε πξναθπδάησζεο, 
δψλε ρακειήο ζπκπίεζεο θαη δψλε πςειήο ζπκπίεζεο. Κάζε ηαηληνθηιηξφπξεζα ζα ζπλνδεχεηαη κε 
δηάηαμε θξνθίδσζεο ηεο ηιχνο κε ηνλ πξνζηηζέκελν πνιπειεθηξνιχηε. Σν δνρείν ζα είλαη 
εμνπιηζκέλν κε αξγφζηξνθν αλαδεπηήξα γηα ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε αλάκημε. Δθ’ φζνλ 
πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά, ε αλάκημε κπνξεί λα γίλεη ζε ζηαηηθνχο ζσιελσηνχ ηχπνπ αλακίθηεο. 

Οη ηαηληνθηιηξφπξεζεο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Υακειήο ζπκπίεζεο: ιηγφηεξν απφ πέληε (5) θχιλδξνη ζπκπίεζεο, πνπ κπνξνχλ λα 
επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 16% 

 Μέζεο ζπκπίεζεο: θχιηλδξνη ζπκπίεζεο κεηαμχ έμη (6) έσο δέθα (10), πνπ κπνξνχλ λα 
επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 18% 

 Τςειήο ζπκπίεζεο: θχιλδξνη ζπκπίεζεο πεξηζζφηεξν απφ έλδεθα (11), πνπ κπνξνχλ λα 
επηηχρνπλ ζπγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο ηεο ηάμεο ηνπ 20% 

Σν πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο πξέζαο ζα είλαη 
ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί λα παξαιάβεη φια ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία, ρσξίο 
παξακνξθψζεηο θαη θαξαδαζκνχο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Δθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζα 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο (π.ρ. θαιχκκαηα 
κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νπηηθή επνπηεία απφ ηνλ ρεηξηζηή). 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηιχ ή ηα ζηξαγγίδηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηνπιάρηζηνλ (AISI 304). Οη άμνλεο ησλ θπιίλδξσλ ζα είλαη απφ 
αλνμείδσην ράιπβα. Σα έδξαλα ζα είλαη ζηεγαλά γηα πξνζηαζία απφ ζθφλε θαη πγξά. 

Οη θχιηλδξνη θχιηζεο θαη ζπκπίεζεο ζα έρνπλ θαηάιιειε επέλδπζε απφ λάπινλ ή άιιν αλζεθηηθφ 
πιηθφ, ην νπνίν ζα έρεη ρακειφ ζπληειεζηή ηξηβήο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θζνξά ησλ 
ηαηληψλ. Οη θχιηλδξνη θίλεζεο, θαη επζπγξάκκηζεο ζα έρνπλ επέλδπζε απφ ειαζηηθφ κε επέλδπζε 
θανπηζνχθ. 
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Οη ηαηλίεο αθπδάησζεο ζα έρνπλ πιέμε κε δηαπεξαηφηεηα ζηνλ αέξα 450 μm θαη ζα έρνπλ 
ζρεδηαζηεί γηα ηάζεηο 160 DaN. Ζ έλσζε ησλ δχν άθξσλ ζα γίλεηαη κε εηδηθνχο ζπλδεηήξεο απφ 
αλνμείδσην ράιπβα, πνπ ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε ζχλδεζε θαη απνζχλδεζε. 

Ζ θίλεζε ησλ ηαηληψλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνκεησηήξα ξπζκηδνκέλσλ ζηξνθψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή 
ε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ηαηληψλ. Ζ κεηαβνιή ησλ ζηξνθψλ  ζα γίλεηαη ρεηξνθίλεηα θαη εθ’ 
φζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter). Γηα θάζε ηαηλία αθπδάησζεο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηεη απηφκαην πλεπκαηηθφ ή πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηάλπζεο θαη επζπγξάκκηζεο, ελψ 
ζε πεξίπησζε αλεμέιεγθηεο παξέθθιηζεο ησλ ηαηληψλ ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη απηφκαηα ε 
ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

Κάζε πξέζα ζα δηαζέηεη αληιία πιχζεο, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ, 
παξνρήο θαη καλνκεηξηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα λεξά έθπιπζεο ζα 
νδεγνχληαη ζε δνρεία ζπιινγήο απφ αλνμείδσην ράιπβα (AISI 304) θαη απφ εθεί ζηελ εηδηθά 
δηακνξθσκέλε βάζε ηεο ηαηληνθηιηξφπξεζαο, απφ φπνπ κε βαξχηεηα ζα θαηαιήγνπλ ζην δίθηπν 
ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Δάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 
ζηξαγγίδηα απφ ηελ δψλε βαξχηεηαο ηεο ηαηληνθηιηξφπξεζαο γηα ηελ πιχζε ησλ ηαηληψλ. ε θάζε 
πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη νη αληιίεο πιχζεο λα έρνπλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ. 

9.11.3 Φπγνθεληξεηέο 

Ο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηήξαο ζα απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν θπγνθεληξηθφ ηχκπαλν πνπ 
εζσηεξηθά ζα θέξεη θνριία πεξηζηξεθφκελν ηαπηφρξνλα κε ην ηχκπαλν. Σχκπαλν θαη θνριίαο ζα 
έρνπλ ζπγθιίλνλ θσληθφ ζρήκα πξνο ην άθξν εμφδνπ ζηεξεψλ. 

Ζ είζνδνο ηεο πξνο πάρπλζε ηιχνο ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ νκφθεληξνπ ζσιήλα εηζφδνπ, πνπ 
πξέπεη λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα εμέξρεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα ρσξίο ηελ αλάγθε 
αλνίγκαηνο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο, φινπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Σν εηδηθφ ηεκάρην εηζφδνπ ηεο 
ηιχνο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη λα 
πεξηιακβάλεη δηάηαμε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πνιπειεθηξνιχηε. 

Ζ έμνδνο ησλ πγξψλ (ζηξαγγηζκάησλ) ζα γίλεηαη κέζσ ξπζκίζηκεο δηάηαμεο ππεξρείιηζεο ζε 
θιαληδσηή ζχλδεζε γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ ζσιήλα απνξξνήο, πνπ ζα νδεγεί ηα ζηξαγγίδηα ζην 
δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ο θπγνθεληξεηήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο επί ελφο ζηηβαξνχ πιαηζίνπ, ην 
νπνίν ζα κπνξεί λα παξαιάβεη φια ηα δπλακηθά θαη ζηαηηθά θνξηία, ρσξίο παξακνξθψζεηο ή 
έληνλεο ηαιαληψζεηο. Σν φιν ζπγθξφηεκα ζα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε αληηθξαδαζκηθά ειαζηηθά 
ζηεξίγκαηα. Γηα θαιχηεξε ερνκφλσζε ην ζπγθξφηεκα ζα θέξεη εηδηθφ ερνκνλσηηθφ θάιπκκα πάλσ 
απφ ην θέιπθνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηπκπάλνπ/θνριία. 

Σα εμαξηήκαηα ηνπ θπγνθεληξεηή πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ιάζπε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 
απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηζνδχλακεο ή αλψηεξεο απφ AISI 316. Σα αθξνπηεξχγηα ηνπ 
θνριία θαζψο θαη νη νπέο δηφδνπ ηεο ιάζπεο ζα θέξνπλ επηπξφζζεηε πξνζηαζία. 

Ζ θίλεζε ηνπ ηπκπάλνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο θχξηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Θα πξέπεη λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αλαινγηθά ζε φιε 
ηελ πεξηνρή ζηξνθψλ. Ζ ξχζκηζε ηεο δηαθνξηθήο ηαρχηεηαο ηνπ θνριία ζα γίλεηαη κε μερσξηζηφ 
θηλεηήξα ξπζκηδφκελσλ ζηξνθψλ (ειεθηξηθφ ή πδξαπιηθφ), πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο 
ηνπ θνριία αθφκα θαη φηαλ ην ηχκπαλν είλαη ζε ζηάζε. Ο θχξηνο θηλεηήξαο ζα θηλεί ην ηχκπαλν, ελψ 
ν δεχηεξνο θηλεηήξαο κέζσ μερσξηζηνχ ζπζηήκαηνο θίλεζεο ζα αιιάδεη ηελ δηαθνξηθή ηαρχηεηα, 
είηε απ’επζείαο, κέζσ δηαθνξηθνχ κεησηήξα, ή ιεηηνπξγψληαο σο γελλήηξηα, νπφηε ζα 
αλαηξνθνδνηεί ζηνλ θπξίσο θηλεηήξα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ο θπγνθεληξεηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηδηαίηεξν ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ ή PLC θαη 
ξπζκηζηέο ζπρλφηεηαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ θπγνθεληξεηή θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο 
αθπδάησζεο. Ο πίλαθαο ζα παξέρεη ςεθηαθά ζήκαηα αζηνρίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη 
ςεθηαθά φξγαλα έλδεημεο ηεο ξνπήο ηνπ θνριία, ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ηπκπάλνπ, ηεο δηαθνξηθήο 
ηαρχηεηαο ηπκπάλνπ - θνριία θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ εδξάλσλ. 
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Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο: 

 ππεξθφξησζεο (πςειή ξνπή) ηνπ θνριία, 

 ππεξζέξκαλζεο εδξάλσλ, 

 ππεξβνιηθψλ θξαδαζκψλ θαη 

 ππεξζέξκαλζεο θηλεηήξσλ. 

Γηα θάζε είδνο αζηνρίαο ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο 
αθπδάησζεο, κήλπκα γηα ηελ ιίπαλζε ησλ εδξάλσλ, ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΛ ηεο κνλάδαο, θαζψο 
επίζεο  θαη αθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ. 

Απφ ηνλ Πίλαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ παξαθάησ 
ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο: 

 ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ 

 δηαθνξηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ – θνριία 

 ξνπή αζθνχκελε ζην θνριία 

Ζ δηαθνξηθή ηαρχηεηα ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα απφ ην ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ θαη 
ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπγνθεληξεηή αιιά θαη λα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επέκβαζεο 
ηνπ ρεηξηζηή . 

Ο θπγνθεληξεηήο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν 
γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ ζπγθξνηεκάησλ. 
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ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
1. ΠΗΝΑΚΔ ΜΔΖ ΣΑΖ 

 
1.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο εξγνζηαζηαθά 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο θαηάιιεισλ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, πνπ 
εγθαζίζηαληαη ζην έξγν. 

Δθ‟ φζνλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη πίλαθεο κέζεο ηάζεο ζα είλαη θαηάιιεινη γηα 
ζχλδεζε ζε ηξηθαζηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ 20 kV, 50 Hz κε: 

 ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο 250 MVA – 350 MVA ζηα 15 kV – 20 kV αληίζηνηρα, 

 νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 kV, 50 Hz, 

 αληνρή ζε δηέιεπζε βξαρπθπθιψκαηνο 16 kA/1 sec. 

Δθ‟ φζνλ δελ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ζηάζκε κφλσζεο ηνπ πίλαθα ζα ζπκθσλεί κε ηα 
πξφηππα IEC γηα: 

 ζεξκνθξαζίεο απφ -5°C έσο +40°C (κέζε ζεξκνθξαζία 24σξνπ 35°C) 

 κέγηζην πςφκεηξν εγθαηάζηαζεο 1.000 m 

 ζηάζκε κφλσζεο (ηάζε αληνρήο) ζε 50 Hz επί 1 min,  50 kV θαη ζηάζκε κφλσζεο 125 kV  
γηα θξνπζηηθή ηάζε 1,2/50 κs, 

 ζρεηηθή πγξαζία 95% κέγηζηε. 

Ζ πξνζηαζία ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΡ 41 θαηά DIN 40050 θαη IEC 144 θαη ε ζηάζκε 
κφλσζεο 20 N θαηά VDE0111. 

 

1.2 Τλικά 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
θαηαζθεπή πηλάθσλ κέζεο ηάζεο. 

Όια ηα πιηθά κέζεο ηάζεο ζα  πξνέξρνληαη  απφ  θαηαζθεπαζηή  πνπ  έρεη  πηζηνπνίεζε  θαηά  
ISO 9001. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ: 

 IEC 62271-200 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 
above 1 kV and up to and including 54 kV 

 IEC 60265 MV switches 

 IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches 

 IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear 

 IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations 

 IEC 60056 MV AC circuit breakers 

 IEC 60282-1 MV fuses 

 IEC 60185 Current transformers 

 IEC 60186 Voltage transformers 
 

 IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement 
and control equipment. 
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1.2.1 Σξηπνιηθφο δηαθφπηεο θνξηίνπ 

Ο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο ηνπνζέηεζεο, πεξηζηξνθηθνχ ηχπνπ. Θα ζπλνδεχεηαη 
απφ κηκηθφ δηάγξακκα θαη θιεηδί αζθαιείαο ζηελ ζέζε OFF, εμάξηεκα καλδάισζεο κε ηνλ γεησηή 
ζηελ έμνδν, εμάξηεκα καλδάισζεο κε ηελ πφξηα ηεο θπςέιεο θαη ρεηξηζηήξην. 

Ο δηαθφπηεο ζα έρεη ηε κνξθή θιεηζηνχ ζαιάκνπ, ζα ρξεζηκνπνηεί ζαλ κέζν δηαθνπήο 
εμαθζνξηνχρν ζείν (SF6) ζε ρακειή πίεζε θαη δελ ζα απαηηεί ζπληήξεζε. Θα είλαη ηνπνζεηεκέλνο 
ζε νξηδφληηα ζέζε εληφο ηνπ πεδίνπ θαη νη θχξηεο επαθέο ηνπ, ζα είλαη νξαηέο απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ πεδίνπ. Μέζσ θαηάιιειεο ελδεηθηηθήο δηάηαμεο,  πνπ ζα παίξλεη  θίλεζε απεπζείαο 
απφ ηνλ θχξην άμνλα ρεηξηζκνχ, ζα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ησλ επαθψλ ηνπ 
δηαθφπηε, κε ηε κνξθή κηκηθνχ δηαγξάκκαηνο. 

Ο δηαθφπηεο ζα είλαη απμεκέλεο ζπρλφηεηαο ρεηξηζκψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ §3.104 ηνπ IEC 60265-
1. Θα έρεη ηξεηο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο (αλνηθηφο – θιεηζηφο – ζέζε γείσζεο) θαη ζα είλαη πιή- ξσο 
ζπλαξκνινγνχκελνο θαη δνθηκαζκέλνο πξνηνχ εμέιζεη ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ. Ζ ζρεηηθή 
πίεζε ηνπ SF6 πνπ ηνλ πεξηβάιεη δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,5 bar. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ 
δηαθφπηε, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηελ απαίηεζε ηνπ IEC 60298 (παξάξηεκα G, §2.3 θαη 3.3) γηα 
ζπζηήκαηα “ζηεγαλά” (sealed for life) δηάξθεηαο 30 εηψλ, θαηά ηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε α- λάγθε 
επαλαπιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ κε SF6. Ζ κεραληθή αληνρή ηνπ δηαθφπηε ζα είλαη θαη‟ ειάρηζην 
1.000 ρεηξηζκνί. 

ηνλ δηαθφπηε ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θηλεηήξα ηειερεηξηζκνχ, πελίσλ δεχμεο– 
απφδεπμεο, βνεζεηηθψλ επαθψλ θαη ινπθέησλ ή θιεηδαξηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί αιιεινκαλδάισζε 
κε δηαθνξεηηθά πεδία. 

Ο δηαθφπηεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε βνεζεηηθέο επαθέο δχν NO θαη δχν NC θαη πελίν εξγαζίαο. 
Ο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ζεηξάο κνλψζεσο 20 Ν, αληνρήο ζε ξεχκα βξαρπθχθισζεσο 
ηνπιάρηζηνλ 20 kΑ. 

1.2.2 Απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο 

Θα είλαη ζπξηαξσηνχ ηχπνπ (draw-out) θαηά VDE 0670, IEC 56298. Ζ αθαίξεζε ηνπ δελ ζα απαηηεί 
θακία επηπιένλ απνθνριίσζε επί ηεο βάζεο ηνπ. Σν θνξείν ηνπ δηαθφπηε ζα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη 
ζε ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο: 

 Θέζε ιεηηνπξγίαο 

 Θέζε δνθηκψλ 

 Θέζε εθηφο πίλαθνο 

Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα ζπκθσλνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πίλαθα Μέζεο Σάζεο. 

Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα κεραληθή θαη ειεθηξηθή αληνρή 
10.000 ρεηξηζκψλ ζην νλνκαζηηθφ ξεχκα. 

αλ κέζν δηαθνπήο ζα ρξεζηκνπνηεί SF6 πνπ ε ζρεηηθή ηνπ πίεζε δελ  ζα ππεξβαίλεη ην 0,5 bar.  
Σν πεξίβιεκα ηνπ θάζε πφινπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ επνμεηδηθή ξεηίλε θαη ζα αθνινπζεί 
ηηο απαηηήζεηο γηα ζπζηήκαηα «ζηεγαλά» (sealed for life), δηάξθεηαο 30 εηψλ φπσο απηά νξίδνληαη 
ζην IEC 60056 (παξαξηήκαηα ΔΔ 1, 2, 3), θαηά ηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλάγθε 
επαλαπιήξσζεο ηνπ ζαιάκνπ κε SF6. 

Ο δηαθφπηεο ζα θέξεη ξπζκηδφκελα ζεξκηθά ζηνηρεία ππεξθνξηίζεσο (έλα αλά θάζε), ξπζκηδφκελα 
ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία βξαρπθπθιψζεσο (έλα αλά θάζε), πελίν εξγαζίαο θαη βνεζεηηθέο 
επαθέο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηνκαηηζκνχ ή αιιεινκαλδάισζεο θαη δηάηαμε ειέγρνπ ηνπ 
δηαθφπηε. 

 
Θα ππάξρεη αιιεινκαλδάισζε κε ηνλ απηφκαην δηαθφπηε πξνζηαζίαο ηνπ αληίζηνηρνπ 
κεηαζρεκαηηζηή, έηζη ψζηε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (ππεξθφξηηζε ή βξαρπθχθισκα) λα πέθηεη 
πξψηα ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζηελ πιεπξά ηεο ρακειήο θαη λα ζπκπαξαζχξεη ηνλ απηφκαην 
δηαθφπηε Μέζεο Σάζεσο. 
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Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο ζα θαιχπηεηαη απφ φια ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ 
απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην πνπ ζα έρεη ηε δηαπίζηεπζε δηεζλνχο νξγαληζκνχ. 

Ο κεραληζκφο ρεηξηζκνχ ηνπ ζα είλαη ηαρείαο ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεηνο απφ ηελ αζθνχκελε δχλακε 
ηνπ ρεηξηζηή θαη πεξηιακβάλεη: 

 κπνπηφλ αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο 

 κεραληθή έλδεημε θαηάζηαζεο ηνπ δηαθφπηε 

 έλδεημε θφξηηζεο ειαηεξίσλ ρεηξηζκνχ 

 ρεηξηζηήξην γηα ηε θφξηηζε ηνπ ειαηεξίνπ (απνζπφκελν ρεηξηζηήξην δελ είλαη απνδεθηφ) 

 βνεζεηηθέο επαθέο έλδεημεο θαηάζηαζεο 

Θα είλαη δπλαηή ε εχθνιε ηνπνζέηεζε θηλεηήξα γηα ηε θφξηηζε ηνπ ειαηεξίνπ θαη κεηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ πεδίνπ ζην ρψξν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θηλεηήξαο ζα είλαη θιάζεσο ρεηξηζκψλ 
ηαρείαο δεχμεσο (U) θαη ηάζεσο ρεηξηζκνχ 48 V DC κε ηξνθνδφηεζε απφ ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ. 

1.2.3 Μπάξεο – Αθξνθηβψηηα 

Οη κπάξεο ζα είλαη ηξεηο παξάιιειεο, νξηδφληηα ζηεξεσκέλεο ζηνπο δηαθφπηεο, θαηαζθεπαζκέλεο 
απφ ραιθφ θαη ζα θέξνπλ κφλσζε απφ PVC. 

Ζ πξφζβαζε ζ‟ απηέο ζα είλαη δπλαηή κφλν απφ πάλσ, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε κέξνπο ηεο 
νξνθήο πνπ θέξεη πξνεηδνπνηεηηθή έλδεημε. Κακία άιιε πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν δελ είλαη 
απνδεθηή. 

Σα αθξνθηβψηηα ζα είλαη μεξνχ ηχπνπ, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θψλνπ 
εμνκαιχλζεσο. Σν αθξνθηβψηην ζα βξίζθεηαη κέζα ζε κνλσηήξα απφ πξνθαηαζθεπαζκέλε ξεηίλε 
ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ησλ βξαρπθισκάησλ, ππεξεληάζεσλ θηι. 

Ζ πξνθαηαζθεπαζκέλε ξεηίλε ζα είλαη ρπηεπκέλε ζε θελφ ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θπζαιίδεο 
αέξνο. 

Σν φιν ζπγθξφηεκα θψλνο – πεξίβιεκα ζα έρεη αληνρή ζε θξνπζηηθή ηάζε 125 kV. 

Ζ νπή ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν ηέηνηα, 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνζηή είζνδνο ηεο κνλψζεσο ηνπ θαισδίνπ δίρσο λα πξνμελήζεη 
δεκηά ζην εζσηεξηθφ ηνπ θψλνπ θαη ηαπηφρξνλα λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δηάκεηξν ηνπ 
θαισδίνπ. 

Ζ ζχζθηγμε ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο ζην θαιψδην ζα επηηπγράλεηαη αθ‟ ελφο κελ κε ηελ θαιή 
ζπλαξκνγή ηνπ θψλνπ εμνκαιχλζεσο θαη ηνπ θαισδίνπ, αθ‟ εηέξνπ δε κε πίεζε ηνπ θψλνπ, κε 
ηζρπξφ ειαηήξην απφ εηδηθφ ειαηεξησηφ αλνμείδσην ράιπβα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην πάλσ ή θάησ 
ζεκείν κέζα ζηνλ κνλσηήξα. 

1.2.4 Σξηπνιηθφο γεησηήο 

Ζ γείσζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε γεησηή πνπ ζα έρεη γηα ιφγνπο 
αζθαιείαο δπλαηφηεηα δεχμεο ζην βξαρπθχθισκα (making capacity) φπσο νξίδεη ην IEC 60129. 

Ο γεησηήο ζα είλαη ζεηξάο κνλψζεσο 20 Ν, δηειεθηξηθήο αληνρήο 125 kV ηζρχνο βξαρπθχθισζεο 
ηνπιάρηζηνλ 20 kΑ ζε ζηηγκηαίν ξεχκα βξαρπθχθισζεο (1 sec) θαη 40 kA ζε θξνπζηηθφ ξεχκα. Ο 
γεησηήο ζα θέξεη ρεηξηζηήξην θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 
 
Ο ρεηξηζκφο ηεο γείσζεο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ πίλαθα, κε ρεηξνθίλεην 
κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο αλεμάξηεην απφ ηνλ ρεηξηζηή, ηφζν θαηά ηελ δηαδηθαζία δεχμεο φζν θαη θαηά 
ηελ δηαδηθαζία απφδεπμεο. 

Ο γεησηήο πξέπεη λα είλαη καλδαισκέλνο κε ηελ πφξηα, έηζη ψζηε ε πφξηα λα κελ κπνξεί λα 
αλνίμεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γεησηήο είλαη  αλνηθηφο θαη  αληίζηξνθα. Γελ  πξέπεη λα είλαη δπλαηή 
ε απφδεπμε ηνπ γεησηή κε ηελ πφξηα αλνηθηή. 
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Οη γεησηέο ζα πξέπεη λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ξπζκηζκέλνη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη 
καλδαιψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή παξάγξαθν θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα εθνδηάδνληαη 
κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

 ρεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηελ κπξνζηηλή φςε ηνπ πίλαθα 

 κεραληθή ζήκαλζε ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ πίλαθα, γηα ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ 
γεησηή. 

1.2.5 Αιεμηθέξαπλα γξακκήο 

Σα αιεμηθέξαπλα ζα είλαη ηάζεο 21 kV, έληαζεο δνθηκήο 10 kΑ, κε ζηήξηγκα, απνδεπθηηθή δηάηαμε 
θαη βαιβίδα εθηφλσζεο. 

1.2.6 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο αίγιεο 

Οη ηξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο αίγιεο γηα έλδεημε ηάζεσο ζα ηξνθνδνηνχληαη κέζσ ρσξεηηθψλ 
θαηακεξηζηψλ. Θα είλαη ιπρλίεο θξπζηαιιηθνχ δηαθαλνχο θαιχκκαηνο θαηάιιεινπ ρξσκαηηζκνχ 
πνπ  ζα βηδψλεη ζε επηρξσκησκέλν πιαίζην-δαθηχιην. 

1.2.7 Μεηαζρεκαηηζηέο 

1.2.7.1 Μεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

Οη ηξεηο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο, έλαο γηα θάζε θάζε, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ επνμεηδηθή 
ξεηίλε, ζα είλαη απινχ ππξήλα θαη ζα θέξνπλ ελδεηθηηθή πηλαθίδα κε φια ηα ειεθηξηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη: 

 ζηάζκε κφλσζεο 24 kV 

 ζεηξά κνλψζεσο R20N 

 θιάζε αθξίβεηαο 1 

 ζπληειεζηήο θνξεζκνχ 5 

 ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ 200/5 Α 

 νλνκαζηηθή ή θαηλφκελε ηζρχο 15 VA 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 

1.2.7.2 Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο 

Οη ηξεηο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο, έλαο γηα θάζε θάζε, ζα είλαη επνμεηδηθήο ξεηίλεο δηπινχ 
ηπιίγκαηνο, ζχκθσλνη κε ηα VDE 414, IEC 60186 θαη IEC 444. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ησλ θπθισκάησλ  ηάζεσο ησλ  νξγάλσλ  κεηξήζεσο. Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζα είλαη 
θαηάιιεινη ή γηα ζπλδεζκνινγία θάζε – θάζε ή θάζε – γε (ζα δηεπθξηλίδεηαη αλά πεξίπησζε). Ζ 
πξνζηαζία ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζθαιεηψλ Μ.Σ. ή απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο. Θα θέξνπλ 
ελδεηθηηθή πηλαθίδα κε φια ηα ειεθηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη: 

 ζηάζκε κφλσζεο 24 kV 

 ζεηξά κνλψζεσο R20N 

 θιάζε αθξίβεηαο 0,5 

 ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ 20/0,1 kV 

 ηζρχο εμφδνπ θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ 

 νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Hz 
 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 
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1.2.8 Όξγαλα 

1.2.8.1 Ακπεξφκεηξα 

Σα ακπεξφκεηξα ζα είλαη ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ, κε αληνρή ππεξθφξηηζεο 20% ηνπ νλνκαζηηθνχ 
ξεχκαηνο, αληνρή ζε ππεξθφξησζε επί ηνπ νλνκαζηηθνχ 50 θνξέο γηα 1 sec. Οη δηαζηάζεηο ηνπο  
ζα είλαη 96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5 θαη πεξηνρήο κέηξεζεο 0-5 Α, ψζηε λα ζπλεξγάδνληαη κε  
ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο. 

1.2.8.2 Βνιηφκεηξα 

Σν βνιηφκεηξν ζα είλαη δηαζηάζεσλ 96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5 πεξηνρήο κέηξεζεο 0-24 kV, α- 
ληνρήο ζε ζπλερή ππεξθφξηηζε επί ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ 2 θνξέο γηα 1 ιεπηφ. 

1.2.8.3 Βαηηφκεηξα 

Σν ελδεηθηηθφ βαηηφκεηξν ζα είλαη  δηαζηάζεσλ  96 mm x 96 mm, θιάζεο 1,5, πεξηνρήο κέηξεζεο  
0 σο 10.000 kWh. 

1.2.9 Αζθάιεηεο 

Οη αζθάιεηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο κέζεο ηάζεο 24 kV, νλνκαζηηθήο εληάζεσο βάζεσο 200 Α, 
νλνκαζηηθήο  έληαζεο  ηεθηνχ  ζχκθσλα  κε  ηε  κειέηε  θαη  ζχκθσλεο  κε  ηελ  πξνδηαγξαθή   
ΗEC 60282-1. Θα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί φηαλ ιεηηνπξγνχλ 
νη αζθάιεηεο γηα λα αλνίμεη ν απηφκαηνο δηαθφπηεο θνξηίνπ. H αληνρή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε σο 
πξνο ηε γε ζα είλαη 55 kV θαη κεηαμχ ησλ θσιεψλ ηεο αζθάιεηαο 75 kV. Ζ ειάρηζηε έληαζε 
δηαθνπήο ζα είλαη 2,5-3 θνξέο ηεο νλνκαζηηθήο. ε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο ζηελ 
εγθαηάζηαζε πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο αζθάιεηεο πξέπεη ζχκθσλα κε ην IEC 60282-1 λα 
αληηθαηαζηαζνχλ θαη νη ηξεηο αζθάιεηεο καδί. 

1.2.10 Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο 

Ο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο  ζα  ηθαλνπνηεί  ηηο  παξαγξάθνπο  5.4  ηνπ  IEC 60298  θαη  5.4  ηνπ  
IEC 60694. 

ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα ειέγρνπ θαη ζήκαλζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθακπηνη ράιθηλνη 
αγσγνί κε κφλσζε απφ PVC. Γηα ηελ εκπφδηζε κεηάδνζεο ηεο θσηηάο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε 
θιάζε κφλσζεο 3 kV. 

Ζ ειάρηζηε δηαηνκή ησλ θαισδίσλ ζα είλαη 2,5 mm
2
 γηα ηα θπθιψκαηα ηζρχνο θαη 1,5 mm

2
 γηα ηα 

θπθιψκαηα πνιχ ρακειήο ηάζεο. 

Οη αγσγνί ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ, γηα λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ ζπζθεπή κε ηελ νπνία 
είλαη ζπλδεκέλνη θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη κε κηθξνχο αξηζκνχο πνπ ζα δειψλνπλ ηνλ 
αξηζκφ ηεο ζχλδεζεο πνπ ζα θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» ειεθηξνινγηθφ 
δηάγξακκα (κνλνγξακκηθφ ζρέδην). 

ηελ άθξε θάζε θαισδίνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεινο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο. 

Όινη νη αγσγνί ησλ θπθισκάησλ νη νπνίνη είλαη ζπλδεκέλνη ζε θάπνηα ζπζθεπή ηνπ πίλαθα 
δηαλνκήο, ζα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο. 

Ζ κφλσζε ησλ αθξνδεθηψλ ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ άθαπζην θαη κε 
πγξνζθνπηθφ πιηθφ. 

 
Ζ ζηεξέσζε ησλ νκάδσλ θαισδίσλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο πξέπεη λα είλαη αληηθξαδαζκηθνχ ηχπνπ. 

Οη θιεκνζεηξέο ζην δεπηεξεχνλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησκέλε 
ηελ δπλαηφηεηα βξαρπθχθισζεο ησλ επαθψλ ηνπο ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο νξγάλσλ 
κέηξεζεο. 

Οη θιεκνζεηξέο ζην δεπηεξεχνλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππνδνρέο  
γηα πξνζσξηλή ζχλδεζε νξγάλσλ κέηξεζεο. 
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Οη θιεκνζεηξέο ηνπ πίλαθα δηαλνκήο γηα εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπα- 
ζκέλεο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ελφο θαισδίνπ ζε θάζε αθξνδέθηε. Έλαο αξηζκφο 
εθεδξηθψλ αθξνδεθηψλ ίζνο κε ην 5% ηνπ ζπλφινπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πίλαθα 
αθξνδεθηψλ. 

Όινο ν εμνπιηζκφο πνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία βξίζθεηαη ππφ ηάζε, ζα πξέπεη λα έρεη βαζκφ 
πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΡ20. Καηά ηελ  εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ηκήκα νξγάλσλ, ζα 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη καδί θαη έλα εχθνια αθαηξνχκελν δηαρσξηζηηθφ πέηαζκα, γηα ηελ απνθπγή 
ηεο αθνχζηαο επαθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ κε θάπνην ηκήκα ελεξγνχ 
αγσγνχ. 

Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα φξγαλα, φπσο ειεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο, φξγαλα κέηξεζεο θηι., ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζηα δηακεξίζκαηα ρακειήο ηάζεο. 

Δηδηθά νη Ζ/Ν ζα είλαη «νινθιεξσκέλνπ ηχπνπ» θαη ζα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία, κέηξεζε, έιεγρν 
θαη επηηήξεζε θαη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην IEC 60801.4 πνπ ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 

Ζ παξνρή ηζρχνο 24 V DC ζα απνηειείηαη απφ θνξηηζηή θαη ζπζζσξεπηέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα ην θχθισκα απηνκαηηζκνχ ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ ησλ θπςειψλ θαη γηα ηνπο απηφκαηνπο 
ρακειήο ηάζεο. 

Οη ζπζζσξεπηέο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 ηχπνο: κνιχβδνπ, ηνπνζεηεκέλνη ζε μχιηλεο βάζεηο, κνλσκέλνη σο πξνο ην έδαθνο 

 νλνκαζηηθή ηάζε: 24 V 

 ρσξεηηθφηεηα: θαηάιιειε γηα 1 ψξα εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ φηαλ ραζεί ε ηάζε 

Ο θνξηηζηήο ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα πιεξεί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 ηχπνο: απηφκαηνο ειεθηξνληθφο, ζπλερνχο θφξηηζεο κε 
ξεχκα δηαξξνήο 

 επαλαθφξηηζε ζπζζσξεπηνχ έσο 6 h 

 νλνκαζηηθή ηάζε εηζφδνπ 220 V 

 νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ζz 

 ηάζε εμφδνπ 24 V DC 

 ραξαθηεξηζηηθά ηάζεο εμφδνπ ζηαζεξή ηάζε κε κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε 5% 

 κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40C 

 ελζσκαησκέλε πξνζηαζία έλαληη ππεξθφξηηζεο θαη βξαρπθπθιψκαηνο 

 επηινγηθφο δηαθφπηεο ρεηξνθίλεηε/απηφκαηε ιεηηνπξγία κε αζθάιεηεο 
AC/DC, βνιηφκεηξν θαη ακπεξφκεηξν ζηελ έμνδν 
DC 

 ηχπνο θειχθνπο ζηεγαλφ 
 

 πνηελζηφκεηξν γηα ξχζκηζε ηάζεο θφξηηζεο θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

 

1.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ο θάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ μερσξηζηέο θπςέιεο Μέζεο Σάζεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα 
αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

 επεθηαζηκφηεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 

 επθνιία εγθαηάζηαζεο 
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 αζθάιεηα θαη επθνιία ιεηηνπξγίαο 

 κεησκέλεο δηαζηάζεηο 

 ρακειφ επίπεδν ζπληήξεζεο 

1.3.1 Καηαζθεπή θπςειψλ κέζεο ηάζεο 

Ο εμνπιηζκφο ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα θαηαζθεπή κεηαιιν-ελδεδπκέλσλ θπςειψλ Μέζεο 
Σάζεο θαηαιιήισλ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε 
κε ηηο δηαθξίζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 62271-200. 

 Απψιεηα ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (loss of service continuity) ηάμε LSC2A 

 Σάμε δηακεξηζκαηνπνίεζεο (PI) 

 Αληνρή ζε εζσηεξηθφ ηφμν 12,5 kA / 1 sec (θαηεγνξηνπνίεζε θπςειψλ Μέζεο Σάζεο IAC: A-
FL). 

Οη θπςέιεο Μέζεο Σάζεο πξνβιέπεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηακνξθσκέλε ιακαξίλα 
DKP πάρνπο 2 mm, θαηάιιεια δηακνξθσκέλε νχησο ψζηε θνριηνχκελε ζηνλ ζηαζεξφ ζθειεηφ, ν 
νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δηάηξεηε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm, λα απνηειέζεη εληαίν ζχλνιν 
ηχπνπ θηβσηίνπ. Οη πφξηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζηξαηδαξηζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5 
mm. 

Κάζε θπςέιε πξνβιέπεηαη αλεμάξηεηε, πξνζηαζίαο ΗΡ 2XC  θαηά IEC 144,  κε  ζηάζκε κφλσζεο 
20 Ν θαηά VDE 0111. 

ην θάησ κέξνο ηεο θπςέιεο εηζέξρνληαη ηα θαιψδηα, ζπλεπψο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλα 
ραληάθη φδεπζεο, ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηελ ειάρηζηε αθηίλα θάκςεο ηνπο. Σν ραληάθη ζα 
θαηαιακβάλεη φιν ην κήθνο ησλ θπςειψλ, ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειε θιίζε λα απνρεηεχνληαη 
θαη γεληθά λα κελ επηηξέπεη ζην λεξφ λα ιηκλάδεη. 

Οη θπςέιεο Μέζεο Σάζεο ζα είλαη θαηάιιειεο λα δερζνχλ δηαθφπηεο ηζρχνο SF6 ή απνδεχθηεο 
θελνχ ή απνδεχθηεο θνξηίνπ θαη αζθαιεηναπνδεχθηεο. Οη θπςέιεο ζα είλαη  ειεχζεξεο έδξαζεο ε 
δε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ε ζέζε ηνπ δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ λα είλαη νξαηή απφ  
ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπο απφ φπνπ ζα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ησλ νξγάλσλ δεχμεσο θαη ε ζχλδεζε 
ησλ θαισδίσλ. 

Κάζε θπςέιε ζα θέξεη νξνθή ειαθξνχ ηχπνπ νχησο ψζηε ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο λα 
αλνίγεη γηα εθηφλσζε ησλ αεξίσλ. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξεί ε εθηφλσζε ησλ αεξίσλ ζε πεξίπησζε 
εκθάληζεο «εζσηεξηθνχ ηφμνπ» λα γίλεη θαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα κέζεο ηάζεο. 

Οη θπςέιεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο νχησο ψζηε κειινληηθά λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ  εχθνια 
ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πιατλά πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλεμάξηεηα θχιια ιακαξίλαο, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κε επθνιία. 
Ζ εκπξφζζηα φςε θάζε θπςέιεο θέξεη ζχξα κε δπν κεληεζέδεο, ζπξίδα επνπηείαο ηνπ εζσηεξηθνχ 
ηεο θπςέιεο θαη επθξηλέο δηάγξακκα ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ (mimic diagram). Ζ ζχξα πνπ 
θαιχπηεη ηνλ ρψξν ηεο Μέζεο Σάζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθφπηεο, ζα ειέγρεηαη απφ εηδηθή 
καλδάισζε, ε νπνία πξέπεη λα απαγνξεχεη ην άλνηγκά ηεο φηαλ ν δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία. 

Ο ρψξνο ηεο ρακειήο ηάζεο θαιχπηεηαη απφ εηδηθή ζχξα επί ηεο νπνίαο πξνβάινπλ νη πξνζφςεηο 
ησλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ ηεο θπςέιεο θαη θαηαιήγνπλ ζε θαηάιιειε θιεκνζεηξά ηα 
άθξα ησλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ. Σν θάησ κέξνο ηεο θπςέιεο ζα θέξεη εηδηθή 
θαηαζθεπή γηα ην θιείζηκν ηεο εηζφδνπ, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, γηα ηελ απνθπγή 
εηζφδνπ ηξσθηηθψλ. 

Δληφο ηεο θπςέιεο ζα ηνπνζεηεζεί ειεθηξηθή ζέξκαλζε ειεγρφκελε απφ ζεξκνζηάηε ελψ ζα 
ππάξρεη ζχζηεκα αεξηζκνχ θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ δηείζδπζε εληφκσλ. 
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Κάζε θπςέιε ζα είλαη πιήξσο θσδηθνπνηεκέλε κε ηε ρξήζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πνπ ζα 
αλαθέξνπλ ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη ην είδνο ιεηηνπξγίαο ηεο (εηζφδνπ, εμφδνπ, 
πξνζηαζίαο θηι.). 

Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη θνηλέο γηα φια ηα πεδία πνπ απνηεινχλ ηνλ πίλαθα 
Μέζεο Σάζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζθνκίζεη ελδεηθηηθφ ζρέδην, πνπ ζα απνηειεί νδεγφ γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ πεδίσλ. 

χκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξφηππα, ν πίλαθαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα εκπνδίδεη ηελ 
πξφζβαζε ζε ελεξγά κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ή ζπληήξεζήο ηνπ. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε απηνί λα είλαη ειεγρφκελνη απφ 
κπξνζηά θαη επηζεσξνχκελνη απφ πίζσ. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζε ρψξν επαξθψλ 
δηαζηάζεσλ, ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο πεξηκεηξηθά απφ ηνλ πίλαθα. 

ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη λα γίλεη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πιελ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Κάζε θπςέιε ζα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ  ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα ζηα νπνία ζα πεξηέρνληαη 
ηα δηάθνξα κεραληθά θαη ειεθηξηθά εμαξηήκαηα απηήο. ε θάζε θπςέιε δηαθξίλνληαη ηα αθφινπζα 
ηκήκαηα: 

i. Σκήκα δπγψλ 

ii. Σκήκα ηξνθνδνζίαο 

iii. Σκήκα νξγάλσλ κεηξήζεσο 

Σα ηππηθά ηκήκαηα ηνπ πεδίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα αθφινπζα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
λα θέξνπλ ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Μειέηε. 

1.3.1.1 Σκήκα δπγψλ 

Σν ηκήκα δπγψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ πεδίνπ. Πξέπεη λα πεξηέρεη ην θχξην 
ζχζηεκα δπγψλ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε κνλσηήξεο θαη ζηα απνδεπθηηθά ζηνηρεία (πεξηζηξνθηθφο 
απνδεχθηεο ή δηαθφπηεο θνξηίνπ), κε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ νπνίνπ ζπλδένληαη νη δπγνί. 

Σν πάλσ θάιπκκα ηνπ ηκήκαηνο ησλ δπγψλ, πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλεμάξηεηα 
αθαηξνχκελα θχιια ιακαξίλαο, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη 
επηζεψξεζεο ησλ δπγψλ. 

1.3.1.2 Σκήκα ηξνθνδνζίαο (κε δηαθφπηε ηζρχνο) 

Σν ηκήκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο πξέπεη λα δηαζέηεη πφξηα κε κεληεζέδεο θαη κνριφ γηα ην άλνηγκα 
ηεο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηνο δηαθφπηε ηζρχνο – ηξνθνδνζίαο ηνπνζεηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 δηαθφπηεο ηζρχνο εμαθζνξηνχρνπ ζείνπ 

 πεξηζηξνθηθφο απνδεχθηεο ησλ δπγψλ 

 γεησηήο 

 κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο 

 δηαηξέηεο ηάζεο 

 αθξνδέθηεο θαισδίσλ 

 αεξφζεξκν 60 Watt γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ, ην  νπνίν  ειέγρεηαη 
απφ ζεξκνζηάηε 

Ζ πφξηα ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη παξάζπξν επηζεψξεζεο, γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 
ζέζεο ηνπ απνδεχθηε θαη ηνπ γεησηή. Σν παξάζπξν επηζεψξεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ πιηθφ πνπ έρεη ηελ ίδηα κεραληθή αληνρή κε ην πιηθφ απφ ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε 
πφξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

ηελ βάζε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειν άλνηγκα γηα ηελ είζνδν ησλ βνεζεηηθψλ 
θαισδίσλ γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ βνεζεηηθή εμσηεξηθή παξνρή. 
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1.3.1.3 Σκήκα ηξνθνδνζίαο (κε δηαθφπηε θνξηίνπ ή πεξηζηξνθηθφ απνδεχθηε) 

Σν ηκήκα ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα έρεη πφξηα κε κεληεζέδεο θαη κνριφ γηα ην άλνηγκά ηεο, έηζη 
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεη. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηξνθνδνζίαο ηνπνζεηνχληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 δηαθφπηεο θνξηίνπ ή αζθαιεηναπνδεχθηεο κε αζθάιεηεο 

 γεησηήο 

 δηαηξέηεο ηάζεο 

 κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 

 κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεο 

 αθξνδέθηεο θαισδίσλ 

 αεξφζεξκν 60 Watt γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζπκππθλσκάησλ,  ην  νπνίν  ειέγρεηαη 
απφ ζεξκνζηάηε. 

Ζ πφξηα ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα δηαζέηεη παξάζπξν επηζεψξεζεο, γηα ηνλ νπηηθφ έιεγρν ηεο 
ζέζεο ησλ νπιηζκψλ ηνπ απνδεχθηε ή δηαθφπηε θαη ηνπ γεησηή. Σν παξάζπξν επηζεψξεζεο 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ πνπ έρεη ηελ ίδηα κεραληθή αληνρή κε ην πιηθφ απφ ην 
νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε πφξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

ηελ βάζε ηνπ ηκήκαηνο πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειν άλνηγκα γηα ηελ είζνδν βνεζεηηθψλ 
θαισδίσλ, γηα ηελ κεηαθνξά ζρεκάησλ (ζα νξηζηνχλ παξαθάησ) θαη γηα ηηο ζπλδέζεηο κε ηελ 
βνεζεηηθή εμσηεξηθή παξνρή. 

1.3.1.4 Σκήκα νξγάλσλ 

Σν ηκήκα νξγάλσλ ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην θαη επάλσ ηκήκα ηνπ πεδίνπ κε ηξφπν πνπ λα 
επηηξέπεηαη ε πξφζβαζεο ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ πεξηέρεη. Σν ηκήκα πξέπεη λα δηαζέηεη πφξηα κε 
κεληεζέδεο θαη θξεδαξηζηνχο θνριίεο γηα ην άλνηγκά ηεο. 

Οη ζπζθεπέο ρακειήο ηάζεο ηνπνζεηνχληαη ζην ηκήκα νξγάλσλ θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 δηαηάμεηο ειέγρνπ θαη ζήκαλζεο 

 ειεθηξνλφκνπο θαη φξγαλα 

 αζθάιεηεο, βνεζεηηθνχο κηθξναπηφκαηνπο δηαθφπηεο 

Έλα θχιιν ιακαξίλαο πξέπεη λα είλαη κφληκα ηνπνζεηεκέλν γηα λα δηαρσξίδεηαη ν ρψξνο ησλ 
νξγάλσλ απφ ην ηκήκα ησλ δπγψλ 

ην ηκήκα νξγάλσλ πξέπεη λα πεξηέρεηαη θιεκκνζεηξά κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδένληαη νη παξαπάλσ 
ζπζθεπέο. 

1.3.2 Κχξηνη δπγνί θαη ζπλδέζεηο 

Οη θχξηνη δπγνί θαη νη δηαθιαδψζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ειεθηξνιπηηθφ 
ραιθφ θαη ε ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θάζεσλ πξέπεη λα είλαη 300 mm. 

Σν ζχζηεκα ησλ δπγψλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα αληέρεη ζηα 
ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (βξαρείαο δηάξθεηαο θαη θνξπθήο γηα 1 sec). 

1.3.3 πζηήκαηα γείσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα 

Μηα ράιθηλε κπάξα γείσζεο, ζηαζεξά ζηεξεσκέλε ζηελ κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα θαη κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 75 mm

2
 πξέπεη λα δηαπεξλά θαηά κήθνο ηνλ ρψξν ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα 

δηαλνκήο. 

Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή θαη ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο 
ρξεζηκνπνηψληαο βίδεο, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε θαιή ειεθηξηθή επαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
θνκκαηηψλ. 
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Οη πφξηεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ ζθειεηφ ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηψληαο 
εχθακπηεο ράιθηλεο πιεμνχδεο ειάρηζηεο δηαηνκήο 16 mm

2
. Ζ γείσζε ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο πξέπεη 

πάληα λα εμαζθαιίδεηαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζχλδεζήο ηνπ (πεξίπησζε ζπξνκέλνπ 
ηχπνπ). 

Ζ γείσζε ησλ πιαηζίσλ ησλ πεξηζηξνθηθψλ απνδεπθηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ θνξηίνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ζχλδεζή ηνπο κε ην θχθισκα γέησζεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ απηέο νη 
δηαηάμεηο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απφδεπμεο, νπφηε νη  νπιηζκνί  ηνπο ζα πξέπεη λα θνπκπψλνπλ  
ζε εηδηθέο ππνδνρέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην θχθισκα γείσζεο. 

Όια ηα θχξηα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλα κε ηελ γείσζε. 

ε θάζε έλα απφ ηα άθξα ηεο κπάξαο γείσζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιειε ππνδνρή γηα ηελ 
ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηνπ δηθηχνπ γείσζεο ηνπ ππνζηαζκνχ. 

1.3.4 Μαλδαιψζεηο 

ηνλ πίλαθα δηαλνκήο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο κεραληθέο 
καλδαιψζεηο γηα πξνζηαζία απφ ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο, πνπ ζα κπνξνχζαλ  λα 
δηαθηλδπλεχζνπλ  ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πίλαθα. Δηδηθφηεξα: 

1.3.4.1 Πεδία κε δηαθφπηεο ηζρχνο εμαθζνξεηνχρνπ ζείνπ 

Πξέπεη λα θαηαζθεπαζζεί έλα ζχζηεκα ρεηξηδφκελσλ κεραληθψλ καλδαιψζεσλ κεηαμχ ηνπ 
δηαθφπηε ηζρχνο, ηνπ πεξηζηξνθηθνχ απνδεχθηε, ηνπ γεησηή θαη ησλ ζπξψλ ηνπ πίλαθα δηαλνκήο, 
κε ην νπνίν λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαδνρή ησλ ρεηξηζκψλ κε ηελ ζεηξά πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ: 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

 άλνηγκα ηνπ γεησηή (ζέζε OFF) 

 θιείζηκν ηνπ πεξηζηξνθηθνχ απνδεχθηε (ζέζε ΟΝ) 

 αθαίξεζε ηνπ θιεηδηνχ απφ ηνλ απνδεχθηε 

 ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θιεηδηνχ ζηνλ δηαθφπηε ηζρχνο 

 είλαη δπλαηή ε δεχμε ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

ΠΑΤΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο θαη αζθάιηζή ηνπ κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θιεηδηνχ 

 ηνπνζέηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θιεηδηνχ ζηνλ απνδεχθηε 

 άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε 

 θιείζηκν ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο 

1.3.4.2 Πεδία κε απνδεχθηε γξακκήο (δηαθφπηεο θνξηίνπ ή πεξηζηξνθηθνχο απνδεχθηεο) 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓIΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο 

 άλνηγκα ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 
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1.3.4.3 Μνλάδα εηζφδνπ κε δηαθφπηε γείσζεο 

ΘΔΖ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηεο πφξηαο 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηνπ γεησηή 

ΠΑΤΖ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 θιείζηκν ηνπ γεησηή 

 είλαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηεο πφξηαο 

1.3.5 Βαθή 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά γηα ηελ πξνζηαζία απφ θζνξά, ηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ηεο 
θαηαζθεπήο πνπ δελ είλαη γαιβαληζκέλα, πξέπεη λα ππνζηνχλ  θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη βάςηκν 
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 Δλ ζεξκψ ρεκηθή επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο (60/70C) γηα απνκάθξπλζε ιηπαξψλ θαη 
θεξσδψλ νπζηψλ. 

 Γηπιή επεμεξγαζία γηα απνκάθξπλζε θαηάινηπσλ απφ ρεκηθέο επεμεξγαζίεο 

 Φσζθάησζε 

 Απνκάθξπλζε ησλ ρεκηθψλ θαηάινηπσο ηεο πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίαο 

 Αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία 

 ηέγλσκα 

 Ζιεθηξνζηαηηθή βαθή κε επνμηθφ πνιπεζηεξηθφ ρξψκα ζε ζεξκνθξαζία 180C αλάγιπθεο 
ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Ζ εκθάληζε πξέπεη λα είλαη αλάγιπθε. Ζ απφρξσζε ηνπ ρξψκαηνο ζα είλαη RAL 7035 (εζσηεξηθά-
εμσηεξηθά). 

Σν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηειηθνχ ζηξψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη 50 κm. 

Ο βαζκφο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη 8, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε βαζκφ Re2 ηεο Δπξσπατθήο 
θιίκαθαο γηα αληηζθσξηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο (SVENK STANDARD SIS 185111) κε ρξνληθή 
δηάξθεηα 5 εηψλ. 

Οη βακκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν ζπλνρήο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο DIN 53151. 

 

1.3.6 Ζιεθηξνινγηθή θαηαζθεπή 

Κάζε θπςέιε πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα δηαθνπήο πξνζηαζίαο θαη κέηξεζεο φπσο απηά 
πξνδηαγξάθνληαη πην θάησ, αιιά θαη θάζε  άιιν ζηνηρείν θαη  εμάξηεκα ην νπνίν είλαη  απαξαίηεην 
γηα ηελ αζθαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ησλ πηλάθσλ. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο θαη δεχμεο ζα γίλεη απφ ηε κπξνζηά φςε ησλ αληίζηνηρσλ 
θπςειψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη άλνηγκα ηεο ζχξαο, ζα ηνπνζεηνχληαη δε ζε χςνο κεηαμχ 0,5 m θαη 
2,0 m απφ ην δάπεδν. 

Πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δπγνί θάζεσλ απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ 
βακκέλνη ζηα άθξα. Οη κνλσηήξεο θαη φια ηα κηθξνυιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη 
θαηάιιεια λα αληέμνπλ ζηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ειεθηξηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο πνπ κπνξεί 
λα εκθαληζζεί ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Καηάιιειεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ γηα απαγφξεπζε εηζφδνπ 
εξγαιείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο. 
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Κάζε θπςέιε ζα θέξεη θαηάιιειν αθξνδέθηε γείσζεο γηα ηελ ζχλδεζε κε ην δίθηπν γείσζεο 
κεηαιιηθψλ κεξψλ. Γελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο δπγφο γείσζεο, εθφζνλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πίλαθα 
εγγπάηαη ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα κεηαμχ ησλ  θπςειψλ,  ε νπνία ζα επηβεβαησζεί απφιπηα θαηά  
ηελ δηάξθεηα ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ ησλ θπςειψλ. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, θάζε πεδίν ζα δηαηξέρεηαη απφ ράιθηλε κπάξα γείσζεο θαη  ε ζπλέρεηα  
ηνπ θπθιψκαηνο γεο γηα νιφθιεξν ηνλ πίλαθα ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ δηαζχλδεζε ησλ επηκέξνπο 
θπθισκάησλ ηνπ θάζε πεδίνπ, ζην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε γηα ηελ εχθνιε ζχλδεζή ηεο κε ηελ γείσζε νιφθιεξνπ ηνπ ππνζηαζκνχ ρσξίο λα 
απαηηείηαη θακηά απνζπλαξκνιφγεζή ηεο. Ζ δηαηνκή ησλ κπαξψλ πνπ απνηεινχλ ην θχθισκα 
γείσζεο ζα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλε θαηάιιεια ψζηε λα αληέρεη  ην βξαρπθχθισκα ζχκθσλα κε ην 
IEC 62271-200. 

Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ βξίζθνληαη θαλνληθά ππφ ηάζε, ζα κνλψλνληαη απφ ηα κεηαιιηθά 
πεξηβιήκαηα κε κνλσηήξεο απφ ρπηή ξεηίλε, θαηάιιεινπο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο εληάζεηο 
βξαρπθπθιψκαηνο. 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο ηεξκαηηθέο ζπλδέζεηο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ 
θαισδίσλ κέζεο ηάζεο ζε φιεο ηηο θπςέιεο. Οη ππνδνρέο γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο 
ζα είλαη θαηάιιειεο λα δερζνχλ κνλνπνιηθά αθξνθηβψηηα θαισδίσλ μεξνχ ηχπνπ. 

Σα αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ κέζεο ηάζεο πξνβιέπνληαη ηχπνπ εζσηεξηθψλ ρψξσλ  
κε πιηθφ ζθξάγηζεο ησλ άθξσλ απφ ρπηή ξεηίλε θαη ζα είλαη απξφζβιεηα απφ πγξαζία θαη ζθφλε. 
Δπίζεο ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ δηαζηαχξσζε αγσγψλ, 
απνγχκλσζε ησλ άθξσλ θαη λα αθήλνπλ ηηο ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 
αγσγψλ. Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα κε ηξφπν ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επρεξή πξνζπέιαζή 
ηνπο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε επέκβαζεο ζε άιια ηεξκαηηθά θηβψηηα. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε κε ηελ νπνία λα κελ κπνξεί λα αλνίμεη ε ζχξα ηεο θπςέιεο φηαλ ν 
θχξηνο δηαθφπηεο είλαη ζε ζέζε “ΔΝΣΟ”, ζα αλνίγεη κφλν φηαλ είλαη ζε απφδεπμε. 

Μεραληθέο αιιειαζθαιίζεηο ζα εκπνδίδνπλ ηελ πξνζπέιαζε πξνο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο 
θπςέιεο ππφ ηάζε, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη απνκνλσζεί πιήξσο ν ρψξνο απηφο. ηηο θπςέιεο 
εηζφδνπ ε επίζθεςε ζα γίλεηαη κφλν κεηά απφ δηαθνπή ηεο παξνρήο ηεο ΓΔΖ θαη ζα αλαξηεζεί 
ζρεηηθή πηλαθίδα. πζθεπέο πνπ απαηηνχλ ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε δελ κπνξεί λα βξίζθνληαη 
ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΖ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαθνπήο θαη γείσζεο ζα είλαη θαηάιιεια καλδαισκέλα, ψζηε λα εκπνδίδεηαη 
νπνηνζδήπνηε ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο. Θα θέξνπλ επίζεο ζχζηεκα ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ γεησηή. 

Όιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ κέζεο ηάζεο ζα είλαη ζεηξάο κφλσζεο 20 Ν θαηά VDE 111 εθηφο αλ 
απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

 
Ζ ζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη ε ηξνθνδφηεζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο ζα γίλεη κε 
κνλνπνιηθά θαιψδηα N2 x SY ή N2 x S2Y πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζην θάησ κέξνο θάζε θπςέιεο ζε 
ηξία κνλνπνιηθά αθξνθηβψηηα. 

Δηδηθφηεξα, αλάινγα ηε ιεηηνπξγία ηεο, γηα θάζε θπςέιε ηνπ πίλαθα Μ.Σ. πξνβιέπεηαη θαη‟ 
ειάρηζην ν παξαθάησ εμνπιηζκφο. 

1.3.6.1 Κπςέιε εηζφδνπ απφ ΓΔΖ 

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

 Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

 Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

 Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή 
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 Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

 Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm
2
 

 Σξία αιεμηθέξαπλα γξακκήο 21 kV / 10 kA. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο πέξαλ ηνπ 
παξαπάλσ ππνρξεσηηθνχ. 

1.3.6.2 Κπςέιε ηξνθνδνζίαο κεηαζρεκαηηζηή 

(1) Με αζθαιεηναπνδεχθηε θνξηίνπ 

Θα πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή. 

- Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή. Σν 
άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κπνπηφλ. 

- Σξεηο βάζεηο αζθαιεηψλ 200 Α κε ηηο αληίζηνηρεο αζθάιεηεο (κε νλνκαζηηθή έληαζε 
πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ ππφ πξνζηαζία Μ/). Ζ ηήμε κηαο αζθάιεηαο ζα 
πξνθαιεί ην άλνηγκα ηνπ απνδεχθηε θνξηίνπ. 

- Μεραληθή έλδεημε ηεγκέλεο αζθάιεηαο. 

- Πελίν εξγαζίαο. 

- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 95 mm2 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

(2) Με απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο (Α.Γ.Η.) 

Πεξηιακβάλεη ηνλ  θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630 Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

- Υεηξνθίλεην κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνδεχθηε θνξηίνπ θαη ην γεησηή. 

- Απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε ρεηξνθίλεην 
κεραληζκφ ιεηηνπξγίαο, βνεζεηηθέο επαθέο θαη πελίν εξγαζίαο. 

- Σξεηο Μ/ έληαζεο κε δηπιφ ηχιηγκα ζην δεπηεξεχνλ, έλα γηα κέηξεζε θαη έλα γηα 
πξνζηαζία. 

- Ζιεθηξνλφκν (Ζ/Ν) πξνζηαζίαο ςεθηαθνχ ηχπνπ πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
ππεξθφξηηζεο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ζθάικαηνο γεο (πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξέο γηα 
ηελ Ζ/Ν ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή).  

- Γεησηή θαισδίσλ 24 kV, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε δπλαηφηεηα δεχμεο ζην 
βξαρπθχθισκα 

- Δπηπιένλ θηβψηην εμνπιηζκνχ ρακειήο ηάζεο ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ ζα 
ηνπνζεηεζεί ν Ζ/Ν πξνζηαζίαο. 
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- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm2 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

(3) Με απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο (Α.Γ.Η.) θαη ελζσκαησκέλν Ζ/Ν πξνζηαζίαο 

Πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην εμνπιηζκφ πνπ αθνινπζεί: 

- Σξηπνιηθέο κπάξεο ραιθνχ 630Α 

- Απνδεχθηε θνξηίνπ 24 kV, 630 Α, 50/125 V, 16 kA/1 sec ζε θνηλφ θέιπθνο κε γεησηή 

- Σξεηο αηζζεηήξεο ξεχκαηνο ελζσκαησκέλνπο ζηνλ Α.Γ.Η. 

- Ζιεθηξνλφκν πξνζηαζίαο ελζσκαησκέλν ζηνλ Α.Γ.Η. πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
ππεξθφξηηζεο, βξαρπθπθιψκαηνο θαη ζθάικαηνο γεο. 

- Γεησηή θαισδίσλ 24 kV, 50/125 V, 16 kA/1 sec κε δπλαηφηεηα δεχμεο ζην 
βξαρπθχθισκα. 

- Σξεηο ρσξεηηθνχο θαηακεξηζηέο ηάζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. 

- Καηάιιειεο ππνδνρέο γηα ζχλδεζε θαισδίσλ κέρξη 240 mm2. 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ Μειέηε ζα θαζνξίδεηαη ηπρφλ πξφζζεηνο εμνπιηζκφο πνπ 
απαηηείηαη. 

1.3.7 Πξνζηαζία ππνζηαζκψλ απφ ζθάικαηα 

Με ηελ πξνζηαζία ησλ ππνζηαζκψλ απφ ζθάικαηα επηδηψθεηαη ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ  απφ  εζθαικέλνπο  ρεηξηζκνχο 
ησλ νξγάλσλ δηαθνπήο ή απφ έιιεηςε έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα αλψκαιεο θαηαζηάζεηο. 

Δπί ησλ πελίσλ εξγαζίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζηελ θπςέιε ηξνθνδνζίαο ηνπ Μ/ ζα επελεξγνχλ 
νη ζπζθεπέο πξνζηαζίαο (π.ρ. πελίν BUCHHOLZ, ζεξκφκεηξν κεηαζρεκαηηζηή δηαλνκήο θηι.). 

Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ  ζα είλαη  θαηάιιεια γηα 
ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πηλάθσλ κέζεο θαη ρακειήο 
ηάζεο. 

Όιεο νη ειεθηξηθέο ή ειεθηξνκαγλεηηθέο καλδαιψζεηο ζα παξακέλνπλ ζηελ ζέζε πνπ βξίζθνληαη 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο βνεζεηηθήο παξνρήο πνπ ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηνπ 
ππνζηαζκνχ. 

Ζ καλδάισζε ησλ ειεθηξνθίλεησλ νξγάλσλ δηαθνπήο - δεχμεο ζα ελεξγνπνηείηαη κφλνλ εθφζνλ  
ην αληίζηνηρν πελίν καλδάισζεο ελεξγνπνηεζεί (ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ VDE 010 ). 

 

1.3.8 Έιεγρνο θαη δνθηκέο 

1.3.8.1 Γνθηκέο ηχπνπ 

Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά ηχπνπ απφ αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ (πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλα απφ δηεζλή νξγαληζκφ) θαη‟ 
ειάρηζην γηα ηηο δνθηκέο πνπ αθνινπζνχλ. 

 δνθηκή αληνρήο ζε θξνπζηηθή ηάζε (impulse dielectric tests) 

 δνθηκή αληνρήο ζε ηάζε βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο (power frequency dielectric tests) 

 δνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο (temperature-rise tests) 

 δνθηκή αληνρήο ζε έληαζε βξαρείαο δηάξθεηαο (short-time withstand current tests) 

 δνθηκέο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηνηβαξφηεηαο (mechanical operating tests) 
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 επαιήζεπζε ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο (verification of the degree of protection) 

 επαιήζεπζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο (verification   of electromagnetic 
compatibilty) 

 επαιήζεπζε ηθαλφηεηαο θιεηζίκαηνο θαη δηαθνπήο (verification of making and breaking 
capacity) ησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο. 

1.3.8.2 Γνθηκέο ζεηξάο 

Οη δνθηκέο ζεηξάο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα αλαθέξεη φηη εθηειέζηεθαλ θαη‟ ειάρηζην νη 
αθφινπζεο δνθηκέο φπσο νξίδεη ην IEC 62271-200. 

 δνθηκή αληνρήο ζε ηάζε βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο (power frequency dielectric test) 

 δηειεθηξηθή δνθηκή ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ειέγρνπ (dielectric test on auxiliary and 
control circuit) 

 επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηαο ζπξκαηψζεσλ (verification of the correct wiring) 

 δνθηκή κεραληθήο ιεηηνπξγίαο (mechanical operation tests) 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πξηλ νη πίλαθεο ηεζνχλ ππφ ηάζε, ζα ειεγρζεί ε 
ζσζηή ζπλδεζκνινγία ησλ πηλάθσλ, ε ειεθηξηθή ζπλέρεηα ησλ θπςειψλ θαη ε χπαξμε γείσζεο. 
ηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο ηίζεληαη ππφ ηάζε, ειέγρεηαη ε θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη νη ελδείμεηο  
ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 

1.3.9 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - πηζηνπνηεηηθά 

Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία, γηα 
έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

i. Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ κέζεο 
Σάζεο θαη ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ  

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο ζην έξγν, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 
ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ  Μέζεο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο  
θαη ζπληήξεζεο νιφθιεξνπ ηνπ Τπνζηαζκνχ. 

 

2. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ 
 

2.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ησλ ειεθηξηθψλ 
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.). 

ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πεξηιακβάλνληαη ν Γεληθφο Πίλαθαο δηαλνκήο Υακειήο 
Σάζεο (Γ.Π.Υ.Σ.) θαη νη πίλαθεο δηαλνκήο πνπ εγθαζίζηαληαη φπνπ ππάξρνπλ νκαδνπνηεκέλεο 
θαηαλαιψζεηο αλά είδνο ρψξνπ ή αλά είδνο θαηαλαιψζεσλ ζχκθσλα κε ηε Μειέηε θαη ηηο Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο. 

Οη πίλαθεο ζα είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα – ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 
«verified assemblies», ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξφηππν IEC 61439-1 θαη IEC 61439- 
2. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή έληαζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο 

 χζηεκα δηαλνκήο ηξηθαζηθφ + γείσζε + νπδέηεξνο ή κνλνθαζηθφ 
+ γείσζε + νπδέηεξνο 
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 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 400 V (10%) ή 230 V 

 Σάζε κφλσζεο θχξησλ δπγψλ 1.000 V 

 Σάζε δνθηκήο 2.500 V 

 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 Hz (-4%, +2%) 

 χζηεκα γείσζεο TN (ή TT, IT) 

 Σάζε βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 24 V DC γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη απ‟ 
επζείαο κε ην PLC θαη/ή 230 V AC γηα ηα ινηπά 
θπθιψκαηα 

 Αληνρή ζε ξεχκα βξαρπθπθιψκαηνο 

(kΑrms/sec) ζην ζεκείν πνπ δίδεηαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα (πίλαθαο αθξνδεθηψλ) 

25 kA θαη‟ ειάρηζηνλ θαη ζχκθσλα κε ηα κεγέζε 
πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ κειέηε 
επηιεθηηθφηεηαο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο 
βξαρπθπθισκάησλ Υ.Σ. 
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Ο πίλαθαο ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο Νέαο 
Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Ζ ζήκαλζε “CE” πξέπεη λα βξίζθεηαη πάλσ ζηελ πηλαθίδα 
αλαγλψξηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην πάλσ 
Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”. Δπίζεο ν θαηαζθεπαζηήο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηελ θαηαζθεπή-ζπλαξκνιφγεζε 
πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
επηηπρψο νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο. 

 

2.2 Τλικά 

Όινη νη πίλαθεο ζα είλαη ελφο θαηαζθεπαζηή ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ν εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο 
(πιηθά πηλάθσλ) πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη 
κφλν νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. 

 

2.2.1 Γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο 

Ο γεληθφο απηφκαηνο δηαθφπηεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 25 kΑ ηνπιάρηζηνλ, γηα ηάζε 
400 V κε ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία επηιεγκέλα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή, ζχκθσλα κε 
ηα πξφηππα IEC 60947.2 θαη IEC 60157.1. 

Κάζε γεληθφο δηαθφπηεο εγθαηαζηάζεσο ζα θέξεη ηε ζρεηηθή έλδεημε θαη ζα δηαθξίλεηαη απφ ηνπο 
άιινπο δηαθφπηεο κε θαηάιιειν ρξψκα ή άιιν πξφζθνξν κέζν, ψζηε λα εληνπίδεηαη εχθνια ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο. 

Όηαλ ζε έλα ρψξν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο γεληθνί δηαθφπηεο, ζα ηνπνζεηείηαη ζηνλ 
θαζέλα πηλαθίδα ελδεηθηηθή ηεο εγθαηαζηάζεσο ή ηνπ ηκήκαηνο πνπ απηφο ειέγρεη. 

Ο γεληθφο δηαθφπηεο ελφο γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεδίν, 
απνκνλσκέλνο απφ ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ ηνπ πίλαθα θαη ζα είλαη επηζθέςηκνο εθ ησλ 
έκπξνζζελ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο ζπλδέεηαη απεπζείαο, (ρσξίο ελδηάκεζν 
κέζν άκεζεο απηφκαηεο δηαθνπήο) πξνο ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηνπ κεηαζρεκαηηζηνχ, ν γεληθφο 
δηαθφπηεο ή ζα είλαη απηφκαηνο ζπξφκελνπ ηχπνπ ή (εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ) ζα πξνηάζζν- 
ληαη ακέζσο ηεο εηζφδνπ ηνπ δηαθφπηνπ αζθάιεηεο πςειήο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο (H.R.C.) θαη ζηηο 
ηξεηο θάζεηο θαη αθαηξεηά ζηνηρεία απνκνλψζεσο. 

ην πεδίν εηζφδνπ (φπνπ εθαξκφδεηαη) ζα ηνπνζεηνχληαη κφλν ηα εηζεξρφκελα θαιψδηα 
ηξνθνδνζίαο. ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε θαισδίσλ δηαλνκήο. 

ε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ν γεληθφο δηαθφπηεο ζα ηνπνζεηείηαη  ζε  χςνο ηνπιάρηζηνλ  
900 mm απφ ηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

2.2.2 Απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ 

Ζ πξνζηαζία θηλεηήξσλ απφ βξαρπθχθισκα ζα επηηπγράλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο 
θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζπληνληζκφο κε ζπζθεπέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 2, φπσο νξίδεηαη 
απφ ην πξφηππν IEC 60947-4.1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο γηα πξνζηαζία θηλεηήξσλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 θαη 60947-2 ή κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ κειψλ 
(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1θαη 2), ήηνη: 

 ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α, κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) 

 ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 690 V AC (50/60 Hz) 

 ζα πξέπεη λα  είλαη  θαηάιιεινη  γηα  απφδεπμε,  φπσο  νξίδεηαη  απφ  ηνπο  θαλνληζκνχο  
IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

 ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε νξηδφληηα ή θάζεηε 
ζηήξημή ηνπο, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ απφδνζή ηνπο 

 ζα είλαη δπλαηφλ λα ηξνθνδνηνχληαη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο άθημεο είηε ηεο αλαρψξεζεο 
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 ζα πξέπεη λα έρνπλ θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ  EN 60335-1)  
κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. 

Όινη νη θηλεηήξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθνχο απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελε ζεξκηθή 
θαη ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία θαη ηηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο επαθέο (ζήκαλζε πηψζεο 
ζεξκηθνχ, βξαρπθπθιψκαηνο θαη δηαθφπηεο θιεηζηφο) ψζηε λα ππάξρεη απφιπηε πξνζηαζία φρη 
κφλν απφ ππεξθφξηηζε θαη βξαρπθχθισκα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο DIN VDE 0110– 
0660 θαη IEC 292-1. 

Ο θάζε δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα δίλεη ζε μερσξηζηέο αλεμάξηεηεο επαθέο ηελ ζήκαλζε φηη: 

 έρεη αλνίμεη 
 

 έρεη πέζεη ιφγσ ζεξκηθνχ, 

Δίλαη δεθηφο θαη δηαθφπηεο πνπ δελ έρεη ζε αλεμάξηεηε επαθή ην ζεξκηθφ αιιά ηφηε ζα πξέπεη  
κεηά ην ξειέ ηζρχνο λα ηνπνζεηεζεί ηδηαίηεξν ζεξκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ θηλεηήξα κε μερσξηζηέο 
αλεμάξηεηεο επαθέο γηα ηε ζήκαλζε. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα πην θάησ θαηαζθεπαζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 γηα κέγηζηε αζθάιεηα, νη επαθέο ηζρχνο ζα πξέπεη λα είλαη κέζα ζε πεξίβιεκα απφ 
ζεξκναλζεθηηθφ πιηθφ, αλεμάξηεηεο απφ άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο, 
ην ζψκα, ε κνλάδα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα. 

 ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε δπλαηφηεηα αθφπιηζεο ζε ζθάικα πνπ 
ζα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Όινη νη πφινη ζα  πξέπεη  λα  
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαηά ην θιείζηκν, άλνηγκα θαη αθφπιηζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχληαη απφ κία ιαβή 
πνπ επθξηλψο απνδεηθλχεη ηηο ηξεηο δπλαηέο ζέζεηο: θιεηζηφο (ΟΝ), αλνηθηφο (OFF) θαη 
αθφπιηζε (TRIPPED). 

 γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27 
πξέπεη: 

- ν κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο λα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε ε ιαβή λα είλαη ζηε ζέζε OFF (O) 
κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη απνρσξηζκέλεο 

- ζηε ζέζε OFF ε ιαβή λα δείρλεη ηελ θαηάζηαζε απφδεπμεο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα κπνξνχλ λα δερζνχλ ζηε ζέζε 
«απφδεπμεο» εμάξηεκα θιεηδψκαηνο 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα δηαζέηνπλ έλα κπνπηφλ αθφπιηζεο, 
«push to trip», γηα έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ησλ πφισλ 

 ε νλνκαζηηθή έληαζε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε, ην κπνπηφλ αθφπιηζεο, ε αλαγλψξηζε ηνπ 
θπθιψκαηνο αλαρψξεζεο θαη ε έλδεημε ηεο ζέζεο ηεο επαθήο, πξέπεη λα είλαη επθξηλψο 
νξαηέο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε απφ ηελ πξφζνςε, κέζσ ηνπ κπξνζηηλνχ κέξνπο ή ηεο 
πφξηαο ηνπ πίλαθα 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή ηθαλφηεηα 
πεξηνξηζκνχ ησλ ξεπκάησλ. Ζ ειεθηξηθή αληνρή ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο  
θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεηαη απφ ηα IEC 60947-2, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  5 
θνξέο ην ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

 ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ λα εμνπιηζζνχλ 
κε έλα πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην φπνπ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εχθνια κία επαθή δεχμεο 
(κε επηθάιπςε) 

 νη απηφκαηνη δηαθφπηεο πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνη, ψζηε 
λα εγθαζίζηαληαη κε αζθάιεηα επί ηφπνπ ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα φπσο πελία εξγαζίαο ή  
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έιιεηςεο ηάζεο θαη βνεζεηηθέο επαθέο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα: 

 ζα είλαη απνκνλσκέλα απφ ηα θπθιψκαηα ηζρχνο 

 φια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηχπνπ «snap-in», κε θιεκνζεηξέο 

 φια ηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θνηλά γηα φιε ηελ γθάκα ησλ δηαθνπηψλ 

 

 βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφληκα πάλσ  ζην  
πιαίζην ηνπ δηαθφπηε θαζψο θαη πάλσ ζην ίδην ην βνεζεηηθφ εμάξηεκα 

 ε πξνζζήθε ησλ βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα απμάλεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 
απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κέρξη 2 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππε- 
ξεληάζεσο θαη έλαληη δηαθνπήο θάζεσο. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 2 kW θαη κέρξη 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε 
ηξηπνιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν ππεξεληάζεσο, έλαληη δηαθνπήο θάζεσο θαη ξπζκηδφκελα καγλεηηθά 
ηπιίγκαηα. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηξηθαζηθφ ειεθηξνλφκν πξνζηαζίαο 
θηλεηήξσλ. 

Κηλεηήξεο κε νλνκαζηηθή ηζρχ κεγαιχηεξε ησλ 75 kW ζα πξνζηαηεχνληαη κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
πξνζηαζίαο θηλεηήξνο. Ζ κνλάδα απηή ζα πεξηέρεη έλα ηζνδχλακν ζεξκηθφ θχθισκα, αζξνηζηηθφ 
ησλ απσιεηψλ ζηδήξνπ θαη ραιθνχ ηνπ θηλεηήξα. Βάζεη ησλ απσιεηψλ απηψλ ζα παξάγεη ηε 
ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηλεηήξα θαηά ην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο, ηεο ιεηηνπξγίαο 
θαη ηεο ςχμεσο. Ζ κνλάδα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή απηή θαη θαηά ηε δηαθνπή 
ηεο ξεπκαηνδνηήζεσο θαη λα αλαιακβάλεη πάιη ζην ζσζηφ ζεκείν ηεο θακπχιεο κφιηο ε 
ειεθηξνδφηεζε απνθαηαζηαζεί. Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή θακπχιε πξέπεη λα επηδέρεηαη ξχζκηζε, 
ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα, σο εμήο: 

i. Πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηψζεσο (1,50 – 1,15 Ηn) 

ii. Πξνζηαζία έλαληη ζθάικαηνο πξνο γε (0,1 – 0,35 Ηn) 

iii. Πξνζηαζία έλαληη δηαθνπήο θάζεσο (2 – 3 sec) 

iv. Πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθθηλήζεσο θαη ελψ ν θηλεηήξαο δελ 
έρεη αξρίζεη αθφκε λα πεξηζηξέθεηαη (stalled rotor)(50 ms ζε 6–10 Ηn) 

v. Πξνζηαζία επηηπρνχο εθθηλήζεσο έλαληη πηψζεσο ζεξκηθψλ 

Θα δηαζέηεη έλα θεληξηθφ ειεθηξνλφκν πνπ ζα δηεγείξεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηηο πεξηπηψζεηο, 
ππεξθνξηίζεσο, δηαθνπήο κίαο θάζεσο θαη ζθάικαηνο πξνο ηε γε. 

2.2.3 Απηφκαηνη (ηειερεηξηδφκελνη) δηαθφπηεο αέξνο (ACB) 

Απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο 
ή ίζεο κε 630 Α. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947.2 ή ζε η- 
ζνδχλακα  πξφηππα  ησλ  ρσξψλ  –   κειψλ   Δπξσπατθήο   Έλσζεο   (VDE 0660,   BS 4752, 
UTE C63120). Σα πηζηνπνηεηηθά ηθαλφηεηαο δηαθνπήο γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο αέξνο 
ζα δηαηίζεληαη γηα ηα παξαπάλσ πξφηππα αλάινγα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε. 

Σν πεδίν ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ δηαθνπηψλ ζα θαιχπηεη ην κέγηζην θνξηίν ιεηηνπξγίαο, ζα 
είλαη ηξηθαζηθνί, νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο 400 V, ζπρλφηεηνο 50 Ζz γηα θαηεγνξία θνξηίσλ 
AC-3 θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη θαηεγνξίαο ρξήζεσο Β, ζα έρνπλ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα 
δηαθνπήο ζε βξαρπθχθισκα φρη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο ζε βξαρπθχθισκα 
θαη ζα είλαη θαηεγνξίαο ππεξηάζεσο IV ζχκθσλα κε IEC 947-1- Πίλαθαο Ζ1. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ζπληεξεζνχλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί  ε ζπληήξεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξηθήο δηάξθεηαο  
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δσήο  ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξα απφ 12.500 θχθινπο κέρξη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 1.600 Α, 
10.000 θχθινπο κέρξη ηα 4.000 Α θαη 5.000 θχθινπο γηα άλσ ησλ 4.000 Α. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηχπνπ κε ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα ειαηήξηνπ. Ο ρξφλνο 
θιεηζίκαηνο ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ή ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 70 ms. 

 
Οη επαθέο ζα πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα κε ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ρξήζεο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα ελδεηθηηθφ πνπ ζα επηηξέπεη 
ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ θζνξάο ρσξίο κεηξήζεηο ή εηδηθά φξγαλα. Οη θινγνθξχπηεο ζα είλαη 
αθαηξνχκελνη θαη εμνπιηζκέλνη κε κεηαιιηθά θίιηξα. 

Θα επηηξέπεηαη ε απνζχλδεζε ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλνίγεη ε πφξηα ηνπ 
πίλαθα. Οη ηξεηο πηζαλέο ζέζεηο (ζχλδεζε, απνζχλδεζε, «test») ζα αλαγλσξίδνληαη ελδεηθηηθά. 

Θα παξέρεηαη κεραληζκφο θιεηδψκαηνο έηζη ψζηε λα είλαη αδχλαην ην άλνηγκα ηεο πφξηαο εθφζνλ 
ν δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ζχλδεζεο». Θα παξέρνληαη κνλσκέλα θαιχκκαηα ζηα 
εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα ηκήκαηα ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο θαη ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ. 
Δπηπιένλ έλαο κεραληζκφο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε ζχλδεζε θηλεηνχ κέξνπο ζηνλ 
δηαθφπηε κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο απφ απηήλ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο. 

Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη ηάζεο 230 V AC. Θα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 
πάλσ ζηνλ δηαθφπηε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεραληζκνχ θφξηηζεο ηνπ ειαηεξίνπ κε κνηέξ 
ηειερεηξηζκνχ ρσξίο ξπζκίζεηο ή ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ (εθηφο απφ θαηζαβίδη). 

Σα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα ηκήκα ηνπ δηαθφπηε ζην νπνίν θάησ απφ 
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαλέλα κεηαιιηθφ κέξνο δελ ζα πξέπεη  λα έξρεηαη  ζε επαθή κε ην 
θχθισκα ηζρχνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζα είλαη δπλαηφ λα γίλνληαη απφ ηελ πξφζνςε ηνπ απηφκαηνπ 
δηαθφπηε αέξνο. 

Σα εμαξηήκαηα, νη δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ,  ηα πελία ειιείςεσο ηάζεσο, νη βνεζεηηθέο επαθέο θαη 
νη ινηπνί κεραληζκνί πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη εχθνιε 
ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε. 

Οη κεραληθέο ελδείμεηο ζηελ πξφζνςε ηνπ δηαθφπηε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηηο θάησζη πιεξνθν- 
ξίεο: 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα 

 «ΟΝ» (νη επαθέο ηζρχνο θιεηζηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο έηνηκνο λα θιείζεη 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα θνξηηζκέλα – δηαθφπηεο κε έηνηκνο 

 «OFF» (νη επαθέο ηζρχνο αλνηθηέο), ειαηήξηα απνθνξηηζκέλα 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ρακειήο ηάζεσο ζα θέξνληαη κέζα ζε ρπηή ζήθε ή ζα είλαη αλνηθηήο 
θαηαζθεπήο κέζα ζε κεηαιιηθή ζήθε. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεδία πηλάθσλ θαη ζα εμαζθαιίδεηαη 
βαζκφο πξνζηαζίαο απηψλ ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε, ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα 
κέξε ηνπ (πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη επίηεπμε βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ δηαθφπηε. 

Ζ νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα δηαθνπήο, ζε βξαρπθχθισκα δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζηάζκε 
βξαρπθπθιψκαηνο ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ππφ ηελ πιήξε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηξνθνδνηήζεσο. 

Οη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη αλεμαξηήηνπ ηχπνπ κε ρεηξνθίλεηε ή ειεθηξηθή 
θφξηηζε (ηάλπζε) ησλ ειαηεξίσλ θαη ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ζηε ζέζε «Δθηφο» 
(OFF). 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη ζπξφκελνπ ηχπνπ. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο κε ρπηφ 
πεξίβιεκα ζα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Κάζε πφινο απηφκαηνπ δηαθφπηε κε ρπηφ πεξίβιεκα, ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα δηκεηαιιηθφ 
ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία έλαληη ππεξεληάζεσο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν γηα πξνζηαζία 
έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη κέζσ θνηλνχ θνκβίνπ 
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θαη ζα αληηζηαζκίδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα φκνηα ζεξκηθά θαη καγλεηηθά ζηνηρεία 
πξέπεη λα είλαη ελαιιάμηκα, εθηφο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά. 

Ο ειεθηξνθίλεηνο κεραληζκφο ηνπ απηφκαηνπ ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη ππφ ηάζε κέρξη 80% ηεο 
νλνκαζηηθήο ηάζεσο ιεηηνπξγίαο ηνπ πελίνπ ηνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο αέξνο ζα έρνπλ  ηε δπλαηφηεηα «αξγνχ θιεηζίκαηνο» γηα λα δηεπθνιχλεηαη 
ε ζπληήξεζε θαη ε ξχζκηζε ησλ επαθψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν 
φηαλ ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο «ζπξκέλνο» εθηφο. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα 
ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα εηδηθά εξγαιεία. 

Σν ζηαζεξφ ηκήκα ηνπ ζπξφκελνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε αέξα ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε δηαθξάγκαηα 
ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα φηαλ ην θηλεηφ κέξνο ηνπ δηαθφπηε ηίζεηαη εληφο ή εθηφο θαη ζα 
θαιχπηνπλ θαη ζα πξνζηαηεχνπλ, ηηο ζηαζεξέο επαθέο πξνο ηελ πιεπξά ησλ δπγψλ θαη πξνο ηελ 
πιεπξά ησλ αλαρσξήζεσλ. Σα δηαθξάγκαηα απηά ζα απνθιείνπλ απνηειεζκαηηθά θάζε επαθή θαη 
πξνο ηελ πιεπξά ησλ δπγψλ θαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ αλαρσξήζεσλ θαη ζα πξνζηαηεχνπλ ηηο 
επαθέο έλαληη ζθφλεο. 

Σα πεδία εηζφδνπ κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο ζα θέξνπλ ηδηαίηεξε δηάηαμε γεηψζεσο. Ζ 
δηάηαμε απηή ζα γεηψλεη ηα αθξνθαιψδηα θαη πξνο ηηο δχν πιεπξέο ησλ απηνκάησλ, ζα 
αλαγξάθνληαη, ε ζπλδεζκνινγία θαη νη νδεγίεο ρξήζεσο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ επίζεο βνεζεηηθέο επαθέο γεηψζεσο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ζπληεξήζεσο. 

Όινη νη ζπξνκέλνπ ηχπνπ απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα θέξνπλ αιιεινκαλδαιψζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 
ζα επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα: 

i. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηνπ κέζα ζην πεδίν ή λα 
απνκνλσζεί απφ απηή εάλ δελ επξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΔΝΣΟ» (closed). 

ii. Ο ρεηξηζκφο ηνπ απηνκάηνπ δηαθφπηε ζα είλαη αδχλαηνο εάλ απηφο δελ είλαη πιήξσο «εληφο» 
ή πιήξσο απνκνλσκέλνο. 

iii. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο δελ ζα κπνξεί λα ηεζεί ζηε ζέζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο πξηλ απν- 
θαηαζηαζνχλ ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα κεηαμχ ηνπ ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ ηκήκαηφο ηνπ. 

iv. Ο απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα κπνξεί λα ηεζεί ζε δηαδηθαζία «αξγνχ θιεηζίκαηνο» θαη λα ιεη 
ηνπξγήζεη ρεηξνθίλεηα κφλν φηαλ επξίζθεηαη πιήξσο «ζπξκέλνο» εθηφο. 

Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εμαγσγή ηνπ απφ ην πεδίν γηα ζπληήξεζε, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα 
εδξάδεηαη ζε έλα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλν ρεηξνθίλεην θνξηίν. 

Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα είλαη αληαιιάμηκε γηα εχθνιε πξνζαξκνγή ζε πηζαλέο αιιαγέο ζηελ 
εγθαηάζηαζε. Θα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ γηα αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ ξεπκάησλ θαη ζα 
ππνινγίδεη ελεξγέο ηηκέο ξεπκάησλ (rms). 

Ζ κνλάδα ειέγρνπ ζα εμαζθαιίδεη ηηο παξαθάησ πξνζηαζίεο: 

 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξέπκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ απαηηείηαη) κε 
ρξνληθή θαζπζηέξεζε. Οη ξπζκίζεηο έληαζεο θαη ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ζα εκθαλίδνληαη  πάλσ  
ζε ςεθηαθή νζφλε. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο αέξνο 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ 
ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε, ηνπ Aλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη 
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ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα 
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.4 Απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζχκθσλα 
κε ηα Πξφηππα IEC 60947-2 ή ηα αληίζηνηρα Πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ Δπξσπατθήο 
Έλσζεο (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή κε ηα Πξφηππα UL 489. Σα πηζηνπνηεηηθά 
ηθαλφηεηαο δηαθνπήο ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη  γηα ηελ  
θαηεγνξία Β  ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλνληζκψλ. Ζ δνθηκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 50% ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο 
κέγηζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (lcu) θαη  ην  νλνκαζηηθφ  ξεχκα  αληνρήο  βξαρέσο  ρξφλνπ  (lcw)  λα  
είλαη  κε  25 kA/0,5 sec. Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθή ηάζε 
ιεηηνπξγία  690 V – 50 Hz θαη νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο 750 V – 50 Hz. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα κπνξεί λα είλαη βπζκαηηθνχ ηχπνπ ή ζπξνκέλνπ ζε θνξείν 
ηξηπνιηθνί ή ηεηξαπνιηθνί. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ σο 630Α ζα πξέπεη λα είλαη θαηεγνξίαο Α κε 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία (lcs) ίζε κε ηελ  ηθαλφηεηα δηαθνπήο κεγίζηνπ  βξαρπθπθιψκαηνο 
(lcu) ζε φιν ην εχξνο ηάζεο ιεηηνπξγίαο γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 250 Α θαη έσο ηα 500 V γηα 
κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθέο εληάζεηο. Θα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα απφδεπμε, φπσο νξίδεηαη 
απφ ηνπο θαλνληζκνχο IEC 60947-2, παξάγξαθνο 7-27. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ απφ 630Α έσο 1600Α ζα πξέπεη λα είλαη 
θαηεγνξίαο Β ησλ θαλνληζκψλ κε ηθαλφηεηα δηαθνπήο ζε ιεηηνπξγία βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) θαη ην 
νλνκαζηηθφ ξεχκα αληνρήο βξαρέσο ρξφλνπ (Icu) λα είλαη 25 kΑ/0,5 sec (εθηφο ησλ απηφκαησλ 
δηαθνπηψλ ηχπνπ πεξηνξηζηή ξεχκαηνο). 

Γηα ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ άλσ ησλ 1600 Α ζα πξέπεη ε ηθαλφηεηα 
δηαθνπήο κεγίζηνπ βξαρπθπθιψκαηνο (Icu) λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην αλακελφκελν ξεχκα 
βξαρπθχθισζεο (Isc) ζην ζεκείν ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ πξννξίδεηαη, εθηφο αλ ν 
αλάληε απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ζχκθσλα κε ην IEC 947-2 
Παξάξηεκα  Α. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
νξηδφληηα ή θάζεηε ζηήξημε, ρσξίο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ  απφδνζε ηνπο. Θα πξέπεη λα είλαη 
δπλαηή ε αληίζηξνθε ηξνθνδνζία ηνπ  απηφκαηνπ δηαθφπηε ηζρχνο ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο 
ηνπ  έσο ηα 500 V AC. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο – ηαρείαο απφδεπμεο, κε ηε 
ιεηηνπξγία κεραληθά αλεμάξηεηε απφ ηελ ιαβή ρεηξηζκνχ ψζηε λα εκπνδίδνληαη νη επαθέο λα 
παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο ππεξθφξηηζεο ή βξαρπθχθισζεο. Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε λα θηλεί ζπγρξφλσο φινπο ηνπο πφινπο ελφο πνιππνιηθνχ 
απηφκαηνπ δηαθφπηε ζε πεξηπηψζεηο αλνίγκαηνο, θιεηζίκαηνο ή αθφπιηζεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη απφ κία ιαβή ε νπνία ζα δείρλεη επθξηλψο 
ηηο ηξεηο θχξηεο ζέζεηο ηεο ζπζθεπήο: ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία (ON), ζπζθεπή εθηφο ιεηηνπξγίαο 
(OFF), ζπζθεπή ζε αθφπιηζε (TRIPPED). Δθφζνλ απαηηείηαη, ν απηφκαηνο δηαθφπηεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνο κε πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε ε ιαβή ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε  
λα δείρλεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ επαθψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έλδεημε ζεηηθήο 
απφδεπμεο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα πεξηνξηζκνχ 
ηνπ ξεχκαηνο. Γηα βξαρπθπθιψκαηα, ε κέγηζηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε I

2
t ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

ζε: 

 10.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο έσο 250 Α 
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 5.000.000 A
2
s γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο ξεχκαηνο 400 Α έσο 630 Α 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηηξέπνπλ πςειή απφδνζε γηα ηελ ηερληθή ηεο εληζρπκέλεο 
πξνζηαζίαο (cascading) κε ηε ρξήζε ζηελ αλαρψξεζε απηνκάησλ δηαθνπηψλ  ηζρχνο θιεηζηνχ 
ηχπνπ ή κηθξναπηνκάησλ δηαθνπηψλ ξάγαο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, νη νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη ίζεο κε 
ηηο νλνκαζηηθέο εληάζεηο ησλ κνλάδσλ ειέγρνπ ηνπο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επηιεθηηθή 
ζπλεξγαζία γηα νπνηνδήπνηε ξεχκα ζθάικαηνο έσο ηνπιάρηζηνλ 35 Ka rms, κε νπνηνδήπνηε 
απηφκαην δηαθφπηε ζηελ αλαρψξεζε κε νλνκαζηηθή έληαζε κηθξφηεξε ή ίζε κε ην 0,4 ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άθημε. Ζ ειεθηξηθή αληνρή 
ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ, φπσο νξίδεη  ν θαλνληζκφο IEC 60947-2, ζα 
πξέπεη  λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 3 θνξέο ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε απφ ηνπο θαλνληζκνχο. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ζα έρνπλ δηπιή κφλσζε ζηελ πξφζνςε επηηξέπνληαο έηζη ηελ επηηφπνπ 
εγθαηάζηαζε βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνκνλσζεί ε ζπζθεπή. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ (MCCB) ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πεδία πηλάθσλ θαη  
ζα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ30 απφ ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ δηαθφπηε ηζρχνο (φηαλ 
απηφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηνλ πίλαθα), βαζκφο πξνζηαζίαο ΗΡ20 γηα ηα ππφινηπα κέξε ηνπ 
(πιελ ησλ αθξνδεθηψλ) θαη δπλαηφηεηα επίηεπμεο βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ54 απφ ηελ κπξνζηηλή 
πιεπξά ηνπ δηαθφπηε κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο πξνζαξκνγήο. 

Όια ηα βνεζεηηθά ειεθηξηθά εμαξηήκαηα, φπσο πελίν εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζε θαη 
βνεζεηηθέο επαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ εχθνια 
ζηνλ απηφκαην δηαθφπηε. Όια ηα ειεθηξηθά βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ζα έρνπλ ελζσκαησκέλνπο 
αθξνδέθηεο ειέγρνπ. 

Οη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο σο 250 Α ζα πξέπεη λα 
δηαζέηνπλ ζεξκνκαγλεηηθή κνλάδα ειέγρνπ (ζεξκηθή γηα πξνζηαζία ππεξθφξηηζεο, καγλεηηθή γηα 
πξνζηαζία βξαρπθιψζεσο) ή ελαιιαθηηθά ειεθηξνληθή. 

Οη δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 630 Α ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ειεθηξνλη- 
θή πξνζηαζία. Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο θαλνληζκνχο 
IEC 60947-2, παξάξηεκα F (κέηξεζε rms ηηκψλ ξεχκαηνο, ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα θηι). 
Όια ηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζίεο έσο 125

o
C. 

Οη ειεθηξνληθέο θαη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελεο θαη ζα είλαη 
δπλαηή ε πξνζαξκνγή θαιπκκάησλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηπραίαο επέκβαζεο ζηηο ξπζκίζεηο. Οη 
ξπζκίζεηο πξνζηαζίαο ζα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο πφινπο ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε. 

Οη ζεξκνκαγλεηηθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 ξπζκηδφκελε ζεξκηθή πξνζηαζία 

 ζηαζεξή καγλεηηθή πξνζηαζία γηα νλνκαζηηθέο εληάζεηο έσο 100 Α 

 ξπζκηδφκελε καγλεηηθή πξνζηαζία (5 έσο 10 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε)  γηα 
νλνκαζηηθέο εληάζεηο κεγαιχηεξεο απφ 100 Α 

 δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ νπδεηέξνπ 

 ε ηηκή ξχζκηζεο ηεο αθφπιηζεο ζα είλαη ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ ή έλα πνζνζηφ απηήο ηεο 
ηηκήο (γεληθά 50% ηεο ξχζκηζεο ησλ θάζεσλ). 

Οη ειεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηr κε βήκαηα απφ 40% έσο 100% ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) κε ξπζκηδφκελε ηηκή Ηm απφ 2 έσο 10 θνξέο ηε ζεξκηθή 
ξχζκηζε Ηr θαη δπλαηφηεηα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο αληίδξαζεο ζε βξαρπθχθισκα 
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 ζηηγκηαία πξνζηαζία (INST) κε ξχζκηζε ζηαζεξή κεηαμχ 12 σο 19 θνξέο ην Ηn, αλάινγα ηεο 
νλνκαζηηθήο έληαζεο 

 νη ηεηξαπνιηθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκίζεηο 3 ζέζεσλ γηα πξνζηαζία 
νπδεηέξνπ: κε πξνζηαηεπφκελνο νπδέηεξνο-πξνζηαζία νπδεηέξνπ ξπζκηζκέλε ζην 50% 
απηήο ησλ θάζεσλ-πξνζηαζία νπδεηέξνπ κε ξχζκηζε ίζε κε απηή ησλ θάζεσλ. 

Γηα δηαθφπηεο έληαζεο κεγαιχηεξεο απφ 630 A, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο έιεγρνπ 
ζα είλαη ηα εμήο: 

 Πξνζηαζία καθξνχ ρξφλνπ (LT) ξπζκηδφκελε ζε βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη κε 
ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 Πξνζηαζία βξαρέσο ρξφλνπ (ST) ξπζκηδφκελε ζε πνιιαπιάζηα βήκαηα ηεο νλνκαζηηθήο 
έληαζεο θαη κε ξπζκηδφκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

 ηηγκηαία πξνζηαζία (INST) ξπζκηδφκελε έσο 15 θνξέο ην νλνκαζηηθφ ξεχκα θαη κε ζέζε 
OFF. 

 Δμνπιηζκφο “test”- ζηνηρείν γηα έιεγρν ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ 

 Δπίζεο ζα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο έλαληη ζθάικαηνο γεο (εθφζνλ 
απνθηείηαη) κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξνκεζεχεη ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θιεηζηνχ ηχπνπ 
ζπλνδεπφκελνπο κε ηηο νδεγίεο απφζπξζεο – απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ 
ηνπο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπο. Οη ελ ιφγσ νδεγίεο κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Θα ελζσκαηψλνληαη 
ζηα Σεχρε Οδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα 
παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.5 Γηαθφπηεο θνξηίνπ 

Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947-1 θαη 
60947-3 ή ηα αληίζηνηρα πξφηππα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (UTE, 
BS, VDE) κε ηα πην θάησ θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 690 V / 50 Hz 

 Ολνκαζηηθή θξνπζηηθή ηάζε 8 kV 

 Ολνκαζηηθή έληαζε βξαρέσο ρξφλνπ (Icw γηα 1 sec), σο εμήο: 

- Ολνκαζηηθή έληαζε (A) Icw (kA) 

- σο 80 3 

- 80 – 160 6 

- 250 8,5 

- 400 – 630 12 

- 800 25 

- 1.000 – 1.250 35 

- 1.600 – 2.500 50 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζην πξφηππν IEC 68230 θχθινο Σ2 (δεζηφ θαη πγξφ 
πεξηβάιινλ). 

Θα δηαηίζεληαη ζε δπν ηχπνπο πιαηζίσλ κε 3 ή 4 πφινπο αληίζηνηρα. 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ είλαη ηα εμήο: 
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 Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ηαρείαο δεχμεο– 
απφδεπμεο θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην πξφηππν IEC 60947-3, παξάγξαθνο 2-12. Όινη νη 
πφινη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπδεηέξνπ ζα πξέπεη λα  ιεηηνπξγνχλ  ηαπηφρξνλα 
θαηά ην άλνηγκα-θιείζηκν ζχκθσλα κε ην IEC 60947-3. 

 Θα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλφηεηα απφδεπμεο ζχκθσλα κε IEC 60947-3 παξ. 7-27. Ο 
κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε ην ρεηξηζηήξην λα  
κπνξεί λα είλαη ζηελ ζέζε OFF κφλνλ εάλ νη επαθέο ηζρχνο είλαη φιεο αλνηθηέο. Οη 
δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα κπνξνχλ λα δέρνληαη έλα εμάξηεκα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην γηα ηελ 
ζέζε απφδεπμεο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα είλαη δηπιά κνλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα πξνζαξκφδνληαη 
δχν βνεζεηηθέο επαθέο. 

 Οη δηαθφπηεο θνξηίνπ ζα αλαθέξνληαη ζε θαηεγφξηα ρξήζεο AC 23 A ρσξίο κείσζε 
απφδνζεο ζηα 440 V AC γηα ηα κεγέζε σο 80A θαη ζηα 500 V AC γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 
δηαθφπηεο σο 400 A. Γηα ηνπο δηαθφπηεο θνξηίνπ πάλσ απφ ηα 1000 Α ζα αληαπνθξίλνληαη 
ζηελ θαηεγφξηα ρξήζεο AC 22 ρσξίο κείσζε ηεο απφδνζεο ζηα 415 V AC. 

Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ δηαθνπψλ θνξηίνπ πξέπεη απηνί λα εγθαζίζηαληαη είηε ζε 
ζπκκεηξηθή ξάγα είηε ζε πιάηε πίλαθα. Σν πεξηζηξνθηθφ ρεηξηζηήξην ζα δηαηίζεηαη ζηελ  πξφζνςε 
ή πιεπξηθά κε δπλαηφηεηα πξνέθηαζεο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο. 

Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξθνξηίζεσλ ή βξαρπθπθισκάησλ ζα δηαζθαιίδεηαη απφ ηνλ αλάληη 
απηφκαην δηαθφπηε ηζρχνο κε βάζε ηνπο πίλαθεο επηινγήο πνπ ζα δίλνληαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 

2.2.6 Ζιεθηξνληθέο κνλάδεο ειέγρνπ ζηξνθψλ θηλεηήξσλ (inverters) 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα θαη λα 
ζπκθσλνχλ κε ηα πην θάησ πξφηππα: 

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδν 4 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδν 3 (ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα EMC) 

 IEC 1800-3/EN 61800-3 γηα πεξηβάιινλ βηνκεραληθφ ή δεκφζηνπ ηνκέα 

 ΔΝ 50178 γηα ρακειή ηάζε 

 IEC 68-2-6 γηα αληνρή απφ δνλήζεηο θαη IEC 68-2-27 γηα αληνρή απφ ζνθ 

 IEC 664-1 θαη ΔΝ 50718 γηα βαζκφ 2 αληνρήο ζε κέγηζηε πεξηβαιινληηθή κφιπλζε 

 Low Voltage Derective 73/23/EEC κε ηξνπνπνηήζεηο 

 Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζα έρεη ηελ έγθξηζε θαηά UL θαη CSA 

Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ξεπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία IGBT ή άιιε θαιχηεξε πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη εμ‟ ίζνπ κηθξέο παξακνξθψζεηο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηηο ηάζεο. 

Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ησλ νκαιψλ εθθηλεηψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 380V / 415V, 
ζπρλφηεηαο 48 σο 63 Hz, κε ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο ηάμεο ηνπ 0,95 γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο 
ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη θαλνληθά ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. Σν 
πε- δίν ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα θαιχπηεη ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ θηλεηήξσλ ησλ  νπνίσλ  ηε 
ιεηηνπξγία ζα ξπζκίδεη. 

Ο ξπζκηζηήο ηαρχηεηαο ζηεγάδεηαη ζε θηβψηην ρσξίο θίλδπλν ηπραίαο επαθήο, ελψ φιεο νη κνλάδεο 
κε βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα πξνζαξκφδνληαη βπζκαησηά. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
ζήκαλζε CE θαη πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Σα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  
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κνλάδσλ πνπ αθνξνχλ ηελ έμνδν πξνο θηλεηήξα, ηηο εηζφδνπο – εμφδνπο ειέγρνπ, ηηο δπλαηφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο, ηηο πξνζηαζίεο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ αμηφπηζηε θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα πην θάησ: 

 Έμνδνο θηλεηήξα: 3 Φάζεηο, 0V έσο ηάζε δηθηχνπ, ζπρλφηεηαο 0 έσο 250 Ζz κε ρξφλν 
επηηάρπλζε θαη ρξφλν επηβξάδπλζεο 0,1 έσο 1.800 sec. 

 Δίζνδνη /  Έμνδνη  ειέγρνπ:  Γχν  πξνγξακκαηηδφκελεο  αλαινγηθέο  είζνδνη,  ηάζεσο  
0/2...10 V, εληάζεσο 0/4...20 mA κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 60 ms, αλάιπζε 

0,1%, αθξίβεηα ±1%. Μία πξνγξακκαηηδφκελε αλαινγηθή έμνδνο έληαζεο 0/4...20 mA. Σξεηο 
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 24 V DC, κε ρξφλν απφθξηζεο ≤ 9 ms. Γχν 
πξνγξακκαηηδφκελεο ςεθηαθέο έμνδνη  ηχπνπ  ξειέ  ηάζεο ιεηηνπξγίαο 12 έσο 250 V AC /  
30 V DC. Ρειέ εμφδνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ελδείμεηο θαηαζηάζεσλ (αθφπιηζε ιφγσ 
ζθάικαηνο, νκαιή εθθίλεζε, πξνεηδνπνίεζε ζεξκηθνχ θιπ). 

 Βνεζεηηθέο ηάζεηο: 10 V DC, 10 mA γηα ρξήζε κε γξακκηθά πνηελζηφκεηξα. 

 Γπλαηφηεηεο: Πεξηνξηζκφο ξεχκαηνο θαη ζπρλφηεηαο, δχν ξπζκηδφκελεο ξάκπεο εθθίλεζεο 

–ζηάζεο, ιεηηνπξγία PID, εθθίλεζε ζε ζπγρξνληζκφ κε πεξηζηξεθφκελν θνξηίν  (Flying start), 
πέληε πξνγξακκαηηδφκελεο ζηαζεξέο ηαρχηεηεο, αληηζηάζκηζε IR, αληηζηάζκηζε νιίζζεζεο. 

 Πξνζηαζίεο: Τπεξθφξηηζε κεηαηξνπέα, αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο κεηαηξνπέα, 
βξαρπθχθισκα ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα, ππέξηαζε δηθηχνπ, απψιεηα θάζεο δηθηχνπ, 
ππεξθφξηηζε θηλεηήξα, κεραληθφ κπινθάξηζκα θηλεηήξα, ζθάικα σο πξνο γε. 

Όιεο νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ζα επηζεκαίλνληαη κε ιπρλίεο θαη κέζσ ξειέ εμφδσλ 
ηνπ επεμεξγαζηή ζα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ σο ςεθηαθέο είζνδνη ζην δίθηπν απηνκαηηζκνχ. Όζνλ 
αθνξά ηεο ελδείμεηο θαη ινηπέο ζεκαηνδνηήζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζήκαλζεο 
ηεο ζέζεο ππφ ηάζε θαη γεληθνχ ζθάικαηνο. 

Οη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζθαικάησλ ζα εκθαλίδνληαη ζε ςεθηαθή νζφλε. 

Ο inverter ζα έρεη κέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο πεξηβάιινληνο 40C θαη κέγηζηε πγξαζία 90% 
θαη ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απφ -15% έσο +10% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα κπνξεί λα απνδίδεη 
ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ γηα φιε ηελ θιίκαθα ξχζκηζεο ηεο ζπρλφηεηαο απφ 30-100% ηεο 
νλνκαζηηθήο ζπρλφηεηαο (50 Hz). 

Δθφζνλ απαηηείηαη απφ ηε Μειέηε νη ξπζκηζηέο ζηξνθψλ ζα πεξηιακβάλνπλ δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο κε βηνκεραληθά δίθηπα ή πξνγξακκαηηδφκελνπο ινγηθνχο ειεγθηέο. 

Οη κνλάδεο ειέγρνπ ζπρλφηεηαο ζα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν εθθηλεηήο αλαζηξνθήο. Δπηπιένλ, ζα δηαζέηνπλ ζηελ 
είζνδν πελίν πεξηνξηζκνχ ησλ αξκνληθψλ θαη ησλ αηρκψλ θαζψο θαη θίιηξν ειεθηξνκαγλεηηθήο 
ζπκβαηφηεηαο (Radio Interference Suppression Filter RFI) απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Οη κνλάδεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ ςεθηαθφ ζήκα γηα λα μεθηλνχλ θαη λα ζηακαηνχλ 
ηνλ θηλεηήξα θαη λα ηνλ νδεγνχλ ζε φπνηα ζπρλφηεηα έρεη ξπζκηζηεί. 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζα ζπλνδεχεη απηνχο κε γξαπηέο νδεγίεο ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζεο νη νπνίεο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζηα «Σεχρε Οδεγηψλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» ηνπ έξγνπ, ηα νπνία νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα παξαδψζεη ζηελ 
Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

2.2.7 Ζιεθηξνλφκνη 

2.2.7.1 Ζιεθηξνλφκνη πξνζηαζίαο 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξνζηαηεχνληαη έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο ή ππεξεληάζεσλ κέζσ 
ειεθηξνλφκσλ νη νπνίνη ζα ελεξγνπνηνχλ ηνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ρακειήο ηάζεσο. 
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Ο Αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνηεηλφκελα απφ απηφλ κέζα πξνζηαζίαο ζπκθσλνχλ κε ηηο 
απαηηή- ζεηο ηεο ΓΔΖ. 

Όινη νη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ IEC 60255. Θα 
είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. 

Οη ειεθηξνλφκνη ζα είλαη θαηάιιεινη γηα λα εξγάδνληαη κε ην ξεχκα ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 
θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο επαθέο θαη αθξνδέθηεο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο 
απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη ελδείμεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηε ζχλδεζήο ηνπο κε ηα 
ζπλεξγαδφκελα εμσηεξηθά θπθιψκαηα. 

Γηα ιφγνπο δνθηκψλ ζα είλαη δπλαηή ε εχθνιε, κέζσ βπζκαηηθψλ αθξνδεθηψλ, ζχλδεζε κε 
αλεμάξηεηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ή εληάζεσο. Γηαθνπή ή απνζχλδεζε νπνηαζδήπνηε 
κφληκεο θαισδίσζεο δελ επηηξέπεηαη. 

2.2.7.2 Ζιεθηξνλφκνη ηζρχνο 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο (ειεθηξνλφκνη ηζρχνο) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1, 60947-4 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ–κειψλ ηεο Δ.Δ.  (VDE 
0660, BS 5424, NFC 63-110) ή θαλνληζκνχο UL/JIS. 

Οη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο αέξνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ 
ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25...400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε 
κφλσζεο ζα είλαη 1000 V AC (50/60 Hz) θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC ή DC.  
Όινη νη ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα. 

Οη ειεθηξνλφκνη ηζρχνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο σο 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 
δηαηίζεληαη ζε 3 ή 4 πφινπο αλάινγα ηε Μειέηε. Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα 
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,85 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ κεραληθή 

δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 5.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –5C έσο 

55C. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δέρνληαη κπινθ βνεζεηηθψλ θαη ρξνληθψλ επαθψλ. 

2.2.7.3 Βνεζεηηθά ξειέ 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο (βνεζεηηθά ξειέ) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 
θαλνληζκνχο IEC 60947-1 ή ζε ηζνδχλακνπο θαλνληζκνχο ρσξψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. (VDE 0660,  
BS 4794, NFC 63-140). Θα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο ιεηηνπξγίαο κέρξη 660 V AC, ελψ ηα φξηα 
ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ρξήζεο ζα πξέπεη λα είλαη 25-400 Hz. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα 
εί- λαη 690 V θαη ε νλνκαζηηθή ηάζε ειέγρνπ 12 έσο 660 V AC θαη 12-60 V DC. Όινη νη βνεζεηηθνί 
ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη πιήξσο ηθαλνί λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα. 

Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα είλαη νλνκαζηηθήο έληαζεο Ith=10 A θαη ζα δηαηίζεληαη 
ζε 4 επαθέο (ζπλδπαζκφο NO θαη NC). Σα φξηα ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηελ ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα 
είλαη 0,5 έσο 1,1 ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο. Οη βνεζεηηθνί ηειερεηξηδφκελνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα 
έρνπλ κεραληθή δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 10.000.000 ρεηξηζκψλ γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 
απφ –5 °C έσο 55°C. 

2.2.8 Υξνληθά αζηέξνο - ηξηγψλνπ 

Σα ρξνληθά ξειέ αζηέξνο – ηξηγψλνπ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθά πεξηνρήο 0,5 έσο 10 sec, 

κατάλληλα για γενική τρήση σε σσστήματα ελέγτοσ και μητανολογικές ευαρμογές. Ζ ηάζε ειέγρνπ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230V AC, 50/60 Hz. Ζ θιεηζηή θαη ε αλνηθηή επαθή δελ ζα θιείλνπλ πνηέ 
ηαπηφρξνλα. 

2.2.9 Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο – Γηαθφπηεο ξάγαο 

2.2.9.1 Μεηαγσγηθνί δηαθφπηεο I-0-II 

Πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα εκθαλή εγθαηάζηαζε θαη ζα δηαζέηνπλ ηφζεο επαθέο NO/NC φζεο 
είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ. 
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2.2.9.2 Γηαθφπηεο ξάγαο 

Οη δηαθφπηεο ξάγαο κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί ή ηξηπνιηθνί (400/230 V – 50 Hz) ζα έρνπλ θαηά 
πξνηίκεζε εμσηεξηθή κνξθή φκνηα κε απηήλ ησλ κηθξναπηφκαησλ δηαθνπηψλ (MCB) επφκελεο 
παξαγξάθνπ. Ζ ζηεξέσζε ηνπο ζα γίλεηαη πάλσ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN κε ηελ βνήζεηα 
θαηάιιεινπ καλδάινπ. Οη ξαγνδηαθφπηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηαθφπηεο ρεηξηζκνχ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηνπο πίλαθεο δηαλνκήο ή ζαλ κεξηθνί δηαθφπηεο θπθισκάησλ νλνκαζηηθήο 
εληάζεσο  σο 160 Α. Σν θέιπθνο ησλ ξαγνδηαθνπηψλ ζα είλαη απφ ζπλζεηηθή χιε αλζεθηηθή ζε 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Οη δηαθφπηεο ξάγαο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 408 θαη 449-1 ή ηζνδχλακα 
πξφηππα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (BS 5419 θαη VDE 0660). Σα ινηπά ηερληθά ραξαθηε- 
ξηζηηθά ηνπο ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Μεραληθή αληνρή Η =        20 – 32 Α     : 300.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α : 150.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

– 100 Α : 100.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Ζιεθηξηθή αληνρή Η = 20 – 32 Α : 30.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

40 – 63 Α : 10.000 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

80 – 100 Α  : 7.500 θχθινη ιεηηνπξγίαο 

 Αληνρή βαξέσο ρξφλνπ: 20 x In / 1 sec 

 πλζήθεο πεξηβάιινληνο: 95% ζρεηηθή πγξαζία ζηνπο 55°C (ηχπνπ 2) 

 Λνηπά ζηνηρεία: Έλδεημε ζεηηθήο απφδεπμεο 

2.2.10 Απηφκαηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB) 

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ απφ ηνπο πίλαθεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφ- 
καηεο αζθάιεηεο (κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο MCB). 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο (MCB) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 
60947-2 ή IEC / EN 60898. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλα- 
γλσξηζκέλν νξγαληζκφ (π.ρ. VDE) θαη ε ζήκαλζε πνηφηεηάο ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο 
ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ζην κνλνγξακκηθφ ζρέδηφ 
ηεο ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα, ηθαλφηεηα δηαθνπήο, 
ηχπνο ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζηηγκηαίαο αθφπιηζεο. 

Οη κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε ζπκκεηξηθή ξάγα DIN πιάηνπο 35 mm 
θαη ζα είλαη κνλνπνιηθνί, δηπνιηθνί, ηξηπνιηθνί, ή ηεηξαπνιηθνί. Οη ηθαλφηεηεο δηαθνπήο ησλ 
δηαθνπηψλ MCB ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ αλακελφκελε ηηκή ζθάικαηνο ζην 
ζεκείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπνπ εγθαζίζηαληαη, εθηφο εάλ κεζνιαβεί άιινο δηαθφπηεο πξνο 
ηελ άθημε (ηερληθή cascading – εληζρπκέλεο πξνζηαζίαο). 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνο κεραληθά απφ ηε ιαβή ρεηξηζκνχ, ψζηε 
λα απνθεχγεηαη νη επαθέο λα παξακέλνπλ θιεηζηέο ζε ζπλζήθεο βξαρπθχθισζεο ή ππεξθφξηηζεο. 
Θα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ”. 

Ο κεραληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε πφινπ ζε έλαλ πνιππνιηθφ κηθξναπηφκαην δηαθφπηε (MCB) ζα 
πξέπεη λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ ηνπ δηαθφπηε θαη φρη κε ηε ιαβή 
ρεηξηζκνχ. Σν ρεηξηζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ “γιψζζαο” (ιαβήο), κε δπλαηφηεηα 
θιεηδψκαηνο. Κάζε πφινο ζα πξέπεη λα έρεη έλα δηκεηαιιηθφ ζεξκηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά 
ππεξθφξηηζεο θαη έλα καγλεηηθφ ζηνηρείν, γηα πξνζηαζία θαηά βξαρπθπθιψκαηνο. Γηα ηελ 
νλνκαζηηθή έληαζε κηθξν-απηφκαηνπ δηαθφπηε παξέρνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πίλαθεο 
επηινγήο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θνξηίνπ θαη ην κέγεζνο απηνχ. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη ηχπνπ 
ζήξαγγνο (ΗΡ 20) ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο άκεζεο επαθήο. 
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Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε επηηφπνπ πξνζαξκνγή βνεζεηηθψλ εμαξηεκάησλ φπσο: πελίν 
εξγαζίαο, πελίν έιιεηςεο ηάζεο, επαθή ON-OFF, επαθή ζεκαηνδφηεζεο αλάγθεο (alarm) ή 
ζπζθεπή  αλίρλεπζεο  ξεχκαηνο  δηαξξνήο  30 mA  ή  300 mA κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ 
απφζηαζε (αθφπιηζε απφ απφζηαζε). 

Οη δηαθφπηεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Γεξκαληθνχο Καλνληζκνχο VDE 0641 θαη 0643, κε 
ραξαθηεξηζηηθά δηαθνπήο θακπχιεο «C» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη 
ξεπκαηνδνηψλ θαη θακπχισλ «C» ή «D» (θαηά IEC / EN 60898) γηα ηα θπθιψκαηα κηθξψλ 
θηλεηήξσλ. Οη απηφκαηεο αζθάιεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα νλνκαζηηθή ηάζε 230 V – 400 V ζε 50 
Hz,  κε ηζρχ δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 3 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ θαη ηζρχ 
δηαθνπήο ηνπιάρηζηνλ 6 kΑ γηα ηα θπθιψκαηα θηλεηήξσλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 947,2. Θα 
είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζεξκηθά ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ ππεξεληάζεηο θαη ειεθηξνκαγλεηηθά 
ζηνηρεία πξνζηαζίαο απφ βξαρπθπθιψκαηα ηα νπνία ζα δηεγείξνληαη απφ εληάζεηο ξεχκαηνο ίζεο 
κε 5- 14 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ «C» θαη 10 - 20 θνξέο ηελ νλνκαζηηθή γηα ηηο ηχπνπ 
«D». Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θχθισλ ιεηηνπξγίαο είλαη 20.000. 

2.2.11 Γηαθφπηεο δηαξξνήο (RCD) 

Γηα ηελ πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ απφ ππεξθφξηηζε ή βιαβψλ έλαληη δηαξξνήο 
πξνο γε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεινη δηαθφπηεο δηαξξνήο (δηαθπγήο έληαζεο). Θα 
ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ ξεπκάησλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπ 

νπδεηέξνπ. Θα πρέπει να μετρούν τα εναλλασσόμενα και παλμικά σσνετή ρεύματα (CBR, τρόπος 

κατασκεσής Α κατά IEC 60947-2). 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61008. Ζ 
ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ε 
ζήκαλζή ηνπ πξέπεη λα είλαη νξαηή πάλσ ζηηο ζπζθεπέο. Σα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε ζπζθεπή ζα 
πξέπεη λα θαίλνληαη ζε κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ πξφηππν: αξηζκφο 
πφισλ, νλνκαζηηθφ ξεχκα ιεηηνπξγίαο, νλνκαζηηθφ ξεχκα δηαξξνήο. 

Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο ηθαλφηεηαο δηαθνπήο θαη απνθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ίζε κε 1,5 kA ηφζν γηα ξεχκα βξαρπθχθισζεο ελεξγψλ αγσγψλ (Im) φζν θαη γηα ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο γεο (Im). 

Σα νλνκαζηηθά ππνζεηηθά ξεχκαηα βξαρπθχθισζεο (Inc θαη Ic) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή ίζα 
κε ην αλακελφκελν ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο (Isc ζχκθσλα κε ην IEC 
60364). Ο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα εγγπάηαη φηη απηέο νη ηηκέο δελ δηαθέξνπλ απφ ηελ νλνκαζηηθή 
ηθαλφηεηα δηαθνπήο ηνπ κηθξναπηφκαηνπ δηαθφπηε πνπ παξέρεη πξνζηαζία έλαληη 
βξαρπθπθιψκαηνο ζην δηαθφπηε δηαξξνήο. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα αθνπιίδνπλ γηα ξεχκαηα ζθάικαηνο κε DC ζπληζηψζεο 
(ηχπνο A ζχκθσλα κε ην IEC 60755). Σν ίδην απαηηείηαη γηα δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ βξίζθνληαη 
κεηά απφ UPS. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηξηθαζηθνχο ξπζκηζηέο ζηξνθψλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ 
B ζχκθσλα κε ην IEC 60755. 

χκθσλα κε ην πξφηππν IEC / EN 60364 φηαλ κηθξναπηφκαηνη δηαθφπηεο ππνδηαλνκήο 
πξνζηαηεχνπλ ξεπκαηνδφηεο γεληθήο ρξήζεο, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δελ  ππεξβαίλεη ηα 20A, 
πξέπεη  λα παξέρνπλ επηπξφζζεηα πξνζηαζία έλαληη άκεζεο επαθήο. Απηέο νη ζπζθεπέο πξέπεη 
λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC / EN 61009 θαη πξέπεη λα έρνπλ νλνκαζηηθφ ξεχκα 
δηαξξνήο 30 mA. 

Οη δηαθφπηεο δηαξξνήο κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε είηε κεραληθά είηε 
ειεθηξηθά. Θα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ: 

 Απιφηεηα ζηελ ζπλαξκνιφγεζε. 

 Ύπαξμε πιήθηξνπ δνθηκήο απφδεπμεο (test), ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 
ηεο κνλάδαο. 
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 Ύπαξμε νπηηθήο έλδεημεο (LED ή άιιεο), ε νπνία θαζηζηά εθηθηή ηελ νπηηθή επηηήξεζε ηεο 
κνλάδαο. 

 Ύπαξμε βνεζεηηθήο επαθήο ζπλαγεξκνχ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε 
ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο ηδηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε 
ηζρχνο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεηαη ε κνλάδα. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο 230V AC ή 400V AC. 

 Γηαθνξηθφ ξεχκα δηαξξνήο 30 mA, 300 mA ή 500 mA ζηαζεξφ ή ξπζκίζηκν (αλάινγα ηελ 
απαίηεζε πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε  νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κέρξη  
160 Α: 0...50 mA, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο κεγαιχηεξε απφ 160 Α: 
0...3 Α. 

 Άκεζε ελεξγνπνίεζε ή ξχζκηζε ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο (αλάινγα ηελ απαίηεζε 
πξνζηαζίαο) σο εμήο: α) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε ξεχκαηνο  κέρξη  160  Α: 
0...0,5 sec, β) Γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε  ξεχκαηνο  κεγαιχηεξε  απφ  160  Α:  
0...1 sec. 

Όινη νη δηαθφπηεο δηαξξνήο ζα πξέπεη λα απηνπξνζηαηεχνληαη απφ αλεπηζχκεηεο δηαθνπέο πνπ 
νθείινληαη ζε καηαβαηηθέο ππεξηάζεηο (θεξαπλνί, δηαηαξαρέο ζην δίθηπν θιπ). 

2.2.12 Αζθαιεηναπνδεχθηεο 

Γηα ηελ πξνζηαζία θπθισκάησλ σο 250 A  είλαη  δπλαηή ε ρξήζε θπζηγγίσλ  ηήμεσο ζχκθσλα κε 
ην πξφηππν IEC / EN 60947-3 ζε θαηάιιειεο αζθαιεηνζήθεο νη νπνίεο ζα αθνινπζνχλ ην πξφηππν 
IEC / EN 60269. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζε πίλαθα, ζα έρνπλ δηάξθεηα δσήο 
ηνπιάρηζηνλ 10.000 δεχμεηο θαη απνδεχμεηο θαη ζα είλαη ησλ θάησζη πεξηγξαθνκέλσλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ: 

Γηα νλνκαζηηθή έληαζε  32 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο  500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα   25 kA 

63 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο 800 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα  25 kA 

100 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο1.000 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 35 kA 

250 A, ηθαλφηεηα δηαθνπήο1.500 A θαη αληνρή ζε βξαρπθχθισκα 50 kA 

Ζ ηθαλφηεηα δηαθνπήο λνείηαη γηα νλνκαζηηθή ηάζε σο 500V, ζπρλφηεηα 40...60Hz θαη ζπλθ = 0,7. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ζα ιακβάλεηαη ππ‟ φςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε γεηηνληθά πιηθά, πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

Σν άλνηγκα ηεο θπζηγγεηνζήθεο ζα γίλεηαη φηαλ δηαθνπεί ην θχθισκα. Όπνπ απαηηείηαη ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη σζηήξεο ψζηε φηαλ θαεί έλα θπζίγγη λα πξνθαιείηαη δηαθνπή φισλ ησλ θάζεσλ. 

2.2.13 Ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εθδφζεσλ ησλ παξαθάησ πξνηχπσλ θαζψο θαη κε ηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο. 

 IEC 60831 Ππθλσηέο ηζρχνο κε ηδηφηεηεο απηνεπνχισζεο γηα A.C. ζπζηήκαηα 
νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη θαη 1 kV. 

 IEC 61921 Ππθλσηέο γηα δηφξζσζε ζπληειεζηή ηζρχνο. πζηνηρίεο ππθλσηψλ 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60439-1 πλαξκνιφγεζε δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ειέγρνπ 
ρακειήο ηάζεο. 
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 IEC 60947 Γηαθνπηηθφο εμνπιηζκφο ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60269 Αζθάιεηεο Υ. Σ. 

 IEC 60289 Πελία 

 UL 810 Ππθλσηέο 

Ο πίλαθαο απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο Υ.Σ. ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη γηα εγθαηάζηαζε ζε πςφκεηξν 
κέρξη θαη 2000 κέηξα. Ζ αληνρή ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ πγξαζία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν IEC 60439-1: 50% πγξαζία θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία 40°C. Ο πίλαθαο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ κε κέγηζην βαζκφ ξχπαλζεο θιάζεο 3, φπσο απηφο νξίδεηαη 
απφ ην πξφηππν IEC 60815 θαη λα ζρεδηάδεηαη ψζηε λα αληέρεη ζηελ κφιπλζε ιφγσ αξκνληθψλ 
θαζψο θαη λα απνθεχγεηαη ε ελίζρπζε ησλ αξκνληθψλ. 

Οη αθφινπζνη θαλφλεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 415 V (γηα  
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ  θνξηίσλ  πνπ παξάγνπλ  αξκνληθέο, είλαη κηθξφηεξε 
ή ίζε ηνπ 15 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) ≤ 5%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V (γηα  
δίθηπν 400 V) εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 15 
θαη 25 % ηεο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 5% ≤ THD(I) ≤ 10%). 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππθλσηέο κε νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 480 V ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ  ζηα 135,  190 ή 215 Hz  
εάλ ε ηζρχο ζε kVA, ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεηαμχ 25 θαη 50 % ηεο 
ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ( 10% ≤ THD(I) ≤ 20%). 

 Λχζεηο θηιηξαξίζκαηνο αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εάλ  ε ηζρχο ζε  kVA,  
ησλ θνξηίσλ πνπ παξάγνπλ αξκνληθέο, είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 % ηεο ηζρχο ηνπ 
κεηαζρεκαηηζηή (THD(I) > 20%). 

Οη ηξηθαζηθέο κνλάδεο ππθλσηψλ  ζα πξέπεη  λα είλαη ρακειψλ  απσιεηψλ, ειεγκέλεο ζχκθσλα  
κε ην πξφηππν IEC 60831 κέξε 1 & 2 θαη ζα απνηεινχληαη απφ κνλνθαζηθά ζηνηρεία. Κάζε 
κνλνθαζηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μεξή κεκβξάλε επηκεηαιισκέλνπ 
πνιππξνππιελίνπ κε ηδηφηεηα απηνεπνχισζεο θαη λα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ πεξίβιεκα. Σν 
πιαζηηθφ πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ηχπνπ V0, απηνζβελφκελν, ζχκθσλα ην πξφηππν UL 810. Θα 
πξέπεη λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα πξνζηαζίαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία 
αζθάιεηα HRC, έλα δηαθφπηε ππεξπίεζεο θαη κηα εζσηεξηθή αληίζηαζε εθθφξηηζεο έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη φηη ν ππθλσηήο ζα εθθνξηίδεηαη ππφ ηάζε ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηα 50 V (κέηξεζε 
ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ ππθλσηή) έλα ιεπηφ κεηά ηελ απνζχλδεζε απφ ηελ παξνρή ηζρχνο. 

Κάζε κνλάδα ππθλσηή ζα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηξεηο αθξνδέθηεο ζχλδεζεο ελψ δελ ζα 
απαηηείηαη ζχλδεζε γείσζεο. 

Σν φξγαλν απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ κε ηθαλφηεηα ειέγρνπ 
ηεο ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο θαηάιιεινπ αξηζκνχ βεκάησλ ππθλσηψλ, κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 
ξειέ ππθλσηψλ. Ζ επηινγή ησλ βεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηελ ηζρχ ηνπ πίλαθα 
απηφκαηεο αληηζηάζκηζεο. 

Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνλφκνη, γηα ηελ κεηαγσγή ησλ ππθλσηψλ εληφο θαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60947 – 4 ελψ ε ηζρχο 
ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία. 

ε πεξίπησζε δηθηχνπ κνιπζκέλνπ ιφγσ αξκνληθψλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, επηπξφ- 
ζζεηα, ζηξαγγαιηζηηθά πελία πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν IEC 60289. 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 38 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

2.2.14 Αληηθεξαπληθά 

Σα αληηθεξαπληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θνληά ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζηνλ γεληθφ 
πίλαθα Υ.Σ., σζηφζν φηαλ ε απφζηαζε απφ ην γεληθφ αληηθεξαπληθφ σο ηνλ επφκελν πίλαθα 
δηαλνκήο είλαη κεγάιε (> 30m) ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξφζζεηα αληηθεξαπληθά γηα 
πξνζηαζία ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αληηθεξαπληθά «θαηάληη» πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε 
ηα αληηθεξαπληθά «αλάληη» πινπνηψληαο κηα επηιεθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ αθφινπζσλ πξνηχπσλ: 

 EN 61643-11       Σχπνο (Class) 1,  Σχπνο 2 θαη Σχπνο 3. Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη    
ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο ρακειήο ηάζεο. Ζ ζπκκφξθσζε ζα 
πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζήκαλζε πνηφηεηαο NF ή ηζνδχλακε 
επάλσ ζηε ζπζθεπή. 

 IEC 61643-1 Γνθηκή: Κιάζεο I, Κιάζεο II θαη Κιάζεο III Έθδνζε 2 (Μάξηηνο 2005): 
Αληηθεξαπληθά πνπ ζπλδένληαη ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 
ρακειήο ηάζεο. 

 IEC 60364-4-44 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 4-443: Πξνζηαζία έλαληη 
ππεξηάζεσλ αηκνζθαηξηθήο πξνέιεπζεο ή απφ αιιαγέο θαηάζηαζεο 
(δεχμε – απφδεπμε) δηαθνπηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 IEC 60364-5-53 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ – Μέξνο 5-534 πζθεπέο γηα πξνζηαζία 
έλαληη ππεξηάζεσλ. 

Σα αληηθεξαπληθά Σχπνπ 2 ζα απνηεινχληαη απφ απνζπψκελα θπζίγγηα, κε κέγηζην ξεχκα 
εθθφξηηζεο 8 kA. Θα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ψζηε πνηέ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1,4 kV κεηαμχ θάζεο  
γεο θαη ην 1,0 kV κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο Uc δελ ζα είλαη  κηθξφηεξε απφ  
340 V κεηαμχ θάζεο γεο θαζψο θαη κεηαμχ θάζεο νπδεηέξνπ. Σν αληηθεξαπληθφ ζα ηνπνζεηείηαη 
έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ αθξνδέθηε γεο ηνπ αληηθεξαπληθνχ θαη ηνπ 
αθξνδέθηε γεο εηζφδνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 15 cm. Δλαιιαθηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
αληηθεξαπληθά κε κεηαιιηθφ πεξίβιεκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο IP 65 (NEMA 4) κε νκνηνγελέο δηζθίν 
βαξίζηνξ κεηαιιηθνχ νμεηδίνπ πηζηνπνηεκέλα απφ UL 1449 (3ε έθδνζε), IEC 61643-1 ed. 2:2005, 
EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή άιιν αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ δηάηαμε ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην ζχζηεκα γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

χκθσλα κε ην EN 61643-11, ην αληηθεξαπληθφ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεχθηε 
(αζθάιεηα), ηνπ νπνίνπ ε αθφπιηζε δε ζα επεξεάδεη ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ζε νπνηνδήπνηε 
θνξηίν πνπ βξίζθεηαη ζηα θαηάληη. Απηφο ν απνδεχθηεο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε κηθξναπηφκαην 
δηαθφπηε, ζε ζπκθσλία κε ην πξφηππν IEC / EN 60898. Ο ζπληνληζκφο/ζπλεξγαζία ηνπ 
αληηθεξαπληθνχ κε ηνλ απνδεχθηε πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηθεξαπληθά αλαγλσξηζκέλα θαηά UL 1449 (3ε έθδνζε) πνπ ιεηηνπξγνχλ 
αζθαιψο ρσξίο εζσηεξηθέο αζθάιεηεο. 

2.2.15 Ρειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο (ζεξκηθά) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα IEC 60947- 
1, IEC 60947-4 ή ζε ηζνδχλακα πξφηππα ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή κε 
ηα πξφηππα UL. 

Ζ νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη  660 V, ελψ ηα φξηα ζπρλφηεηαο ηνπ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο  
ζα πξέπεη λα είλαη απφ 50/60 Hz. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 

Όια ηα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα είλαη πιήξσο ηθαλά λα ιεηηνπξγνχλ ζε ηξνπηθά θιίκαηα θαη 
λα είλαη αληηζηαζκηζκέλα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξηθά. 
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Σα ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαηίζεληαη ζε 3 πφινπο. 

Θα  πξέπεη  λα  δηαηίζεληαη  ζε  2  θιάζεηο  ελεξγνπνίεζεο,   ζχκθσλα  κε   ηνπο   θαλνληζκνχο IEC 
60947–4 (θιάζε ελεξγνπνίεζεο 10,20). 

Ζ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα είλαη απφ –25°C έσο 55°C. 

Θα πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ  αλεμάξηεηα απφ ην 
ξειέ ηζρχνο. 

Σν ξειέ ζεξκηθήο πξνζηαζίαο ζα δηαζέηνπλ: 

 Δχθνιε θαη αθξηβή ξχζκηζε δπλαηφηεηα καλδάισζεο ηεο ξχζκηζεο κε δηαθαλέο 
πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα 

 Δπηινγέα ζέζεο «ρεηξνθίλεηνπ επαλνπιηζκνχ» θαη ζέζε «απηφκαηνπ επαλνπιηζκνχ» 

 εκαηνδφηεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο 

 Λεηηνπξγία «επαλνπιηζκνχ», αλεμάξηεηε απφ ηελ ιεηηνπξγία «start» 

 Λεηηνπξγία «stop» κε δπλαηφηεηα καλδάισζεο 

 Λεηηνπξγία «test» κε πξνζνκνίσζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζεξκηθνχ 

Ζ ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ βνεζεηηθψλ επαθψλ (1NO+1NC) κε lth=5A. 

2.2.16 Μπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ – ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

Σα κπνπηφλ ηειερεηξηζκνχ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζχξεο πηλάθσλ 
ηχπνπ πεδίσλ ζα είλαη δηακέηξνπ νπήο εγθαηάζηαζεο 22 mm θαη βάζνπο 60 mm. Οη ιπρλίεο ζα 
είλαη αίγιεο 24 V DC. Οη πιήξεηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην πξφηππν VDE 0660 κε βαζκφ 
πξνζηαζίαο ΗΡ65. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ πηλάθσλ ηχπνπ πεδίσλ ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ παξεκβνιή 
θαηάιιεισλ αζθαιεηψλ (ηχπνπ ηακπαθέξαο) κε ηηο θάζεηο πνπ ειέγρνπλ. Σν θάιπκκα ησλ ιπρληψλ 
ζα έρεη θφθθηλν ρξψκα θαη ζα θέξεη θαηάιιειν επηληθεισκέλν πιαίζην. ε πεξίπησζε έλδεημεο 
πνιιψλ ιεηηνπξγηψλ (ιεηηνπξγία, ζηάζε, βιάβε θ.ά.) ην θάιπκκα ησλ αληίζηνηρσλ ιπρληψλ ζα 
κπνξεί λα είλαη θφθθηλν, πξάζηλν, πνξηνθαιί θ.ά. Ζ αιιαγή ησλ ιακπηήξσλ ησλ ελδεηθηηθψλ 
ιπρληψλ ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλεηαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε κπξνζηηλή 
κεηαιιηθή πιάθα ησλ πηλάθσλ. 

ηα θπθιψκαηα ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα είλαη ηχπνπ ρακειήο ηάζεσο 
κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή. Γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγάινο ρξφλνο δσήο ησλ ιπρληψλ, απηέο 
δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηάζε κεγαιχηεξε ηνπ 90% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο. 

ηα θπθιψκαηα ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειεο αληηζηάζεηο ζα ζπλδένληαη ελ ζεηξά πξνο ηε 
ιπρλία. 

Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ ειέγρνπ νη ιπρλίεο πξέπεη λα είλαη ηχπνπ ειέγρνπ δηα πηέζεσο (push to  
test) ή ζα πξνβιέπεηαη ζε θάζε πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ θνκβίν ειέγρνπ. 

Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN ζα είλαη ζχκθσλεο κε 
ην πξφηππν IEC 62094-1, ηχπνπ κε θσηνδίνδν (LED). Θα ιεηηνπξγνχλ κε νλνκαζηηθή ηάζε 230 V 
AC ή 12 – 48 V AC/DC. Ζ αληνρή ηνπο ζε θξνπζηηθή ηάζε ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 kV (2 kV γηα 
ελδεηθηηθά 12 – 48 V). Θα δηαζέηνπλ πςειή πνηφηεηα ζηελ απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο 
θσηεηλφηεηαο θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000 h. Ζ θαηαλάισζε ηζρχνο δελ μεπεξλά ην 0,8 
W. 

2.2.17 Όξγαλα κεηξήζεσο 

Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη ηα 
πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 
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Σα φξγαλα κεηξήζεσο γηα πίλαθεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ DIN 43700 θαη DIN 
43718, νη πεξηνρέο κεηξήζεσο ζην DIN 43701 θαη νη αληηζηάζεηο κεηξήζεσο ζην DIN 43703. Ζ 
ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ αληίζηνηρε 
πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε αθξηβείαο ζα αλαθέ- 
ξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20

ν
C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0410. 

Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Κάζε φξγαλν ζα 
έρεη δηάηαμε δηνξζψζεσο ηεο κεδεληθήο ζέζεσο ψζηε ν δείθηεο λα δείρλεη κε αθξίβεηα ηελ κεδεληθή 
ζέζε ζε εξεκία. Ζ ζηήξημε ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη 
ζα εμαζθαιίδεη εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν 
δάπεδν δε ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 2.000 mm. 

Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο HRC θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζα 
πξνζηαηεχνληαη απφ ηδηαίηεξεο αζθάιεηεο έλαληη βξαρπθπθιψκαηνο. 

2.2.17.1 Ακπεξφκεηξα 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ ακπεξνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη: 

i. Θα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ηχπνπ ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm φηαλ  ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ  
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

iii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

2.2.17.2 Βνιηφκεηξα 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ησλ βνιηνκέηξσλ πξέπεη λα είλαη ηα θάησζη: 

i. Θα είλαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζηξεθφκελνπ ζηδήξνπ ή ςεθηαθά, γηα ζπρλφηεηεο 
ιεηηνπξγίαο 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οη δηαζηάζεηο ζα είλαη 96 mm x 96 mm  φηαλ  ηνπνζεηνχληαη ζε ζχξα πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ 
ή 70 mm (πιάηνο) φηαλ ηνπνζεηνχληαη ζε ηππνπνηεκέλε ξάγα DIN. 

iii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη 1,5%. 

2.2.17.3 Ζιεθηξνληθά πνιπφξγαλα 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα νπνία ζα αληηθαζηζηνχλ ηα αλαινγηθά 
φξγαλα κέηξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο αθξίβεηεο 
κεηξήζεσλ θαη λα εθηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο. 

Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Μέηξεζε θαζηθψλ ηάζεσλ (θάζεηο – νπδέηεξνο) κέρξη 275V AC 50/60 Hz. 

 Μέηξεζε πνιηθψλ ηάζεσλ (θάζε – θάζε) κέρξη 475V AC 50/60 Hz. 

 Κιάζε αθξίβεηαο 1,5%. 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 230V AC ή 400V AC. 

 Μέηξεζε ξεπκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο θάζεηο κε ηελ ρξήζε κεηαζρεκαηηζηή έληαζεο. 

 H απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ζε νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (ηχπνο LCD). 

 Να έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ησλ κεηξήζεσλ ζε PLC. 
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2.2.17.4 Μεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC 185, κε ηχιηγκα ζην 
πξσηεχνλ ή δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζα είλαη 
θαηάιιεινη γηα ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ θαη δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηξήζεηο εληάζεσο ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο πάλσ απφ  30 Α  θαη  ζα  είλαη  ζχκθσλα  πξνο  ηηο  πξνδηαγξαθέο  DIN  42600  θαη  
VDE 0414/12.70. 

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εληάζεσο ζα είλαη: 

i. Σν δεπηεξεχνλ πελίν ζα είλαη νλνκαζηηθήο εληάζεσο 5 Α ελψ ην πξσηεχνλ ζα πξέπεη λα 
θαιχπηεη ην άζξνηζκα ησλ θνξηίσλ πνπ εμππεξεηεί. 

ii. Ζ θιάζε αθξίβεηαο ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ πξννξίδνληαη. Δηδηθφηεξα γηα 
ηξνθνδφηεζε κεηξεηψλ, ε απαηηνχκελε θιάζε αθξηβείαο ζα είλαη 1, γηα ηξνθνδφηεζε 
ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ 3 θαη γηα ηξνθνδφηεζε δηαηάμεσλ αζθαιείαο 5, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξε- ηηθά. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο εθηειεί πεξηζζφηεξεο ηεο 
κηαο ιεηηνπξγίεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηεο αλσηέξαο ησλ απαηηνπκέλσλ θιάζεσο αθξηβείαο. 

iii. Ζ κφλσζε ζα είλαη μεξή, γηα εζσηεξηθφ ρψξν, ζχκθσλα πξνο VDE 

iv. Ζ νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα ζα είλαη 50 Ζz 

v. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο έσο 600 V 

vi. Ζ ηάζε δνθηκήο ζα είλαη 3 kV 

vii. Ο ζπληειεζηήο ππεξεληάζεσο Μ5 (-15 % ζπλνιηθφ ζθάικα ζε 5xΗΝ), φπνπ IN ε νλνκαζηηθή 
έληαζε 

viii. Αληνρή βξαρπθπθιψκαηνο Η ζεξκηθή έληαζε: Ith = 60 In 

ix. Γπλακηθή έληαζε: Idyn = 150 In 

x. πλερήο ππεξθφξησζε: 20% 

xi. Κξνπζηηθή ππεξθφξηηζε 60 Ηn (γηα 1 sec) 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο εληάζεσο ζα θέξεη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν ηχ- 
πνο, ε ζρέζε κεηαζρεκαηηζκνχ, ην νλνκαζηηθφ θνξηίν θηι. 

Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο δαθηπιηνεηδνχο ηχπνπ αληί απηψλ κε 
ηχιηγκα. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο εληάζεσο πξέπεη λα αληέρνπλ, ρσξίο βιάβε, ζηελ έληαζε θαη ηνλ ρξφλν 
βξαρπθπθιψκαηνο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη. Ζ σο άλσ 
αληνρή δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ ππφινηπνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πίλαθα. 

Γηα ηελ εχθνιε ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο πξνβιέπεηαη ε 
ηνπνζέηεζε ιπνκέλσλ ζπλδέζκσλ ζε θάζε θάζε ηνπ πξσηεχνληνο. 

2.2.17.5 Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη θαηά IEC 186. Σα ηπιίγκαηα ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ ηάζεσο ζα είλαη εκβαπηηζκέλα θαη ζα κνλψλνληαη κε επνμηθή ρπηνξεηίλε. Θα 
έρνπλ ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ήηνη ιφγν κεηαζρεκαηηζκνχ, νλνκαζηηθή ηάζε εμφδνπ, 
νλνκαζηηθή ηζρχ θηι. ε απφθιηζε απφ ηελ νλνκαζηηθή ηάζε θαη ηζρχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
0,5%. 

Μεηαζρεκαηηζηέο ηάζεσο ρξεζηκνπνηνχκελνη ζε πεδία κέζεο ηάζεσο ζα κπνξνχλ λα 
απνκνλσζνχλ θαη ζα αληέρνπλ ζε θξνπζηηθή ηάζε 75 kV. 

Οη ζηαζεξέο επαθέο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα θαιχπηνληαη απηνκάησο κε δηαθξάγκαηα αζθαιείαο 
φηαλ νη κεηαζρεκαηηζηέο απνδεπγλχνληαη. Σα δηαθξάγκαηα ζα έρνπλ θίηξηλν ρξψκα θαη ζα  
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θέξνπλ ηελ επηγξαθή «ΚΤΚΛΧΜΑ» φηαλ νη επαθέο δεπγλχνληαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ 
ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ. 

Σα πξσηεχνληα ηπιίγκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε  αζθάιεηεο  HRC  ζχκθσλα  κε  ην  πξφηππν  
IEC 60282 θαη καδί κε ηηο θαισδηψζεηο κεηαμχ ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ αγσγψλ ηνπ πξσηεχνληνο 
ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηελ έληαζε βξαρπθπθιψκαηνο ζην ζεκείν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν 
κεηαζρεκαηηζηήο. 

Ζ πξφζβαζε ζηηο αζθάιεηεο ηνπ πξσηεχνληνο ζα είλαη αδχλαηε, αλ δελ  έρεη απνκνλσζεί πιήξσο 
ν κεηαζρεκαηηζηήο απφ ηελ ηξνθνδνηνχζα ην πξσηεχνλ πεγή. 

Σα ηπιίγκαηα ηνπ δεπηεξεχνληνο ζα πξνζηαηεχνληαη επίζεο κε αζθάιεηεο ησλ νπνίσλ ε 
αληηθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη αζθαιήο θαη εχθνιε. 

2.2.17.6 Βαηηφκεηξα 

Οη κεηξεηέο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ε θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην IEC 1036. Ζ αθξίβεηα 
ζα είλαη θιάζεο 2 θαη ζα δηαζέηνπλ νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ έμη ςεθίσλ ζηελ νπνία ζα 
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε kWh. Ζ ζχλδεζή ηνπο ζα γίλεηαη είηε άκεζα 
είηε κέζσ ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ έληαζεο θαηάιιεινπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

2.2.17.7 Χξνκεηξεηέο 

Οη σξνκεηξεηέο ζα είλαη ζχκθσλνη κε ην πξφηππν IEC, κεραληθνχ ηχπνπ, πέληε ηνπιάρηζηνλ 
ςεθίσλ γηα παξάιιειε ζχλδεζε κε ην θνξηίν, θιάζεο αθξίβεηαο 2, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 230V θαη 
νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα 50 Ζz. 

2.2.18 Δπηηεξεηέο ηάζεο 

Οη επηηεξεηέο ηάζεο ζα παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε θαη ζα δίλνπλ ζε ειεχζεξε ηάζεο κεηαγσγηθή 
επαθή ζήκαλζε ηεο αλσκαιίαο. 

Θα επηζεκαίλεηαη ε απψιεηα θάζεο, ε αιιαγή ζηελ αθνινπζία ησλ θάζεσλ, ε αζπκκεηξία θάζεο 
ζε ππφηαζε ζε ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 85 ... 95%, ε αζπκκεηξία θάζεο ζε ππέξηαζε ζε 
ξπζκηδφκελν πνζνζηφ 105 ... 115%, ε ζπκκεηξηθή ππφηαζε θαη ππέξηαζε ζηα ίδηα ξπζκηδφκελα 
πνζνζηά. 

Ζ επηηήξεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαη ηνπ νπδέηεξνπ, ζα ππάξρεη πζηέξεζε, ελψ ε επαθή ζα 
κεηάγεηαη ζε ξπζκηδφκελν κεηά ηελ αλσκαιία ρξφλν 0,1 έσο 10 sec. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλαο επηηεξεηήο πνπ λα εθηειεί φια ηα αλσηέξσ γίλνληαη δεθηνί θαη 
δχν καδί πνπ ζα επηηεινχλ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ. 

 

2.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη κε 
ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ επηζπλάπηνληαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Πέξαλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλνη κε ηα εμήο: 

 Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ 

 Πξφηππα 

- IEC / EN 60909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθπθιψζεσο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

- IEC 61439-1 θαη IEC 61439-2 πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ («routine 
verifications») θαη ζεηξάο («design verifications») ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν. 

 

- IEC 60529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 
ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 
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 Ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πξνζθνκίδνληαη ζην έξγν γηα ηελ ηειηθή ηνπνζέηεζή ηνπο πιήξσο 
πεξαησκέλνη κε ηνλ πεξηερφκελν ζε απηνχο εμνπιηζκφ θαη ηηο εζσηεξηθέο ζπξκαηψζεηο απηψλ 
έηνηκνη γηα ζχλδεζε κε ηα θαιψδηα εηζφδνπ θαη ηηο αλαρσξήζεηο ή δηαλνκέο πξνο  ηνπο  
ππνπίλαθεο ή ηα θνξηία απηψλ. 

Με ηελ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, αζθαιείαο, 
ελδείμεσο θιπ ζα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ  ηνπο  
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο,  ρσξίο κεηαβνιή  
ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα  παξέρεηαη  επίζεο  άλεζε ρψξνπ εηζφδνπ γηα 
ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ. 

2.3.1 Βαζκφο πξνζηαζίαο 

Οη πίλαθεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ θαηά πεξίπησζε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 21, 30, 31, 40, 44 θαη 
55 θαηά IEC 60529 εθηφο απφ φζνπο εγθαζίζηαληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνπλ ειάρηζην βαζκφ πξνζηαζίαο IP 65, ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 60529. Ο βαζκφο 
πξνζηαζίαο ζα δειψλεηαη ζηα πηζηνπνηεηηθά δνθίκσλ ηχπνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ 
πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο κε πιαίζην/πφξηα κε άκεζε 
πξφζβαζε ζην ρεηξηζκφ ηνπ δηαθνπηηθνχ πιηθνχ. O βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα 
έλαληη κεραληθψλ θξνχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ 07, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηα 
πξφηππα IEC 62262 ή EN 62262 (πξψελ IEC/EN 50102). 

2.3.2 Γνκή πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο 

2.3.2.1 Μεηαιιηθά κέξε 

Ζ ζπκπαγήο κεηαιιηθή δνκή είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζηξαηδαξηζηή θαη ειεθηξνζπγθνιιεηή 
ιακαξίλα κε αζεκνθφιιεζε decappe ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη ηχπνπ 
θιεηζηνχ εξκαξίνπ κε ζθειεηφ απφ κνξθνζίδεξν (γσληά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Σν εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθνληαη ηα φξγαλα πξέπεη λα είλαη πξνζζαθαηξεηφ (ηχπνο 
εληαίνπ ηακπιά). Οη κεησπηθέο κεληεζεδέληεο πφξηεο ζα έρνπλ θιεηδαξηά. ηελ  εζσηεξηθή άθξε  
ηεο πφξηαο πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθφ θαλάιη, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθφ 
ιάζηηρν, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1 cm. ην εζσηεξηθφ ησλ πηλάθσλ ζα γίλεη πξφβιεςε  γηα  ηελ  
ζηήξημε ησλ θαισδίσλ πνπ αλαρσξνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηεξηγκάησλ απφ 
γαιβαληζκέλα δηάηξεηα ειάζκαηα. Ζ πίζσ, πιάη θαη πάλσ πιεπξέο ησλ πηλάθσλ πξέπεη λα είλαη 
θιεηζηέο απφ ειεθηξνζπγθνιιεηέο ιακαξίλεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζηεγαλνπνίεζή ηνπο 
απφ λεξφ θαη ζθφλε. Ζ είζνδνο ησλ θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη απφ ηελ θάησ πιεπξά ηνπ 
(πνπ απνηειείηαη απφ κηα κεηαθηλνχκελε κεηαιιηθή πιάθα) ε νπνία είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη 
ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ απνθιείνληαο ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ. Οη πίλαθεο ζα είλαη 
εθνδηαζκέλνη κε θαηάιιειεο κάπεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ππεξπςσζνχλ ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη ε 
παξακηθξή κφληκε παξακφξθσζε ή κεξηθή θαηαζηξνθή ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Ο θάζε 
πίλαθαο ζα απνηειεί έλα εληαίν ζπγθξφηεκα ρσξηδφκελν ζε πεδία θαη ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε χςνπο 10 σο 15 cm. 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά εξκάξηα απφ 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 12/10 πνπ ζηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηεο απφ ιακαξίλα πάρνπο  
15/10, κε αθαηξνχκελα πιατλά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε κία θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν EN 60439-1. H νλνκαζηηθή ηάζε κφλσζεο ζα είλαη 690 V AC θαη ε νλνκαζηηθή αληνρή ζε 
βξαρπθχθισκα ηνπιάρηζηνλ 35 kA. 

Οη ζχξεο ησλ εξκαξίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο αδηαθαλείο ή δηαθαλείο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα 
θέξνπλ ζθιεξπκέλν θξχζηαιιν ειάρηζηνπ πάρνπο 4 mm, επηθνιιεκέλν κε ρπηφ ζηεγαλσηηθφ 
πνιπνπξεζάλεο. 

Οη πίλαθεο ζα βαθνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ππνζηνχλ 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ρξψκα ηνπ νπνίνπ ε απφρξσζε ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
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Όπνπ απαηηνχληαη αλνμείδσηνη πίλαθεο, ε κεηαιιηθή θαηαζθεπή (ζχξεο, κεληεζέδεο, πιάθα 
ζηήξημεο θαη επηθάιπςεο νξγάλσλ θηι.) ζα είλαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, 
κε ειάρηζην πάρνο 1,5 mm 

Ζ θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα κέζα ζ‟ απηνχο φξγαλα δηαθνπήο, ρεηξηζκνχ, 
αζθαιίζεσο, ελδείμεσο θηι., λα είλαη εχθνια πξνζηηά, ηνπνζεηεκέλα ζε θαλνληθέο ζέζεηο θαη λα 
είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο ρσξίο κεηαβνιή ηεο 
θαηαζηάζεσο ησλ παξαθεηκέλσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα 
απάγεηαη ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία 
κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ή γηα ιφγνπο κεηαθνξάο νη πίλαθεο ζα πξέπεη λα 
παξαδνζνχλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηεκάρηα, ζα είλαη θξνληίδα ηνπ Αλαδφρνπ ε κεραληθή 
ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πιεπξψλ θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ εζσηεξηθά 
ησλ πηλάθσλ. 

2.3.2.2 Κχξηνη δπγνί δηαλνκήο 

Ζ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηέζζεξηο δπγνχο ζε νξηδφληηα 
δηάηαμε ζην επάλσ κέξνο ηνπ πίλαθα ή ζε αλεμάξηεην εξκάξην ζε θάζεηε δηάηαμε. Οη δπγνί ζα  
είλαη έλαο γηα θάζε θάζε θαη έλαο γηα ηνλ νπδέηεξν, ζα ηνπνζεηεζνχλ κε νξηδφληηα ηελ κεγάιε 
πιεπξά ηεο δηαηνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε ζπλδέζεσλ, ζα 
κνλσζνχλ κε επνμεηδηθέο ξεηίλεο ή άιιν θαηάιιειν ηξφπν, ζα βαθηνχλ κε ρξψκαηα φκνηα πξνο 
απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ζηνπο άιινπο πίλαθεο θέξνληαο 
ηηο ελδείμεηο R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, αλά 1,50 m πεξίπνπ. Δλαιιαθηηθά ε κπάξα νπδεηέξνπ 
κπνξεί λα είλαη παξάιιειε κε ηελ κπάξα ηεο γείσζεο. 

Οη δπγνί δηαλνκήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ κπάξεο ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ ηχπνπ ΔΣΡ 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ δηαηνκή ησλ θπξηψλ δπγψλ  δηαλνκήο ζα πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα  
ηελ κεηαθνξά ηνπ νλνκαζηηθνχ ξεχκαηνο κέζα ζηα απνδεθηά φξηα  αλχςσζεο  ζεξκνθξαζίαο 
φπσο απηά νξίδνληαη ζην πξφηππν ΔΝ 60439-1 θαη λα αληέρνπλ ηηο ειεθηξηθέο θαη κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο ζε πιήξε ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο. Ζ επηινγή ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κπαξψλ ραιθνχ ζα γίλεη ιακβάλνληαο  ππφςε ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ζπλερνχο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ, 
ηελ αληνρή ζε βξαρπθχθισκα, ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη  ηνλ  βαζκφ 
πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. 

Ζ ζηήξημε ησλ δπγψλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αξηζκνχ κνλσηήξσλ ψζηε λα 
εμαζθαιίδνληαη νη απαηηνχκελεο κνλσηηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ην πιηθφ θαηαζθεπήο 
ησλ κνλσηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε θσηηά θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε απφ 
εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα ζχκθσλα κε ην IEC 60695-2.1 (960

o
C 30 s/30 s). Οη δπγνί ζα 

πξνζηαηεχνληαη έλαληη ηπραίαο επαθήο κε αθαηξνχκελα θχιια δηάθαλνπ πιεμηγθιάο,  
ζηεξεσκέλνπ θαηάιιεια. 

2.3.2.3 Μπάξεο Οπδεηέξνπ – Γείσζεο 

Οη απινί, ελφο πεδίνπ, πίλαθεο ζα θέξνπλ έλαλ αθξνδέθηε γεηψζεσο ή έλα δπγφ γεηψζεσο. 
Μεγάινη πίλαθεο, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεδία, ζα θέξνπλ ζπλερή δπγφ γεηψζεσο, ν νπνίνο ζα 
δηαηξέρεη φιν ην κήθνο ηνπο θαη πξνο ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη φινο ν πίλαθαο. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα ηχπνπ πεδίσλ ζα ηνπνζεηεζεί ε κπάξα γείσζεο θαη ελαιιαθηηθά θαη ε 
κπάξα νπδεηέξνπ ηνπ πίλαθα. Ζ κπάξα ηεο γείσζεο ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίζσλ κε ην ήκηζπ ησλ 
κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 12 mm x 5 mm. Θα ζπλδεζεί αγψγηκα πξνο ηελ 
ζηδεξνθαηαζθεπή ζε φιεο ηηο ζέζεηο ζηήξημεο ηεο, ζα γεησζεί πάλσ ζην δίθηπν γεηψζεσο θαη ζα 
ζπλδεζνχλ κε απηήλ νη αγσγνί γείσζεο ησλ γξακκψλ πνπ αλαρσξνχλ θαζψο θαη ην εζσηεξηθφ 
κέξνο (ηακπιάο) θάζε εξκαξίνπ. Ζ κπάξα γείσζεο ζα είλαη δηάηξεηε ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδέζεσλ πάλσ ηεο θαη ζα βαθηεί κε θίηξηλν ρξψκα. 

Γηα φια ηα μερσξηζηά ζηαζεξά κεηαιιηθά κέξε (δειαδή κεησπηθέο πιάθεο, βάζεηο ζηήξημεο ηνπ 
δηαθνπηηθνχ πιηθνχ, πιεπξηθά κεηαιιηθά θαιχκκαηα θηι.) ζα πξέπεη λα ππάξρεη  ειεθηξηθή 
ζπλέρεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εμαζθαιίδνληαο 
ηελ γείσζε φισλ ησλ ζηαζεξψλ κεηαιιηθψλ κέξσλ ηνπ. 
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ε φια ηα θηλνχκελα κεηαιιηθά κέξε (π.ρ. πφξηεο, αλνηγκέλεο κεηψπεο) ζα  πξέπεη  λα  
ηνπνζεηεζεί αγσγφο πξνζηαζίαο (π.ρ. πιεμίδα γεηψζεσο) δηαηνκήο 6 mm

2
 ζχκθσλα κε ην ΗΔC 

60364-5-54. 

Ζ κπάξα ηνπ νπδεηέξνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ ίδησλ κε απηέο ησλ κπαξψλ ησλ θάζεσλ θαη ζα 
ζπλδένληαη κε απηή νη νπδέηεξνη αγσγνί φισλ ησλ γξακκψλ ηνπ πίλαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
νπδέηεξν. 

2.3.2.4 Δζσηεξηθέο θαισδηψζεηο πηλάθσλ 

Μέζα ζηνλ πίλαθα ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ γίλεηαη κέζα ζε θαλάιηα απφ άθαπζην PVC, φπσο 
νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Ζ κία πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ ζα είλαη θιεηζηή κε πξνζζαθαηξεηέο πιάθεο, 
πξνζαξκνζκέλεο γηα ηελ είζνδν θαισδίσλ. Αλ νη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ είλαη κεγάιεο 
επηηξέπεηαη δηαδξνκή έμσ απφ ην θαλάιη αξθεί απηή λα αζθαιίδεηαη επαξθψο κε ηελ βνήζεηα 
γάληδσλ. Αγσγνί δηαθνξεηηθήο ηάζεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα. 

Ζ εζσηεξηθή δηαλνκή ζα γίλεηαη κε ράιθηλεο κπάξεο επηηξεπφκελεο έληαζεο θαη‟ ειάρηζην ίζεο κε 
απηή ηνπ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ή ηνλ νπνίν ηξνθνδνηνχλ. Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ ή αγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν γηα δηαθφπηεο κε νλνκαζηηθή έληαζε σο  
125 A. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ ρεηξηζκψλ, κεηξήζεσλ, πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ 
πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε ειάρηζηε δηαηνκή 1,5 mm

2
, ελψ απηέο 

ησλ ζεκάησλ πξνο θαη απφ ην PLC πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 1,0 mm

2
. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ θπθισκάησλ ηζρχνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε εχθακπηνπο αγσγνχο κε 
ειάρηζηε δηαηνκή 2,5 mm

2
. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ  δηαηνκψλ  ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ  ππ' φςε 

νη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη θνξηίνπ. 

Απφ ηηο θεληξηθέο κπάξεο ζα ηξνθνδνηνχληαη ηα πεδία κε κνλνπνιηθνχο κνλσκέλνπο αγσγνχο κε 
θαηάιιεια ρξψκαηα (απηά πνπ ηεξνχληαη εληαία γηα ηελ δηάθξηζε ησλ θάζεσλ θαη ηνπ νπδέηεξνπ) 
θαη δηαηνκήο ίζεο ηνπιάρηζηνλ κε ηελ δηαηνκή ηεο εμππεξεηνχκελεο γξακκήο. Οη ζπλδέζεηο πξνο 
ηνπο δπγνχο ζα γίλνληαη κε πεξαζηέο βίδεο αλνμείδσηεο ½ in x 40 mm κε ηελ παξεκβνιή 
αλνμείδσηεο «ξνδέιαο» πξνο ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο ηεο βίδαο θαη αλνμείδσηεο αζθαιηζηηθήο 
ξνδέιαο («γξφβεξ») πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πεξηθφριηνπ. 

Σα ρξψκαηα ησλ κνλψζεσλ ησλ αγσγψλ ζα είλαη φκνηα γηα αγσγνχο ίδααο νλνκαζηηθήο ηάζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Ολνκαζηηθή ηάζε θαισδίνπ Υξψκα θαισδίνπ 

400 V, 230 V AC καχξν 

24 V DC γθξη ή θφθθηλν 

Καιψδην νπδεηέξνπ κπιε 

Καιψδην γείσζεο θίηξηλν ή θίηξηλν/πξάζηλν 

Όια ηα ζεκεία ππφ ηάζε κε ην γεληθφ δηαθφπηε ζηελ αλνηθηή ζέζε, πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη κε 
θηλεηέο ηζρπξέο κνλψζεηο ΗΡ 20 κε απνδεδεηγκέλν απνηέιεζκα, θέξνληαο ην ζπκβνιηζκφ 
"επηθίλδπλν". 

Όινη νη αγσγνί ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη ζηα δχν άθξα ηνπο κε εηδηθή πιαζηηθή 
πεξηηχιημε ζήκαλζεο θαισδίσλ πνπ θέξεη ηελ αξίζκεζε ησλ  αγσγψλ, κε αλεμίηεια γξάκκαηα ή 
αξηζκνχο φκνηα κε ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα. Ζ αξίζκεζε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεη θαη ζηα 
ππφινηπα πιηθά (πελία, επαθέο, φξγαλα ελδείμεσο θαη ρεηξηζκνχ, ξειέ ηζρχνο, απηφκαηνπο 
δηαθφπηεο, ζεξκηθά, βνιηφκεηξα, ακπεξφκεηξα, θιέκκεο θηι.) θαη ζηα δπν άθξα ησλ θαισδίσλ 
θαζψο  θαη ζηα θνπηηά ζχλδεζεο ησλ θηλεηήξσλ. 

 Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ  θάζεηε δηεχζπλζε θαη πξέπεη λα ππάξρεη 
ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα δηακνξθψλνληαη νη αλαγθαίεο θακππιφηεηεο ζηα θαιψδηα. 
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2.3.2.5 πλδέζεηο θαισδίσλ 

Γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ νη πνιχθισλνη αγσγνί ζα  εθνδηάδνληαη  κε  
ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν αθξνδέθηε («θνο»), θαηάιιεινπ κεγέζνπο. 

Όιεο νη είζνδνη θαη έμνδνη θαισδίσλ ζηνλ πίλαθα ζα γίλνληαη κέζσ θαηάιιεισλ αξηζκεκέλσλ 
θιεκκψλ ξάγαο θαηά VDE 0611 teil 01/11.77, ζε ρψξν εληφο ηνπ πίλαθα, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ 
ηειηθή αλάπηπμε ηνπ πίλαθα γηα ηα κειινληηθά κεραλήκαηα. 

Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη κε δηαηξεηνχο αθξνδέθηεο, ειάρηζηεο δηαηνκήο 2,5 mm
2
, κε δηαθξάγκαηα 

φπνπ είλαη απαξαίηεην (π.ρ. ζε ζπλάξηεζε ησλ δηαθφξσλ ηάζεσλ ιεηηνπξγίαο). Οη θιέκκεο πξέπεη 
λα είλαη αξηζκεκέλεο. ηηο ζπλδέζεηο ησλ θιεκκψλ πνπ  βξίζθνληαη  ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
πίλαθα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο κφλν αγσγφο ζε θάζε θιέκκα. Οη θιέκκεο πξέπεη λα είλαη ηνπ 
ηχπνπ πνπ ε βίδα πίεζεο πηέδεη ζε πξνζηαηεπηηθφ ιακάθη (ή  παξφκνην) θαη φρη απ΄ επζείαο ζηνλ 
αγσγφ. Σα ρξψκαηα ησλ θιεκκψλ ζα είλαη ηα αθφινπζα: 

Δίδνο θιέκκαο ρξψκα 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 400 V, 230 V κπεδ 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ 24 V DC, αλαινγηθψλ 
ζεκάησλ 

θφθθηλε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ νπδεηέξνπ κπιε 

θιέκκα ζχλδεζεο θαισδίνπ γείσζεο θίηξηλε ή θίηξηλε/πξάζηλε 

2.3.2.6 Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ΓΠΥΣ 

ηνλ Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο ζα ππάξρνπλ αληηζηάζεηο γηα αθχγξαλζε ηνπ πίλαθα (ζα 
ελεξγνπνηνχληαη απφ έλαλ πγξνζηάηε) θαη αλεκηζηήξεο γηα ηελ  ςχμε ηνπ  (ζα ελεξγνπνηνχληαη  
απφ έλα ζεξκνζηάηε) θαη εζσηεξηθά θσηηζηηθά, έλα γηα θάζε πεδίν, ηα νπνία ζα αλάβνπλ κε έλαλ 
αλεμάξηεην δηαθφπηε πνπ ζα βξίζθεηαη πάλσ ζην θσηηζηηθφ. 

Ζ θαηαζθεπή ζα δηαζθαιίδεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αεξηζκφ, ψζηε λα απάγεηαη ε  εθιπφκελε  
ζεξκφηεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο κε θπζηθή θπθινθνξία κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ 
ηνπ πίλαθα πξνο ηα αλνίγκαηα ηνπ θαιχκκαηνο. 

2.3.2.7 Πεδία 

Σα πεδία ελφο πίλαθα ηχπνπ ηζηακέλσλ πεδίσλ ρσξίδνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο σο  πξνο  ηελ 
ειεθηξηθή ηνπο ζχλδεζε (ζπλδεζκνινγία ηνπο): ην πεδίο ειζόδοσ, ηο πεδίο ηροθοδοζίας κινηηήρων 
(πεδίο εκκινηηών) και ηέλος ηο πεδίο ασηομαηιζμού και οργάνων (ηα νπνία πιεξνχλ φια ηα 

παξαπάλσ): 

Πεδίο ειζόδοσ. Σν πεδίο ειζόδοσ είλαη ην πξψην πεδίν θάζε πίλαθα. 
Απφ ην θάησ κέξνο ηνπ πίλαθα εηζρσξεί ην παξνρηθφ θαιψδην, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ 
πάλσ ζηνλ γεληθφ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα (έλα γεληθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
καγλεηηθά θαη ζεξκηθά ζηνηρεία θαηάιιειν γηα πξνζηαζία θαηαλαιψζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πίλαθα απφ ππεξθφξησζε θαη βξαρπθχθισκα) ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ πεδίνπ. 
Σν επάλσ κέξνο ηνπ δηαθφπηε ζπλδέεηαη κε ηηο κπάξεο ραιθνχ, θαηάιιεισλ δηαηνκψλ θαη 
ρξσκάησλ, απφ ηελ έμνδν ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε εηζφδνπ ηνπ πίλαθα κέρξη ηνπο δπγνχο. Γηα 
ζχλδεζε κπάξαο – κπάξαο  ζα  ρξεζηκνπνηνχληαη  δχν  βίδεο  ραιχβδηλεο  αλνμείδσηεο  ½ in  x  
40 mm, ηνπνζεηεκέλεο δηαγψληα ζηελ ζχλδεζε. Γεληθά  ζα  θαηαβιεζεί  κεγάιε πξνζπάζεηα γηα 
ηελ επίηεπμε άξηζηεο ζπλδεζκνινγίαο απφ άπνςε ηερληθήο θαη αηζζεηηθήο, δειαδή κε ζχληνκεο 
θαη επζείεο, θαηά ην δπλαηφ, δηαδξνκέο κπαξψλ, θαιή πξνζαξκνγή θαη ζχζθημε ζηηο ζπλδέζεηο, 
απνθπγή αδηθαηνινγήησλ δηαζηαπξψζεσλ θηι. 

ην ίδην κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη θαη ηα εμήο: 
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 Σξεηο κεηαζρεκαηηζηέο θαηάιιειεο εληάζεσο έλαο γηα θάζε θάζε 

 Όξγαλν επηηήξεζεο ηεο ηάζεο ην νπνίν φηαλ δηαγηγλψζθεη πξφβιεκα ζηελ ηάζε (έιιεηςε,  
κε ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ θηι.) ζα δίλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ ζην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ. 

 Σξεηο κηθξναπηφκαηνη 6 Α γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κεηαγσγηθνχ δηαθφπηε – βνιηνκέηξνπ  
(έλαο γηα θάζε θάζε) θαη  έλαο κηθξναπηφκαηνο δηαθφπηεο γηα ηελ  ηξνθνδνζία ηνπ πίλαθα 
κε ηάζε 230 V AC γηα ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα. 

ην ίδην πεδίν ζα ππάξρνπλ θαη ηα φξγαλα έλδεημεο (ηνπιάρηζηνλ ηξία ακπεξφκεηξα, έλα 
βνιηφκεηξν κε κεηαγσγηθφ δηαθφπηε ή αληίζηνηρν πνιπφξγαλν κέηξεζεο), νη ιπρλίεο χπαξμεο 
ηάζεο θαη έλα κπνπηφλ θηλδχλνπ, ην νπνίν φηαλ παηεζεί δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηνλ 
πίλαθα. 

Πεδία εκκινηηών. Απφ ηηο ζα αλαρσξνχλ θαιψδηα, ηα νπνία ζα ζπλδένληαη κε αζθάιεηεο (ζην 
επάλσ κέξνο ηνπ εληαίνπ ηακπιά θάζε πεδίνπ), νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ νκάδεο εθθηλεηψλ 
πεηπραίλνληαο έηζη θαιχηεξε επηινγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ γεληθνχ δηαθφπηε ηνπ πίλαθα κε  
ηνλ επηκέξνπο ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε θάζε εθθηλεηή. 

Με ηελ βνήζεηα θαλαιηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα δεκηνπξγεζνχλ 
δηαθεθξηκέλνη ρψξνη ηχπνπ “θνξλίδαο” κέζα ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο ζα ππάξρεη φ,ηη 
ρξεηάδεηαη γηα θάζε εθθηλεηή θηλεηήξα (δηαθφπηεο, ξειέ, ρξνληθά θηι.). εκεηψλεηαη  φηη  ζε θάζε  
έλα ηέηνην δηαθξηηφ ρψξν ζα ππάξρεη κφλν έλαο εθθηλεηήο έηζη, ψζηε αλνίγνληαο ηελ πφξηα ηνπ 
πεδίνπ λα είλαη επδηάθξηηνη φινη νη εθθηλεηέο ηνπ πεδίνπ. 

Οη πηλάθεο ζα εμνπιηζζνχλ γηα θάζε εθθηλεηή κε επηινγηθφ δηαθφπηε ηνπιάρηζηνλ δχν ζέζεσλ 
AUTO/MANUAL, κπνπηφλ «START» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα εθθίλεζε ζην  ρεηξνθίλεην  (ην 
νπνίν ζα είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα κε ειεθηξηθφ επελεξγεηή ε  εληνιή  λα  
αλνίμνπλ), κπνπηφλ «STOP» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα ζηακάηεκα ζην ρεηξνθίλεην (ην νπνίν ζα 
είλαη γηα ηηο βάλεο θαη ηα ζπξνθξάγκαηα ε εληνιή λα θιείζνπλ). Γηα ηξνθνδνζία ζπξνθξαγκάησλ 
ζα ππάξρνπλ επηπιένλ ελδεηθηηθή ιπρλία «RUN» (ρξψκαηνο πξάζηλνπ) γηα  ηελ  έλδεημε 
ιεηηνπξγίαο θαη ελδεηθηηθή ιπρλία «FAIL» (ρξψκαηνο θφθθηλνπ) γηα έλδεημε ζθάικαηνο. Έηζη, ζηελ 
ζέζε AUTO (απηφκαηε ιεηηνπξγία) ν απηνκαηηζκφο θαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ θηλεηήξσλ ζα 
ιεηηνπξγνχλ κέζσ PLC, ελψ ζηελ ζέζε MANUAL (ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία) ε εληνιή ζα δίλεηαη 
ηνπηθά. ηελ πεξίπησζε εθθίλεζεο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ζα ππάξρεη γηα θάζε ξπζκηζηή 
(επηπιένλ ηνπ επηινγηθνχ δηαθφπηε) έλα πνηελζηφκεηξν ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηηο ζηξνθέο ηνπ 
ξπζκηζηή φηαλ ν επηινγηθφο δηαθφπηεο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε MANUAL. 

ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο θάζε πεδίνπ εθθηλεηψλ ζα βξίζθνληαη γηα θάζε εθθηλεηή ν 
επηινγηθφο δηαθφπηεο, ηα κπνπηφλ θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο. εκεηψλεηαη φηη  ζηελ  πφξηα ηνπ  
θάζε πεδίνπ ζα βξίζθνληαη ηα ρεηξηζηήξηα ησλ εθθηλεηψλ ηνπ πεδίνπ θαη κφλν απηνχ. 

Οη ηχπνη ησλ εθθηλεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο: εθθηλεηήο αζηέξνο – ηξηγψλνπ, 
εθθηλεηήο απ‟ επζείαο εθθίλεζεο, εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ  ή  νκαινχ  εθθηλεηή, 
εθθηλεηήο αλαζηξνθήο, εθθηλεηήο απιήο παξνρήο. 

(1) εθθηλεηήο απ‟ επζείαο εθθίλεζεο. 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
έλα ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο), 
έλα ξειέ 24 V DC γηα ην θχθισκα ηνπ PLC, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ 
βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 

(2) εθθηλεηήο αζηέξα – ηξηγψλνπ 
 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
ηξία ηξηπνιηθφ ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ  κειέηε  
εθαξκνγήο), έλα ζεξκηθφ ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην ξειέ δηθηχνπ ηνπ εθθηλεηή, έλα ρξνληθφ 
ξειέ θαζπζηέξεζεο, έλα κηθξναπηφκαην 6 Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψ- 
καηνο θαη ινηπά βνεζεηηθά ξειέ. 
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(3) εθθηλεηήο κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ ή νκαινχ εθθηλεηή 

φκνηνο κε ηνλ απ‟ επζείαο εθθίλεζεο ρσξίο ην ηξηπνιηθφ ξειέ, εθηφο αλ  απαηηείηαη  γηα 
bypass ηνπ εθθηλεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη απηφο ελζσκαησκέλν. 

(4) εθθηλεηήο αλαζηξνθήο 

Ο εθθηλεηήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα 
ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC, 
δχν ηξηπνιηθά ξειέ ηζρχνο κε βνεζεηηθέο επαθέο (πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο), 
έλα κηθξναπηφκαην 6Α γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ βνεζεηηθνχ θπθιψκαηνο θαη  ινηπά  
βνεζεηηθά ξειέ. 

(5) Δθθηλεηήο απιήο παξνρήο 

Ο εθθηλεηήο ηχπνπ απιήο παξνρήο απνηειείηαη απφ έλαλ ηξηπνιηθφ ζεξκνκαγλεηηθφ 
δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά ή ξπζκηδφκελα καγλεηηθά ζηνηρεία θαη δχν 
επαθέο κηα ΝΟ θαη κηα ΝC. 

Κάζε εθθηλεηήο ζα έρεη σξνκεηξεηή πνπ ζα πιεξνθνξεί γηα ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θηλεηήξα ηνλ νπνίν ηξνθνδνηεί. 

Πεδίο ασηομαηιζμού και οργάνφν. Σν πεδίν απηφ ζα είλαη ην ηειεπηαίν θάζε πίλαθα. ‟ απηφ ην 

πεδίν ζα βξίζθεηαη ην ηξνθνδνηηθφ 24 V DC γηα ην θχθισκα PLC, ην PLC θαη νη ηξνθνδνζίεο ησλ 
νξγάλσλ ηνπ πίλαθα. 

ην θάησ κέξνο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη νη θιέκκεο ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ησλ 
θπθισκάησλ 24 V DC θαη ησλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ κέζσ ησλ θιεκκψλ 
απηψλ ζηηο θάξηεο ηνπ PLC. Τπάξρνπλ επίζεο νη θιέκκεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εμσηεξηθά  
θαιψδηα ησλ θπθισκάησλ ηξνθνδνζίαο ησλ νξγάλσλ. 

ηελ εμσηεξηθή φςε ηεο πφξηαο ηνπ πεδίνπ ζα βξίζθνληαη έλα κπνπηφλ «RESET» (ρξψκαηνο 
πξάζηλνπ) ην νπνίν ζα επαλαθέξεη ηνλ πίλαθα ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεηά απφ ζθάικα, κηα 
ελδεηθηηθή ιπρλία πνπ δείρλεη ηελ χπαξμε δηθηχνπ θαη κηα ελδεηθηηθή ιπρλία επηθνηλσλίαο  
(ρξψκαηνο πξάζηλνπ). 

Όια ηα ηεκάρηα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ πίλαθα πξέπεη λα είλαη ζεκεησκέλα ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα «ΟΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ» πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. ηελ  πιάθα ζην βάζνο ηνπ πίλαθα 
φια ηα φξγαλα ελφο εθθηλεηή ή κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα αλαγλσξίζηκα 
απφ ηα φξγαλα ησλ άιισλ εθθηλεηψλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ θαη ζα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο 
θσδηθφο κε ηα ζρέδηα. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ πίλαθα ζα απνηππσζνχλ ζηα ζρέδηα 
«OΠΧ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ». 

ηελ κεησπηθή φςε ζα ππάξρνπλ πιαζηηθέο ή κεηαιιηθέο πηλαθίδεο ζηεξεσκέλεο κε αλνμείδσηεο 
βίδεο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ην θάζε φξγαλν θαη θηλεηήξα θαη ζα έρνπλ ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπο. 

2.3.2.8 Υσλεπηνί θαη επίηνηρνη πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο 

Πίλαθεο κηθξήο ηζρχνο γηα δηαλνκή  125 A δελ απαηηείηαη λα είλαη ηχπνπ ηζηακέλσλ  πεδίσλ, αιιά 
κπνξνχλ λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζεξκνπιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ πιηθφ ή απφ κεηαι- ιηθφ 
πιηθφ ή ζπλδπαζκφ ηνπο θαη ζα εγθαζίζηαληαη ρσλεπηνί ή επίηνηρνη. Σν πιαζηηθφ ή πνιπθαξβνληθφ 
πιηθφ ζα είλαη αλζεθηηθφ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θσηηά σο 650°C θαη ζε ζεξκφηεηα παξαγφκελε 
απφ εζσηεξηθά ειεθηξηθά θαηλφκελα θαη ζα έρεη ππνζηεί δνθηκέο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 
60695-2-1. Κάζε πίλαθαο ζα είλαη θιάζεο θιάζε κφλσζεο ΗΗ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 
60335-1) κεηαμχ ηεο πξφζνςεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ θπθισκάησλ ηζρχνο. Όινη νη πίλαθεο ζα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν EN 60439-3. 

Κάζε πίλαθαο ζα απνηειείηαη απφ ηελ πιάηε (ρσλεπηή ή κε), ην εζσηεξηθφ αθαηξνχκελν θάιπκκα 
ηνπ εμνπιηζκνχ (κεηψπε) θαη ην πιαίζην κε ηε ζχξα. Δζσηεξηθά ζα είλαη εμνπιηζκέλνο κε 
ηππνπνηεκέλεο ξάγεο DIN θαη/ή θαηάιιειεο κεηαιιηθέο πιάθεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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2.3.3 Έιεγρνο θαη δνθηκέο 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε 
παξνχζα πξνδηαγξαθή . 

Οη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο ζα γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ ζηα εξγαζηήξηα ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ εμεηδηθεπκέλν νξγαληζκφ ή εξγαζηήξην ην νπνίν ζα θαζνξηζηεί 
θαη ζα είλαη ηεο απνδνρήο ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ 
λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο δνθηκέο ηνπ πίλαθα ή ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ  ηνπ,  πνπ 
πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

Οη δνθηκέο έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλνληζκνχο IEC (γηα ηηο απνδφζεηο) θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο UNEL (γηα ηηο δηαζηάζεηο) θαη  
κε φινπο ηνπο ελ ηζρχεη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλα δηεζλή εξγαζηήξηα. 

Οη πίλαθεο ζα πξέπεη λα ππνζηνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο πην θάησ δνθηκέο ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν EN 60439-1 θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ηχπνπ: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε βξαρπθπθιψκαηα (δπλακηθή θαηαπφλεζε) 

 Γνθηκή δηειεθηξηθήο ζηάζκεο («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Γνθηκή αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο (κπάξα ή αγσγφο γείσζεο) 

 Γνθηκή ησλ απνζηάζεσλ πεξηζσξίσλ θαη εξππζκνχ (κεηαμχ ελεξγψλ αγσγψλ θαη κεηαμχ 
ελεξγψλ αγσγψλ θαη γείσζεο) 

 Γνθηκή ηεο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ  θηλεηψλ  κεξψλ (αλνηγνθιεηζίκαηα) 

 Γνθηκή ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ (ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60529) 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ δνθηκέο ζεηξάο θαη λα 
εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζεηξάο: 

 Έιεγρνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη έιεγρνο ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ 

 Γηειεθηξηθή δνθηκή («Test Τςειήο Σάζεο») 

 Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ πξνζηαζίαο θαη ζπλέρεηαο ηνπ θπθιψκαηνο γείσζεο (Megger Test) 

Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο έιεγρνη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ Ζιεθηξηθψλ 
Πηλάθσλ θαη ηηο δνθηκέο απηψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Έιεγρνο αληηζηνηρίαο πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ «Χ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ» 

 Γεληθφο έιεγρνο πίλαθα 

 Έιεγρνο βαθήο 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ πηλάθσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη ηηο δνθηκέο φζσλ έρνπλ  ζρέζεηο κε ηελ  δπζιεηηνπξγία. Οη 
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 
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2.3.4 Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – πηζηνπνηεηηθά 

Πξηλ ηελ παξαγγειία ηνπ εμνπιηζκνχ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία γηα 
έγθξηζε, αλ ηνπ δεηεζεί, ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

 Αληίγξαθα ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπαζηψλ πηλάθσλ  θαη 
ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ. 

 Πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηχπνπ θαη δνθηκψλ ζεηξάο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο ηεο παξνχζαο. 

Ο Αλάδνρνο πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο ζην έξγν, ζα  πξέπεη  λα 
ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά δηαγξάκκαηα. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηλάθσλ Υακειήο Σάζεο πξέπεη λα ζπληάμεη ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο 
θαη ζπληήξεζεο ηφζν ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ εμνπιηζκνχ, φζν θαη ησλ πιήξσο 
θαηαζθεπαζκέλσλ πηλάθσλ. 

3. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 

3.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ (Μ/), πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δίθηπν δηαλνκήο γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν Μέζεο Σάζεο (Μ.Σ.) ζην δίθηπν Υακειήο Σάζεο (Υ.Σ.) ησλ 
θαηαλαισηψλ. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο πξνβιέπνληαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κε νξπθηφ ή ζπλζεηηθφ ιάδη 
ςχμεσο, θπζηθήο θπθινθνξίαο (απνθιεηνκέλσλ PCB, CLOPHEN θηι.) θαη αέξα ςχμεσο ησλ 
ςπθηηθψλ ρσξίο βεβηαζκέλε θίλεζε (ΟΝΑΝ). Δπίζεο πξνβιέπνληαη κεηαζρεκαηηζηέο  μεξνχ  
ηχπνπ κε κφλσζε επνμηθήο ξεηίλεο θιάζεο κφλσζεο F κε θπζηθή ςχμε (ΑΝ). Ζ ηάζε  
πξσηεχνληνο ζα είλαη 20 kV (ή θαη 15 kV), ε ηάζε δεπηεξεχνληνο 0,4 kV, ε νκάδα δεχμεο Dy5 ή 
Dy11, θαηάιιειε γηα δίθηπν ζπρλφηεηαο 50 Hz θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 

 
3.2 Τλικά 

ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηε Μειέηε πξνζδηνξίδεηαη ν ηχπνο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πεξίπησζε. 

Οη Μ/ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο: 

 IEC 60076-1 έσο 5 γηα κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο 

 IEC 60726 γηα κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ 

 IEC 60905 νδεγφο θφξηηζεο κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο θφξηηζεο μεξνχ ηχπνπ 

Καη ηνπο θαλνληζκνχο CENELEC ελαξκφληζεο (Harmonization Documents): 

 HD 464 γηα κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο μεξνχ ηχπνπ θαη 

 ΖD 538 γηα ηξηθαζηθνχο κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο μεξνχ ηχπνπ, απφ 100 έσο 2500 kVA,  
κε νλνκαζηηθή ηάζε 24 kV. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα γίλεη επάλσ ζε ζηδεξνηξνρηέο θαη ζχκθσλα κε  ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ Μ/ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ην ISO 9001. 

3.2.1 Μεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ 

3.2.1.1 Ππξήλαο θαη πελία 

Ο ππξήλαο ησλ Μ/ ιαδηνχ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ππξηηηνχρα δπλακνειάζκαηα ςπρξήο 
εμειάμεσο, καγλεηηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ θξπζηάιισλ, κνλσκέλα κε νξπθηφ νμείδην θαη 
πξνζηαηεπκέλα απφ νμείδσζε. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ Μ/ ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ην DIN 42540. 
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Ζ πεξηέιημε ησλ πελίσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ζα είλαη απφ ζχξκαηα ραιθνχ θπθιηθήο ή 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο κνλσκέλα κε ζκάιην ή ραξηί θαη κε ηέηνηα δηάηαμε ψζηε λα απάγεηαη 
νκνηφκνξθα ε ζεξκφηεηα ρσξίο δεκηνπξγία ηνπηθψλ ππεξζεξκάλζεσλ. Οη ζηξψζεηο ηνπ ραιθνχ  
ζα είλαη ζηεξεσκέλεο κεηαμχ ηνπο κε παινβάκβαθα θαη εκπνηηζκέλεο κε επνμηθή ξεηίλε.  Θα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θιάζε κφλσζεο F. Σα πελία Μ.Σ. θαη Υ.Σ. ζα  είλαη  πιήξσο 
εκβαπηηζκέλα (φρη απιψο εκπνηηζκέλα) δηαδηθαζία πνπ ζα έρεη γίλεη ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο ελ 
θελψ. 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ρπηνξεηίλε ζα αθνινπζεί ηα επφκελα σο πξνο ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα θαηά DIN 52612 

 

 Αληνρή θάκςεσο θαηά DIN 53452 

 Γπλαηφηεηα αλαπήδεζεο θαηά DIN 53453 

 Αληνρή ζπκπηέζεσο θαηά DIN 53454 

 Αληνρή εθειθηζκνχ θαη δπλαηφηεηα επηκήθπλζεο θαηά DIN 53455 

 πληειεζηήο ειαζηηθφηεηαο θαηά DIN 53457 

 Ππθλφηεηα θαηά DIN 53479 

 Δηδηθή αληίζηαζε θαηά DIN 53482 

 Απνξξφθεζε χδαηνο θαηά DIN 53495 

 πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο θαηά DIN 53752 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ζπλαξηήζεη ηνπ πάρνπο θαη ηνπ ρξφλνπ θαηά IEC 243 

 Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο θαηά VSM 77113 

Γηα ηελ εμίζσζε κηθξψλ κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ κέζεο ηάζεσο πξνβιέπεηαη δηάηαμε 
αιιαγήο ηνπ ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ρεηξνθίλεην κεηαγσγέα ιήςεσλ θαη κε βήκαηα πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεσο πξσηεχνληνο. Ζ ρεηξνιαβή ηνπ κεηαγσγέα ζα 
βξίζθεηαη πάλσ ζην θάιπκκα ή επάλσ ζηνλ ιέβεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

3.2.1.2 Λέβεηαο θαη δνρείν δηαζηνιήο 

Ο ιέβεηαο ηνπ θάζε Μ/ ζα θαηαζθεπαζηεί απφ ηζρπξή θπκαηνεηδή ιακαξίλα κε εληζρπκέλν 
θάιπκκα θαη ππζκέλα. Δπάλσ ζην θάιπκκα ζηεξεψλνληαη νη θξίθνη αλαξηήζεσο θαη  ζηνλ  
ππζκέλα νη ηξνρνί θπιίζεσο. 

Γηα ηελ γείσζε ηνπ θάζε Μ/ ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάιπκκα θνριίαο γείσζεο κε πεξηθφριην. Δπάλσ 
ζην θάιπκκα ζα πξνβιεθζεί ζέζε γηα ζεξκφκεηξν βειφλαο δηακέηξνπ 100 mm πνπ ζα δηαζέηεη 
ηέζζεξηο εζσηεξηθέο επαθέο, δχν γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ζήκαηνο θηλδχλνπ θαη δχν γηα ηελ  
απφδεπμε ηνπ απηφκαηνπ δηαθφπηε Υ.Σ. Κνληά ζηνλ ππζκέλα ζα πξνβιεθζεί  θξνπλφο  
εθθελψζεσο ηνπ ιαδηνχ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

Οη Μ/ ειαίνπ αλνηθηνχ ηχπνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δνρείν δηαζηνιήο θαηαζθεπαζκέλν 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 42520. Δπάλσ ζην δνρείν δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζεί 
αθπγξαληήξαο, πιήξεο κε πιηθφ πνπ απνξξνθά ηελ πγξαζία θαη δείθηεο ζηάζκεο ιαδηνχ 
ζσιελσηνχ ηχπνπ. 

Σν θάιπκκα ηνπ ιέβεηα δηαπεξλάηαη απφ ηέζζεξηο κνλσηήξεο δηειεχζεσο (αθξνδέθηεο) ζεηξάο 
1 kV (X.T.) θαηά DIN 42530, κε κνλσηηθφ πιηθφ απφ θαζηαλφρξνπ (θάζεηο) ή ιεπθή (νπδέηεξνο) 
ζηίιβνπζα πνξζειάλε θαη απφ ηξεηο κνλσηήξεο δηειεχζεσο ζεηξάο 20 kV (M.T.) θαηά DIN 42531, 
κε κνλσηηθφ πιηθφ απφ θαζηαλφρξνπ ζηίιβνπζα πνξζειάλε. Δπί ησλ κνλσηήξσλ δηειεχζεσο 
κέζεο ηάζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξάηηα ζπηλζεξηζκνχ, κε απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αθίδσλ  
ζχκθσλα κε ην VDE 0532. 

Όια ηα ζηδεξά κέξε ηνπ Μ/ ζα θέξνπλ, κεηά απφ πξνεγνχκελν επηκειή θαζαξηζκφ, έλα 
ππφζηξσκα αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ηειηθέο ζηξψζεηο βαθήο αλζεθηηθήο ζηηο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο, ρξψκαηνο γθξη. 
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Οη Μ/ μεξνχ ηχπνπ ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ραιχβδηλν πεξίβιεκα κε ηα απαξαίηεηα αλνίγκαηα 
αεξηζκνχ πξνζηαζίαο IP 23. 

3.2.1.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Μ/ ιαδηνχ 

Κάζε Μ/ ζα είλαη ηξηθαζηθφο, ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγία 50 Hz, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο ζηε ζεσξνχκελε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πεξηβάιινληνο (40

ν
C), φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί θαη ηηο  ινηπέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ζα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 Ολνκαζηηθή  ηάζε πξσηεχνληνο: 15 kV θαη/ή 20 kV. Αλ  ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ είλαη  ηάζεσο    
15 kV, ηφηε θάζε Μ/ ζα είλαη δηπινχ ηπιίγκαηνο 20 kV/15 kV θαη ζα δηαζέηεη κεηαγσγέα 
ηάζεσλ κε εμσηεξηθή ρεηξνιαβή, γηα ιεηηνπξγία κε ην Μ/ εθηφο ηάζεο. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε δεπηεξεχνληνο: 400/230 V (ζε θελή ιεηηνπξγία) 

 Ηζρχο εμφδνπ: ζπλερήο γηα νπνηαδήπνηε ιήςε Μ.Σ. θαη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 
αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο 

 Οκάδα δεχμεο: Dyn5 ή Dyn11 (Yzn5 γηα Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ σο 160 kVA), κε νπδέηεξν ζηε 
ρακειή ηάζε. 

 Μέζνδνο ςχμεο: θιεηζηνχ ηχπνπ αεξφςπθηνο ή κε ιάδη θπζηθήο θπθινθνξίαο θαη δνρείν 
δηαζηνιήο 

 Λήςεηο ζηελ πιεπξά Μ.Σ.: 0%,  2,5%,  5% γηα 20 kV ή 0%,  3,33%,  6,66% γηα 15 kV,  
κε αληίζηνηρν κεηαγσγέα ιήςεσλ off load 

 Σάζε βξαρπθπθιψκαηνο: 6% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ηνπ πξσηεχνληνο  ζηνπο  75C. Γηα 
ηνπο Μ/ σο 160 kVA θιεηζηνχ ηχπνπ ε ηάζε βξαρπθπθιψκαηνο ζα είλαη 4% ηεο 

νλνκαζηηθήο ηάζεο ηνπ πξσηεχνληνο ζηνπο 75C  θαη  6% γηα ηνπο ππφινηπνπο Μ/ άλσ 
ησλ 160 kVA. 

 Μέγηζηε επηηξεπφκελε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: γηα ηα ηπιίγκαηα ζα είλαη 65C, ελψ ε 

αληίζηνηρε ηνπ ιαδηνχ ζα είλαη 60C (κέηξεζε κε  ηε κέζνδν ηεο αληίζηαζεο). Ζ θαηαζθεπή 
ζα είλαη κε θιάζε ζεξκνθξαζίαο κφλσζεο F, θαηά VDE 0532. ε ζπλερή ιεηηνπξγία κε ηελ 
νλνκαζηηθή  ηζρχ,  ε  ζεξκνθξαζία  δελ  ζα  ππεξβαίλεη  ηα  φξηα  πνπ  θαζνξίδνληαη  ζην 
VDE 0532, κέξνο 12, πίλαθαο 1 ή ζην IEC 76-5/76 

 Απψιεηεο ραιθνχ, ζηδήξνπ: θαηά IEC 76-1 ή ρακειφηεξεο θαηά CENELEC HD 428.1 
S1/1992 γηα ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ρακειψλ απσιεηψλ. 

 ηάζκε ζνξχβνπ: κεηξνχκελε ζε απφζηαζε 1 m θαη 3 m δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο θαηά 
DIN 42540. 

 Τςφκεηξν ιεηηνπξγίαο: θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε πςφκεηξν κέρξη 1.000 κέηξα απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ρσξίο αιιαγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 

 Καηαζθεπή: ζχκθσλα κε DIN 42511. 

 Μνλσηηθφ κέζν: νξπθηφ ή ζπλζεηηθφ ιάδη θαηά IEC 296 ή BS 148. 

3.2.1.4 Δμαξηήκαηα 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία, γεκάηνο κε κνλσηηθφ ιάδη θαη ζα 
ζπλνδεχεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Αθξνδέθηεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θαηάιιεινπο γηα ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
αθξνδέθηεο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη νπδεηέξνπ. 

 Μεηαγσγέα ηάζεσλ, εάλ ην δίθηπν είλαη 15 kV, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ  ηξνθνδφηεζε 
ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε ηάζε 15 kV ή 20 kV. 

 Μεηαγσγέα ιήςεσλ κε ιήςεηο 0,  2,5%,  5% (ή 0%,  3,33%,  6,66% γηα 15 kV) πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζην θάιπκκα ηνπ Μ/ θαη ζα θέξεη κεραληζκφ καλδάισζεο ζε θάζε βήκα θαηά 
βήκα θαη ζέζε. Ο κεηαγσγέαο ζα είλαη εππξφζηηνο θαη ζα έρεη επηζήκαλζε ησλ  ιήςεσλ  
θαηά ηξφπν αλεμίηειν. 
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 Γείθηε ζηάζκεο ειαίνπ. 

 Θεξκφκεηξν κε δείθηε θαη δχν επαθέο γηα ηελ ζήκαλζε θαη απφδεπμε ηνπ θπθιψκαηνο. 

 Αθξνδέθηεο γείσζεο. 

 Άγθηζηξα αλχςσζεο. 

 Πιαίζην βάζεο ζπγθνιιεκέλν ζηνλ ππζκέλα ηνπ Μ/ κε ηέζζεξηο νπέο έιμεο θαη ηέζζεξηο 
ηξνρνχο θπιίζεσο δηακέηξνπ θαηάιιειεο γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο. 

 Δπίζεκν έληππν θπιιάδην θαηαζθεπή ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ πνπ έγηλαλ. 

 ην θάιπκκα ηνπ Μ/ θνριησηή ππνδνρή γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ειάρηζηεο 
δηακέηξνπ 12 mm κε πεξηθφριην ζην νπνίν ζα είλαη ζηεξεσκέλν ζεξκφκεηξν ηχπνπ πίλαθα 
(dial type) δηακέηξνπ 100 mm θαη πεξηνρήο έλδεημεο 0 

ν
C – 120 

o
C γηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ιαδηνχ, ην νπνίν ζα θέξεη ξπζκηδφκελεο επαθέο νξίνπ κεγίζηνπ-ειαρίζηνπ 230 V ΑC,  6 Α 
γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο απφδεπμεο ηνπ Μ/. 

 Δλδεηθηηθή πηλαθίδα απφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1 mm, κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ/ ηππσκέλα ή έθηππα θαη δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο. 

Δηδηθφηεξα, νη Μ/ αλνηθηνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχνληαη, επηπιένλ, απφ: 

 Ζιεθηξνλφκν πξνζηαζίαο BUCHOLZ κε δχν επαθέο, κία γηα ζήκαλζε θαη κία γηα απφδεπμε 

 Γνρείν ιαδηνχ κε δείθηε ζηάζκεο, θξνπλφ εθξνήο θαη δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ιαδηνχ 

 Γνρείν κε αθπγξαληήξα αέξνο 

 Οη Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ αλαθνπθηζηηθή δηθιείδα. 

3.2.1.5 πζθεπή BUCHHOLZ 

Οη Μ/ αλνηθηνχ ηχπνπ πξνβιέπνληαη κε ζπζθεπή Buchholz δηπινχ πισηήξα. Όηαλ εηζρσξεί ζην 
ζάιακν ηεο ζπζθεπήο κηθξή πνζφηεηα αεξίσλ, θαηέξρεηαη ν πςειφηεξνο πισηήξαο πνπ δηαθφπηεη 
ην αληίζηνηρν θχθισκα θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ζήκα θηλδχλνπ. Όηαλ ε βιάβε είλαη κεγαιχηεξε, 
ιεηηνπξγεί θαη ν δεχηεξνο πισηήξαο, νπφηε πξνθαιείηαη απηφκαηε απφδεπμε ηνπ Μ/. 

Ζ ζπζθεπή πξνβιέπεηαη κε δηάηαμε εμαεξηζκνχ θαη γπάιηλν παξάζπξν θαηνπηεχζεσο ηεο ζέζεσο 
ησλ πισηήξσλ. 

3.2.2 Μεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο μεξνχ ηχπνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ψζηε λα απνδίδεη ζπλερψο ην 
νλνκαζηηθφ ηνπ ξεχκα ππφ ζπλζήθεο ζηαζεξήο θφξηηζεο θαη ρσξίο αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 
ζσξψληαο φηη ε εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή θαη φηη ε παξνρή έρεη ηελ 
νλνκαζηηθή ζπρλφηεηα. 

Οη μεξνχ ηχπνπ κεηαζρεκαηηζηέο κε ςχμε ηχπνπ ΑΝ, κπνξνχλ λα ππεξθνξηηζζνχλ ζχκθσλα κε 
ηελ πξνδηαγξαθή IEC 60905 «Οδεγφο θφξηηζεο γηα κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ». 

3.2.2.1 Ππξήλαο 

Ο ππξήλαο απνηειείηαη απφ ηξεηο θαηαθφξπθεο ζηήιεο, δηαηαγκέλεο επζχγξακκα  θαη 
ζπλδεδεκέλεο κε ηα δπγψκαηα. Οη δηαηνκέο ησλ ζηειψλ θαη ησλ δπγσκάησλ ζα είλαη ίδηεο θαη ζα 
πξνζεγγίδνπλ κία θπθιηθή επηθάλεηα. Ζ απνξξφθεζε ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ πνπ 
δεκηνπξγεί ν ππξήλαο ζηα πελία θαη αληίζηξνθα ζα επηηπγράλεηαη κε ειαζηηθά αληηθξαδαζκηθά 
παξεκβχζκαηα. 
Ο ππξήλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλα ειάζκαηα πςειήο πνηφηεηαο, ρακειψλ 
απσιεηψλ, κε κφλσζε θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί κε ελ ςπρξψ έιαζε 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ θφθθσλ ράιπβα. 

Σα ειάζκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε αιιιεινθαιππηψκελα επάιιεια ζηξψκαηα γηα λα επηηεπρζεί 
ζπλαξκνγή πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο απψιεηεο ηνπ ππξήλα θαη ηνλ ζφξπβν. 
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Ο ζπλαξκνινγεκέλνο ππξήλαο ζα ζπλδεζεί ζε θαηάιιεια ραιχβδηλα πιαίζηα ηα  νπνία  
απνηεινχλ ηελ βάζε ζηήξημεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλχςσζε ηνπ ππξήλα θαη  ηελ 
ζχλζεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

 
Ο ππξήλαο ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ αθαίξεζε  ησλ  
ηπιηγκάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν. 

Οιφθιεξνο ν ππξήλαο ζα θαιπθζεί, πξηλ ηνπνζεηεζνχλ ηα  ηπιίγκαηα,  απφ βεξλίθη  ξεηίλεο γηα 
ηελ απνθπγή δηάβξσζεο. 

3.2.2.2 Σπιίγκαηα θαη ιήςεηο 

ηηο ζπλζήθεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηάζε ιεηηνπξγίαο, ηα ηπιίγκαηα ζα 
πξέπεη λα είλαη πιήξσο κνλσκέλα. Σα ηπιίγκαηα πςειήο θαη ρακειήο ηάζεο ζα έρνπλ πιηθφ 
κφλσζεο ζχκθσλα κε ην IEC 726. Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη μερσξηζηά  ηπιίγκαηα  γηα  ηελ 
πςειή θαη ηελ ρακειή ηάζε. Ζ κφλσζε ησλ ηπιηγκάησλ ζα απνηειείηαη απφ πιηθά ησλ νπνίσλ ε 
πνηφηεηα δελ ζα αιινηψλεηαη, φηαλ νη κεηαζρεκαηηζηέο ζα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο ζηηο κέγηζηεο 
επηηξεπηέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ δηειεθηξηθή αληνρή ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλε κε ηηο θαζνξηζκέλεο θξνπζηηθέο ηηκέο. 

Σσλίγμαηα συηλής ηάζης. Σα ηπιίγκαηα πςειήο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχξκα 

ραιθνχ ή αινπκηλίνπ. Όια ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο κφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  ζα πξέπεη  

λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ζεξκηθή θιάζε F (155C). Ο ζρεδηαζκφο ησλ ηπιηγκάησλ ζα 
επηηξέπεη ηνλ πιήξε εκπνηηζκφ ηνπο κε άθιεθηε επνμεηδηθή ρπηή ξεηήλε ππφ ζπλζήθεο θελνχ. 

Ζ ξεηίλε ζα απνηειείηαη απφ δχν επνμηθά ζπζηαηηθά, ζπκπιεξσκέλα κε έλα κίγκα αλφξγαλσλ 
πιηθψλ πνπ βειηηψλεη ηηο ζεξκηθέο, ηηο κεραληθέο θαη ηηο ππφ ζπλζήθεο θσηηάο ηδηφηεηεο ηεο. Σφζν 
ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο ξεηίλεο φζν θαη απηά ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ κίγκαηνο ησλ αλφξγαλσλ 
πιηθψλ, ζα αλαδεπηνχλ θαη ζα ηνπο αθαηξεζνχλ ηα αέξηα ζε ζπλζήθεο θελνχ έηζη ψζηε λα 
εμαιεηθζνχλ νη θπζαιίδεο. ηελ ζπλέρεηα φια ηα ζπζηαηηθά ζα αλαθαηεπζνχλ κεηαμχ ηνπο ιίγν  
πξηλ ρπζνχλ ζην θαινχπη ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην πελίν (ηχιηγκα). 

Σν επηθαιπκκέλν κε κνλσηηθφ πιηθφ ηχιηγκα ζα πξέπεη  λα έρεη ιεία επηθάλεηα, απφιπηα θιεηζηή  
θαη απξνζπέιαζηε απφ πγξαζία θαη βηνκεραληθνχο ξχπνπο. Σν κνλσηηθφ πιηθφ, ζα πξέπεη λα  είλαη 
απηνζβελνχκελν ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο απφ απεπζείαο θιφγα θαη ζα πξέπεη λα κελ επηηξέπεη 
ηελ παξαγσγή ηνμηθψλ αεξίσλ θαηά ηελ ζέξκαλζε ή/θαη ηελ θαχζε. 

Λήυεις συηλής ηάζης. Οη αθξνδέθηεο πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ θαη ηνπνζεηεκέλνη ζην πάλσ κέξνο ησλ δπγψλ ζχλδεζεο. Κάζε 
αθξνδέθηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νπή 13 mm γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ. Ζ ζπλδεζκνινγία 
ηξηγψλνπ πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ άθακπησλ κπάξσλ ραιθνχ πξνζηαηεπκέλσλ 
κε ζεξκνζπζηειιφκελν κνλσηηθφ πιηθφ. 

Σσλίγμαηα ταμηλής ηάζης. Σα ηπιίγκαηα ρακειήο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ 
αινπκίλην ή ραιθφ καδί κε κνλσηηθφ πιηθφ δηαπνηηζκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ κε επνμηθή ξεηίλε Β- 
επηπέδνπ θαη ζα έρνπλ ζθιεξπλζεί ζεξκηθά ζε θνχξλν γηα λα απνθηήζνπλ ζεξκηθέο θαη κεραληθέο 
ηδηφηεηεο θαζψο θαη ηδηφηεηεο αληίζηαζεο ζηελ πγξαζία, αλάινγεο κε απηέο ησλ  ρπηψλ  
ηπιηγκάησλ. 

Λήυεις ταμηλής ηάζης. Οη ζπλδέζεηο ρακειήο ηάζεο ζα γίλνπλ ζηελ επάλσ πιεπξά ησλ δπγψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ πελίσλ, ζηελ απέλαληη πιεπξά ησλ ζπλδέζεσλ πςειήο ηάζεο.  
Ζ ζχλδεζε ηνπ νπδεηέξνπ Υ.Σ. ζα γίλεηαη απ‟ επζείαο ζηελ κπάξα νπδεηέξνπ. Οη ζπλδεηηθέο 
κπάξεο ζα είλαη απφ ραιθφ ή επηθαζζηηεξσκέλν αινπκίλην. Οη ζπλδέζεηο ησλ ιήςεσλ ζα γίλνληαη 
κε κπαξάθηα ραιθνχ ηα νπνία ζα βηδψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιήςεηο. 

3.2.2.3 Γεηψζεηο 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ζχλδεζε εμσηεξηθήο γείσζεο ζε δχν ζεκεία θνληά ζηελ βάζε  
ηνπ θειχθνπο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. Οη αθξνδέθηεο γείσζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο 
δηαζηάζεηο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ εμσηεξηθνχ αγσγνχ ή ηαηλίαο γείσζεο. 
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Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή, εθηφο απφ ηα ειάζκαηα,  ηα κπνπιφληα ηνπ ππξήλα  
θαη ηηο ζπλδεηηθέο πιάθεο ηνπ ππξήλα, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θάπνην ζηαζεξφ δπλακηθφ, κε 
εζσηεξηθή δηαηνκή γείσζεο. Σν κεηαιιηθφ ζηέιερνο ζηήξημεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ επάλσ πιεπξά 
ηνπ ππξήλα, ζα ζπλδεζεί κε ην θέιπθνο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κέζσ ράιθηλεο ηαηλίαο. Ζ κεηαιιηθή 
βάζε ζηήξημεο ζα πξέπεη λα γεησζεί κε θαηάιιειν ηξφπν. 

3.2.2.4 Μεηαιιηθφ θάιπκκα 

Δάλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ν Μ/ μεξνχ ηχπνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ κεηαιιηθφ θάιπκκα 
πξνζηαζίαο ΗΡ31. 

Σν θάιπκκα ζα έρεη: 

 Αληηνμεηδσηηθή πξνζηαζία κε ηειηθφ ρξψκα ην standard ηνπ θαηαζθεπαζηή 

 Κξίθνπο αλχςσζεο 

 Έλα αθαηξεηφ ηκήκα ψζηε λα επηηξέπεη πξνζπέιαζε ζηνπο αθξνδέθηεο Μ.Σ. θαη ζηηο  
ιήςεηο, κε πηλαθίδα πξνεηδνπνίεζεο «DANDER –ELECTRICITY» ή παξφκνηα θαη νξαηή 
πιεμνχδα γείσζεο 

 Γχν κε ηξππεκέλα ζεκεία ζηελ νξνθή γηα ηνπο ζηππηνζιήπηεο, έλα γηα ηελ  Μ.Σ. θαη έλα  γηα 
ηελ Υ.Σ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ βαθή ησλ 
επηθαλεηψλ πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα παξαθάησ: 

Πίνακας 3.2-1: Λεπηομέρειες για ηην προεηοιμαζία και ηην βαθή ηφν επιθανειών 

Α/Α Βήμα Γιαδικαζία Τλικό Τπολογιζμός 
1 2 3 4 5 

 
 

 
1 

 

 
Πξνεηνηκαζία 
ηεο επηθάλεηαο 

 

 
Καζάξηζκα, ειαθξά 

ακκνβνιή 

Κνθθνπνηεκέλν κέ- 
ηαιιν, νλνκαζηηθψλ 

δηαζηάζεσλ 
0,4 mm 

 
 

 
Βαζκφο SA 2, ½ 

 
 

 
2 

 
 

1
ν
 ζηξψκα 

 
 

 
Αξρηθφ ζηξψκα 

Δπνμηθή βαθή δχν 
ζπζηαηηθψλ ρσξίο 
δηαβξσηηθέο ρξσ- 

ζηηθέο νπζίεο 

 
 

 
Πάρνο: 35-40κ 
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2
ν
 ζηξψκα 

 

 
Σειηθφ ζηξψκα 

 
Πνιπνπξεζάλε δχν 

ζπζηαηηθψλ 

Πάρνο: 40-50 κm 
Βαζκφο επηθφιιε- 

ζεο:1 

πλνιηθφ πάρνο: 80 – 90 κm 

Ζ βαθή ησλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ  δηαδηθαζία ηεο ακκνβνιήο,  
γηα ηελ απνθπγή νμείδσζεο. 

Σα κεηαιιηθά κέξε φπσο ηξνρνί, δνθνί, θηι. ζα βαθνχλ κε ρξψκα RAL 3002. 

3.2.2.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Μ/ μεξνχ ηχπνπ 

Κάζε Μ/ ζα είλαη ηξηθαζηθφο, ζε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 50 Hz, εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νλνκαζηηθήο 
ηζρχνο ζηε ζεσξνχκελε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (40

ν
C) φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο 

ππνινγηζκνχο βάζεη ησλ θαηαλαιψζεσλ πνπ ζα ηξνθνδνηεί θαη ηηο ινηπέο πξνδηαγξαθέο θαη ζα 
έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ολνκαζηηθή  ηάζε πξσηεχνληνο: 15 kV θαη/ή 20 kV. Αλ  ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ είλαη  ηάζεσο    
15 kV, ηφηε θάζε Μ/ ζα είλαη δηπινχ ηπιίγκαηνο 20 kV/15 kV θαη ζα δηαζέηεη κεηαγσγέα 
ηάζεσλ κε εμσηεξηθή ρεηξνιαβή, γηα ιεηηνπξγία κε ην Μ/ εθηφο ηάζεο. 

 Ολνκαζηηθή ηάζε δεπηεξεχνληνο: 400/230 V (ζε θελή ιεηηνπξγία). 
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 Ηζρχο εμφδνπ: ζπλερήο γηα νπνηαδήπνηε ιήςε Μ.Σ. θαη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη 
αλχςσζε ζεξκνθξαζίαο. 

 Οκάδα δεχμεο: Dyn5 ή Dyn11 (Yzn5 γηα Μ/ θιεηζηνχ ηχπνπ σο 160 kVA), κε νπδέηεξν ζηε 
ρακειή ηάζε. 

 Μέζνδνο ςχμεο: κε θπζηθή ςχμε. 

 Λήςεηο ζηελ πιεπξά Μ.Σ.: φξην θιίκαθαο ελδηάκεζσλ ιήςεσλ  2x2,5%, κε αληίζηνηρν 
κεηαγσγέα ιήςεσλ off load. Δλδηάκεζεο ιήςεηο κε θαιψδηα ζχλδεζεο δελ επηηξέπνληαη. 

 Βξαρπθχθισκα: Ο κεηαζρεκαηηζηήο ζα είλαη ηθαλφο λα αληέμεη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ 
κεηαγσγέα θάζε ζεξκηθή ή κεραληθή θαηαπφλεζε δηάξθεηαο δχν δεπηεξνιέπησλ (ηηκή 
ζχκθσλα κε IEC, 2 sec), πνπ ζα νθείιεηαη ζε βξαρπθχθισκα ζηνπο αθξνδέθηεο 
νπνηνπδήπνηε ηπιίγκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο λα ππνζηεί θακηά 
θαηαζηξνθή. 

 Μέζε επηηξεπφκελε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο: ε θαηαζθεπή ζα είλαη κε θιάζε 
ζεξκνθξαζίαο κφλσζεο F, θαηά VDE 0532 ζεξκνθξαζίαο ηφζν  γηα ηα ηπιίγκαηα πςειήο 

φζν θαη ρακειήο ηάζεο, ζην πιήξεο θνξηίν, δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 100C. 

 Πξνζηαζία έλαληη θσηηάο:  θιάζε  F1  σο  νξίδεηαη  ζην άξζξν Β3 ηεο CENELEC HD 464  
SI: 1988/Α3: 1992. 

 ηάζκε ζνξχβνπ: δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο CENELEC. 

 Τςφκεηξν ιεηηνπξγίαο: θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία ζε πςφκεηξν κέρξη 1.000 κέηξα απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ρσξίο κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Καηαζθεπή: ζχκθσλα κε IEC 60726. 

3.2.2.6 Δμαξηήκαηα 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα παξαδνζεί έηνηκνο γηα ιεηηνπξγία θαη ζα ζπλνδεχεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ κε 
ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Αθξνδέθηεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο θαηάιιεινπο γηα ηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
αθξνδέθηεο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεο θαη νπδεηέξνπ. 

 Μεηαγσγέα ηάζεσλ, εάλ ην δίθηπν είλαη 15 kV, ν νπνίνο ζα εμαζθαιίδεη ηελ  ηξνθνδφηεζε 
ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κε ηάζε 15 kV ή 20 kV. 

 Μεηαγσγέα ιήςεσλ πνπ ζα θέξεη κεραληζκφ καλδάισζεο ζε θάζε βήκα θαηά βήκα θαη 
ζέζε. Ο κεηαγσγέαο ζα είλαη εππξφζηηνο θαη ζα έρεη επηζήκαλζε ησλ ιήςεσλ θαηά ηξφπν 
αλεμίηειν. 

 Αθξνδέθηεο γείσζεο. 

 Άγθηζηξα αλχςσζεο. 

 Πιαίζην βάζεο κε ηέζζεξηο νπέο έιμεο θαη ηέζζεξηο ηξνρνχο θπιίζεσο θαηάιιειεο  
δηακέηξνπ γηα ην ζπλνιηθφ βάξνο. 

 Δπίζεκν έληππν θπιιάδην θαηαζθεπαζηή ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 
δνθηκψλ πνπ έγηλαλ. 

 Δλδεηθηηθή πηλαθίδα απφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζην 1 mm, κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μ/ ηππσκέλα ή έθηππα θαη δηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο θαη 
πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα. 

 ην θάιπκκα ηνπ Μ/ θνριησηή ππνδνρή γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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3.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

3.3.1 Δγθαηάζηαζε 

Ο ρψξνο ηνπ Μ/ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε απφ ηα αθξφηαηα ζεκεία ηνπ Μ/ λα εμαζθαιίδεηαη 
δηάδξνκνο πιάηνπο 0,7 m ηνπιάρηζηνλ αιιά φρη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. Σν χςνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 m πάλσ απφ ην άλσ άθξν ηνπ Μ/. Σν 
δάπεδν πξέπεη λα είλαη απφ δηακνξθσκέλν ζθπξφδεκα θαη ν Μ/ λα παηά επάλσ ζε ξάγεο. 

Γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξέπεη ε είζνδνο ηνπ αέξα λα γίλεηαη απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν θαη ε 
έμνδφο ηνπ απφ ην πςειφηεξν ζεκείν. Ζ επηθάλεηα εμφδνπ ζα πξέπεη λα είλαη 10% κεγαιχηεξε 
απφ ηελ επηθάλεηα εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε απαγσγή ηεο 
εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο (κε θπζηθφ ή βεβηαζκέλν ηξφπν) ζχκθσλν κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 

ε ζεκεία φπνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ εχθνια ζα ηνπνζεηεζνχλ πηλαθίδεο ζήκαλζεο θαη 
έμσ απφ ηελ πφξηα ηνπ ρψξνπ θάζε Μ/ ζα εγθαηαζηαζεί κία πηλαθίδα κε  ηελ  έλδεημε  
“ΠΡΟΟΥΖ ΜΔΖ ΣΑΖ”. 

Δηδηθά ν Μ/ ειαίνπ ζα ηνπνζεηεζεί επάλσ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ζηεγαλφ ιάθθν απφ 
ζθπξφδεκα κε ραιίθηα, θαιπκκέλν κε πιέγκα ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο λα ρσξέζεη φιε ηελ πνζφηεηα 
ιαδηνχ ηνπ Μ/. θνπφο απηήο ηεο θαηαζθεπήο είλαη λα κελ κπνξεί λα δηαξξεχζεη ιάδη  ζην  
έδαθνο θαη ζε πεξίπησζε έθξεμεο θαη ππξθαταο λα κεησζεί  ε πνζφηεηα ηνπ ιαδηνχ πνπ κπνξεί  
λα θαεί. 

3.3.2 Γνθηκέο 

Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο ζα ππνζηεί ηηο δνθηκέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζχκθσλα κε 
IEC 60076, παξνπζία ηνπ αγνξαζηή.  Δάλ  ν θαηαζθεπαζηήο ζηεξείηαη εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ, ηφηε 
νη δνθηκέο ηνπ Μ/ ζα γίλνπλ ζε πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην. Μεηά ην πέξαο ησλ δνθηκψλ ζα 
εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ. Οη δνθηκέο ρσξίδνληαη ζε «ζεηξάο» πνπ γίλνληαη ζε θάζε Μ/ θαη «ηχπνπ» 
πνπ γίλνληαη ζε θάζε θνκκάηη απφ θάζε παξηίδα. 

3.3.2.1 Γνθηκέο ζεηξάο 

Οη δνθηκέο ζεηξάο πνπ γίλνληαη ζε θάζε Μ/ θαη ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη: 

 Μέηξεζε αληίζηαζεο ησλ ηπιηγκάησλ 

 Μέηξεζε ιφγνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δηαδνρήο θάζεσλ (vector group) 

 Μέηξεζε ηάζεο βξαρπθχθισζεο θαη απσιεηψλ θελνχ θαη ξεχκαηνο καγλεηίζεσο 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ππέξηαζεο βηνκεραληθήο ζπρλφηεηαο 

 Γηειεθηξηθή αληνρή ζηάζεο ζε δηπιάζηα ζπρλφηεηα 

 Μέηξεζε κεξηθψλ εθθελψζεσλ. 

Όιεο νη δνθηκέο ζεηξάο νξίδνληαη ζηα Harmonization Documents CENELEC HD 464 S1:1988 θαη 
ζηα IEC 60726 θαη IEC 60076-1 έσο 60076-5. 

3.3.2.2 Γνθηκέο ηχπνπ 

Οη δνθηκέο ηχπνπ νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη: 

 Γνθηκή αλχςσζεο ζεξκνθξαζίαο 

 Γνθηκή αληνρήο ζε θξνπζηηθή ηάζε 

 Γνθηκή βξαρπθπθιψκαηνο 

 Γνθηκή ζνξχβνπ 

 Γνθηκή αληνρήο ζε θσηηά (Μ/ μεξνχ ηχπνπ) 
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Οη δνθηκέο απηέο νξίδνληαη απφ CENELEC HD 464 S1:1988, ηα IEC 60726, IEC 60076-1 έσο 
60076-5 θαη IEC 60551 (δνθηκή ζνξχβνπ). 

Γηα ηηο δνθηκέο ηχπνπ αξθεί θαη ην πηζηνπνηεηηθφ δνθηκήο ζε Μ/ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηελ  
ίδηα κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ Μ/ ππφθεηληαη  ζε  αλνρέο ζχκθσλα κε  ην  
IEC 60076. 

Δηδηθά γηα ηνπο Μ/ μεξνχ ηχπνπ, σο πξνο ηεο θιηκαηνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή ηαμηλφκεζε, ζα 
είλαη climatic class C2 θαη environmental class E2, φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Β ησλ  
CENELEC HD 464 S1:1988/Α2:1991. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ 
γηα ηα παξαπάλσ, απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην θαη γηα Μ/ φκνηαο ζρεδίαζεο. Οη δνθηκέο 
πξέπεη   λα   εθηεινχληαη   ζχκθσλα   κε    ην    παξάξηεκα    ΕΑ    θαη    ΕΒ    ηεο    CENELEC   
HD 464 SI:1988/Α3:1992. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ επίζεκν 
εξγαζηήξην γηα Μ/ φκνηαο ζρεδίαζεο, ν νπνίνο πξνεγνχκελα έρεη πεξάζεη ην Κιηκαηνινγηθφ θαη 
Πεξηβαιινληηθφ test. 

3.3.3 Έιεγρνη 

Με ηελ άθημε ησλ Μ/ ζηνλ ηφπν εγθαηαζηάζεσο ηνπο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ειέγμεη: 

 Δάλ έρνπλ γίλεη δεκηέο θαηά ηελ κεηαθνξά 

 Δάλ ππάξρεη ζηεγαλφηεηα ησλ παξεκβπζκάησλ ηνπ θαιχκκαηνο  ησλ  κνλσηήξσλ  
δηέιεπζεο θαη ηνπ κεηαγσγέα 

 Δάλ έρεη αθαηξεζεί ην ζηεγαλφ δηάθξαγκα ηνπ πψκαηνο ιαδηνχ ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο 

 Δάλ ε ζηάζκε ιαδηνχ είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

 Δάλ νη κνλσηήξεο είλαη θαζαξηζκέλνη κε επηκέιεηα 

 Δάλ ε ζπζθεπή Buchholz έρεη δηαξξνέο 

Ζ ζχλδεζε ησλ Μ/ κε ηα δίθηπα κέζεο ηάζεο θαη ρακειήο ηάζεσο θαη κε ην ζχζηεκα ζεκάλζεσο 
ζπλαγεξκνχ θαη απηφκαηεο απνδεχμεσο ησλ Μ/ ζα γίλεη  απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη  θάησ 
απφ ηελ επίβιεςε Γηπισκαηνχρνπ Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Κάζε Μ/ πξηλ ηεζεί ππφ ηάζε ειέγρεηαη κε κεγψκεηξν ε κφλσζε ηεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο 
πξνο ην πεξίβιεκα θαη κεηαμχ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ειέγρεηαη κε επηκέιεηα ε γείσζε  ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη κεηά νη ζπλδέεηαη κε ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο. 

Πξηλ απφ ηελ δεχμε κε ηνπο γεληθνχο πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ειέγρεηαη ε ηάζε δεπηεξεχνληνο κε 
βνιηφκεηξν. Οη δνθηκέο ζα ζπκθσλνχλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0532 θαη IEC76. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Μ/ λα παξαδψζεη ζηελ  Τπεξεζία  ηα 
δειηία φισλ ησλ δνθηκψλ. 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη ηα «Σεχρε νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο» 
ησλ Μ/. 

4. ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΔΤΓΟ 
 

4.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο αλάγθεο πνπ εγθαζίζηαηαη 
ζην έξγν. 

 

4.2 Γενικά 

Σν Ζ/Ε ζα είλαη επαξθνχο ηζρχνο γηα ηελ απηφλνκε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηνχκελνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ 
ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο. 

Σν ζπγθξφηεκα ηνπ ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ κέξε: 

α) Σνλ πεηξειαηνθηλεηήξα 

β) Σελ γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  
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γ) Σε δεμακελή θαπζίκνπ 

δ) Σνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ εθθηλήζεσο 

ε) Σελ θνηλή βάζε ζηεξίμεσο θαη ηνλ ερνκνλσηηθφ θισβφ (φπνπ εθαξκφδεηαη) 

Σν Ζ/Ε ζα είλαη απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο, ζπλερνχο ηζρχνο ζχκθσλεο κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 
κειέηεο (θαηά ISO 8528), κε πεξηζψξην ππεξθνξηίζεσο θαηά 10% σο stand-by γηα κία ψξα αλά 
δψδεθα ψξεο ιεηηνπξγίαο (θαηά ISO 3046). Θα θέξεη ηεηξάρξνλν, πδξφςπθην πεηξειαηνθηλεηήξα, 
απηνξξπζκηδφκελε, απηνδηεγεηξφκελε γελλήηξηα ηχπνπ brushless, θιάζεο κφλσζεο H, θιάζεο 
αχμεζεο ζεξκνθξαζίαο F, κεηά ειεθηξνληθνχ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεσο  αληίζηνηρεο  ηζρχνο, 
δεμακελή θαπζίκνπ φγθνπ ηθαλνχ λα θαιχςεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απαηηνχκελσλ θνξηίσλ επί νθηψ 
ψξεο, ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ θαη πίλαθα ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ. 

Σν Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή πηζηνπνηεκέλνπ κε ISO 9001. 

 

4.3 Περιγραθή 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε ηζρχ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ 
νλνκαζηηθή ηζρχ ηεο γελλήηξηαο ζε cosθ = 0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ζε θιεηζηφ 
ρψξν κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C. Θα έρεη ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ θπιίλδξνπο ζε 
δηάηαμε ελ ζεηξά ή ζε δηάηαμε «V». Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ εμήο  
παξειθφκελα: 

α) Φίιηξν ιαδηνχ 

β) Φπγνθεληξηθφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (governor) 

γ) Φπγείν ιαδηνχ 

δ) Φπγνθεληξηθή αληιία θπθινθνξίαο λεξνχ 

ε) Κέιπθνο ζθνλδχινπ, ζθφλδπιν γηα βαζκφ αλνκνηνκνξθίαο 1/250 

ζη) Φίιηξα αέξα 

δ) Γξαλαδσηή αληιία θαπζίκνπ 

ε) Γηπιφ θίιηξν θαπζίκνπ 

ζ) Λεθάλε ειαίνπ 

η) Ζιεθηξηθφ εθθηλεηή 24V, DC θαηάιιειεο ηζρχνο κε ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο θαη ελδεηθηηθή 
ιπρλία βιάβεο 

 
ηα) Γελλήηξηα (δπλακφ) 230 V / 24 V γηα θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ 

ηβ) Φπγείν κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία 40°C κε πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, νδεγά πηεξχγηα 
θαη ζσιελψζεηο 

ηγ) Μεγάιεο ηθαλφηεηαο κεηαςχθηε 

ηδ) ηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο παξεκβχζκαηα θαη θνριίεο ζπλδέζεσο 

ηε) εηξά αληαιιαθηηθψλ γηα δχν έηε ζχκθσλα κε πξφηαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ηζη) σιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο 

ηδ) πζηνηρία ζπζζσξεπηψλ 24V DC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο εθθηλήζεηο ηνπ 
δεχγνπο 

ηε) Γηάηαμε ςπρξήο εθθίλεζεο 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε ηα παξαθάησ φξγαλα απηνκαηηζκνχ 
γηα ηελ πξνζηαζία θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ: πηεδνζηάηε, καλφκεηξν θαη ζεξκφκεηξν 
ιηπαληειαίνπ, ζεξκνζηάηε θαη ζεξκφκεηξν λεξνχ ςχμεσο, ζεξκαληηθή αληίζηαζε ιαδηνχ θαη λεξνχ 
κε θαηάιιειν ζεξκνζηάηε γηα ηελ απηφκαηε πξνζέξκαλζή ηνπο, δείθηε ζηξνθψλ θαη κεηξεηή  
σξψλ ιεηηνπξγίαο. 
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Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 50 Hz ±2% ηζρχνο ηθαλήο λα ηξνθνδνηήζεη ηα 
θνξηία θαη λα εθθηλήζεη ηνλ κεγαιχηεξν θηλεηήξα, ηάζεσο 400 V / 230 V, απηνδηεγεηξφκελε, 
απηνξπζκηδφκελε, ρσξίο ςήθηξεο (BRUSHLESS). Ο απηφκαηνο ειεθηξνληθφο ξπζκηζηήο ηάζεο ζα 
πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο γηα κεηαβνιή θνξηίνπ απφ 0-
100% κε ζχγρξνλε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ±2% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Ο ρξφλνο 
απνθαηαζηάζεσο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 2 sec. 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα θέξεη ειεθηξνληθφ δηεξεπλεηή θνξηίζεσλ, πξνζηαζία έλαληη 
ππεξζηξνθίαο – ππεξζπρλφηεηαο, ζηξνθφκεηξν, κεηξεηή σξψλ ιεηηνπξγίαο, ζεξκφκεηξν λεξνχ, 
ζεξκφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο, καλφκεηξν ειαίνπ ιίπαλζεο θαη ακπεξφκεηξν θνξηίζεσο 
ζπζζσξεπηψλ. 

Ζ δεμακελή θαπζίκνπ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα νθηάσξε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε, ζα είλαη 
ελζσκαησκέλε ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη θέξεη ειεθηξηθφ δηαθφπηε ζηάζκεο ηχπνπ πισηήξα κε  
νπηηθή έλδεημε ηεο ρακειήο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ. 

Ο πεηξειαηνθηλεηήξαο θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο επάλσ ζε θνηλή βάζε  
ζηεξίμεσο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά ειαηήξηα. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηνπ δεχγνπο ζα είλαη κεηαιιηθφο, ελζσκαησκέλνο ζε απηφ  
θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη πξνζηαζίαο. 

Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο θνξηίν, φηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηνπ 
δηθηχνπ δηαθνπεί ή θαηέιζεη θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν (ξπζκηδφκελν) φξην. Ζ παξαιαβή ησλ 
επηζπκεηψλ θνξηίσλ ζα γίλεηαη επίζεο απηφκαηα θαηφπηλ εληνιήο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 
απηνκαηηζκνχ, θαηά ηξφπν ψζηε ηα θνξηία λα είλαη πάληα εληφο ησλ νξίσλ ηζρχνο ηνπ Ζ/Ε. Ζ 
κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθφπηε ηξηψλ ζέζεσλ  (ΓΔΖ - ΔΚΣΟ 
- Ζ/Ε), σζηφζν ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κε ηνπηθφ ρεηξηζκφ. 

Ο κεηαγσγηθφο δηαθφπηεο ζα απνηειείηαη απφ δχν ηεηξαπνιηθνχο δηαθφπηεο ηζρχνο κε 
ειεθηξνθηλεηήξεο, κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε (interlocking), ψζηε λα απνθιείεηαη ην 
ηαπηφρξνλν θιείζηκν θαη ησλ δχν. Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηψλ ζα είλαη  ελαιιαζζνκέλνπ  
ξεχκαηνο 400 V – 50 Hz θαηάιιειεο νλνκαζηηθήο εληάζεσο κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Καηεγνξία ιεηηνπξγίαο AC 1. 

 πλνιηθφο ρξφλνο δεχμεσο: 0,2 sec. 

 Γηάξθεηα δσήο: ηνπιάρηζηνλ 30.000 ρεηξηζκνί. 

 Μέγηζηε ζπρλφηεηα ρεηξηζκψλ: ηνπιάρηζηνλ 20 ρεηξηζκνί αλά ψξα. 

 

 ηηγκηαία αθχξσζε ιεηηνπξγίαο εθεδξηθήο πεγήο 

Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο (άλνηγκα δηαθφπηε – κεηαγσγή θνξηίνπ) ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε 
ρξνληθή θαζπζηέξεζε γηα ην άλνηγκα ηνπ δηαθφπηε, ψζηε λα απνθεχγνληαη  νη  άζθνπεο  
απνδεχμεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ  ε ηάζε 
ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ απνθαηαζηαζεί εληφο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηφηε ε εληνιή 
αλνίγκαηνο ηνπ δηαθφπηε κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ ζα αθπξψλεηαη φρη φκσο θαη ε εληνιή  
εθθηλήζεσο ηνπ δεχγνπο, ην νπνίν ζα εθθηλεί θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγεί γηα ιίγα ιεπηά πξηλ 
ζηακαηήζεη. 
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεχγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνχ απηφ μεθηλήζεη θαη αλαπηχμεη κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηάζε πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνχιεζε. 

Ζ επαλαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ζα γίλεηαη φηαλ απνθαηαζηαζεί ε 
ηάζε ηνπ δηθηχνπ ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ηηκή. Ζ δηαδηθαζία κεηαγσγήο ζα γίλεηαη κε ξπζκηδφκελε 
θαζπζηέξεζε. Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδνηήζεσο ην δεχγνο ζα 
ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ιίγα αθφκε ιεπηά. 

Ζ εθθίλεζε ηνπ δεχγνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιειεο ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη 
κέρξη ηξεηο ην πνιχ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθηλήζεσο. Ο απηνκαηηζκφο ζα πξέπεη λα δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα θξάηεζεο ηνπ πεηξειαηνθηλεηήξα ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο ζθαικάησλ: 

 απνηπρία εθθηλήζεσο (κεηά ηηο 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο) 
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 ρακειή πίεζε ιαδηνχ 

 ππεξβνιηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

 πςειή ζεξκνθξαζία λεξνχ 

Σν θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα απνθιείεη νπνηαδήπνηε λέα εληνιή 
εθθηλήζεσο εάλ δελ εληνπηζζεί πξνεγνπκέλσο ε βιάβε θαη ζα ζπλνδεχεηαη  απφ  θαηάιιειε 
νπηηθή θαη ερεηηθή ζήκαλζε. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηνπ  θξαηήκαηνο  ηνπ  
πεηξειαηνθηλεηήξα απφ ηνλ πίλαθα, θαηά ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία, κε ηαπηφρξνλν απνθιεηζκφ 
εληνιήο λέαο εθθηλήζεσο. 

Όια ηα φξγαλα, ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα απηνκαηηζκνχ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ δεχγνπο. Δπηπιένλ, ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε 
βνιηφκεηξν θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε, ηξία ακπεξφκεηξα, ζπρλφκεηξν, κεηξεηή ζηηγκηαίαο 
θαηαλάισζεο ηζρχνο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζθαικάησλ (ρακειή ηάζε κπαηαξηψλ, ρακειή 
ζεξκνθξαζία ή ζηάζκε θαπζίκνπ, ζέζε δηαθνπηψλ κεηαγσγήο θνξηίνπ, θιπ) κε δηάηαμε ειέγρνπ 
ηεο θαιήο θαηαζηάζεσο ηνπο. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε εγθαηαζηαζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν ή φηαλ δελ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο 
ερνκφλσζεο, ην Ζ/Ε ζα θέξεη ερνκνλσηηθφ θισβφ. Ο ερνκνλσηηθφο θισβφο ζα είλαη 
ελζσκαησκέλνο ζηε βάζε ηνπ Ζ/Ε θαη ζα απνηειεί κε απηφ εληαίν ζχλνιν. Θα θέξεη ζχξεο 
πξφζβαζεο κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη πεξζηδσηά αλνίγκαηα. Δζσηεξηθά ζα είλαη  
επελδεδπκέλνο κε θαηάιιειν ερναπνξξνθεηηθφ πιηθφ θαη εμσηεξηθά ζα είλαη βακκέλνο κε 
αληηζθσξηαθή θαη αληηδηαβξσηηθή βαθή. 

 

4.4 Δγκαηάζηαζη 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο 
επηκέξνπο Πξνδηαγξαθέο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ  ζθνπφ απηφ,  
ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ζέζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

5. ΚΑΛΩΓΗΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΟΓΔΤΔΩ 
 

5.1 Πεδίο Δθαρμογής – Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο θάζε είδνπο θαισδηψζεηο (ηζρπξψλ θαη αζζελψλ 
ξεπκάησλ) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην έξγν. 

 

5.2 Τλικά 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ,  εθηφο  εάλ  πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ 
ηζρχνο θαη θσηηζκνχ. 

 VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC, (Y). 

 VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y) 

 VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ) 

 VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV 

 VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC 
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 VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV 

 IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC 

Πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαισδίσλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο  ζα  ππνβάιεη  ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έγθξηζε ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ θαισδίσλ 
(αλάινγα ηνλ ηχπν θαισδίσλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ). 

Γηα λα είλαη εγγπεκέλε ε καθξνρξφληα ζσζηή ιεηηνπξγία θαη αμηνπηζηία ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη 
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα ππνζηνχλ ηηο δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ 1099, 843, 757, 698. 

Ζ εθινγή ησλ θαισδίσλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ απνκεηψζεσο ζα βαζηζζνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Θεξκνθξαζία εδάθνπο. 

 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα εδάθνπο. 

 Βάζνο ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο 0,6 m. 

 Οκαδνπνίεζε θαισδίσλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο 
ΓΔΖ. 

 Δλαέξηα ηνπνζέηεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη  ηεο  
ΓΔΖ. 

Κάζε θαιψδην ζα επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηεη κε επάξθεηα ηηο ζπλζήθεο κεγίζηνπ  θφξηνπ 
ιεηηνπξγίαο θαη βξαρπθπθιψκαηνο θαζψο θαη ηηο θιηκαηηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη' ειάρηζηνλ νη αθφινπζνη 
παξάγνληεο: 

 ηάζκε βξαρπθπθιψκαηνο 

 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνο εγθαηαζηάζεσο 

 

 Πηψζε ηάζεσο 

 Πηψζε ηάζεσο ζηα θπθιψκαηα ησλ θηλεηήξσλ, νθεηιφκελε ζηελ εθαξκνδφκελε κέζνδν 
εθθηλήζεσο. 

 Ρχζκηζε ζεξκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ απηφκαησλ δηαθνπηψλ. 

 Σνπνζέηεζε θαισδίσλ ελαέξηα, ππφγεηα ή κέζα ζε θαλάιη. 

5.2.1 Καιψδηα κέζεο ηάζεο 

Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε  ηα πξφηππα  IEC 60502-2 θαη 
VDE 0273 γηα θαιψδηα κε κφλσζε απφ δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην (XLPE). Οη ηχπνη ησλ  
θαισδίσλ ζα είλαη N2XSY θαη N2XS2Τ, θαηά VDE 0298. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηάζεο 12/20 kV, κέγηζηεο ηάζεο 24 kV. Ζ δνκή ηνπο ζα είλαη ε 
αθφινπζε: 

 Αγσγφο: Πνιχθισλνο ράιθηλνο ζηξνγγπιφο. 

 Δπέλδπζε αγσγνχ: Δζσηεξηθφ εκηαγψγηκν ζηξψκα XLPE. 

 Μφλσζε αγσγνχ: XLPE. 

 Δπέλδπζε κφλσζεο αγσγνχ: Δμσηεξηθφ εκηαγψγηκν ζηξψκα XLPE. 

 Θσξάθηζε: χξκαηα ραιθνχ ηπιηγκέλα ειηθνεηδήο, ζπγθξαηνχκελα απφ ράιθηλε ηαηλία 
ηπιηγκέλε ζε αλνηθηή ειίθσζε. 

 Δπέλδπζε ζσξάθηζεο: Πιαζηηθή ηαηλία. 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC βξαδχθαπζην θαηά IEC 332,1 θφθθηλνπ ρξψκαηνο (ηχπνο 
N2XSY) ή πνιπαηζπιέλην, καχξνπ ρξψκαηνο (ηχπνο N2XS2Y). 
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Σα ινηπά θαηαζθεπαζηηθά, ηερληθά, ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ηθαλφηεηα θφξηηζεο ζε  
θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη ζε βξαρπθχθισκα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

5.2.2 Καιψδηα ρακειήο ηάζεο 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ ράιθηλνπο κνλφθισλνπο ή  πνιχθισλνπο  
αγσγνχο κέζα ζε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ PVC ή δηθηπσκέλν πνιπαηζπιέλην XLPE θαη 
εμσηεξηθφ καλδχα απφ PVC. Ζ θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν IEC 60502-2. Οη 
ηχπνη ησλ θαισδίσλ ζα είλαη: 

 Γηα ην θσηηζκφ A05VV-U (κνλφθισλα) ή A05VV-R (πνιχθισλα), νλνκαζηηθήο ηάζεσο 
300/500 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 563. 

 Γηα ηνπο θηλεηήξεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ J1VV-U (κνλφθισλα) ή J1VV-R (πνιχθισλα), 
νλνκαζηηθήο ηάζεσο 600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 843. 

 Γηα ηηο παξνρέο ησλ πηλάθσλ θίλεζεο XLPE/PVC νπιηζκέλα,  νλνκαζηηθήο  ηάζεσο 
600/1000 V θαη θαηαζθεπήο θαηά IEC 502. 

 Γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη αλαδεπηήξσλ ηα θαιψδηα ζα είλαη H07RN-
F, νλνκαζηηθήο ηάζεσο 450 V / 750 V θαη θαηαζθεπήο θαηά ΔΛΟΣ 623 θαη VDE 0282. 

Δπηπιένλ, θάζε θαιψδην ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξνθηλεηήξα  ζα  έρεη  ειάρηζηε 
νλνκαζηηθή δηαηνκή 2,5 mm

2
, ελψ ηα θαιψδηα ηζρχνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ ή νξγάλσλ δχλαληαη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή δηαηνκή 1,5 mm
2
. Ζ δηαηνκή ηνπ 

νπδέηεξνπ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

Κάζε θαιψδην ηζρχνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ αγσγφ γεηψζεσο θαηαιιήινπ δηαηνκήο, ν νπνίνο ζα 
είλαη ελζσκαησκέλνο ζην θαιψδην ή ζα είλαη μερσξηζηφ θαιψδην κε ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε 
(PVC),  πξάζηλνπ/θίηξηλνπ  ρξψκαηνο,  κε  δηαηνκή  θαζνξηζκέλε   ζχκθσλα   κε   ην   πξφηππν 
IEC 60364 θαη ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ ησλ θα- 
ισδίσλ, ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ ησλ ζσιελψζεσλ  λεξνχ θηι. σο κνλαδη- 
θψλ κέζσλ γεηψζεσλ, απαγνξεχεηαη απζηεξά. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλερή. Δλδηάκεζε ζχλδεζε (κάηηζκα) δελ επηηξέπεηαη. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζε ζσιελψζεηο ή ελαέξηα θαλάιηα, ζα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364. 

Σα θαιψδηα ζα είλαη πνιππνιηθά ζχκθσλα ην VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οη αγσγνί ησλ 
θαισδίσλ κπνξνχλ  λα είλαη  κνλφθισλνη  κέρξη  δηαηνκήο 4 mm

2
 αιιά ζα είλαη  πνιχθισλνη  απφ 

6 mm
2
 θαη άλσ. 

Οη επηηξεπφκελεο κέγηζηεο πηψζεηο ηάζεο γηα ηα δηάθνξα κέξε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο 
θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακας 4.2-1: Δπιηρεπόμενες μέγιζηες πηώζεις ηάζης 

Α/Α ηοιτεία ηοσ ζσζηήμαηος σνθήκες λειηοσργίας Πηώζη ηάζης 

1 2 3 4 

 
1 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
θηλεηήξσλ 

Κηλεηήξαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 
νλνκαζηηθή ηζρχ 

 
5% 

 
 

2 

ηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ 
θαηά ηελ εθθίλεζε ζε βξαρπθχ- 
θισκα 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθθίλεζεο ηνπ 
θηλεηήξα (ζεκ. Η) 

 
 

25% 

 
3 

ηηο κπάξεο ησλ πηλάθσλ ηξνθν- 
δνζίαο ησλ θηλεηήξσλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ηνπ 
πην κεγάινπ θηλεηήξα (ζεκ. ΗΗ) 

 
15% 

 
4 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
πηλάθσλ θσηηζκνχ 

 
Με κέγηζην πξνβιεπφκελν θνξηίν 

 
1% 

 
5 

ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ησλ 
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

  
2% 
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εκ. Η   α. Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ θηλεηήξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθίλεζεο ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

εγγπάηαη κία ζίγνπξε εθθίλεζε ησλ θηλεηήξσλ, αθφκε θαη γηα κέγηζην θνξηίν, ρσξίο βιάβε ησλ θηλεηήξσλ. 

β.    Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ 25% ελλνείηαη ζαλ άζξνηζκα ησλ πηψζεσλ ηάζεο ζηα θαιψδηα θαη ηηο κπάξεο ησλ 
πηλάθσλ ηξνθνδνζίαο ησλ θηλεηήξσλ απφ ηνλ αληίζηνηρν Γεληθφ Πίλαθα Υακειήο Σάζεο κέρξη ηελ 
θαηαλάισζε. 

γ.       Γηα θηλεηήξεο κέζεο ηάζεο, ε αλαγθαία ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο θαηά ηελ εθθίλεζε ζα είλαη γεληθά κεγαιχηεξε  
απφ 75% ηεο ηάζεο παξνρήο θαη έηζη νη ζπλζήθεο εθθίλεζεο ζα είλαη αληηθείκελν επαιήζεπζεο θαηά 
πεξίπησζε. Θα ηθαλνπνηείηαη φκσο παληνχ ε ζπλζήθε ηνπ πξνεγνχκελνπ ζεκείνπ (α) απηήο ηεο ζεκείσζεο. 

εκ. ΗΗ Ζ δηαζέζηκε ηάζε ζηηο κπάξεο ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ πνπ είλαη 

ήδε αλακκέλνη θαη λα επηηξέπεη ην θιείζηκν ησλ επαθψλ ησλ θηλεηήξσλ. 

 

Γηα ηα θαιψδηα κεηαθνξάο ελέξγεηαο ππνβξπρίσλ βπζηδφκελσλ ζπγθξνηεκάησλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθακπηα θαιψδηα κε κήθνο επαξθέο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί 
ζπλδέζεσο ηνπ θηλεηήξα κέρξη ην θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ αλνίγκαηνο 
επηζθέςεσο ηεο δεμακελήο. Σα εχθακπηα θαιψδηα ζα απνηεινχληαη απφ εχθακπηνπο, ράιθηλνπο 
αγσγνχο 450 V / 750 V κνλσκέλνπο κε ειαζηηθφ καλδχα κε εχθακπηε κφλσζε απφ ειαζηηθφ 
θαηάιιειν γηα ππνβξχρηα ρξήζε. 

Σα εχθακπηα θαιψδηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζα είλαη ππνινγηζκέλα ψζηε λα δέρνληαη  φιν  ην 
ξεχκα πνπ ρξεηάδεηαη ν θηλεηήξαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη ζπδεχμεηο θαισδίσλ ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο ζε ζπλζήθεο  θαηαηγηζκνχ  λεξνχ  θαη 
ηξνπηθά θιίκαηα. Σα παξεκβχζκαηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλά. 

 
Σν ζψκα ησλ ζπδεπθηήξσλ ζα είλαη απφ αινπκίλην, νξείραιθν ή άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ 
δηάβξσζε. Θα είλαη επίζεο εθνδηαζκέλν κε θξίθνπο γηα λα θιεηδψλεη κε ινπθέην ψζηε λα 
απνθεχγνληαη νη πεξηπηψζεηο επέκβαζεο απφ αλαξκφδηα άηνκα, βαλδαιηζκνχ θηι. 

Σα θαιψδηα ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζπλδέζεσο. Σα θνπηηά απνζπλδέζεσο ζα είλαη απφ 
ρπηνζίδεξν, αλζεθηηθά ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ρνληξνχο νξεηράιθηλνπο αθξνδέθηεο ψζηε λα 
δηεπθνιχλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο / πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο θαηά  ηελ 
αθαίξεζή ηεο. Σν θνπηί ζα είλαη πιήξεο, κε πδαηνζηεγή παξεκβχζκαηα γηα ηα θαιψδηα ξεχκαηνο/ 
πξνζηαζίαο ηεο αληιίαο. 

5.2.3 Καιψδηα νξγάλσλ θαη ειέγρνπ 

Σα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε νξγάλσλ θαη  ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζα  
είλαη πνιχθισλα θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά VDE 0271 νλνκαζηηθήο 
δηαηνκήο 1,5 mm

2
 κε αξηζκεκέλνπο θιψλνπο γηα  ζήκαλζε αλαγλψξηζεο ζε  φιν ην κήθνο ηνπο. 

ηα άθξα ησλ θαισδίσλ ζα ζηεξεσζνχλ δαθηχιηνη κε ηα θσδηθά ζηνηρεία ηνπο. ε ζεκεία 
δηαζχλδεζεο ησλ αγσγψλ, φπνπ ε αιιαγή θσδηθψλ είλαη αλαπφθεπθηε, θάζε αγσγφο ζα θέξεη 
δηπινχο δαθηπιίνπο ζεκάλζεσο. Κάζε αιιαγή αξίζκεζεο ζα ζεκεηψλεηαη επάλσ ζην ειεθηξηθφ 
δηάγξακκα ηεο εγθαηαζηάζεσο ζηελ νπνία έγηλε ε αιιαγή. 

Όπνπ πξνβιέπνληαη θπηία ζπλδέζεσο ή δηαθιαδψζεσο γηα ηε δηαινγή θαη ζχλζεζε ηεο νκάδαο 
θαισδίσλ νξγάλσλ θαη ειέγρνπ κηαο κνλάδνο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηα θπηία απηά ζα είλαη θαηάιιεια 
γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη θαη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε θαη ζα θέξνπλ δχν ζεηξέο  
αθξνδεθηψλ ηχπνπ θψο. 

5.2.4 Καιψδηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα κε ράιθηλνπο αγσγνχο ράιθηλνπο 
αγσγνχο κνλφθισλνπο ή πνιχθισλνπο ησλ πην θάησ ηχπσλ: 

 LiYCY(TP) φηαλ απαηηείηαη ειεθηξηθή ζσξάθηζε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ζήκαηνο. 

 UTP-FTP θαη‟ ειάρηζηνλ CATEGORY 5 ζε εθαξκνγέο πνπ δελ αλακέλνληαη 
ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο ζηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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Ζ θαηαζθεπή ησλ θαισδίσλ LiYCY(TP) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0812 
θαη 0814 θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Λεπηνπνιχθισλα ζπξκαηίδηα ραιθνχ (VDE 0295 class 5) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Απφ PVC κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ θαηά DIN 47100 ρσξίο 
επαλάιεςε ρξσκάησλ 

 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε 

 Θσξάθηζε: Πιέγκα επηθαζζηηεξσκέλνπ ραιθνχ κε θάιπςε >90% 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο: 250 V (θνξπθή 500 V) 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 80C 

Ζ θαηαζθεπή ησλ  θαισδίσλ  UTP-FTP  πξέπεη  λα  είλαη  ζχκθσλε  κε  ηηο  πξνδηαγξαθέο 
ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A θαη TSB 36 θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα θαζαξνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,5 mm (24 ΑWG) 

 Μφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PΔ) κε θσδηθνπνίεζε ρξσκαηηζκψλ 

 πλεζηξακκέλνη αγσγνί: ζε δεχγε κε πνιχ κηθξφ βήκα ζηξέςεο. 

 Θσξάθηζε (FTP κφλν): Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο ζπλέρεηαο 
απφ επηθαζζηηεξσκέλν ραιθφ. 

 

 Δμσηεξηθφο καλδχαο: PVC ρξψκαηνο γθξη, βξαδχθαπζηνο θαηά ΗΔC 332.1 

 Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30 C έσο 80 C 

Σα θαιψδηα ζα είλαη ζπλεζηξακκέλα (twist pair) 4 ή 25 αγσγψλ ζπρλφηεηαο 100 ΜΖz 

ρσξεηηθφηεηαο 46 pF/m, ζχλζεηεο αληίζηαζεο 100 Χ  15 Χ κε απφζβεζε 21,98 dB/100 m ζηα  
100 MHz. 

 
Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ δηθηχσζε ησλ PLC θαη κνλάδσλ θαηαλεκεκέλσλ εηζφδσλ/εμφδσλ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ. Σν θαιψδην ζα είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε εληφο 
πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. 

Με βάζε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απαηηνχληαη 2 νπηηθέο ίλεο αλά θαιψδην. Πξνβιέπεηαη ε 
χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 4 αθφκε εθεδξηθψλ νπηηθψλ ηλψλ αλά θαιψδην. 

Γελ επηηξέπνληαη ελψζεηο ζηελ δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ. 

Ο ηεξκαηηζκφο ησλ θαισδίσλ, νη ελψζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία, δνθηκή θαη ε ζέζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ζα γίλεη απφ πιήξσο εμνηθεησκέλν κε ηελ ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ, 
εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ, πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ απφζβεζε θάζε νπηηθήο ίλαο ζα κεηξεζεί κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ θαισδίνπ θαη ζα εθδνζεί 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη δεθηή  
εμαζζέληζε κεγαιχηεξε απφ 12 dB. 

Θα ππάξρεη εηδηθή ζήκαλζε θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπ θαισδίνπ, πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, 
ψζηε λα δηαθξίλεηαη ην είδνο ηνπ θαισδίνπ απφ θνηλά ειεθηξνινγηθά θαιψδηα. 

Σν θαιψδην ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δίδνο νπηηθψλ ηλψλ : πνιχηξνπε, glass, 62.5/125 κm 

 Αξηζκφο νπηηθψλ ηλψλ : >6 

 Δμαζζέληζε : 850nm, <3,1 dB/km 

 : 1300nm <0,8 dB/km 
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 Διάρηζηε αθηίλα θάκςεο : 20 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ 

 Αληνρή ζε εθειθπζκφ : ηνπιάρηζηνλ 700 Ν 

 Αληίζηαζε ζξαχζεο : 400 Ν/m θαηά IEC 794-1-E3 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -40°C έσο +70°C 

Κάζε μερσξηζηή νπηηθή ίλα ηνπ θαισδίνπ ζα ζεκαίλεηαη μερσξηζηά κε αξηζκφ ή κε κε 
επαλαιακβαλφκελν ρξψκα, ζα πεξηέρεηαη ζε ζσιήλα δηαθνξεηηθνχ ρξσκαηηζκνχ κε γέκηζε απφ 
πεηξειατθή κάδα (water repellent gel filling) γηα πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο. Οη μερσξηζηνί  
ζσιήλεο ζα είλαη ζπλεζηξακκέλνη γχξσ απφ έλα θεληξηθφ ζπλζεηηθφ (κε κεηαιιηθφ) ζηνηρείν 
ελίζρπζεο θαη ζα πεξηβάιινληαη απφ ίλεο αξακίδεο πνπ ρξεζηκεχνπλ ζαλ ζηνηρείν απνξξφθεζεο 
κεραληθψλ ηάζεσλ. 

5.2.5 Καιψδηα ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σα ηειεθσληθά θαιψδηα ζα είλαη ηχπνπ J-Y(St)Y ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0815 ή A- 
2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ΟΣΔ 0/2.6/Γ/4-22. 

Γηα ηε ζχλδεζε θαηαλεκεηψλ ζηα ηειεθσληθά θέληξα ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαιψδην ηχπνπ S-Y(St)Y 
θαηά VDE 0813 δηακέηξνπ αγσγψλ 0,6 mm. 

(1) Καιψδηα J-Y(St)Y 

 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ απηψλ γηα ηηο εζσηεξηθέο ηειεθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ είλαη: 

- Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα ειεθηξνιπηηθνχ ραιθνχ δηακέηξνπ 0,60  mm 

- Μφλσζε αγσγψλ: PVC 

- Κσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ: VDE 0815 

- Θσξάθηζε: Φχιιν αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε θαη αγσγφο ζπλέρεηαο απφ 
θαζαξφ ραιθφ 

- Mαλδχαο: Δηδηθφ PVC ρξψκαηνο γθξί, βξαδχθαπζην θαηά IEC 332.1 

- Σάζε ιεηηνπξγίαο: θνξπθή 300 V 

- Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -5C έσο 70C 

- Απφζβεζε (800 Hz): 1,7 dB/km 

- Ακνηβαία ρσξεηηθφηεηα (800 Hz): 100 nF/km 

(2) Καιψδηα A-2YF(L)2Y / A-2Y(L)2Y 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαισδίσλ απηψλ γηα ηηο εμσηεξηθέο ηειεθσληθέο 
εγθαηαζηάζεηο ησλ γεπέδσλ είλαη: 

- Αγσγνί: Μνλφθισλα ζπξκαηίδηα ειεθηξνιπηηθνχ θαζαξνχ ραιθνχ 

- Μφλσζε αγσγψλ: Πνιπαηζπιέλην (PE) 

- Κσδηθνπνίεζε ρξσκάησλ: VDE 0816 

- Δπηθάιπςε κφλσζεο: Πεηξειατθή κάδα (jelly) γηα ζηεγαλφηεηα θαηά ηε δηακήθε 
δηεχζπλζε 

- Δζσηεξηθή επέλδπζε: Φχιιν απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ 

- Θσξάθηζε: σιήλεο αινπκηλίνπ κε ζπλζεηηθή επηθάιπςε 

- Mαλδχαο: Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο καχξνπ ρξψκαηνο 
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- Σάζε ιεηηνπξγίαο: θνξπθή 300 V 
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- Πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ: -30C έσο 70C 

- Απφζβεζε (800 Hz): 1,0 dB/km γηα 0,6 mm, 0,8 dB/km γηα 0,8 mm 

- Ακνηβαία ρσξεηηθφηεηα (800 Hz): 52 nF/km γηα 0,6 mm, 55 nF/km γηα 0,8 mm 

 

5.3 Δκηέλεζη εργαζιών 

5.3.1 Δγθαηάζηαζε θαη νδεχζεηο θαισδίσλ 

Όια ηα θαιψδηα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηεο ηέρλεο, αθνινπζψληαο θαηά ην δπλαηφλ επζείεο νδεχζεηο. Δηδηθφηεξα, ζα  
εθαξκνζηνχλ ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηα VDE 100 θαη VDE 101. 

Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα είλαη απφ PVC. Οη  ζσιήλεο ησλ  θαισδίσλ  
απφ ηνπο ηνπηθνχο ππνπίλαθεο έσο ηα κεραλήκαηα πνπ νδεχνπλ ζε δνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη 
γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο, ρσξίο κνλσηηθή επέλδπζε, κε δηάκεηξν θαη πάρνο ηνηρσκάησλ 
ζχκθσλν κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

 
Καιψδηα πνπ νδεχνπλ ζε ηνηρία κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηέο δηάηξεηεο γαιβαληζκέλεο 
ζράξεο, πνπ ζηεξεψλνληαη ζην ηνηρίν κε εθηνλσηηθά βχζκαηα. 

Όηαλ κία κνλάδα ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξεηείηαη  απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαιψδηα, ζα πξέπεη  
λα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ απφ κία θνηλή  
θαηεχζπλζε θαη ν ηεξκαηηζκφο ηνπο κε θαλνληθή ζεηξά θαη ζπκκεηξία. 

Κάζε θαιψδην ζα θέξεη ζε θάζε άθξν ηνπ ζηαζεξή ζήκαλζε κε ηνλ αξηζκφ ηνπ ν νπνίνο 
αλαθέξεηαη ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ πιηθψλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο πηλαθίδεο ζα έρνπλ θαηάιιειν 
κέγεζνο θαη κνξθή πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα είλαη 
ζηεξεσκέλεο θαηά ηξφπν αζθαιή επάλσ ζηα θαιψδηα. 

Πηλαθίδεο αλαγλσξίζεσο ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο ζηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ θαισδίσλ απφ 
ππφγεηα θαλάιηα, νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αθαλνχο ηνπνζέηεζεο φπνπ 
απαηηείηαη λα ζεκεηψλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ε φδεπζε ησλ θαισδίσλ. Ζ ρξήζε πηλαθίδσλ 
ζηεξεσκέλσλ κε θφιια απαγνξεχεηαη. 

Σα ζεκεία εμφδνπ θαη εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ζε νηθνδνκηθά ζηνηρεία ή βάζεηο εδξάζεσο πηλάθσλ 
ζα ζηεγαλψλνληαη. Ζ ζηεγάλσζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάιιειν ειαζηνκεξέο πιηθφ θαη ζα 
θέξεη ηειηθφ εμσηεξηθφ ζηξψκα αδηάβξνρεο  απνμεηδηθήο  ξεηίλεο  πάρνπο  φρη  κηθξφηεξνπ  ησλ  
40 mm ή ειαθξάο ηζηκεληνθνλίαο θαηά πεξίπησζε. Ζ εξγαζία απηή ζα γίλεη θαη γηα θάζε εθεδξηθφ 
άλνηγκα. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ζηεγάλσζε θάζε νπήο δηειεχζεσο 
θαισδίνπ απφ νηθνδνκηθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ θαηαζθεπήο γηα ιφγνπο 
πξνζηαζίαο έλαληη θαηαθιχζεσο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζηεγαλψζεσο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 
λα κελ ππνζηνχλ θζνξέο ε επέλδπζε θαη ε ελίζρπζε ηνπ θαισδίνπ. 

Όια ηα θαιψδηα ηζρχνο ζα ζπλδένληαη πξνο ηνπο πίλαθεο θαηά ηξφπν πνπ ζα δηαζθαιίδεη φηη ε 
ζσζηή δηαδνρή θάζεσλ, νη αξηζκνί ησλ θάζεσλ θαη ηα ρξψκαηα ησλ αγσγψλ ζα δηαηεξνχληαη ζε 
φιε ηελ εγθαηάζηαζε. 

Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ρακειήο ηάζεσο ζα ηαπηίδνληαη κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 1ε Φάζε L1 

 2ε Φάζε L2 

 3ε Φάζε L3 

 Οπδέηεξνο N ή κπιε αγσγφο 

 Γείσζε πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 
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Σα κνλνπνιηθά θαιψδηα ηζρχνο ζα θέξνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηαχηηζεο: 

 Φάζε Καθέ 

 Οπδέηεξνο Μπιε 

 Γείσζε Πξάζηλν ή θηηξηλν/πξάζηλν 

Όινη νη αγσγνί ησλ θαισδίσλ ζα ηεξκαηίδνπλ ζε θαηάιιειεο ράιθηλεο ιαβέο ή νξεηράιθηλνπο 
δαθηπιίνπο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη “θαηζάξσκα” κε ηα 
ρέξηα ή πέλζα. 

Όια ηα θαιψδηα ζα παξαδνζνχλ ζε ζηηβαξά ζηξνθεία επάλσ ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ε δηαηνκή, ην κήθνο θαη ε κφλσζε θαη ζα ειεγρζνχλ απφ  
ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. 

Σα άθξα ησλ θαισδίσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο ζα ζηεγαλψλνληαη θαηάιιεια, φηαλ ηα θαιψ- 
δηα βξίζθνληαη ζηα ζηξνθεία, γηα λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο πγξαζίαο θαη φηαλ απνθφπηεηαη έλα 
θνκκάηη απφ ην θαιψδην πνπ είλαη ζην ζηξνθείν, ην ηέξκα ηνπ θαισδίνπ πνπ απνκέλεη ζα ζηεγα- 
λψλεηαη ακέζσο. 

Οη έιμεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ  πξέπεη  λα ππεξβνχλ  ηηο πξνδηαγξαθφκελεο 
ηηκέο  ηνπ  θαηαζθεπαζηή,  θαη  ζε  πεξίπησζε  ειιείςεσο  απηήο,  δελ  πξέπεη  λα  μεπεξλνχλ   ηα 
6 kg/mm

2
 δηαηνκήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη έιμεηο ζα γίλνληαη ή κε ην ρέξη, ή κεραλνθίλεηα κε ηελ 

πξνυπφζεζε φκσο φηη δηαηίζεηαη φξγαλν ειέγρνπ ηεο έιμεο. 

Όια ηα κήθε ησλ θαισδίσλ πνπ θφβνληαη απφ ην ζηξνθείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ακέζσο ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο αιιηψο πξέπεη λα ζηεγαλψλνληαη ακέζσο ηα άθξα ησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θνπεί έλα ηκήκα θαισδίνπ απφ ην ζηξνθείν, ην ζηξνθείν ζα ηνπνζεηείηαη ζε 
θαηάιιειε ζέζε ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε αθαίξεζε ηνπ θαισδίνπ θαη λα απνθεχγνληαη ζηξνθέο 
θαη δηπιψζεηο. Όηαλ ην απνθνπηφκελν κήθνο θαισδίνπ είλαη κεγάιν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαηάιιεια ξάνπια ή θνξεία έιμεσο θαισδίσλ. Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα 
ζπκβαηηθά ζρέδηα. 

Δπέθηαζε ησλ θαισδίσλ (κάηηζκα) κέζσ θαηάιιεισλ κνπθψλ δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ ην κήθνο ηεο γξακκήο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέγηζην κήθνο ηνπ θαισδίνπ  
ελφο ζηξνθείνπ θαη αθνχ ελεκεξσζεί ε Τπεξεζία. 

Οη αγσγνί θάζε θαισδίνπ πνπ ζπλδέεη ζηξεθφκελε κεραλή (θηλεηήξα ή γελλήηξηα) ζα θέξνπλ 
δαθηπιίνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκβνια, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζσζηή ζχλδεζε θάζε 
κεραλήο. 

Όηαλ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πιαζηηθή επέλδπζε ησλ θαισδίσλ, φπσο π.ρ. ζην ηέξκα ησλ 
θαισδίσλ, ζα αθαηξείηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν ηκήκα θαη ν εθηηζέκελνο αγσγφο ή νπιηζκφο ζα 
θαιχπηεηαη επαξθψο κε θαηάιιειν πιαζηηθφ δαθηχιην. 

Σα θαιψδηα κε κφλσζε απφ PVC ή XLPE ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ κεραληθψλ 
ζηππηνζιηπηψλ ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν πξφηππν. Οη ζηππηνζιίπηεο απηνί ζα είλαη 
νξεηράιθηλνη εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαισδίσλ κε νπιηζκφ απφ ηαηλία αινπκηλίνπ, φπνπ νη 
ζηππηνζιίπηεο ζα είλαη απφ αινπκίλην. Οη ζηππηνζιίπηεο ζα εμαζθαιίδνπλ επαξθή ζηεξέσζε ησλ 
θαισδίσλ κέζσ ηνπ κεηαιιηθνχ νπιηζκνχ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηνρξφλσο  θαη  πιήξε  
ζχλδεζε πξνο γε. Θα παξαδνζνχλ πιήξεηο, κε νξεηράιθηλν ζηνηρείν ζχλδεζεο πξνο γε θαη 
θαηάιιειν πιαζηηθφ θάιπκκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζηεγαλψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κεηαμχ 
επελδχζεσλ ηνπ θαισδίνπ θαη ζηππηνζιίπηνπ δηάθελν. 

Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα ζηεξεψλνληαη ζην ηέξκα ηνπο κέζσ ζπξξηθλνπκέλσλ ππφ ηελ 
επίδξαζε ηεο ζεξκφηεηαο (heat shrink) ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί πιήξε εμνκάιπλζε 
ηάζεσλ. 

5.3.2 Δθζθαθή ραλδάθσλ ηνπνζέηεζεο θαισδίσλ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρέδηα κε ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ ραλδάθσλ ζηα νπνία ζα 
ζεκεηψλνληαη ην πιάηνο θαη ην βάζνο θάζε ράλδαθα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ θαισδίσλ κε νδνχο. 
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Σα ζρέδηα ζα ζπληαρζνχλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τπεξεζία θαη ζα εγθξηζνχλ γξαπηψο πξηλ 
εθαξκνζηνχλ επηηφπνπ. 

Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

i. Σα βάζε ηνπνζεηήζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαζνξίδνληαη απφ ηε δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ 
εδάθνπο, εθηφο αλ δηαηαρζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία. Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεσο ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 1,00 m θαη ηα ρακειήο ηάζεσο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 
0,60 m. Σα θαιψδηα κέζεο θαη ρακειήο ηάζεσο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ ίδην 
ράλδαθα, αιιά ζε δηαθνξεηηθά νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα επίπεδα. Όηαλ ηα θαιψδηα  
νδεχνπλ κέζα ζε ζσιήλεο επηηξέπεηαη θαηαθφξπθε ηνπνζέηεζε κε ηα θαιψδηα κέζεο 
ηάζεσο ζην κεγαιχηεξν βάζνο. 

 
ii. Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ  θαισδίσλ  ε Τπεξεζία ζα επηζεσξήζεη ηνπο ράλδαθεο θαη  

ζα βεβαησζεί φηη ην πεξίγξακκά ηνπο είλαη ζηαζεξφ θαη ν ππζκέλαο ιείνο ρσξίο ζξαχζκαηα 
απφ πέηξεο. 

iii. Σν ζηξψκα έδξαζεο ησλ θαισδίσλ ζα έρεη πάρνο 75 mm θαη ζα δεκηνπξγεζεί απφ 
ιεπηφθνθθε άκκν. 

iv. Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θαηάιιειεο κεηαμχ ησλ  απνζηάζεηο θαη φρη ηελησκέλα, 
γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ηάζεσλ, φηαλ απηά ζα θαηαθαζίζνπλ κε ηελ  
επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα. 

v. Πξηλ απφ ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ επαλαπιήξσζε, ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ 
Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη κεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
πξνζηαηεπηηθψλ πιαθψλ. 

vi. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζα πξνζηεζεί έλα λέν ζηξψκα άκκνπ πάρνπο 75 mm, 
ην νπνίν ζα θαιχςεη πιήξσο ηνπο αγσγνχο ρσξίο θελά ζηηο θάησ παξεηέο ηνπο. Γηα ηελ 
εξγαζία απηή δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληθά κέζα. 

vii. Μεηά ηε δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο, νη νπνίεο ζα 
επηθαιχπηνπλ ηα θαιψδηα κε έλα πεξηζψξην ηνπιάρηζηνλ 75 mm εθαηέξσζελ. Όηαλ 
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ίδην ράλδαθα θαιψδηα κέζεο θαη  ρακειήο  ηάζεσο, θάζε θαιψδην ζα 
έρεη μερσξηζηέο πιάθεο πξνζηαζίαο. 

viii. Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ρσξίο λα δηαηαξάμεη ηηο 
πξνζηαηεπηηθέο πιάθεο. Σα πιηθά επαλαπιήξσζεο ζα πξέπεη λα είλαη  απαιιαγκέλα θαηά  
ην δπλαηφλ απφ κεγάιεο πέηξεο θαη άιια ζηεξεά κεγάινπ ζρήκαηνο. 

ix. Μεηά ηελ επαλαπιήξσζε ηνπ ράλδαθα, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 
γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηειηθήο ζηάζκεο ηνπ εδάθνπο θαη ζα ηνπνζεηήζεη δείθηεο ηεο φδεπζεο 
ησλ θαισδίσλ. Οη δείθηεο απηνί ζα ηνπνζεηεζνχλ ην πνιχ αλά 10 m δηαδξνκήο θαη ζηα 
ζεκεία αιιαγήο θαηεπζχλζεσο ζηνπο δείθηεο ζα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο “ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ 
ΚΑΛΧΓΗΑ” θαη ε ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο. 

5.3.3 Δζράξεο ζηεξίμεσο θαισδίσλ 

Καηά ηηο νκαδηθέο νδεχζεηο θαισδίσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ή γπκλψλ ράιθηλσλ αγσγψλ, κπνξνχλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κεηαιιηθέο ζράξεο, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, αλνηθηνχ ή 
θιεηζηνχ ηχπνπ θαηά πεξίπησζε, κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπο. Ο Αλάδνρνο ζα 
πξνκεζεχζεη θαη ζα εγθαηαζηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ εζράξεο. 
Γηα ηελ επηινγή ησλ εζραξψλ ζηεξίμεσο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ νδεχζεψλ ησλ  ζα  ιεθζνχλ 
ππφςε ηα αθφινπζα: 

i. Ο αξηζκφο ησλ θαισδίσλ ηζρχνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζε 
εζράξα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειινληηθψλ. 

ii. Απνθπγή πεξηνρψλ φπνπ ζα γίλεηαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ,  ζσιήλσλ  θηι. Καη 
πεξηνρψλ φπνπ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ. 

iii. Απνθπγή πεξηηηψλ δηαδξνκψλ. 
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iv. Όδεπζε ησλ εζραξψλ ζε κεγάιν χςνο κε θαηάιιειεο θαζφδνπο ζηηο δηάθνξεο 
θαηαλαιψζεηο. 

v. Όδεπζε εζραξψλ ζε νξηδφληηεο θαη θάζεηεο δηεπζχλζεηο θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. 

Οη εζράξεο νδεχζεσο ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ραιπβδνειάζκαηα, ζα θέξνπλ 
νκνίνπ ηχπνπ ζηνηρεία ζχλδεζεο θαη ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ηνπο. Θα αθνινπζνχλ ην παξαθάησ δηαζηαζηνιφγην: 

 
Πίνακας 4.3-1: Γιαζηαζιολόγιο εζταρών οδεύζεφς 

Α/Α Γιαζηάζεις [mm] Πάτος ελάζμαηος [mm] 
1 2 3 

1 100 x 50, 200 x 50 1,00 

2 100 x 100, 200 x 100 1,25 

3 300 x 50, 400 x 50 1,50 

4 300 x 100, 400 x 100 1,50 

5 500 x 100 2,00 

6 600 x 100 2,00 

Οη θακπχιεο θαη ηα ηεκάρηα δηαθιάδσζεο θαη ζχλδεζεο ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη νη 
εζσηεξηθέο αθηίλεο θακππιφηεηαο δελ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 300 mm. Σν ζχζηεκα  ησλ  
εζραξψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ην πξφηππν NEMA VE-1 θαη νη ηηκέο θφξηηζεο ζα 
ππνινγηζηνχλ ζχκθσλα κε ην DIN 4114 κε ζπληειεζηή αζθαιείαο 1,7 θαη‟ ειάρηζην. Σν 
γαιβάληζκα ζα είλαη ζχκθσλν κε ην DIN EN 10412 κε βάξνο επηθάιπςεο 350 g/m

2
. Οη ζράξεο ζα 

είλαη πξνγαιβαληζκέλεο κε ηε κέζνδν SENDZIMIR Z 275 ζχκθσλα κε ην DIN 17162. 

Οη εζράξεο ζα έρνπλ επαξθέο πιάηνο ψζηε ηα θαιψδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα επίπεδν θαη ζηηο 
θαλνληθέο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ρσξίο λα αιιειεπηθαιχπηνληαη εμαζθαιίδνληαο φηη ην 30% ηεο 
επηθαλείαο ηνπ ζα παξακέλεη θελφ (εθεδξεία). 

Σα θαιψδηα ζα αζθαιίδνληαη επάλσ ζηηο εζράξεο κε ηε βνήζεηα κνλσηηθψλ ηκάλησλ, νη νπνίνη ζα 
βηδψλνληαη επάλσ ζηελ εζράξα κε πιαζηηθνχο θνριίεο θαη ξνδέιεο. Θα ζηεξεψλνληαη αλά 
δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ κηα θαζαξή θαη ηαθηνπνηεκέλε εγθαηάζηαζε. 

Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί ζηηο θαηαθφξπθα ηνπνζεηεκέλεο εζράξεο, φπνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια θαη επαξθή ζηνηρεία ζηεξεψζεσο ησλ θαισδίσλ, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη αζθάιεηα θαη θαιή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ επάλσ ζε 
θαηαθφξπθεο εζράξεο ζα ζηεξεσζνχλ θαηά ηξφπν αζθαιή αλά δηαζηήκαηα ην πνιχ 600 mm. 

Οη βξαρίνλεο ζηεξίμεσο ησλ εζραξψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ 
ραιπβνέιαζκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mm θαη ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ  1 cm κεγαιχηεξν  
απφ ην πιάηνο ηεο ζράξαο πνπ ζηεξίδνπλ θαη ζα είλαη ππνινγηζκέλα γηα κέγηζην θνξηίν 50 kg. Οη 
απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε νη κελ ζράξεο πιάηνπο 100 mm – 300 mm λα 
δέρνληαη θνξηίν 100 kp/m ελψ νη ζράξεο πιάηνπο 400 mm – 600 mm θνξηίν 200 kp/m. ε θάζε 
πεξίπησζε, ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε δελ ζα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ηα 1.200 mm. Ζ 
ζηεξέσζε ησλ βξαρηφλσλ απηψλ ζα είλαη επαξθήο γηα ην κέγηζην θνξηίν ηεο εζράξαο. 

Γεληθά ε θαηαζθεπή ησλ εζραξψλ ζα είλαη πνιχ επηκειεκέλε θαη ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ ζα 
επηηξέπεη κηθξή δχλακε πάλσ ζε απηέο ρσξίο παξακνξθψζεηο ησλ ζραξψλ, ησλ βξαρηψλσλ θαη 
ησλ νξζνζηαηψλ. 

Οη νξζνζηάηεο ζα είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm 
δηπινχ «π» κνλνί ή δηπινί αλάινγα κε ηα θνξηία ησλ εζραξψλ. Γηα  εζράξεο  πιάηνπο 
κεγαιχηεξνπ απφ 200 mm κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζνζηάηεο κνξθήο. Οη νξζνζηάηεο 
απηνί ζα αλαξηψληαη απφ ηελ νξνθή θαη γηα ηελ ζηήξημή ηνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά βχζκαηα 
κεηαιιηθά κε ηηο θαηάιιειεο βίδεο. 
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Οη βίδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ εζραξψλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θηι. ζα 
είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα λα κελ ηξαπκαηίδνληαη ηα θαιψδηα θαη πξέπεη λα είλαη 
επηςεπδαξγπξσκέλεο. 

ε φπνηεο εζράξεο νδεχνπλ καδί κε άιια θαιψδηα ζεκάησλ, θαιψδηα πνπ κεηαθέξνπλ αλαινγηθά 
ζήκαηα (0-20mA ή 4-20mA) ηφηε ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εζράξα εηδηθφ δηαρσξηζηηθφ εμάξηεκα θαηά 
κήθνο έηζη ψζηε λα δηαρσξίδεη ηελ ζράξα ζε δπν ηκήκαηα. Σν έλα ζα πεξηέρεη ηα θαιψδηα ησλ 
αλαινγηθψλ ζεκάησλ θαη ην άιιν ηα ππφινηπα θαιψδηα ζεκάησλ. 

5.3.4 Κνπηηά δηαθιάδσζεο 

Σα πιαζηηθά θνπηηά δηαθιάδσζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ PVC, ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ 
θαηαζθεπήο κε ηνπο επζχγξακκνπο ζσιήλεο, κε θάιπκκα πξεζζαξηζηφ ή βηδσηφ πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο ζσιήλεο  ζα γίλεηαη  πάληνηε κέζσ 
ησλ εηδηθψλ ξαθφξ ζχλδεζεο. Σα θνπηηά ζα είλαη δηαζηάζεσλ  62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm, 
91 mm x 91 mm θαη 100 mm x 100 mm θαηά πεξίπησζε πξνζηαζίαο ΗΡ 55. 

Σα ραιχβδηλα θνπηηά ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 3 mm γαιβαληζκέλα  
ή απφ άξηζηεο πνηφηεηαο ρπηνζίδεξν, ζηεγαλά πξνζηαζίαο ΗΡ 55, ηεηξάγσλα ή νξζνγψληα, 
θαηάιιεια γηα ζχλδεζε κε ραιχβδηλνπο ζσιήλεο θαισδίσλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη επαξθείο 
γηα ηελ άλεηε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηα ηζαθίζκαηα. 

5.3.5 σιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ, ζηαζεξέο θαη εχθακπηεο, πξέπεη λα γίλνπλ ζχκθσλα 
κε ηα πξφηππα: ΔΛΟΣ HD 384, ΔΝ 50086, ΔΝ 60423, ΗΔC 60023, ΗΔC 60614. 

Οη ζηαζεξνί ραιπβνζσιήλεο φδεπζεο ειεθηξηθψλ θαισδίσλ ζα είλαη γαιβαληζκέλνη ελ ζεξκψ 
(εληφο θαη εθηφο) κέζνπ ηχπνπ (θφθθηλε εηηθέηα) πδξαπιηθνί ή εηδηθνί ειεθηξνινγηθνί  ζσιήλεο θαη 
ζα εγθαζίζηαληαη κε πιήξε ζεηξά βηδσηψλ εμαξηεκάησλ φπσο ζηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο. Θα  
είλαη ζχκθσλνη κε ην ΗΔC 60423, κε ειάρηζην πάρνο ηνηρσκάησλ 1,5 mm. Κνπξκπάξηζκα ησλ 

ζσιήλσλ επηηξέπεηαη κφλνλ κέζσ θαηαιιήινπ θνπξκπαδφξνπ γηα γσλίεο άλσ  ησλ  90.  Οη 

γσλίεο 90 ζα γίλνληαη κε έηνηκεο θακπχιεο. Ζ ζχλδεζή ηνπο κε ηα  θνπηηά  δηαθιάδσζεο  ζα 
γίλεηαη ζηεγαλά κε πεξηθφριηα κέζα – έμσ. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ δχν αιιαγψλ 
δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο. 

ε φιεο ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα είλαη επίηνηρεο ή ρσλεπηέο ή 
ζακκέλεο ζην πάησκα θαηά πεξίπησζε θαη ζα δηαηαρζνχλ ζε θαζαξνχο θαη  απινχο 
ζρεκαηηζκνχο, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ εθεδξεία ρψξνπ γηα κειινληηθέο ζσιελψζεηο πξνο φινπο 
ηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο. ηα ζεκεία πνπ ηειεηψλνπλ νη ηνίρνη θαη νη νξνθέο, νη ζσιελψζεηο ζα 
θαιπθζνχλ θαηάιιεια. 

Με κεηαιιηθέο εληνηρηζκέλεο ζσιελψζεηο δελ επηηξέπεηαη λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  εθηφο  ησλ  
θηηξίσλ γηα γξαθεία θαη ησλ ρψξσλ γηα γξαθεία ησλ ινηπψλ θηηξίσλ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπο, 
ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα εγθαηάζηαζε ζην έδαθνο θαη γηα εγθηβσηηζκφ ζε ζθπξφδεκα, 
ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ 23 mm, 29 mm θ.ν.θ. 

Οη επζχγξακκνη πιαζηηθνί ζσιήλεο γηα εκθαλή ηνπνζέηεζε ζα είλαη απφ PVC, θαηάιιεινη γηα 
εκθαλή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα IEC θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 798.1 θαη 
799. Οη ζσιήλεο ζα είλαη άθαπζηνη, απξφζβιεηνη απφ νμέα θηι. θαη πςειήο αληνρήο ζε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία. Θα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξε ζεηξά εμαξηεκάησλ φπσο θακπχιεο, κνχθεο, θνιάξα, 
ξαθφξ θηι. 

Ζ πιεξφηεηα ησλ ζσιήλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40%. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλσ ησλ  
δχν αιιαγψλ δηεχζπλζεο, ρσξίο ελδηάκεζν θνπηί δηαθιάδσζεο ή θξεάηην. 

Σα ειάρηζηα πάρε ζε ζρέζε κε ηηο δηακέηξνπο ζα είλαη ηα εμήο: 
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Πίνακας 4.3-2: Δλάτιζηα πάτη ζφληνώζεφν ζε ζτέζη με ηις διαμέηροσς 

Α/Α Γιάμεηρος [mm] Πάτος [mm] 
1 2 3 

1 20 1,55 

2 25 1,80 

3 32 2,1 

4 40 2,30 

5 50 2,85 

6 100– 160 4,00 

7 200 6,00 

Οη ραιπβδνζσιήλεο ζπηξάι ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζχλδεζε κεραλεκάησλ θαη 
νξγάλσλ κε ηα ραιχβδηλα θνπηηά δηαθιάδσζεο. Οη  ζσιήλεο ζα είλαη αλνμείδσηνη, επελδεδπκέλνη 
κε καλδχα απφ PVC θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο. 

Οη δηάκεηξνη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θαισδίσλ 
πνπ πξφθεηηαη λα δηέιζνπλ κέζα απ‟ απηέο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ IEC 60364, 
ή φπσο απαηηεζεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ ζα ππάξμεη 
δηάκεηξνο ζσιήλα κηθξφηεξε απφ 20 mm. 

Οη ρσλεπηέο ζσιελψζεηο θαζψο θαη απηέο πνπ νδεχνπλ κέζα ζε ςεπδνξνθέο ζα θέξνπλ ηα 
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηηο δηαθιαδψζεηο πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηνπο δηαθφπηεο, ηνπο 
ξεπκαηνδφηεο θηι. 

Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεη  ηνλ 
εμαεξηζκφ θαη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπο. Οη θακπχιεο ζα γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ζσιήλσζε. Κπηία 
δηαθιαδψζεσλ ή ελψζεσλ, δελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε δπζπξφζηηα ζεκεία. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ζα θαζαξηζηεί κε επηκέιεηα θαη ζα 
απνκαθξπλζνχλ νπνηαδήπνηε άρξεζηα πιηθά θαη ξχπνη, πξηλ απφ ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ  
κέζα απφ απηφ. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιήλεο ζπλδένληαη κε θνπηηά δηαθνπηψλ, ζα θέξνπλ εηδηθή θνριηνηνκεκέλε 
ππνδνρή, ε νπνία φηαλ ζθηρζεί ζα είλαη πξφζσπν κε ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ θνπηηνχ. Οη 
ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη ηφηε επάλσ ζην θνπηί κε ηε βνήζεηα ελφο κπξνχηδηλνπ, εζσηεξηθψο 
θνριηνηνκεκέλνπ δαθηπιίνπ, ν νπνίνο ζα βηδψλεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνπηηνχ επάλσ ζηελ 
θνριηνηνκεκέλε ππνδνρή ηεο ζσιελψζεσο. Ζ ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ επάλσ ζην θνπηί  κε 
ρξήζε θνριηνηνκεκέλσλ δαθηπιίσλ απ‟ επζείαο ρσξίο ρξήζε ηεο θνριηνηνκεκέλεο ππνδνρήο 
επηηξέπεηαη. 

Όια ηα εθηεζεηκέλα ζηνλ αέξα ηκήκαηα ησλ ζπεηξσκάησλ, ζα ππνζηνχλ ςπρξφ γαιβάληζκα κεηά 
ηελ εγθαηάζηαζή ησλ. 

Οη επίηνηρεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίνακας 4.3-3: Γιαζηήμαηα επίηοιτφν ζφληνώζεφν 

Α/Α Γηάκεηξνο [mm] Γηάζηεκα [m] 
1 2 3 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

ηα ζεκεία θακππιψζεσο, νη ζσιήλεο ζα ζηεξεψλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε απφζηαζε 225 mm 
εθαηέξσζελ ηεο θακπχιεο. ηα ζεκεία ζπλδέζεσλ ή απφηνκσλ αιιαγψλ θαηεχζπλζεο θαη ζε 
πξφζζεηα ζεκεία πνπ ζα θξίλεη ε Τπεξεζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεια ζηαζεξά ή αθαηξεηά  
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θνπηηά ζπλδέζεσο. ε κεγάινπ κήθνπο γξακκέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ραιχβδηλα ή ρπηνζηδεξά θνπηηά 
κε ζπξίδεο επηζθέςεσο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έιμε ησλ θαισδίσλ. Οη εγθηβσηηζκέλεο ζηα 
δάπεδα ζσιελψζεηο ζα είλαη ζπλερείο, ρσξίο ελδηάκεζα θνπηηά ζπλδέζεσο,  ζακκέλα  ζην  
δάπεδν. Αλ απαηηείηαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ραιχβδηλν 
θάιπκκα. 

ηα ζεκεία πνπ νη ζσιελψζεηο δηαπεξλνχλ αξκνχο δηαζηνιήο ζα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθά θνπηηά 
ζχλδεζεο,  πνπ  ζα κπνξνχλ  λα απνξξνθνχλ  ηηο ζπζηνιέο/δηαζηνιέο. Σα θνπηηά απηά ζα θέξνπλ 
εθαηέξσζελ αθξνδέθηεο γεηψζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα ζπλδένληαη  πξνο ην ζχζηεκα γεηψζεσο κε 
θαηαιιήινπ δηαηνκήο πνιχθισλν ράιθηλν αγσγφ. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ νη νπνίεο εγθη- 
βσηίδνληαη ζε κπεηφλ, ζα ηαπψλνληαη πξνζσξηλά πξηλ πέζεη ην κπεηφλ κε θαηάιιειεο νξεηράι- θηλεο 
ηάπεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο επάλσ ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 
θηηξίσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πνπ νδεχνπλ θάησ απφ ςεπδνπαηψκαηα ή πάλσ απφ ςεπδνξνθέο θαη γεληθά νη 
θαιπκκέλεο ζσιελψζεηο ζα ζηεξίδνληαη ζε εηδηθά ζηνηρεία εγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία. 

Σα θαιχκκαηα ησλ εμαξηεκάησλ ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη επίπεδα θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηε  
κέζε ησλ κε νξεηράιθηλεο βίδεο θσληθήο θεθαιήο. Κάζε εμάξηεκα ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα 
παξέκβπζκα απφ λενπξέλην ή άιιν ηζνδχλακν πιηθφ. 

ε εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη γεληθά φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο Πξνδηαγξαθέο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζηεγαλά θνπηηά ζπλδέζεσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θαισδίσλ, ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία θαη 
κεξεκέηηα. 

ηηο ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο κνλνθαζηθψλ αγσγψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ξεπκαηνδνηψλ, 
δηαθνπηψλ θηι δελ επηηξέπεηαη ζηελ ίδηα ζσιήλσζε ε ζπλχπαξμε δχν θάζεσλ. 

Οη ζσιελψζεηο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ  θαζψο θαη  ηα αληίζηνηρα θξεάηηα, ζα πιεξνχλ 
ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

 Οη ζσιήλεο ζα είλαη απφ ζθιεξφ PVC κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ραιχβδηλνη ζσιήλεο δηακέηξνπ 100 mm θαη 150 mm κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 6 mm θαη δηακέηξνπ 200 mm κε πάρνο ηνηρψκαηνο 8 mm ή ζσιήλεο απφ PVC 
ηππνπνηεκέλσλ δηακέηξσλ. 

 Θα πξνβιεθζεί 20% εθεδξεία ζσιήλσλ γηα θάζε φδεπζε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φρη 
ιηγφηεξε απφ έλα ζσιήλα αλά φδεπζε. 

 Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν επζχγξακκα ηκήκαηα ζσιήλσλ θαη νη  αιιαγέο θαηεπζχλζεσο  
ζα γίλνληαη κε θξεάηηα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο θακπχιεο 90° γηα ηελ είζνδν ζε θηίξηα. Όπνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο θακπχιεο, ε αθηίλα θακππιφηεηαο ζα είλαη 800 mm γηα ζσιήλεο 
δηακέηξνπ 100 mm θαη 1.000 mm γηα ζσιήλεο δηακέηξνπ 150 mm θαη 200 mm. 

 Οη ζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε νδνχο ζα επεθηείλνληαη έλα κέηξν 
ηνπιάρηζηνλ εθαηέξσζελ ηεο νδνχ. 

Σα θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζην βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 800 mm πξνθεηκέλνπ γηα 
αγσγνχο ρακειήο ηάζεσο θαη 1.200 mm πξνθεηκέλνπ γηα αγσγνχο κέζεο ηάζεσο.  ε  
πεξηπηψζεηο πνπ ηα θαιψδηα πεξλνχλ ζε επζεία γξακκή κέζα απφ ηα θξεάηηα νη ειάρηζηεο 
δηαζηάζεηο ηνπο ζα είλαη 600 mm x 600 mm. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην  θαιψδην  αιιάδεη  
θαηεχζπλζε, νη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη 800 mm x 800 mm.  ε  θάζε 
πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη επαξθείο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη ε ειάρηζηε 
απαηηεηή αθηίλα θακππιφηεηαο θάζε θαισδίνπ. 

Σν θξεάηην ζα έρεη δπλαηφηεηα απνζηξαγγίζεσο θαη ζα θέξεη ρπηνζηδεξφ θάιπκκα  βαξέσο  
ηχπνπ. Θα ππάξρνπλ ελδηάκεζα θξεάηηα αλά 30 ην πνιχ κέηξα θαη 5 ην πνιχ κέηξα πξηλ απφ ηελ 

θαηάιεμε ζε θακπχιε 90. 
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Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ζσιελψζεσλ θαη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
θαισδίσλ, νη ζσιελψζεηο ζα ηαπσζνχλ γηα λα κελ εηζρσξήζνπλ ζ‟ απηέο μέλεο χιεο. 

 
Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ, ν Αλάδνρνο ζα θαζαξίζεη ηειείσο κε θαηάιιεια κέζα 
ηνπο ζσιήλεο. Όινη νη ζσιήλεο ζα ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα απνθεπρζεί ε είζνδνο πγξαζί- 
αο, πνληηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ δσπθίσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηξνθνδφηεζε κηαο θαηαλάισζεο απαηηεί κε ζηαζεξή ζχλδεζε (θηλεηήξεο 
θηι), ν αγσγφο ζα πξνζηαηεχεηαη ζην κεηαμχ ηνπ πέξαηνο ηεο ζηαζεξήο ζσιήλσζεο θαη ηνπ 
θηβσηίνπ ζπλδέζεσο ηκήκα ηνπ κε εχθακπην πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα απφ PVC ή εχθακπην 
ραιπβδνζσιήλα επελδεδπκέλν εζσηεξηθά κε PVC. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα θαη ζηα δχν άθξα ζα είλαη ηειείσο ζηεγαλή θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ θαηαιιήισλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο.  Σν κήθνο 
ηεο εχθακπηεο ζσιήλσζεο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 mm. 

Ο αθξνδέθηεο γεηψζεσο ηεο εμππεξεηνχκελεο θαηαλάισζεο ζα ζπλδέεηαη κέζσ μερσξηζηνχ 
αγσγνχ γεηψζεσο κε ηε γείσζε ηεο ζηαζεξήο πξνζηαηεπηηθήο ζσιήλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εχθακπηνπ ραιχβδηλνπ αγσγνχ, σο ζηνηρείνπ γεηψζεσο. 

5.3.6 Ορεηνί θαισδίσλ 

Οη νρεηνί ησλ θαισδίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ βαξέσο ηχπνπ γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 
ραιπβνειάζκαηα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΝΔΜΑ VE-1. 

Κάζε ηεκάρην νρεηνχ ζα έρεη δηακνξθσκέλα ρείιε πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ  θαηά κέησπν ζχλδεζε 
κε ηα άιια ηεκάρηα θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπλδέζεσο. Κάζε ηεκάρην 
νρεηνχ ζα θέξεη επθφισο αθαηξεηά θαιχκκαηα ηα νπνία ζα ζηεξεψλνληαη ζηνλ νρεηφ κε 
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ βίδεο. 

Σν ζχζηεκα ησλ νρεηψλ θαισδίσλ ζα θέξεη επίζεο ηα απαξαίηεηα ηεκάρηα θακπχισλ θαη 
δηαθιαδψζεσλ, ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε εγθαηάζηαζε ησλ 
θαισδίσλ θαη ζα απνθιείεη ηε δεκηνπξγία θακππιψζεσο ησλ θαισδίσλ κε κηθξή θαη κε 
επηηξεπφκελε αθηίλα. Όια ηα εμαξηήκαηα ησλ νρεηψλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην  
θαη ζα θέξνπλ θαηάιιεια θαιχκκαηα. Ζ θαηαζθεπή ή δηαξξχζκηζε εμαξηεκάησλ  νρεηψλ  επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ απαγνξεχεηαη. 

ε πεξηπηψζεηο θαηαθφξπθεο φδεπζεο ησλ νρεηψλ, ηα θαιψδηα ζα ζηεξίδνληαη ζε απηνχο κε 
θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ ζηεξίγκαηα, ζε απνζηάζεηο φρη κεγαιχηεξεο απφ 500 mm. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα νρεηψλ ζα έρεη ειεθηξηθή ζπλέρεηα (γεθπξσκέλν), πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κέζσ κηαο ηαηλίαο ραιθνχ επαξθνχο δηαηνκήο, πνπ ζα  
ζπλδέεηαη κε νξεηράιθηλνπο θνριίεο, πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο. 

Όινη νη νρεηνί ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ ψζηε λα δέρνληαη άλεηα φια ηα πξνβιεπφκελα θαιψδηα θαη 
κία πεξίζζεηα εθεδξείαο 25%, ζε θακία φκσο πεξίπησζε νη δηαζηάζεηο ησλ νρεηψλ ζα είλαη 
κηθξφηεξεο απφ 50 mm x 50 mm. Όιεο νη θακπχιεο, νη δηαθιαδψζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ 
νρεηψλ ζα θέξνπλ ηηο απαξαίηεηεο εληζρχζεηο θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ίδηα 
πξφηππα κε ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη νρεηνί. 

Ζ ζηήξημε ησλ νρεηψλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηελ νξνθή ζα γίλεη κέζσ θαηαιιήισλ ζηηβαξψλ 
ζηνηρείσλ, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξή θαη αζθαιή εγθαηάζηαζε. Ο ηξφπνο θαη ηα πιηθά 
ζηήξημεο ζα εγθξηζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Όηαλ απαηηείηαη ηεκαρηζκφο ηππνπνηεκέλσλ ηεκαρίσλ νρεηψλ, νη δεκηνπξγνχκελεο λέεο αθκέο ζα 
πξνζηαηεχνληαη κε ςπρξφ γαιβάληζκα ή αληηνμεηδσηηθή βαθή κηλίνπ. 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ησλ νρεηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην θαη ζα εγθαηαζηαζεί  ζην 
έξγν πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαισδίσλ. 

5.3.7 Oηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Σκήκα ησλ εμεξρφκελσλ απφ ην θηίξην θαισδίσλ κέζεο ηάζεο κέρξη έλα κέηξν ζα πεξηβάιιεηαη 
απφ ηζηκεληνζσιήλα. 
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Ο Αλάδνρνο ζα ζεκεηψζεη φιεο ηηο νπέο θαη ηα ραληξψκαηα πνπ απαηηνχληαη  γηα  ηελ  
εγθαηάζηαζε θαη ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηεξίμεσο. Οη 
δηαλνίμεηο θαη επαλαπιεξψζεηο κε κπεηφλ θαζψο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ησλ 
ζνβάδσλ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο γεληθά είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, π.ρ. 
ζθαςίκαηα θαη δηαηξήζεηο ζηα δάπεδα θαη ζηηο νξνθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηεξέσζε ησλ 
θαισδίσλ, ησλ εζραξψλ θαη ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ θαηά ηξφπν πνπ δελ  
ζα βιάπηεη ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ νηθνδνκηθνχ κέξνπο ηνπ έξγνπ. 

6. ΓΔΗΩΔΗ 
 

6.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο γεηψζεηο ησλ θηηξίσλ, ησλ Τπνζηαζκψλ, ησλ 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θηι. εμνπιηζκνχ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη 
ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο θαη εηδηθφηεξα πεξηιακβάλεη: 

i. Σε ζεκειηαθή γείσζε ησλ θηηξίσλ 

ii. Σελ ηζνδπλακηθή πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ έλαληη βεκαηηθψλ ηάζεσλ 

iii. Σηο γεηψζεηο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ έξγσλ 

iv. Σηο γεηψζεηο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζηε ρακειή ηάζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

v. Σηο γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

6.2 Τλικά 

6.2.1 Θεκειηαθή γείσζε 

Ζ εθινγή ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο έλαληη δηαβξψζεσο 
θαη ηελ δηάξθεηα δσήο απηήο. Χο αγσγφο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαηλία 
ραιχβδηλε ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε  (St/tZn)  θαηά  ΔΛΟΣ  EN  50164-2  ειάρηζηεο  δηαηνκήο  
30 mm x 3,5 mm. Υαιχβδηλα ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλα πξέπεη λα είλαη θαη φια ηα  εηδηθά  ηεκάρηα 
θαηαζθεπήο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο, ήηνη: 

- νη νξζνζηάηεο ή ζηεξίγκαηα ηαηλίαο 

- νη ζχλδεζκνη δηαθιαδψζεσλ ή θαηά κήθνο ζπλδέζεσλ 

- νη ζθηθηήξεο ηαηλίαο θαη θαηαθφξπθνπ αγσγνχ θαη 

- νη ζπλδεηήξεο ηαηλίαο θαη νπιηζκνχ ζεκειίσλ. 

6.2.2 Ηζνδχλακηθν πιέγκα 

Σν ηζνδπλακηθφ πιέγκα είλαη δνκηθφ πιέγκα Γάξηγθ πνπ ηνπνζεηείηαη ζην δάπεδν ζε βάζνο 5 cm 
θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε γείσζε ηνπ Τπνζηαζκνχ. Σν δνκηθφ πιέγκα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 
ραιχβδηλα ζχξκαηα δηακέηξνπ 5 mm ή 6 mm ζπγθνιιεκέλα ζε θφκβνπο κε αλνίγκαηα ην  πνιχ 150 
mm x 150 mm. Ζ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ζα είλαη ράιθηλε, δηαηνκήο 30 mm x 3,5 mm.

6.2.3 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

Οη γπκλνί αγσγνί γεηψζεσο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιθφ γεηψζεσλ κε αγσγηκφηεηα 98% ζε 
ζρέζε κε ηνλ θαζαξφ ραιθφ θαη ζα είλαη πνιχθισλνη. 

Οη αγσγνί γείσζεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ  ζα είλαη κεκνλσκέλνη αγσγνί ηεο απηήο κφλσζεο θαη 
θαηαζθεπήο κε ηνπο ινηπνχο αγσγνχο ηνπ θπθιψκαηνο. 

Οη ζπλδεηήξεο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο κε ηηο ξάβδνπο γεηψζεσο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ηχπνπ 
αζθαιείαο θαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ίδην εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαζε θαη ηηο ξάβδνπο 
γεηψζεσο. 
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χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ γείσζεο, εθ‟ φζνλ νη αγσγνί ηνπ 
θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή κηθξφηεξε απφ 16 mm

2
, ζα είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο. Δάλ  νη αγσγνί  ηνπ 

θπθιψκαηνο έρνπλ δηαηνκή 16 σο 35 mm
2
, ν αγσγφο γείσζεο ζα είλαη 16 mm

2
, ελψ, γηα δηαηνκέο 

αγσγψλ θπθισκάησλ κεγαιχηεξεο απφ 50 mm
2
 ν αγσγφο γείσζεο ζα έρεη δηαηνκή ηνπιάρηζηνλ ίζε 

πξνο ην κηζφ ηεο δηαηνκήο ησλ αγσγψλ ηνπ θπθιψκαηνο. 

 
Υάιθηλε πιεμίδα γείσζεο (κπιεληάδ) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμαζθαιηζζεί ε  κεηαιιηθή  ζπλέρεηα 
ησλ θιαληδσηψλ ζσιελψζεσλ, ησλ βηδσηψλ θαηαζθεπψλ, ησλ εζραξψλ θηι. θαη ζηηο ζπλδέζεηο 
κεηαμχ πιαθψλ θαη αγσγνχ απφ ραιθφ θαη ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ζπζθεπέο πνπ  ππφθεηληαη ζε 
θξαδαζκνχο ή δηαζηνιέο. Ζ πιεμίδα πξέπεη λα είλαη απφ γπκλφ θαζζηηεξσκέλν ραιθφ, επίπεδε, 
πνιχ εχθακπηνπ ηχπνπ. Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηνλ αέξα θαη 
ην κήθνο πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50 cm έσο 20 cm. 

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηε δηέιεπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο ππαίζξηεο 
κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο (θηγθιηδψκαηα θηι), ζα είλαη J1VV (NYY) δηαηνκήο 35 mm

2
. 

 

6.2.4 Γείσζε πξνζηαζίαο νπδέηεξσλ θφκβσλ 

Ο αγσγφο γείσζεο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ζα είλαη θαιψδην ηχπνπ J1VV (NYY). Ζ δηαηνκή ηνπ 
θαισδίνπ γείσζεο νπδεηέξσλ θφκβσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηνπο ελεξγνχο αγσγνχο θαη 
πνηέ κηθξφηεξε ησλ 35 mm2 

 

6.2.5 Ζιεθηξφδηα γείσζεο 

Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα είλαη ξαβδφκνξθα δηακέηξνπ 17 mm θαη κήθνπο 1,5 m θαη‟ 
ειάρηζην, απφ ππξήλα ζπκπαγνχο ράιπβα κε ειεθηξνιπηηθή επηθάιπςε ζηξψκαηνο ραιθνχ 
πάρνπο 250 κm, ζπγθνιιεκέλνπ ζηνλ ππξήλα (φρη πεξαζηνχ) κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχπηεη 
κνξηαθή ζπλέλσζε ησλ δπν πιηθψλ απνθιείνληαο ην γαιβαληθφ θαηλφκελν κεηαμχ ραιθνχ θαη 
ράιπβα ή ηελ νιίζζεζε ηνπ ραιθνχ επηθάιπςεο πάλσ ζην ζίδεξν. Ζ θεθαιή ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα 
είλαη θσληθή γηα ηελ εχθνιε εηζαγσγή ηνπ πεξηιαίκηνπ γείσζεο. Ζ άιιε άθξε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζα 
είλαη αηρκεξή γηα ηελ εχθνιε δηείζδπζε ηνπ ζην έδαθνο. Καη ηα δχν άθξα ζα θέξνπλ θνριηνηφκεζε 

¾ in W γηα ηε δπλαηφηεηα επηκήθπλζήο ηνπο κε θνριησηή νξεηράιθηλε κνχθα. Σν θάζε ειεθηξφδην 
ζα ζπλνδεχεηαη απφ ράιθηλν πεξηιαίκην ηχπνπ ζχζθημεο κε ηέζζεξηο θνριίεο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
αγσγνχ γείσζεο ζε απηφ. 

Σα ειεθηξφδηα ζα είλαη επεθηάζηκα, δειαδή ην κήθνο ηνπο ζα κπνξεί λα επαπμάλεηαη κε θνριίσζε 
πξφζζεηνπ ηκήκαηνο φκνηνπ ειεθηξνδίνπ κήθνπο 1,5 m νξεηράιθηλνπ ζπλδέζκνπ κε εζσηεξηθφ 
ζπείξσκα ¾ in W. 

6.2.6 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Κάζε ηξίγσλν γείσζεο ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ξάβδνπο ηχπνπ COOPERWELD πνπ ζα 
εκθπηεχνληαη ζην έδαθνο ζε ζρήκα ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 m. Οη αγσγνί  ζπλδέζεσο 
ησλ ξάβδσλ ηνπ ηξηγψλνπ ζα είλαη απφ γπκλφ ειεθηξνιπηηθφ πνιχθισλν ραιθφ. 

Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηα ηέξκαηα ησλ γξακκψλ δηθηχσλ 
νδηθνχ θσηηζκνχ. Σα πιηθά ησλ γεηψζεσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή. 
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6.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

6.3.1 Θεκειηαθή γείσζε 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε θαηαζθεπάδεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ λεναλαγεηξφκελσλ  θηηξίσλ,  ππφ 
κνξθή θιεηζηνχ δαθηπιίνπ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζεκειηαθήο γεηψζεσο 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ην DIN 18015 θαη ηελ Τ.Α. 6242/185 (ΦΔΚ 1525/31-12-73). 

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη θαηαθφξπθα, ψζηε ε κεγάιε δηάζηαζε ηεο ηαηλίαο  λα  είλαη 
θάζεηε πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ ζηήξημε ηεο ηαηλίαο γίλεηαη κε εηδηθά ζηεξίγκαηα 
(νξζνζηάηεο) πνπ ηνπνζεηνχληαη αλά 2 m. Δπί ηεο ηαηλίαο θαη ησλ νξζνζηαηψλ ηνπνζεηείηαη 
ζηξψκα ζθπξνδέκαηνο (κπεηφλ θαζαξηφηεηαο) πάρνπο 100 mm, ψζηε λα έρεη κεδεληθή δηάβξσζε, 
κεραληθή αληνρή θαη ειάρηζηε αληίζηαζε δηαβάζεσο. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηαηληψλ ή ηαηληψλ θαη θπθιηθψλ αγσγψλ, απηέο ζα γίλνληαη κε 
εηδηθά ηεκάρηα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ αγψγηκε ζπλέρεηα. Όπνπ ππάξρνπλ αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη 
εληφο ηνπ θηηξίνπ θαη εθηφο ζθπξνδέκαηνο λα γεθπξσζνχλ ηα ηκήκαηα ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο κε 
θαηάιιεια δηαζηνιηθά ειάζκαηα ζχλδεζεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αγψγηκε ζπλέρεηα. Οη 
δηαθιαδψζεηο ή θαηά κήθνο ζπλδέζεηο απηήο πξέπεη λα γίλνληαη κε κεραληθφ ζχλδεζκν (ζθηθηήξα). 

6.3.1.1 Απαγσγνί γείσζεο 

ε θαηάιιεια επηιεγκέλα ζεκεία ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ησλ ρψξσλ θάζε θηηξίνπ ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ ζπγθεληξσηηθνί απαγσγνί γεηψζεσλ (ππνδνρή γεηψζεσλ). Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
εμηζσηή δπλακηθνχ κε ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζπγθεληξσηηθφο 
απαγσγφο γείσζεο κεηαμχ ηνπο πνπ ζα βξίζθεηαη ζην ρψξν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
(γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεσο) ηνπ θηηξίνπ. 

Απηφο ν ζπγθεληξσηηθφο απαγσγφο γείσζεο πξέπεη λα εμέξρεηαη ζηνλ ηνίρν ηνπ ππνγείνπ θαη ζε 
χςνο 50 cm απφ ην δάπεδν θαη λα έρεη κήθνο θαη‟ ειάρηζηνλ 1,50 m. Ο ελ ιφγσ απαγσγφο ζα 
επεθηείλεηαη απφ ην ζεκείν εμφδνπ ηνπ ζηνλ ηνίρν, επίηνηρα, ζηεξενχκελνο κε εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
κέρξη ηνλ αληίζηνηρν ρψξν φπνπ ππάξρεη ηζνδπλακηθφο δπγφο. 

Με ηε ζεκειηαθή γείσζε πξέπεη λα ζπλδένληαη ζηαζεξά θαη αγψγηκα φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ 
θηηξίνπ. Οη γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλδένληαη θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

6.3.1.2 Έιεγρνο – Μέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Τπεχζπλνο γηα ηε ζσζηή θαηαζθεπή ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ν εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιφγνο 
ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππεχζπλνο γηα ηε κέηξεζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηήο είλαη ν επηηφπνπ ηνπ 
έξγνπ Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο απηνχ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο 
θαη ειέγρνπ (κέηξεζεο) απηήο, φηαλ απαηηεζεί. Ζ χπαξμε κφλν ηεο ηεξκαηηθήο ηαηλίαο ζπλδέζεσο 
δελ πηζηνπνηεί θαη ηελ χπαξμε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ζπλαθφινπζα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 
απηήο. 

Γηα λα γίλεη ε κέηξεζε ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ηνλ εμηζσηή δπλακηθνχ. 
Καηά ηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνζερζεί φηη ε ηάζε ζηνλ γεησηή δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ηελ επηηξεπηή ηάζε επαθήο (50 V AC ή 250 V AC). Ζ κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο γίλεηαη κε 
έλα γεηψκεηξν. Αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε γείσζεο πνπ ζα κεηξεζεί  δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο. 

i. Αληίζηαζε γείσζεο Ro < 1Χ: ε απηή ηελ πεξίπησζε ζηε ζεκειηαθή γείσζε ηνπ θηηξίνπ 
κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ν νπδέηεξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ρακειήο ηάζεο, αλεμάξηεηα αλ 
εθαξκφδεηαη ζαλ κέζνδνο πξνζηαζίαο απφ ηάζεηο επαθήο ε νπδεηέξσζε ή  ε  άκεζε 
γείσζε. Γειαδή ε γείσζε κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο θαη νη νπδέηεξνη 
θφκβνη ηεο ρακειήο ηάζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί λα ζπλδένληαη ζηε ζεκειηαθή

ii.  
γείσζε. 

Αληίζηαζε γείσζεο Ro > 1Χ: ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο 
γείσζεο κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη νπδέηεξνπ ηεο ρακειήο ηάζεο. Γειαδή  ε  γείσζε 
κεηαιιηθψλ κεξψλ κέζεο ηάζεο ζα ελψλεηαη κε ηε ζεκειηαθή γείσζε. Ζ γείσζε ησλ 
νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη ρσξηζηά. Οη γεησηέο ηεο 
ρακειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 m καθξηά απφ ηνπο γεησηέο ηεο  κέζεο  
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ηάζεο, ψζηε λα κελ αιιεινεπεξεάδνληαη νη δχν εγθαηαζηάζεηο γείσζεο. 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα ηζνδπλακηθά πιέγκαηα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδν ησλ 
Τπνζηαζκψλ ζα γεηψλνληαη ζηε κέζε ηάζε. 

Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ γεησηψλ κέζεο ηάζεο πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 40 Χ. 

Ζ γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ θαη νη γεηψζεηο ηνπ νπδεηέξνπ ζε πίλαθεο ηεο 
ρακειήο ηάζεο, πξέπεη λα  έρνπλ  ζπλνιηθή  ζπληζηακέλε  αληίζηαζε  γείσζεο  ρακειφηεξε  ησλ 
10 Χ. 

Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ρακειήο αληίζηαζεο γείσζεο ηνπ Τπνζηαζκνχ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη ε ηαηλία ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο λα ζπλδέεηαη θαηά δηαζηήκαηα κε 
πξφζζεηα ειεθηξφδηα γείσζεο θαξθσκέλα ζην έδαθνο θάησ απφ ηα ζεκέιηα. 

Όιεο νη κεηξήζεηο ησλ αληηζηάζεσλ γεηψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα θαηαγξαθνχλ ζην 
Πξσηφθνιιν Γνθηκψλ Γεηψζεσλ θαη ζα ζπλππνγξαθνχλ απφ ηελ  Τπεξεζία θαη ηνλ Αλάδνρν. Σν 
ελ ιφγσ πξσηφθνιιν ζα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο. 

6.3.2 Ηζνδχλακηθν πιέγκα 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ Τπνζηαζκνχ πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηεί ηζνδπλακηθφ πιέγκα γείσζεο. Σν πιέγκα απηφ πξέπεη λα εθηείλεηαη ζε φια ηα 
δάπεδα ησλ ρψξσλ κέζεο ηάζεο (άθημε θαη κέηξεζε ΓΔΖ, ρψξνο πεδίσλ κέζεο ηάζεο, ρψξνο 
κεηαζρεκαηηζηψλ). Σν ηζνδπλακηθφ πιέγκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τπνζηαζκνχ πξνζηαηεχεη ην 
πξνζσπηθφ απφ ηηο βεκαηηθέο ηάζεηο. 

ε ηέζζεξα ζεκεία θάζε επηκέξνπο ρψξνπ ζα εμέξρνληαη κέρξη χςνπο 50 cm, ραιχβδηλα ζχξκαηα 
ηεο ίδηαο δηαηνκήο κε ην ηζνδπλακηθφ πιέγκα. ην θάησ κέξνο ηνπο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα κε  
απηφ, ελψ ζην πάλσ κέξνο ηνπο ζα ζπλδένληαη κε ηελ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ηνπ ρψξνπ. 

Ζ πεξηκεηξηθή ηαηλία γείσζεο ζα ζηεξεψλεηαη ζηνλ ηνίρν ζε χςνο 40 cm ή 50 cm  απφ ην δάπεδν 
κε εηδηθά ράιθηλα ζηεξίγκαηα. ηελ ηαηλία γείσζεο πέξαλ ηνπ ηζνδπλακηθνχ πιέγκαηνο πξέπεη λα 
ζπλδένληαη νη αθξνδέθηεο γείσζεο ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ, ηα πεδία κέζεο ηάζεο, νη εζράξεο 
θαισδίσλ κέζεο ηάζεο, ηα κεηαιιηθά πεξηβιήκαηα ησλ θαισδίσλ, νη θφκβνη γείσζεο ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο θαη ην ζχζηεκα αιεμηθεξαχλσλ ησλ 
κεηαζρεκαηηζηψλ. Δπίζεο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε απηήλ κέζσ ράιθηλνπ εχθακπηνπ αγσγνχ 
(κπιεληάδ) φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Τπνζηαζκνχ (πφξηεο θαη παξάζπξα) πνπ δελ 
αλήθνπλ ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ απηνχ. 

6.3.3 Γείσζε πξνζηαζίαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

Οη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ γπκλψλ αγσγψλ ζα είλαη ηχπνπ αζθαιείαο θαη ζα γίλνληαη ή κε ζεξκή 
ζπγθφιιεζε ή κε εηδηθνχο ράιθηλνπο ζπλδεηήξεο. Δθφζνλ γηα ηελ ζχλδεζε κεηαμχ  αγσγψλ 
επηιεγεί ε κέζνδνο κε ζεξκή ζπγθφιιεζε, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηήμε ησλ ππφ ζχλδεζε 
αγσγψλ ζε κία εληαία κάδα θαη δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθφιιεζε ησλ αγσγψλ κε ιησκέλν κέηαιιν.  

Γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ειαθξχ θαινχπη απφ γξαθίηε κέζα ζην νπνίν γίλεηαη  ε 
εμψζεξκε αληίδξαζε ηεο ζχλδεζεο. Ζ ζχλδεζε απηή έρεη ηθαλφηεηα δηέιεπζεο ξεχκαηνο 
κεγαιχηεξνπ απφ ην επηηξεπφκελν λα δηέιζεη απφ ηνλ αγσγφ. Ζ ζχλδεζε δελ κεηαβάιιεηαη θαηά  
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη αληέρεη θάησ απφ ηηο πην δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 

ε θάζε πίλαθα ζα “θζάλεη” θαιψδην γείσζεο παξάιιεια κε ην παξνρηθφ θαιψδην θαη ζα ππάξρεη 
έλα επηπιένλ ηξίγσλν γείσζεο απφ ην νπνίν ζα αλαρσξεί έλα επηπιένλ θαιψδην γείσζεο γηα ηνλ 
πίλαθα ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη θαη απηφ κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα. 

Απφ ηνλ ζπιιεθηήξην δπγφ γεηψζεσο ησλ πεδίσλ Υ.Σ. αλαρσξνχλ αγσγνί γείσζεο θαηάιιειεο 
δηαηνκήο πξνο θάζε ζεκείν ξεπκαηνιεςίαο ρσξίο λα ζπλδέεηαη πξνο νπνηαδήπνηε άιιε 
εγθαηάζηαζε ή ζχζηεκα ή ηνλ νπδέηεξν. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ηνπηθψλ  πηλάθσλ,  
ζπζθεπψλ, κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θηι ζα γεησζνχλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο 
απηνχ. 
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Ζ ζχλδεζε ηεο εχθακπηεο πιεμίδαο γείσζεο (κπιεληάδ) ζηηο πιάθεο ή ζηα θαιψδηα απφ ραιθφ 
θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ή ηηο ζπζθεπέο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα  κε  ηηο 
πεξηγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πξέπεη λα ελσζνχλ κε ηελ  γείσζε κε αγσγφ J1VV (NYY), ζχκθσλα  
κε ην IEC 60502, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Ο αγσγφο γείσζεο, θαηά ηελ δηέιεπζε απφ ηα δνκηθά ζηνηρεί θαη ηηο ππαίζξηεο κεηαιιηθέο 
θαηαζθεπέο, ζα ηνπνζεηεζεί ζε ραιπβνζσιήλα βαξέσο ηχπνπ κέρξη ην θξεάηην, φπνπ  ζα  
ζπλδεζεί κε ην ειεθηξφδην γείσζεο. 

6.3.4 Γείσζε πξνζηαζίαο νπδέηεξσλ θφκβσλ 

Ζ γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ ηεο Υ/Σ ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ηεο 
παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 
i. Ο αγσγφο γείσζεο απφ ηνλ νπδέηεξν θφκβν κέρξη ην ειεθηξφδην γείσζεο ζα είλαη 

ππνρξεσηηθά κνλσκέλνο. Ζ κφλσζή ηνπ πξέπεη λα αληέρεη ζε πγξφ πεξηβάιινλ 

ii. Σα ειεθηξφδηα γείσζεο πξέπεη λα απέρνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζηή θαη‟ ειάρηζηνλ 25 m. Ζ 
ίδηα απφζηαζε πξέπεη λα ηεξείηαη αλάκεζα ζηε γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ θαη απηή ησλ 
κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ειεθηξηθψλ 

iii.  
πεδίσλ. 
Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην κηθξή 
θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ μεπεξλά ηα 2 Χ. 

 

Ζ γείσζε πξνζηαζίαο ησλ θπςειψλ Μ.Σ. θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ  ησλ  κεηαζρεκαηηζηψλ κπνξεί 
λα ζπλδεζεί κε ηε γείσζε ησλ νπδεηέξσλ θφκβσλ  κφλν  αλ  πξνθχπηεη  ζπλνιηθή αληίζηαζε 
γείσζεο κηθξφηεξε ηνπ 1 Χ. 

Αλ απηέο νη γεηψζεηο είλαη ρσξηζηέο, νη αληηζηάζεηο ζηνπο γεησηέο γηα ηε Μ.Σ. θαη ηνλ νπδέηεξν 
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ησλ 40 Χ θαη 10 Χ αληίζηνηρα. 

6.3.5 Ζιεθηξφδηα γείσζεο 

Ζ έκπεμε ησλ ειεθηξνδίσλ ζην έδαθνο πξνβιέπεηαη ρσξίο εθζθαθή, δειαδή κε ρξήζε 
ρεηξνθίλεηεο ή κεραλνθίλεηεο ζθχξαο. Ζ θνξπθή ησλ ειεθηξνδίσλ ζα είλαη  επηζθέςηκε  κε 
θξεάηην ειέγρνπ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 300 mm x 300 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 

ε πεξίπησζε εδάθνπο κε πςειή εηδηθή αληίζηαζε θαη εθφζνλ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ 
Τπεξεζία, ε αγσγηκφηεηα ηνπ εδάθνπο ζα βειηησζεί κε εθζθαθή δαθηπιηνεηδνχο ηάθξνπ  
δηακέηξνπ 200 mm θαη βάζνπο 400 mm γχξσ απφ θάζε  ειεθηξφδην θαη κε πιήξσζε ηεο ηάθξνπ  
κε θαξβνπλφζθνλε. 

Δάλ απαηηεζνχλ πεξηζζφηεξα ειεθηξφδηα γείσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο αληίζηαζεο 
γείσζεο, ζα επηδεηεζεί κηα ειάρηζηε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ  απφζηαζε, ίζε πξνο ην δηπιάζην  
ηνπ ελεξγνχ κήθνπο ελφο κεκνλσκέλνπ ειεθηξνδίνπ. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο αληηζηάζεσο ζα κπνξεί  
λα βειηησζεί κε ηελ επαχμεζε ηνπ κήθνπο ειεθηξνδίσλ. 

6.3.6 Σξίγσλα γείσζεο – πιάθεο γείσζεο 

Σν άλσ κέξνο ησλ ξάβδσλ θάζε ηξηγψλνπ γείσζεο ζα είλαη  επηζθέςηκν κέζα ζε εηδηθά θξεάηηα.  
Οη αγσγνί ζπλδέζεσο ησλ ξάβδσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε βάζνο 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο. Αλ ε δηάηαμε ηνπ ηξηγψλνπ γεηψζεσο δελ δίλεη ηελ απαηηνχκελε αληίζηαζε ηφηε ζα 
επεθηαζνχλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη άιισλ ηξηψλ ξάβδσλ πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ψζηε ην ηειηθφ κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ γεηψζεσο λα γίλεη 3 m. 
Δάλ δελ επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ζηάζκε γεηψζεσο ηφηε πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ πξφζζεηα 
ηξίγσλα γείσζεο. 
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7. ΓΗΚΣΤΑ ΑΘΔΝΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 
 

7.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία κειέηεο, ζηηο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη 
ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ δηθηχσλ θσλήο (VOICE), δεδνκέλσλ (DATA) θαη 
ζεκάησλ (SIGNALS) ηνπ έξγνπ. Οη Πξνδηαγξαθέο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ αληηζηνίρσλ δηθηχσλ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 674 ηεο παξνχζαο. 

 

7.2 Τλικά 

7.2.1 Γίθηπν ηειεθψλσλ 

ην θηίξην δηνίθεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα εγθαηαζηαζεί ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηελ 
δεκηνπξγία ελφο δνκεκέλνπ δηθηχνπ θσλήο θαη δεδνκέλσλ. 

Ο θεληξηθφο θαηαλεκεηήο φπνπ θαη ζα θαηαιήγεη ε παξνρέηεπζε ηνπ ΟΣΔ θαη  ην ηειεθσληθφ 
θέληξν ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην Κέληξν Διέγρνπ (Control  Room),  ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 

Πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ ηειεθσληθέο παξνρέο πνπ ζα θαηαιήγνπλ απφ ην ηειεθσληθφ θέληξν 
ζηα ζεκεία πνπ θαίλνληαη  ζηα ζρέδηα, κε ηνπιάρηζηνλ  δχν δεχγε ηειεθσληθνχ θαισδίνπ απφ  
θάζε ζεκείν. Μία ηνπιάρηζηνλ ηειεθσληθή ζχλδεζε ζα ππάξρεη ζε θάζε θηίξην. 

ηνλ θαηαλεκεηή θαη ζε θάζε ηειεθσληθή ιήςε ζα θαηαιήγεη γείσζε κε εηδηθφ αγσγφ ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Γ‟ ηνπ λένπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ 
ηνπ ΟΣΔ (Ν2280/92 ΦΔΚ 767β 31/12/92). Ζ γείσζε απηή ζα είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηηο 
ππφινηπεο γεηψζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζε  απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ  25 m 
απφ απηέο. 

Οη εζσηεξηθέο ηειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ κε θαιψδηα J-Y (St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
2
 

θαηά VDE 0815 εθηφο απφ ην θηίξην δηνίθεζεο ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην UTP 
Category 5 ή θαιχηεξεο. Κάζε ηειεθσληθή ιήςε ζα θαηαιήγεη ζε ηειεθσλνδφηε ηχπνπ  RJ145- 
IDC κε πξνζηαηεπηηθή δηάηαμε απφ ππεξηάζεηο. ε θάζε ζεκείν εγθαηάζηαζεο  ηειεθσληθήο  
ιήςεο ζα εγθαζίζηαηαη θαη ξεπκαηνδφηεο απφ ηνλ πίλαθα ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ, ψζηε λα είλαη 
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε fax ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ ξεχκα γηα 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο (modem, Ζ/Τ, ηειεθσλεηήο θηι). 

ε   εμσηεξηθνχο  ρψξνπο  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ   θαιψδηα  ηχπνπ  Α-2ΤF(L)2Y  θαη‟  ειάρηζηνλ     
4 x 2 x 0,6 mm

2
 θαηά VDE 0816 κε γέκηζε απφ πεηξειατθή κάδα ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα 

απεπζείαο ή κέζα ζε ζσιήλα ηαθή ζην έδαθνο. 

7.2.1.1 Σειεθσληθφ θέληξν 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν (Σ/Κ) ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ειεθηξνληθφ, ειεγρφκελν  απφ 
εληακηεπκέλν πξφγξακκα (SPC) θαη κε επηινγηθφ πεδίν δηέιεπζεο ρξφλνπ (time division 
multiplexing) θαη ςεθηαθφ δεπθηηθφ πεδίν PCM. 

Ζ ηερλνινγία ησλ Σ/Κ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ζε απηφ φζν ην 
δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο παξαθάησ ζπζθεπέο (κε ηα ιηγφηεξα δπλαηά εμαξηήκαηα θαη 
δηαηάμεηο πξνζαξκνγήο): 

 Αλαινγηθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ, δεθαδηθήο παικνδνηηθήο επηινγήο ή επηινγήο DTMF 
(ρσξίο νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο πξνζαξκνγήο) 

 Φεθηαθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ (2 B+D) 

 Ζιεθηξνληθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ HYBRID 

 Οπνησλδήπνηε άιισλ ζχγρξνλσλ αλαινγηθψλ ή ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ 
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Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη: 

 Σε ζχλδεζή ηνπ κε ζχζηεκα αλαδήηεζεο πξνζψπσλ 

 Σελ δεχμε ηνπ κε computer 

 Σελ δηαβίβαζε κέζσ απηνχ ηνπιάρηζηνλ 19,2 Kbs data 

πλνςίδνληαο, ην Σ/Κ δελ ζα παξέρεη κφλν δπλαηφηεηεο ξνήο θαη εμππεξέηεζεο θσλήο αιιά 
πιεξνθνξηψλ γεληθφηεξα (δει. ζηνηρείσλ, θεηκέλσλ, εηθφλσλ θηι.) ψζηε  λα απνηειεί  ηε  βάζε 
ελφο εληαίνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα πξέπεη λα δέρεηαη, ζην αξρηθφ ζηάδην, ηελ ζχλδεζε  ζε  απηφ 
ηνπιάρηζηνλ (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά): 

 2 γξακκψλ θέληξνπ πφιεο 

 8 εζσηεξηθψλ παξνρψλ 

Θα πξέπεη λα κπνξεί λα επεθηαζεί ζε 12/30 γξακκέο θαη λα κπνξεί λα εμνπιηζζεί κε 
κεηαιιαθηηθέο ζπζθεπέο. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ηηο αληίζηνηρεο κνλάδεο ζπλερνχο 
απηνειέγρνπ, απηνδηάγλσζεο θαη απηφκαηεο ζεκαηνδφηεζεο βιαβψλ. 

Δθηφο ηεο θιαζηθήο δηάηαμεο ειεθηξνδφηεζεο ην Σ/Κ ζα είλαη εμνπιηζκέλν θαη κε δηάηαμε 
αδηάιεηπηνπ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ γηα 4 ψξεο. 

Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθφ ηεξκαηηθφ θέληξν θαηαλεκεηή πιήξσο 
εμνπιηζκέλν θαη θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο, ζην νπνίν ζα θαηαιήγεη φιν ην εζσηεξηθφ θαη 
εμσηεξηθφ δίθηπν θαη ζην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν εμ αξρήο κε ηηο κνλάδεο ηνπ Σ/Κ. 

Υσξίο πξφζζεηε δηάηαμε, ην Σ/Κ ζα πξέπεη λα δίλεη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμεξρφκελε  
θαη εηζεξρφκελε επηθνηλσλία θαη ζα αθνξνχλ (κε ηα θαηάιιεια reports) ηνλ  έιεγρν ηνπ θνξηίνπ  
ηνπ σο εμήο: 

 αλά γξακκή πφιεο 

 αλά εζσηεξηθή παξνρή 

 ρξφλνπο θαηάιεςεο 

 αληαπφθξηζε ησλ ηειεθσλεηψλ ζηηο θιήζεηο 

 θαηεχζπλζε ησλ θιήζεσλ 

 νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα βνεζά ζηε ζσζηφηεξε αμηνπνίεζε θαη 
εθκεηάιιεπζε ηνπ Σ/Κ. 

7.2.1.2 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λεηηνπξγία κε κία, πεξηζζφηεξεο ή θακία κεηαιιαθηηθή ζπζθεπή λπθηεξηλήο ζχλδεζεο. 

 Καηεγνξίεο πεξηνξηζκψλ θαη δπλαηνηήησλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ εμεξρφκελε 
επηθνηλσλία (κε εηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ ζην ππεξαζηηθφ θαη δηεζλέο δίθηπν) θαη ζηε δεπθηηθή 
επηθνηλσλία. 

 πλνπηηθή ζχλδεζε εζσηεξηθψλ παξνρψλ. 

 Δηδηθέο δπλαηφηεηεο Γηεπζπληνχ / Γξακκαηέα. 

 Δηζεξρφκελεο δηεπηινγηθέο θιήζεηο, ζα είλαη δπλαηφλ, αλ δελ απαληεζνχλ εληφο νξηζκέλνπ 
ρξφλνπ, λα κεηάγνληαη ζε άιιε εζσηεξηθή παξνρή (πνπ ζα νξίδεηαη ζην πξφγξακκα)  ή  
ζηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα 

 

 Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα δέρεηαη ζχλδεζε γεληθήο απαληεηηθήο δηάηαμεο ζηηο εηζεξρφκελεο 
θιήζεηο (Square Connection) 
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 Σν ηειεθσληθφ θέληξν ζα είλαη εμνπιηζκέλν έηζη ψζηε κε ηελ πξνζζήθε θνηλνχ 
θαζεηφθσλνπ λα δίλεη κνπζηθή θαη ηπρφλ ηππνπνηεκέλα κελχκαηα ζηνπο εζσηεξηθνχο 
ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αλακνλή απφ ηε κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ή απφ ην θέληξν 
απηφκαηα ή απφ εζσηεξηθή παξνρή. 

 πληεηκεκέλε επηινγή απφ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδξνκεηψλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα επηηξέπεη ζπληεηκεκέλε επηινγή θαη‟ ειάρηζην 50 γξακκψλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα είλαη εμνπιηζκέλν εμ αξρήο κε ηα αλαγθαία πιηθά θαη πξνγξάκκαηα ψζηε λα 
επηηξέπεη ηφζεο ηαπηφρξνλεο ψζηε ηα ζπζηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ Non-blocking θαη ζηελ 
ηειηθή ρσξεηηθφηεηα. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηηο εζσηεξηθέο 
επηθνηλσλίεο: 

 Δηζεξρφκελε, δηεπηινγηθή ή κέζσ κεηαιιαθηηθήο ηξάπεδαο επηθνηλσλία. 

 Δμεξρφκελε επηθνηλσλία (ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο πνπ ππάγεηαη ε θάζε 
παξνρή σο πξνο ηελ εμεξρφκελε επηθνηλσλία). 

 Δπηθνηλσλία κε ηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα. 

 Θέζε εμσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή ζε αλακνλή. 

 Δλδηάκεζε εξψηεζε. 

 Μεηαθνξά εμσηεξηθήο θιήζεο. 

 Γπλαηφηεηα εηζφδνπ ζε ζπλδηάιεμε εζσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ / εμσηεξηθψλ ζπλδξνκεηψλ 
κε εθπνκπή εηδηθνχ ζήκαηνο. 

 Καηά επηζπκία απαγφξεπζε δπλαηφηεηαο ζηελ κεηαιιαθηηθή ηξάπεδα ή ζε εζσηεξηθή 
παξνρή λα εηζέξρεηαη ζηηο ζπλδηαιέμεηο, έζησ θαη κε εηδηθφ πξνεηδνπνηεηηθφ ερφζεκα. 

 Γπλαηφηεηα επαλεπηινγήο ηνπ ηειεπηαίνπ θιεζέληνο αξηζκνχ κε κνλνςήθην αξηζκφ θιήζεο, 
αθφκε θαη απφ ζπζθεπή κε δίζθν επηινγήο. 

 Γπλαηφηεηα «κελ ελνριείηε». 

 Γπλαηφηεηα «αθνινχζεζέ κε». 

 Γπλαηφηεηα «θάιεζε μαλά» ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θιήζε. 

 Γπλαηφηεηα “call pick-up». 

 Γπλαηφηεηα «camp on». 

Οη κεηαιιαθηηθέο ηξάπεδεο (Μ.Σ.)ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τπαξμε νζφλεο 48 ραξαθηήξσλ, κε ηηο  δπλαηέο  πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ θέληξνπ, θαηεγνξίεο ζπλδξνκεηψλ, εμειίμεηο θιήζεσλ, ρξφλν αλακνλήο, έιεγρν 
ιεηηνπξγίαο κεηαιιαθηηθψλ ηξαπεδψλ Σ/Κ. 

 Πιήξε επηινγή γηα εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο θιήζεηο. 

 πληεηκεκέλε - θσδηθνπνηεκέλε επηινγή γηα πνιινχο εμσηεξηθνχο αξηζκνχο θιήζεσλ θαη 
εχθνιε (κε επηινγή κνλνςήθηνπ αξηζκνχ) επαλεπηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ θιεζέληνο απφ ηελ 
Μ.Σ. εμσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή. 

 Οδήγεζε εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ζηελ λπθηεξηλή ζχλδεζε αλ δελ απαληεζνχλ απφ ηελ 
ηειεθσλήηξηα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

 Δπηθνηλσλία κεηαμχ Μ.Σ. 

 Απηφκαηε θαηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζηηο Μ.Σ. (αλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία) είηε “κία πξνο 
κία” είηε αλάινγα κε ηνλ ζηηγκηαίν θφξην ηεο θάζε κίαο. 

 Γπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο Μ.Σ. ζε δεδνκέλε ζπλδηάιεμε (κε ζχγρξνλε εθπνκπή εηδηθνχ 
ερνζήκαηνο) γηα επείγνπζα εηδνπνίεζε, γηα φζεο παξνρέο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ή  
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έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αιιά δελ έρνπλ ελεξγνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο επαλεπηινγήο ηνπ 
ηειεπηαίνπ θιεζέληνο αξηζκνχ. 

 Πξνζσξηλή αιιαγή θαηεγνξίαο εζσηεξηθνχ ζπλδξνκεηή ή γξακκή πφιεο απφ ηελ Μ.Σ. 

 Γπλαηφηεηα ηεο Μ.Σ. λα κεηάζρεη ζε ζπζθέςεηο. 

 Ζ Μ.Σ. ζα κπνξεί λα ελεξγνπνηεί ην ηπρφλ ππάξρνλ ζχζηεκα απηφκαηεο (απφ 
καγλεηφθσλν) απάληεζεο εηζεξρνκέλσλ θιήζεσλ ή θαη  θαηαγξαθή  κελπκάησλ,  γηα 
νκάδεο γξακκψλ πφιεο 

 Θέζε κέρξη 2 ηνπιάρηζηνλ εμσηεξηθψλ θιήζεσλ ζε ζέζε αλακνλήο. 

7.2.1.3 Σειεθσληθέο ζπζθεπέο 

Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο (γξαθείνπ ή επίηνηρεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλζεθηηθφ ζε 
θξνχζεηο ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαη ζα δηαζέηνπλ πιεξθηξνιφγην, θνπκπί γεηψζεσο θαη ξπζκηζηή 
έληαζεο θνπδνπληζκνχ. 

Θα ζπλνδεχνληαη κε θαιψδην ζχλδεζεο ζπζθεπήο – ηειεθσλνδφηε, γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο 
κε ηειεθσλνδφηε ηχπνπ RJ45. 

Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ζα είλαη εγθεθξηκκέλνπ ηχπνπ απφ ηελ  Δ.Δ.Σ. θαη ζα είλαη ηνπ ίδηνπ  
νίθνπ θαηαζθεπήο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 

Καηά ηα ινηπά ζα έρνπλ ηηο πην θάησ δπλαηφηεηεο: 

 Πιήθηξν επαλάιεςεο (REDIAL) ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ 

 Πιήθηξν ζήκαηνο RECAL-FLASH 

 χζηεκα επηινγήο κε παικνχο ή ζπρλφηεηεο (PULSE/TONE) 

 Γηαιείκκαηα (παχζεηο) θαηά ηελ επηινγή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ θαινχκελνπ αξηζκνχ 

 Ρπζκηδφκελνο ήρνο θιήζεο 

7.2.2 Γνκεκέλε θαισδίσζε 

Βαζηθή απαίηεζε ησλ δηθηχσλ Γνκεκέλεο θαισδίσζεο απνηειεί ε ηππνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ε 
θαηαζθεπή ηνπο βάζεη πξνδηαγξαθψλ. Τιηθά εθηφο πξνδηαγξαθψλ δελ γίλνληαη δεθηά. Σα θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

i. Σν δίθηπν πξέπεη λα θαιχπηεη επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζθεπψλ  
θαη αθνινπζεί ην θηίξην γηα πεξηζζφηεξν απφ 10 ρξφληα, ρσξίο ηελ αλάγθε κεηαηξνπψλ. 

ii. Οη επεθηάζεηο ηνπ δηθηχνπ λα είλαη εχθνιεο ρσξίο δηαηαξαρέο ζην πθηζηάκελν δίθηπν. 

iii. Σα πιηθά ηνπ δηθηχνπ λα είλαη ηππνπνηεκέλα. 

iv. Σν δίθηπν λα είλαη ηειείσο αλεμάξηεην απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε απηφ. 

v. Όια ηα κεραλήκαηα πιελ ησλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ λα είλαη ζπγθεληξσκέλα, ψζηε ε 
δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε λα γίλνληαη ηαρχηεξα θαη απινχζηεξα. 

 
vi. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ λα είλαη Ηεξαξρηθνχ Αζηέξνο, δειαδή φια ηα θαιψδηα μεθηλνχλ 

απφ ηνλ θαηαλεκεηή θαη θαηαιήγνπλ ζηηο πξίδεο ρσξίο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο ή 
δηαθιαδψζεηο. 

7.2.2.1 Πξφηππα δηθηχσλ 

Ζ θαηαζθεπή δηθηχσλ δνκεκέλεο θαισδίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ην Ακεξηθάληθν πξφηππν 
ΔΗΑ/ΣΗΑ 568Α Comercial Building Telecommunication Wiring Standard απφ ηελ επηηξνπή ΔΗΑ/ΣΗΑ 
(Electonic Industry Association / Telecommuication Industry Association), ην Γηεζλέο πξφηππν 
ISO/IEC 11801 θαη ην Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 50173. 

Σν δίθηπν δνκεκέλεο θαισδίσζεο ζα αθνινπζεί κε θαιψδηα θαη πιηθά Class D, Cat 3 – Καηεγνξία 
3 (αλψηεξν φξην ζπρλφηεηαο 100MHz). 
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7.2.2.2 Κχξηα πιηθά θαηαζθεπήο δηθηχνπ 

Γηα ηα θαιψδηα UTP (Unshielded Twisted Pair – Αζσξάθηζηα) θαη FTP (Foiled Twisted Pair – 
Θσξαθηζκέλα) ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 674 ηεο παξνχζαο. 

 Κακπίλα θαισδηψζεσλ θαη ελεξγνχ εμνπιηζκνχ δηθηχνπ - Rack 19" 

Ζ θακπίλα θαισδίσζεο θαη εμνπιηζκνχ ζα εγθαηαζηαζεί πιεζίνλ ηνπ PLC ηνπ θέληξνπ 
ειέγρνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρσξίο ελδηάκεζεο ζπλδέζεηο νπηηθψλ ηλψλ πξφζβαζε ζην 
θαιψδην νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζπλδέεη ηα PLC κεηαμχ ηνπο. Θα πξέπεη λα  πξνβιεθζεί 
επαξθήο ρψξνο γηα ηελ κειινληηθή εγθαηάζηαζε δηαθφξσλ ζπζθεπψλ επηθνηλσλίαο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηελ Μειέηε. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπίλαο θαισδηψζεσλ είλαη ηα θάησζη: 

- Υαιχβδηλε κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

- Πξνζηαζία ΗΡ 55 

- Δπηδαπέδηα ζηήξημε 

- Γηαθαλή πφξηα απν θξχζηαιιν αζθαιείαο γηα πξνζηαζία. 

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο 

- Πίζσ θαη πιατλά πάλει απνζπψκελα 

- Ράγεο ζηήξημεο εμνπιηζκνχ ζηελ εκπξφζζηα θαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θακπίλαο 

- Δζράξα ζηήξημεο ησλ θαισδίσλ δηθηχνπ εληφο ηεο θακπίλαο 

- Δηζαγσγή ησλ θαισδίσλ απφ ηελ βάζε θαη λα δηαζέηεη ξπζκηδφκελν θαπάθη γηα ην 
δηάθελν 

- Αλεκηζηήξεο νξνθήο ρακεινχ ζνξχβνπ. 

- Panel ηξνθνδνζίαο πιάηνπο 19" κε δηαθφπηε θαη θσηεηλή έλδεημε κε 6 ξεπκαηνδφηεο 
Schucko 

- Γπλαηφηεηα πιεπξηθήο ζχλδεζεο 

- Γπλαηφηεηα ζηήξημεο ξαθηψλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ 
ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηειεπηθνηλσληψλ. 

- Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηνπ βάζνπο κέζσ κεηαβιεηψλ ξαγψλ ζηήξημεο 

 Πεδίν βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο 

Patch Panel 64 θαη 48 ζέζεσλ RJ45 Cat 5. 

- Tχπνο ππνδνρήο RJ45 θαηά ISO 8877 

- Πιήζνο ππνδνρψλ 96 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Πιάηνο 19" 

-       Τςνο 4 U (17,78 cm) 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

- Tξφπνο ζηήξημεο ππνδνρήο RJ45 ζε ηππσκέλν θχθισκα PCB 

- Πηζηνπνίεζε: UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Tεξκαηηζκφο - Pin Assignment: θαηά ΣΗΑ Α 
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Σν πεδίν βπζκαηηθήο δηαρείξηζεο ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαζέηεη αξίζκεζε ησλ ππνδνρψλ 
θαη ζηελ φςε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ κηθηνλνκήζεσλ αιιά θαη ζηελ πίζσ πιεπξά γηα 
δηεπθφιπλζε θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ. 

ηελ φςε πξέπεη λα έρεη ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ (Cat 5) θαη λα δηαζέηεη 
έγρξσκα ελδεηθηηθά γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ  Πξνδηαγξαθή  
ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. 

Οη ΗDC Connectors ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα θάζε δεχγνο. 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο  Τιηθνχ  ζχλδεζεο  φπσο  απηέο  αλαθέξνληαη  ζην  EIA/TIA 568  θαη  ζην 
TSB 40 A. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη: 

- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Πιαίζηα δηεπζέηεζεο θαισδίσλ 

Σα πιάηζηα πξέπεη λα έρνπλ ηππνπνηεκέλε δηάζηαζε ζην πιάηνο 19" θαη χςνο αθέξαην 
πνιιαπιάζην ησλ 44,45 mm. (1U = 44,45 mm). 

Σα πιαίζηα δηεπζέηεζεο θαισδίσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ κεηαιιηθά ή πιαζηηθά άγθηζηξα 
ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ-patch cords ψζηε λα ζπγθξαηνχλ ηηο θαισδηψζεηο ζπλδέζεσο 
δχν ή πεξηζζνηέξσλ πεδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή. 

 Πξίδα δηπιή RJ45 Cat 5, εληνηρηδφκελε 

Ζ πξίδα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σχπνο ππνδνρήο RJ45 θαηά ISO 8877 

- Πιήζνο ππνδνρψλ 2 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Πιάηνο 80 mm 

- Τςνο 80 mm 

Οη δηαζηάζεηο ησλ παξαπάλσ πξηδψλ πξέπεη λα είλαη θαηά DIN ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη κε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξεπκαηνδνηψλ θαη λα ζηεξίδεηαη ζε θνηλφ θπηίν δηαθφπηνπ. 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

 

- Tξφπνο ζηήξημεο ππνδνρήο RJ45 ζε ηππσκέλν θχθισκα PCB 

- Υξψκαηνο θαηά πξνηίκεζε Λεπθφ 

- Πηζηνπνίεζε UL 1863 Undewriters Laboratories UL(c) 

- Tεξκαηηζκφο - Pin Assignment: θαηά ΣΗΑ Α 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επηζήκαλζε αξίζκεζεο ησλ ππνδνρψλ ζηελ φςε, λα έρεη 
ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία ηνπ πιηθνχ ζηελ πίζσ φςε (Cat5) θαη λα δηαζέηεη έγρξσκα 
πιαζηηθά ζήκαηα γηα λα είλαη επδηάθξηην εάλ ζηελ ππνδνρή ζπλδέεηαη data terminal ή voice 
terminal ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. 

Οη ΗDC Connectors ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα ζα πξέπεη λα έρνπλ 
ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα θάζε δεχγνο. 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο Τιηθνχ ζχλδεζεο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην EIA/TIA 568 θαη ζην TSB 
40A. Θα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 
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- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC 

Ο Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC πξέπεη λα παξέρεη άκεζα ηε δπλαηφηεηα ηεξκαηηζκνχ 
2000 δεπγψλ θαη λα έρεη δπλαηφηεηα κειινληηθψλ επεθηάζεσλ (λα δεισζεί ε πξνβιεθζείζα 
επέθηαζε) . 

Ο Κεληξηθφο Καηαλεκεηήο Φσλήο MTC ζα απνηειείηαη απφ: 

i. Σν θηβψηην θαηαλεκεηή 

ii. Σα πιαίζηα κηθηνλφκεζεο 

iii. Σηο νξηνισξίδεο 

Κιβώηιο καηανεμηηή. Σν Κηβψηην θαηαλεκεηή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν σο 

θάησζη: 

- Να είλαη ραιχβδηλν, βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή 

- Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ιακαξίλα πάρνπο 2 mm 

- Να έρεη πξνζηαζία ΗΡ 55 

- Να δηαζέηεη 4 ζεκεία ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν θαη δπλαηφηεηα ζηήξημεο ζην έδαθνο 

- Να δηαζέηεη θιεηδαξηά αζθαιείαο 

- Να δηαζέηεη πφξηα πνπ αλνίγεη είηε δεμηά είηε αξηζηεξά 

- Να δηαζέηεη πιάηε ζηήξημεο ησλ νξηνισξίδσλ απφ ην ίδην πιηθφ, γηα ηελ επρεξή θαη 
ζηηβαξή αλάξηεζε ησλ νξηνισξίδσλ. 

- O θαηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ  απφ ην  άλσ 
θαη θάησ κέξνο, ψζηε λα ππάξρεη επθακςία ζηελ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 
εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ, κε νπέο νη νπνίεο ζα θέξνπλ ρείιε κε θαηάιιειε πξνζηαζία 
έλαληη ηξαπκαηηζκνχ, ησλ δηεξρνκέλσλ θαισδίσλ. 

 

- Σα δηάθελα κεηαμχ ηεο ξάρεο ηνπ θαηαλεκεηή θαη ησλ νξηνισξίδσλ θαζψο θαη ησλ 
νξηνισξίδσλ κεηαμχ ηνπο λα είλαη επαξθή γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη λα 
επλννχλ ηελ εξγαζία. 

- ε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ θαηαλεκεηή, λα πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αθαίξεζεο 
ησλ παξεηψλ πνπ εθάπηνληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία εληαίνπ ρψξνπ θαηαλεκεηή. 

- Να πξνβιέπεηαη ζεκείν ζην νπνίν λα νδεγείηαη ε γείσζε πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ θαη 
ησλ ινηπψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Πλαίζια μικηονόμηζης. Ο θαηαλεκεηήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη κεηαιιηθά ή πιαζηηθά 
άγθηζηξα ζπγθξάηεζεο ησλ θαισδίσλ κηθηνλφκεζεο ή ησλ patch cords ζηελ πεξίπησζε  
πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη. Βνεζνχλ ζην λα ζπγθξαηνχλ ηηο κηθηνλνκήζεηο, δειαδή ηηο 
θαισδηψζεηο ζπλδέζεσο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ πεδίσλ κέζα ζηνλ θαηαλεκεηή. 

Θα πξέπεη ε φςε ησλ νξηνισξίδσλ λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ηα θαιψδηα  θαη  ζηηο 
νδεχζεηο ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ νξηνισξίδσλ λα πεξλνχλ  ηα  θαιψδηα  
ρσξίο λα κπιέθνληαη θαη ρσξίο λα θξέκνληαη ειεχζεξα κε ην θφβν λα ηξαβερηνχλ θαη λα 
δηαθνπεί ε ζχλδεζε. 

Οριολφρίδες ηερμαηιζμού καλφδίφν (Connecting blocks). Θα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 
επηζήκαλζε ηεο αξίζκεζεο ησλ θαισδίσλ ζηελ φςε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 
κηθηνλνκήζεσλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ. Πξέπεη λα έρεη ηππσκέλε ηελ θαηεγνξία 
ηνπ πιηθνχ (Cat 5) θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έγρξσκα ελδεηθηηθά θαξηειάθηα γηα ηνλ 
δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΗΑ/ΣΗΑ 606. Οη ΗDC Connectors,  
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ζηνπο νπνίνπο ζα ηεξκαηηζηνχλ ηα θαιψδηα, ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξσκαηηθή δηάθξηζε γηα 
θάζε δεχγνο. 

Θα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC 110 Type 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Υσξεηηθφηεηα ζε δεχγε 25 (min) - 300 (max) 

- Πηζηνπνίεζε UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

Σα ηερληθά θαη ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαη απηά ηηο γεληθέο 
Πξνδηαγξαθέο  Τιηθνχ  ζχλδεζεο  φπσο  απηέο  αλαθέξνληαη  ζην  EIA/TIA 568  θαη  ζην 
TSB 40A. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα παξαθάησ: 

- Να επηδέρνληαη θαιψδηα δηακεηξήκαηνο AWG 22 έσο AWG 26. 

- Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ή ρσξίο βάζε αλάινγα κε ην 
ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα θαιψδηα 

- Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο Patch Cord 1,2,3 ή 4 δεπγψλ. 

Απαξαίηεηα ην πιηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ: 

- Έγγξαθε Πηζηνπνίεζε γηα UL 1863 (Undewriters Laboratories UL(c)) 

- Transmission Performance Report - Category 5 Compliance 

 Καηαλεκεηέο εηζαγσγήο ΟΣΔ 

Ο θαηαλεκεηήο εηζαγσγήο ΟΣΔ ζα απνηειείηαη απφ: 

Σν θηβψηην θαηαλεκεηή (σο άλσ) 

Σα πιαίζηα κηθηνλφκεζεο (σο άλσ) 
 

Σηο δηαρσξηζηηθέο νξηνισξίδεο 

Οη δηαρσξηζηηθέο νξηνισξίδεο, ηεξκαηηζκνχ θαισδίσλ (Connecting blocks), ζα έρνπλ ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

- Tχπνο ζπλδέζκνπ θαισδίνπ IDC KRONE 

- Καηεγνξία 5 (Cat 5) 

- Υσξεηηθφηεηα ζε δεχγε 300 (30x10) 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ επηζήκαλζε αξίζκεζεο ησλ θαισδίσλ ζηελ φςε γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ησλ κηθηνλνκήζεσλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ θαισδίσλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο 
παξαθάησ απαηηήζεηο: 

- Να έρνπλ δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηνπ δεπηεξεχνληνο θαη λα δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζήκαηνο απφ ην δίθηπν πφιεο. 

- Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζήο ηνπο κε ή ρσξίο βάζε αλάινγα κε ην 
ζεκείν απφ ην νπνίν πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα θαιψδηα 

- Να δηαζέηνπλ Πηζηνπνίεζε Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε UL 1863 

- Να παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο Γεπηεξεχνπζαο Πξνζηαζίαο απφ 
Τπεξηάζεηο θαη Τπεξεληάζεηο κε ρξφλν δηαθνπήο κηθξφηεξε ηνπ 10-6 sec θαη λα είλαη 
ηερλνινγίαο solid state γηα ηνλ ιφγν νηη απηέο πξνζηαηεχνπλ εππαζή ςεθηαθά 
θπθιψκαηα. 

- Να δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο ηνπ θπθιψκαηνο κε ηελ αθαίξεζε ηεο αζθάιεηαο. 
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7.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

7.3.1 Γίθηπν ηειεθψλσλ 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ  Κξάηνπο  πεξί  
„‟Δζσηεξηθψλ Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ‟‟ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Ο.Σ.Δ. πεξί “Μειέηεο, 
Καηαζθεπήο, Διέγρνπ θαη πληεξήζεσο Σειεπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ Οηθνδνκψλ” (ΦΔΚ 260 
ηεχρνο Β 3.4.71), “Σνπνζεηήζεσο θαη πληεξήζεσο Γεπηεξεπνπζψλ Δγθαηαζηάζεσλ“ (ΦΔΚ 269 
ηεχρνο Β 8.4.71) θαη ηνπ «Νένπ θαλνληζκνχ εζσηεξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ νηθνδνκψλ» 
(ΦΔΚ 767 ηεχρνο Β 31-12-92). 

Θα ζρεκαηηζηεί έλα αθηηληθφ ηειεθσληθφ δίθηπν κε θέληξν ην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί ζην θηίξην δηνίθεζεο. Θα ππάξρεη εθεδξεία ηνπιάρηζηνλ 100% ζηα ηειεθσληθά 
θαιψδηα. 

Οη αγσγνί απφ ηνπο θαηαλεκεηέο κέρξη ηηο ζπζθεπέο ζα είλαη ζπλερείο. Σπρφλ αλαπφθεπθηεο 
ελψζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζηνπο θαηαλεκεηέο είηε κφλν κε έγγξαθε άδεηα ηνπ 
επηβιέπνληνο δηα ζπγθνιιήζεσο νκαδηθψο επί νξηνισξίδσλ (ξεγιέηεο) ζε ζέζεηο πξνζηηέο, κέζα 
ζε θνπηηά δηαθιαδψζεσλ. 

Γεληθά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο επρέξεηα ρεηξηζκψλ θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο, 
επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαηάζηαζήο  ηνπο,  
ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ θαη αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ. 

Όεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα πεξηνξηδφκελσλ ζην ειάρηζην 
ησλ θζνξψλ ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία. 

7.3.2 Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ δνκεκέλεο θαισδίσζεο 

7.3.2.1 Κακπίλεο θαηαλεκεηψλ κε ηθξηψκαηα (Racks) 19” 

Σα θαιψδηα ζα νξγαλψλνληαη ζε δέζκεο κε φρη πεξηζζφηεξα ησλ 24 θαισδίσλ 4 δεπγψλ. 
Οξγαλσηέο patch cords πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλά 48 ζχξεο patch panel. 

Σα θαιψδηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηαθφξπθεο εζράξεο θαισδίσλ. Μεηαμχ ησλ θαισδίσλ 
ηξνθνδνηήζεσο 220 V-50 Hz θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα κέζα ζηελ 
θακπίλα ή ην rack, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ. 

7.3.2.2 Καισδηψζεηο 

Σα θαιψδηα πξέπεη λα αθνινπζνχλ θαζνξηζκέλεο νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο. 

Σν κέγηζην επηηξεπφκελν κήθνο ηνπ νξηδνληίνπ ζηαζεξά εγθαηεζηεκέλνπ θαισδίνπ (basic link)  
είλαη 90 m. Οη δέζκεο ησλ θαισδίσλ δε κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ  48 
θαιψδηα 4 δεπγψλ θαη πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ζηηο νξηδφληηεο δηαδξνκέο αλά 30 cm κε πιαζηηθά 
δηκεξή ζηεξίγκαηα (εθ‟ φζνλ δελ πεξηέρνληαη ζε θιεηζηά θαλάιηα). 

Σν δέζηκν ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε πιαζηηθνχο ζθηρηήξεο  (ξάληεο)  ρσξίο  λα 
εμαζθείηαη ππεξβνιηθή πίεζε. 

Σα θαιψδηα, φηαλ δελ πεξηέρνληαη ζε θαλάιηα, πξέπεη λα είλαη ζηεξεσκέλα θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο ηνπο. Τιηθά πξνζηαζίαο θαισδίσλ φπσο ρηηψληα πξνζηαζίαο, πιαζηηθά δαρηπιίδηα, 
ειαζηηθνί ζηππηνζιίπηεο θηι. πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζηαζία ησλ θαισδίσλ απφ 
πάζεο θχζεο θζνξέο. 

Σα θαηαθφξπθα θαιψδηα, φηαλ απνηεινχλ δέζκεο απφ πεξηζζφηεξα ησλ 24 θαισδίσλ 4 δεπγψλ, 
πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη. Ζ ζηεξέσζε πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 40 cm ζε πεξηπηψζεηο αλνηρηψλ 
εζραξψλ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο θιεηζηψλ θαλαιηψλ θάζε 90 cm θαηά κέγηζην. 

Ζ ειάρηζηε αθηίλα θακππιφηεηνο γηα νξηδφληην θαιψδην 4 δεπγψλ είλαη 4 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ 
θαισδίνπ θαη γηα θαιψδην θνξκνχ πνιχδεπγν, 10 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ θαισδίνπ. 

Σα θαιψδηα ηζρχνο ζα πξέπεη λα έρνπλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ απφ ηειεπηθνηλσληαθά θαιψδηα 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 6,0 cm θαη ηνπιάρηζηνλ θαηά 12,7 cm απφ εμαξηήκαηα ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ. 
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Γηα θαιψδηα ζηεξεσκέλα ζηελ  νξνθή ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ζεκείσλ  ζηεξεψζεσο είλαη   
120 cm. Σα θαιψδηα δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξίδνπλ  ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην δηθφ ηνπο βάξνο.  
Απφ απιά ζεκεία ζηεξεψζεσο κφλν 4 θαιψδηα 4 δεπγψλ επηηξέπεηαη λα θξέκνληαη. Δηδηθά 
θαηαζθεπαζκέλα ζεκεία αλαξηήζεσο θαισδίσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ κέρξη 48 θαιψδηα 4 
δεπγψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ πεξηζζφηεξα ησλ 48 θαισδίσλ 4 δπγψλ πξφθεηηαη λα αλαξηεζνχλ, 
ηφηε είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε ζχξκαηνο ελδπλάκσζεο ηεο κεραληθήο αληνρήο ηεο δέζκεο ψζηε 
ηα θαιψδηα λα κελ ζηεξίδνπλ εμ‟ νινθιήξνπ ην βάξνο ηνπο θαη λα κελ επηκεθχλνληαη ιφγσ 
εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ. 

7.3.2.3 Σεξκαηηζκνί 

Σν κήθνο ηνπ ζπλεζηξακέλνπ δεχγνπο πνπ κπνξεί λα απνζπζηξαθεί ζε έλα θαιψδην Cat 5 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ηεξκαηηζκφο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 1,3 cm. Ζ απνγχκλσζε 
απφ ηνλ καλδχα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην κήθνο. Οη αγσγνί ηνπ δεχγνπο δελ 
επηηξέπεηαη λα έρνπλ ηζαθίζκαηα θαη θαθψζεηο ζηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ. Μφλν πιηθά ηεξκαηηζκνχ 
IDC (Insulation Displacement Contact-Δπαθή κε κεηαηφπηζε ηεο κνλψζεσο) είλαη απνδεθηά ζηε 
Γνκεκέλε Καισδίσζε. Οη αγσγνί ηνπ δεχγνπο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά ζθελσκέλνη ζηηο 
εγθνπέο IDC θαη ηα ηκήκαηα πνπ πεξηζζεχνπλ πξέπεη λα θφβνληαη. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφ 
εθεδξηθφ κήθνο θαισδίνπ γηα ηπρφλ επαλαζπλδέζεηο. 

Σν θαιψδην πξέπεη λα ζηεξεψλεηαη θαη ζε άιιν ζεκείν ζηνλ κεραληζκφ ηεο πξίδαο εθηφο απφ ηηο 
επαθέο IDC. 

ε πεξηπηψζεηο πξηδψλ θαη patch panels FTP, πξέπεη ν ζψξαθαο ηνπ θαισδίνπ λα ηεξκαηίδεηαη 
κέζσ ηνπ γπκλνχ αγσγνχ ζπλέρεηαο ηνπ ζψξαθα, εληφο ησλ εηδηθψλ ππνδνρψλ. 

Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηππνπνηεκέλεο πνηφηεηνο patch cord εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο. Δάλ ζε 
απηή ηελ θαηεγνξία ησλ θαηαλεκεηψλ έρεη επηιεγεί ε ρξήζε νξηνισξίδσλ πξέπεη λα δίδεηαη 
ηδηαίηεξε θξνληίδα ψζηε ηα δεχγε λα κελ μεζηξίβνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα επηηξεπηά φξηα. 

 
7.3.2.4 Γεηψζεηο 

Σα θνπηηά ησλ θαηαλεκεηψλ, πξέπεη λα είλαη γεησκέλα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. Καιψδηα FTP γεηψλνληαη κφλν κέζσ ηνπ 
patch panel θαη φρη απφ άιια ελδηάκεζα ζεκεία ηνπ θαισδίνπ ή ηεο πξίδαο. 

Σα patch panels γεηψλνληαη ζε εηδηθφ αγσγφ γεηψζεσο επάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη επίζεο ην 
ζψκα ηνπ ηθξηψκαηνο, ην θνπηί, νη πφξηεο θηι. Οη ζπλδέζεηο γίλνληαη κε πνιχθισλα θαιψδηα 
γεηψζεσλ ειαρίζηεο δηαηνκήο 2,5 mm

2
. Ο αγσγφο ηεο γεηψζεσο ηνπ θνπηηνχ ή ηνπ ηθξηψκαηνο 

(Rack) ζπλδέεηαη ζε θάπνην θχξην ζεκείν γείσζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο κε πνιχθισλα 
θαιψδηα γεηψζεσλ ειάρηζηεο δηαηνκήο 6 mm

2
. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζην δίθηπν πνιιέο γεηψζεηο πξέπεη λα είλαη  ηζνδπλακηθέο ή λα 
κελ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο δηαθνξά ηάζεο κεγαιχηεξε ηνπ 1V RMS. 

7.3.2.5 ήκαλζε 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηε δηεπζέηεζε θαη ηελ ζήκαλζε ησλ θαισδίσλ θαη ησλ 
ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θαηαλεκεηέο. 

Πξέπεη ην δίθηπν λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν, γηα λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ. Γηα ηελ ζήκαλζε ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε πξνδηαγξαθή 
ANSI/TIA/EIA-606 κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα εμήο: 

i. Σα δηάθνξα πεδία ηνπ θαηαλεκεηνχ πξέπεη λα είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλα θαη λα θέξνπλ 
επθξηλή ζήκαλζε. 

ii. Σα patch panels θαη νη πξίδεο πξέπεη λα θέξνπλ εηηθέηεο κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαη εάλ 
απαηηείηαη θαη κε ηελ ρξήζε ηνπο. 

iii. Σα θαιψδηα πξέπεη λα θέξνπλ  πηλαθίδεο ή εηδηθά εμαξηήκαηα ζεκάλζεσο θαη ζηελ  άθξε  
ηεο πξίδαο θαη ζηελ άθξε ηνπ patch panel. Γελ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε κε καξθαδφξν επάλσ 
ζην θαιψδην. 

iv. Όιεο νη ζεκάλζεηο πξέπεη λα είλαη δηαξθείο θαη επαλάγλσζηεο. 
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7.3.2.6 Γνθηκέο απνδνρήο 

Σν δίθηπν πξέπεη κεηά ηελ εγθαηάζηζε λα ειέγρεηαη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν λα ην 
ζπλππνγξάθνπλ ν Αλάδνρνο θαη ε Τπεξεζία. ηηο δνθηκέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
παξαθάησ: 

 Οη δνθηκέο πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ΔΗΑ/ΣΗΑ TSΒ67. 

 Σν κεράλεκα ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλν θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
παξαπάλσ νδεγία. 

 Ζ δηαθξίβσζε (θαιηκπξάξηζκα) πξέπεη λα έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηνχ. 

 Σν δίθηπν πξέπεη λα ειέγρεηαη 100%. 

7.3.3 Γίθηπν PLC 

Γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ PLC ζα εγθαηαζηαζεί έλα βξαγρνεηδέο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή πξνδηαγξαθή, ην δίθηπν ησλ PLC ζα ρξεζηκνπνηήζεη 
θαηά κέγηζην 4 νπηηθέο ίλεο γηα ηελ δηαζχλδεζε δχν θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. Σν ππφγεην θαιψδην 
νπηηθψλ ηλψλ πξνβιέπεηαη λα ζπλίζηαηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 6 δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ίλεο, ψζηε: 

 λα ππάξρνπλ αλά πάζα ζηηγκή εθεδξηθέο νπηηθέο ίλεο γηα ην δίθηπν ησλ PLC 

 λα είλαη δπλαηή, νπνηαδήπνηε ζηηγκή απηφ απαηηεζεί, ε κεηαθνξά δηαθφξσλ ζεκάησλ 
(audio/video/κεηξήζεηο, θηι.) απφ θαη πξνο ην θέληξν ειέγρνπ, κέζσ απηψλ ησλ νπηηθψλ 
ηλψλ. ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ηέηνηαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί εμνπιηζκφο 
κεηαηξνπήο νπηηθνχ / ειεθηξηθνχ ζήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ρσξίο 
λα απαηηνχληαη εθηεηακέλεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

8. ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 
 

8.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (hardware), ν νπνίνο ζα 
εγθαηαζηαζεί γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ 
ινγηζκηθνχ (software). 

 

8.2 Τλικά 

Όια ηα ηκήκαηα ηνπ επί κέξνπο εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα 
είλαη βηνκεραληθά πξντφληα θαηαζθεπαζηψλ πηζηνπνηεκέλσλ θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε 
θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα θαη έγθξηζε CE. 

8.2.1 Γεληθά 

Οη κηθξνειεγθηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (κηθξνυπνινγηζηέο) νη νπνίνη κπνξνχλ λα ειέγρνπλ 
ηελ ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ γξάθεηαη γηα απηφ ηνλ ζθνπφ θαη 
κεηαθέξεηαη κε ηελ ρξήζε Ζ/Τ ζηνλ κηθξνειεγθηή. Μπνξνχλ λα είλαη είηε ζπκπαγείο κνλάδεο 
(compact system) είηε κνλάδεο πνπ απαξηίδνληαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο κνλάδσλ (modular 
system) πνπ ζπληζηνχλ έλαλ πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή – PLC.  Μπνξνχλ  λα 
ιεηηνπξγνχλ ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ θαη ρξεηάδνληαη ειάρηζηε ή θαζφινπ ζπληήξεζε.  
Παξέρνπλ κεγάιε αμηνπηζηία ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ θαη 
επίζεο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ θαη ρεηξηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ απηψλ απφ απφζηαζε 
(ζε ζπλεξγαζία κε θιαζηθνχο ππνινγηζηέο νη νπνίνη «ηξέρνπλ» εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα  ηελ  
πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ). 
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8.2.2 πκπαγείο κηθξνειεγθηέο ηχπνπ compact 

Οη κηθξνειεγθηέο ηνπ ηχπνπ απηνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο κηθξήο έθηαζεο 
(φπσο ν έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ κεραλήκαηνο ή ελφο αληιηνζηαζίνπ). Οη κηθξνειεγθηέο 
ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο απαηηήζεηο (αλ δελ 
πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά): 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 12 ή 24 V DC ή ελαιιαθηηθά 230V AC (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ή ηελ 
κειέηε). 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 0°C έσο +55°C θαη ζρεηηθή  πγξαζία  πεξηβάιινληνο  γηα 
ιεηηνπξγία 5%...95%. 

 Διάρηζηε δηαζέζηκε κλήκε πξνγξάκκαηνο 2kB. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηηκήο σλ ρξνληθψλ κεηά ηελ δηαθνπή ηξνθνδνζίαο ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

 Ύπαξμε γξήγνξσλ εηζφδσλ κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 2 kHz. 

 Γπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θσδηθφ. 

 Ύπαξμε νζφλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπζθεπήο. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθήο κλήκεο (ηχπνπ EPROM) γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαλαθνξάο απηνχ ζηελ κλήκε ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 Ύπαξμε ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time Clock) ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 
πξνγξακκαηηζκφο ιεηηνπξγηψλ βάζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

 Γπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ξνινγηνχ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κεηά απφ δηαθνπή 
ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ 70 ψξεο. 

 Διάρηζηνο αξηζκφο ςεθηαθψλ εηζφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ): 8 

 Διάρηζηνο αξηζκφο αλαινγηθψλ εηζφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ): 2 

 Διάρηζηνο αξηζκφο ςεθηαθψλ εμφδσλ (γαιβαληθά απνκνλσκέλσλ ηχπνπ ξειέ): 4 

 Σάζε ησλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ 12 ή 24 V DC ή ελαιιαθηηθά 230V AC. 

 ήκαηα αλαινγηθψλ εηζφδσλ 0...10 V DC ή 4...20 mA. 

 Ηδηνθαηαλάισζε <12 W. 

 Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε ξάγα 35mm (DIN rail). 

 Πηζηνπνίεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (CE-marking). 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζσξάθηζε ζχκθσλε κε EN 55022 Class B. 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ κε ππνινγηζηή θαη κε πιήθηξα πνπ ζα βξίζθνληαη πάλσ  
ζηελ κνλάδα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ (γηα αιιαγέο ζηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο). 

 Πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκαηηζκνχ: Windows NT, ME, 2000, XP ή 
Windows Vista. 

8.2.3 Πξνγξακκαηηδφκελνη ινγηθνί ειεγθηέο (ΡLC) – κηθξνειεγθηέο ηχπνπ modular 

Κάζε Πεξηθεξεηαθφο ηαζκφο Διέγρνπ (ΠΔ) είλαη κία πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα απηνκαηηζκνχ 
(Πξνγξακκαηηδφκελνο Λνγηθφο Διεγθηήο, PLC) ε νπνία απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηεο, ελαιιάμηκεο 
θάξηεο (modular system). Δηδηθφηεξα γηα ηελ επηθνηλσλία-δηαζχλδεζε κε ην πεξηβάιινλ (ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ θαη απνζηνιή εληνιψλ), ην PLC ζα δηαζέηεη ηππνπνηεκέλεο θάξηεο (modules): 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 92 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 ςεθηαθψλ εηζφδσλ (DI) γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ηχπνπ  ON-OFF  απφ  επαθέο 
RELAY ειεχζεξεο δπλακηθνχ. Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εηζφδσλ 
ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα 24 V DC. Θα ππάξρεη δε γαιβαληθή 
απνκφλσζε κε ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ ειεγθηή (PLC). 

 ςεθηαθψλ εμφδσλ (DΟ) γηα ηελ απνζηνιή εληνιψλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο. Οη θάξηεο 
ςεθηαθψλ εμφδσλ ζα είλαη ησλ 16 εμφδσλ ηνπιάρηζηνλ ε θάζε κία θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζηα  
24 V DC. Ζ δπλαηφηεηα εμφδνπ ηεο θάζε εηζφδνπ ζα είλαη 500 mA. Ζ θάξηα ζα 
απηνπξνθπιάζεηαη απφ ππεξεληάζεηο θαη ππεξηάζεηο θαη ζα έρεη γαιβαληθή απνκφλσζε  
απφ ην εζσηεξηθφ θχθισκα ηνπ PLC. 

 αλαινγηθψλ εηζφδσλ (AI) γηα ηελ ζπιινγή κεηξήζεσλ απφ φξγαλα ηα νπνία παξέρνπλ 
αλαινγηθφ ζήκα. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εηζφδσλ ζα είλαη 2 ή 8 εηζφδσλ κε γαιβαληθή 
απνκφλσζε θάζε εηζφδνπ απφ ην εζσηεξηθν θχθισκα ηνπ PLC θαη αλάιπζε 12 bit 
ηνπιάρηζηνλ. Γίλνληαη δεθηά θαη ζήκαηα απφ άιιεο βηνκεραληθέο ηππνπνηήζεηο 0-10 V DC ή 
απεπζείαο απφ ζεξκναληηζηάζεηο. 

 αλαινγηθψλ εμφδσλ (AΟ) γηα ηελ ξχζκηζε εηδηθψλ κνλάδσλ. Οη θάξηεο αλαινγηθψλ εμφδσλ 
ζα είλαη 2 ή 4 εμφδσλ κε ιεηηνπξγία ζηελ πεξηνρή 0/4...20 mA κε αλάιπζε 11 bit 
ηνπιάρηζηνλ, κε πξνζηαζία βξαρπθχθισζεο θαη γαιβαληθή απνκφλσζε απφ ην εζσηεξηθφ 
θχθισκα ηνπ PLC. Οια ηα θαιψδηα πνπ θηάλνπλ  ζηα PLC απαγνξεχεηαη  λα ζπλδένληαη  
απ‟ επζείαο ζηηο θάξηεο, αιιά ζα ηεξκαηίδνπλ ζε αξηζκεκέλεο θιεκκνζεηξέο ηνπ  θάζε 
πίλαθα. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηα PLC ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη 
πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ θεληξηθφ Ζ/Τ ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔΛ). Σν 
βηνκεραληθφ δίθηπν κεηαμχ ησλ ΠΔ πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο RS 485 αιιά εθηφο θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζα νδεχεη κέζσ νπηηθήο ίλαο γηα ιφγνπο αλνζίαο απφ ηνπηθέο ππεξηάζεηο (π.ρ. 
θεξαπλνχο, ζθάικα σο πξνο γε ηεο Μ.Σ.) θαη γηα απαιεηθή ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξεκβνιψλ 
απφ ειεθηξνκαγλεηηθφ ζφξπβν. Ζ νπηηθή ίλα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 
industrial Δthernet ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ. 

Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη “αζηέξα” κε εγθαηάζηαζε 
νπηηθνχ “ζπγθεληξσηή” (HUB) ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ΠΔ. 

Όια ηα PLC ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ην πξαγκαηηθφ 
πιήζνο ησλ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ απαηηείηαη αλάινγα κε  ηηο  
αλάγθεο θάζε εγθαηάζηαζεο. Ο πεγαίνο θψδηθαο ζα είλαη δπλαηφλ λα "θνξησζεί" ζε φια ρσξίο 
κεηαθξάζεηο (source code compatible) 

Κάζε PLC ζα δηαζέηεη ηξνθνδνηηθφ ηάζεο εηζφδνπ 230V AC κε ζηαζεξνπνηεκέλε ηάζε εμφδνπ, 
πξνζηαζία απφ βξαρπθχθισκα ηεο εμφδνπ, γαιβαληθή απνκφλσζε πξσηεχνληνο θαη 
δεπηεξεχνληνο θπθιψκαηνο θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο  απαηηήζεηο  ηνπ  
εμνπιηζκνχ. 

Θα πξέπεη λα παξαδνζνχλ φια ηα PLC κε δηαζέζηκε εθεδξεία 20% ζε ζεκεία ειέγρνπ γηα λα 
θαιπθζνχλ κειινληηθέο αλάγθεο. Δμ‟ άιινπ, ν Αλάδνρνο (πξηλ ηελ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία) πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα θάζε δέθα (10) ίδηεο 
εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο (ςεθηαθέο ή αλαινγηθέο) κία (1) επηπιένλ σο αληαιιαθηηθφ. ηελ 
πεξίπησζε πνπ νη εγθαηεζηεκέλεο θάξηεο ίδηνπ ηχπνπ δελ θαιχπηνπλ ηα δέθα (10) ηεκάρηα (π.ρ. 
εηδηθέο θάξηεο γηα ζεξκναληηζηάζεηο θηι.) ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη κία (1) εθεδξηθή 
θάξηα. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα ζα είλαη γξακκέλα ζε κε πηεηηθφ κέζν (non volative) EPROM, EEPROM, 
FLASH EPROM, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κπαηαξίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ 
δεδνκέλσλ. Μφλν γηα ην ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα είλαη απαξαίηεηε ε κπαηαξία, αιιά ην  
ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ PLC. 
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Κάζε PLC πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 
ελαιιαθηηθά ζε κλήκε RAM, EPROM ή EEPROM γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
κλήκεο RAM θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εχθνια θαη ρσξίο ηελ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πεξίπησζε γηα νπνηνλδήπνηε 
ιφγσ ραζεί ε κλήκε. Ζ ελαιιαθηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ θαη 
γξήγνξν ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζε 
εξγαζηήξην. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επεθηείλεηαη κε 
πξφζζεζε αλεμάξηεησλ κνλάδσλ εηζφδνπ/εμφδνπ (modular). Ζ επέθηαζε ηνπ ειεγθηή ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη κε απιφ ηξφπν ρσξίο λα απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία ή κεηαθνξά ηεο 
ζπζθεπήο ζε εξγαζηήξην. 

 Ζ κλήκε ηνπ ειεγθηή ζα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο 96 kbytes ηνπιάρηζηνλ γηα πξφγξακκα θαη 
δεδνκέλα. 

 Ο ηππηθφο ρξφλνο εληνιήο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0.1κs γηα bit operation θαη 0.2κs 
γηα word operation. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγθηή ζα γίλεηαη κε πξνγξάκκαηα 
δνκεκέλα ζε ελφηεηεο. 

 Ο ειεγθηήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην IEC 1131 θαη ζα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

- Γπαδηθέο ινγηθέο πξάμεηο (AND, OR, NOT) 

- χγθξηζε γηα ηζφηεηα, αληζφηεηα, κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν, κεγαιχηεξν ή ίζν,  
κηθξφηεξν ή ίζν 

- Αξηζκεηηθέο πξάμεηο (16 bit πξάμεηο κέρξη θαη εχξεζε ηεηξαγσληθήο ξίδαο) 

- Απαξίζκεζε 

- Set/Reset εζσηεξηθψλ ζεκαίσλ θαη εμφδσλ 

- Οιίζζεζε θαηά ζέζεηο δεμηά ή αξηζηεξά 

- Υξνληθά θαζπζηέξεζεο ελεξγνπνίεζεο / απελεξγνπνίεζεο, παικνχ 

- χγθξηζε 

- Μαλδάισζε (RS, Flip-Flop) 

- Γηαθιάδσζε ππφ ζπλζήθε θαη ρσξίο ζπλζήθε 

- Πξάμεηο επί πηλάθσλ 

- Μεηαθνξά ειέγρνπ ζε ππνπξνγξάκκαηα 

- ηηγκηαία δηέγεξζε ησλ εμφδσλ (pulse output) 

- Καηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δίλνληαη ινγηθέο 
εθθξάζεηο, νη νπνίεο λα πεξηέρνπλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ εληνιψλ, ππφ 
ηελ κνξθή παξελζέζεσλ 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 256 απαξηζκεηέο γηα  εζσηεξηθά  
γεγνλφηα θαη ηνπιάρηζηνλ 256 εζσηεξηθά ρξνληθά γηα κέηξεζε πεξηφδσλ. 

 Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ 2048 εζσηεξηθέο ζεκαίεο γηα εζσηεξηθά 
γεγνλφηα ή δεδνκέλα, λα έρεη κπαηαξία γηα δηαηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο RAM θαη 
ελζσκαησκέλν ξνιφη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
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 Ο πξνγξακκαηηδφκελνο ειεγθηήο ζα δηαζέηεη ζχξα ζχλδεζεο κε θνξεηφ κηθξνυπνινγηζηή 
(ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ) γηα επηηφπην ή απφ απφζηαζε: 

- ON LINE-Πξνγξακκαηηζκφ ή αιιαγή παξακέηξσλ 

- ΟΝ LINE-Παξαγσγή δηαγλσζηηθψλ κελπκάησλ γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ 

 Θα παξέρεη έλδεημε θαηαζηάζεσο θάζε ςεθηαθήο εηζφδνπ/εμφδνπ κε LED θαη δπλαηφηεηα 
πξνζνκνίσζεο (SIMULATION) θάζε ςεθηαθήο θαη αλαινγηθήο εηζφδνπ/εμφδνπ. 

 Οη θάξηεο ςεθηαθψλ εηζφδσλ ζα έρνπλ ηάζε εηζφδνπ 24 V DC θαη πξνζηαζία απφ 
ππεξηάζεηο. 

 Οη ςεθηαθέο έμνδνη ζα είλαη 24 V DC θαη' ειάρηζηνλ 500 mA, ελψ νη αλαινγηθέο είζνδνη ζα 
δηαζέηνπλ δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα (resolution) ηνπιάρηζηνλ 12 bits,  πξνζηαζία  απφ 
ππεξηάζεηο, αλίρλεπζε θνκκέλνπ θαισδίνπ αηζζεηεξίνπ θαη δπλαηφηεηεο επηινγήο (π.ρ. κε 

jumpers) ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο (π.ρ. 0/4...20 mA, 10 V θηι.). 

 Δίλαη επηηξεπηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ PLC κε κνξθή θάξηαο γηα ΗΒΜ ζπκβαηφ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε θάξηα ηνπ επεμεξγαζηή ζα ηνπνζεηεζεί ζε αλεμάξηεην passive 
backplane κε δηθφ ηνπ θνπηί (case) θαη ηξνθνδνηηθφ. ηνλ (ή ζηνπο) server ζα είλαη 
εγθαηεζηεκέλν ην απαξαίηεην πξνζαξκνζηηθφ (interface) γηα ηελ ζχλδεζε κε ην passive 
backplane ψζηε λα εληζρπζεί ε αμηνπηζηία ηεο ιχζεο. 

 Ζ θάξηα ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο RS 232 είηε RS 485 C/TTY ηνπ PLC ζα έρεη ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 

- Σαρχηεηα κεηάδνζεο ηνπιάρηζηνλ 9.600 bits/sec 

- Μελχκαηα είηε ζηαζεξνχ είηε κεηαβιεηνχ κήθνπο (κέρξη 255 bytes) 

- Ύπαξμε επηπξφζζεηνπ ειέγρνπ επεθηεηακέλεο ηζνηηκίαο (parity), δειαδή έιεγρνο 
ηζνηηκίαο φρη κφλν ζε επίπεδν byte αιιά θαη ζε επίπεδν κελχκαηνο. 

- ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο επηθνηλσλίαο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη νη 
πξνζπάζεηεο (πιήζνο πξνζπαζεηψλ θαη ξπζκφο επαλάιεςεο θαζνξηδφκελν απφ ηνλ 
ρξήζηε) θαη επηπιένλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζθάικαηνο 
επηθνηλσλίαο. 

- Τπαξμε δπλαηφηεηαο πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πξνηεξαηφηεηαο θάζε ζπζθεπήο γηα ηελ 
απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθπνκπήο. 

Ζ ζπζθεπή πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ PLC ζα είλαη θνξεηφο ππνινγηζηήο βηνκεραληθνχ ηχπνπ θαη ζα 
ππνζηεξίδεη: 

 Πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηχπνπ MS-Windows Vista ή λεψηεξν 

 Πξνγξακκαηηζκφ (on line θαη off line) ησλ πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ. Ο 
πξνγξακκαηηζκφο λα είλαη δπλαηφο λα γίλεηαη κε ιίζηα εληνιψλ, ζρέδηα εληνιψλ θαη ινγηθά 
δηαγξάκκαηα. 

 Παξαγσγή ηεθκεξίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ (printouts, cross reference). 

 Πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηχπσλ κλεκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
(EPROM/EEPROM) 

 Παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο πξνγξακκάησλ (on line) αλεχξεζε ζθαικάησλ θαη 
δηνξζψζεηο. 

 Γηαγλσζηηθά κελχκαηα γηα αληηκεηψπηζε ζθαικάησλ ή βιαβψλ ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ 
ειεγθηή. 
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8.2.4 Δπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ  δχλαηαη λα είλαη είηε Master – Slave είηε token passing. 
Ζ θάξηα επηθνηλσλίαο ζα ειέγρεη φιε ηελ ξνή πιεξνθνξίαο θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε 
άιινπο κηθξνειεγθηέο ή κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε δηάθνξα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. Θα 
κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο θάζε ζηαζκφ ζην δίθηπν. 

Οη κνλάδεο απηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αλεμάξηεην επεμεξγαζηή επηθνηλσλίαο ψζηε λα κελ 
επηβαξχλνπλ κε θαζπζηεξήζεηο ηνλ θχθιν εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ κηθξνειεγθηή κε ην 
νπνίν ζπλεξγάδνληαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα ειέγρνπ  ηεο  νξζφηεηαο 
κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν επηθνηλσλνχλ (χπαξμε ειέγρνπ 
ηζνηηκίαο (parity) θιπ.). 

8.2.4.1 εηξηαθή επηθνηλσλία (Serial Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζηα ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια ζεηξηαθήο 
επηθνηλσλίαο RS232C, TTY, RS422/RS485. Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ 
επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Σα ππνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια ρακεινχ επηπέδνπ πινπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο 
(Implemented protocols) ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα ASCII θαη 3964. 

 Θα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ παξακέηξσλ επηθνηλσλίαο (Transmition 
Rate, Parity, Stop bit) κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ή κέζσ εηδηθψλ γηα ηελ εξγαζία 
απηή κηθξνδηαθνπηψλ. 

 Θα  ππνζηεξίδνπλ  ειάρηζην  ξπζκφ  κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ  (Transmition  Rate)  ίζν  κε  
9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (Transmitting – 
Receiving). 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ ζεηξηαθήο επηθνηλσλίαο (9-pin ή 15-pin sub-D male ή female 
connector), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

8.2.4.2 Δπηθνηλσλία Profibus (Profibus DP Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο  
Profibus DP (Master ή Slave). Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα 
πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 Θα ππνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ (Transmition Rate) ίζν κε 12 
ΜBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 9,6 kBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. 

 Τπνζηήξημε ζπλδέζεσλ πάλσ ζην δίθηπν Profibus ηνπιάρηζηνλ 16. 

 Μέγηζηε απφζηαζε: 1,2 km ρσξηο αλακεηαδφηε. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ, ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε  ηεο  
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 
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8.2.4.3 Κάξηεο γηα πινπνίεζε επηθνηλσλίαο Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 

Ζ επηθνηλσλία ηνπ ηχπνπ απηνχ ζα βαζίδεηαη ζην ηππνπνηεκέλν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 
ππνινγηζηψλ Industrial Ethernet κε ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο TCP/IP θαη UTP κε 
ακθίδξνκε επηθνηλσλία (full duplex) θαη ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 10/100 Mbits/sec . 

Οη θάξηεο πνπ ζα πινπνηνχλ κηα ηέηνηνπ ηχπνπ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
πξνδηαγξαθέο: 

 Θα  ππνζηεξίδνπλ  κέγηζην  ξπζκφ  κεηάδνζεο  δεδνκέλσλ  (Transmition  Rate)  ίζν  κε   
100 ΜBit/sec θαη ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 MBit/sec. 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθήο ιπρλίαο απεηθφληζεο ηεο βιάβεο ηεο θάξηαο (Fault ή Error). 

 Ύπαξμε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ απεηθφληζεο ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (transmitting – 
receiving). 

 Τπνζηήξημε ελεξγψλ ζπλδέζεσλ (simultaneously operable connections) πάλσ ζην δίθηπν 
ηνπιάρηζηνλ 5. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ επηθνηλσλίαο πάλσ ζηελ κνλάδα ζα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 
ηππνπνηεκέλσλ βπζκάησλ (RJ45), ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε ε αληηθαηάζηαζε ηεο 
κνλάδαο ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

 Θα ππάξρεη γαιβαληθή απνκφλσζε ηεο ζχξαο επηθνηλσλίαο απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα ηνπ 
κηθξνειεγθηή. 

8.2.5 πζθεπέο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε (GSM modem) 

Οη ζπζθεπέο απηέο είλαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δίθηπα θηλεηήο 
ηειεθσλίαο, κπνξνχλ λα απνζηείινπλ κηθξά κελχκαηα θεηκέλνπ (SMS) ζε θάπνηνπο αξηζκνχο 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ ελεκεξψλνληαο ηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ απηνχ ηειεθψλνπ γηα θάπνηα θξίζηκα 
πξνβιήκαηα ή θαηαζηάζεηο ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηνπ ζηαζκνχ. 

Οη ζπζθεπέο απηέο δηαζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη  ειέγρνληαη  απ‟ απηφ ζρεηηθά  
κε ην πφηε θαη ζε πνηφλ απνδέθηε ζα ζηείινπλ κήλπκα SMS. Θα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ 
ειάρηζηεο απαηηήζεηο: 

 Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κε φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο (ζπρλφηεηεο 900MHz θαη 
1800MHz). 

 Γπλαηφηεηα απηφκαηνπ «Login» κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ην  νπνίν  
ζπλεξγάδνληαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο θαη επαλφδνπ ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

 Γπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ αξηζκνχ «ΡΗΝ» ηεο θάξηαο SIM ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα 
ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε παικνχο (θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο  θαη  
αξηζκνχ) ζε εηδηθέο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εηζφδνπο θαη κέζσ ζεηξηαθήο ζχξαο κε πξσηφθνιιν 
RS232 (v.24/v28) θαη baud rate ηνπιάρηζηνλ 19.200bps απφ ηνλ κηθξνειεγθηή κε ηνλ νπνίν 
ζπλεξγάδνληαη. 

 Ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ηνπ κφληεκ: 2W γηα ην δίθηπν ησλ 900MHz, 1W γηα ην δίθηπν ησλ 
1.800MHz. 

 Γπλαηφηεηα νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηηο 
αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ θαηαζηάζεηο: έλδεημε ηξνθνδνζίαο, έλδεημε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν 
θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε ζήκαηνο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, έλδεημε απνζηνιήο 
δεδνκέλσλ ζην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. 
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8.2.6 Κεληξηθφο ππνινγηζηήο – ζέζεηο εξγαζίαο – πεξηθεξεηαθά 

Ο θεληξηθφο ππνινγηζηήο (server) ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα 
ιεηηνπξγεί σο πιήξεο fault-tolerant, ελψ παξάιιεια ζα έρεη ηνλ ξφιν Θέζεο Δξγαζίαο ζηνλ ΚΔΛ. 

8.2.6.1 Κεληξηθφο Τπνινγηζηήο 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο: 

 Σερλνινγία/Αξρηηεθηνληθή είηε RISC είηε Pentium III ή λεφηεξν, κε ηνπιάρηζηνλ  δχν  
θεληξηθέο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, κε δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 
κνληέινπ 

 Σν ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο ζα επαξθεί γηα αξηζκφ on-line ρξήζηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. 

 Θα ππάξρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ζε πεξηζζφηεξνπο – πνιιαπινχο 
επεμεξγαζηέο 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηήκαηνο: 

 Δπεμεξγαζηήο PENTIUM i3 ή λεψηεξνο 

 Απαηηνχκελε ειάρηζηε θεληξηθή κλήκε 4 Gb κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Υσξεηηθφηεηα (formatted capacity) καγλεηηθψλ δίζθσλ  350 Gb κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο. 

 Οη controllers ησλ δίζθσλ ζα είλαη ηχπνπ SATA 

 DVD-ROM drive πελεληαδηπιήο (52x) ηαρχηεηαο 

 Κάξηα γξαθηθψλ κε αλάιπζε 1280x1024 κε ηνπιάρηζηνλ 32 bit ρξψκαηα ζηα 75 Hz. 

 Υεηξηζηήξην (MOUSE) γηα κεηαθίλεζε ηνπ αιθαξηζκεηηθνχ θαη γξαθηθνχ δξνκέα. 

Οζφλε γξαθηθψλ: 

 Δγρξσκε οζφλε 22 in πςειήο αλάιπζεο θαη δηαθξηηηθφηεηαο, κε ηνπιάρηζηνλ 

1680 x 1050 pixels ζηα 75 Hz 

 Γπλαηφηεηα πξνγξακκαηηδφκελεο δηακφξθσζεο νζφλεο θαη δπλαηφηεηεο ΕΟΟΜ, ΡΑΝ, 
SPLIT SCREEN MODE θηι ζηελ θάξηα γξαθηθψλ 

8.2.6.2 ηαζκνί ή Θέζεηο εξγαζίαο (ΘΔ) 

Οη Θέζεηο Δξγαζίαο ζα ιεηηνπξγνχλ σο Clients. 

8.2.6.3 Δθηππσηήο Dot Matrix 

Θα εγθαηαζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) εθηππσηήο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Πιάηνο εθηχπσζεο: 132 ραξαθηήξεο ζηα 10 cpi 

 Σαρχηεηα:  300 cps 

 Βuffer ην ειάρηζην 30 kΒ RAM 

 Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ δηαδνρηθψλ βιαβψλ (ΜΣΒF): 5.000 ψξεο 

 Τπνζηήξημε πιήξνπο ειιελνιαηηληθνχ αιθαβήηνπ (256 ASCII) 

 Γηαθξηηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1056 ζεκεία (DOTS) αλά γξακκή 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαζελφο ζα γίλεη κέζα ζε εηδηθφ ερναπνξνθεηηθφ δηαθαλέο θάιπκα 

8.2.6.4 Δθηππσηέο ηχπνπ laser 

Θα εγθαηαζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο (1) εθηππσηήο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά, θαη‟ ειάρηζηνλ: 

 Eγρξσκε ζρεδίαζε 

 Mέγεζνο ραξηηνχ A4 
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 Πνιιαπιά κέζα ζρεδίαζεο (ραξηί, δηαθάλεηα, θηι.) 

 Δπηθνηλσλία κε ηνλ Ζ/Τ κέζσ ζχξαο USB 

 Μέγεζνο κλήκεο  32 Mb, επεθηάζηκε 

 Αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 2.400 x 600 

8.2.6.5 Σξνθνδνηηθφ αδηάιεηπηεο Παξνρήο (UPS) 

ηνλ ΚΔΛ ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζχζηεκα κε δηαθνπηφκελεο ειεθηξηθήο ηξνθνδφηεζεο πνπ ζα 
ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη ην νπνίν ζα θαιχπηεη φιν ηνλ 
εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ΚΔΛ γηα 20 ιεπηά. Σν UPS ζα έρεη θάξηα επηθνηλσλίαο κε  
ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη ζα δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία, πξνζηαζία απφ ππεξηάζεηο, 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεσο 20%, απηφκαηε κεηαγσγή απφ ην δίθηπν ηεο 
ΓΔΖ. ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζα ιεηηνπξγεί θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα γηα ην νκαιφ θιεηζηκφ 
ηνπ, ιφγσ δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ UPS απφ ηελ ΓΔΖ. 

Σν ζχλνιν ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο αδηάιεηπηεο  παξνρήο ζα είλαη αληηπαξαζηηηθνχ βαζκνχ Ν 
θαη VDE 0875/7.71. Θα έρεη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ζχκθσλε κε ην πξφηππν  ANSI/IEEE  
C62.41 Category A & B θαη ANSI/IEEE C62.45 

8.2.7 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

Tα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί  ην πξνζθεξφκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 
ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη θάζε ζηαζκνχ εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ, είλαη ηα εμήο 

 Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX ή Windows NT, ηειεπηαίαο έθδνζεο κε ππνζηήξημε Υ-Windows. 

 πκβαηφηεηα Λεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο UNIX κε: ΗΔΔΔ 1003.1, 1003.2, POSIX 
ISO 9945/1 90, X/OPEN, FIPS 151-1, OSF. 

 Τπνζηήξημε πιήξνπο ειιελνιαηηληθνχ set 256 ραξαθηήξσλ. 

 Πιήξεο ππνζηήξημε ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο. 

 Απαηηνχκελε licence γηα αξηζκφ ρξεζηψλ  10 γηα ηνλ θεληξηθφ Ζ/Τ ηνπ ΚΔΛ ελψ γηα θάζε 

ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ ΚΔΛ απαηηνχκελε licence γηα αξηζκφ ρξεζηψλ  4. Δπηπιένλ κία 
licence γηα Full Development. 

 Τπνζηήξημε ηδεαηήο κλήκεο (ηερληθήο Segmentation θαη Paging). 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ tasks πνπ ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα ζε 
πεξηβάιινλ BATCH, INTERACTIVE, TRANSACTION PROCESSING, MANY COMPILERS, 
DATA ENTRY, DB INQUIRES/UPDATES, PROGRAM CREATION. 

 Καζνξηζκφο   πξνηεξαηνηήησλ ζηνπο ηχπνπο επεμεξγαζίαο BATCH, INTERACTIVE, 
TRANSACTION PROCESSING. 

 Λνγηζηηθή θαηαγξαθή θαη ρξέσζε γηα εκθάληζε θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ  ρξεζηψλ. 

 Πξνζηαζία θαη αζθάιεηα (security & protection) ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, 
ζπλφινπ αξρείσλ, ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ, ρξήζηε, νκάδαο ρξεζηψλ. 

 Δπαλαιεηηνπξγία κεηά απφ δηαθνπή ξεχκαηνο. 

 Καηαγξαθή αιιαγψλ, πξνζζεθψλ θηι ζε αξρεία γηα ηνλ κεηέπεηηα έιεγρν, επαλαθνξά θηι 
(Auditing, Recovery). 

 Tαπηφρξνλε απνζήθεπζε (back-up) κε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Γπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο ΣEST γηα ην ζχζηεκα θαη ην δίθηπν επηθνηλσληψλ on-line θαη off-
line. 

 Τπνζηήξημε ηεο ηππνπνίεζεο ραξαθηήξσλ (Character Set) ΔΛΟΣ 928 ή λεφηεξνπ. 
πκβαηφηεηα κε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, εθηππσηέο θηι. 

 Τπνζηήξημε-ζπλεξγαζία κε ην πξνβιεπφκελν-απαηηνχκελν ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ. 
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8.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κηθξνειεγθηψλ (καδί κε ηα πεξηθεξεηαθά ηνπο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο 
ζπζθεπέο) ζα  γίλεηαη  κέζα ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο ηεο εγθαηάζηαζεο ε άιινπο εηδηθνχο γηα  
ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζ‟ απηνχο πάλσ ζε  ηππνπνηεκέλεο ξάγεο.  Ζ ηνπνζέηεζε 
ησλ εμαξηεκάησλ κέζα ζηνπο πίλαθεο ζα γίλεηαη κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άςνγε 
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπ πίλαθα. 

Οη αγσγνί πνπ πινπνηνχλ ηελ εζσηεξηθή δηαζχλδεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπ  κηθξνειεγθηή ζα 
είλαη ηχπνπ H05V-K (πξψελ NYAF 1 mm

2
) θαη ζα νδεχνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα κέζα ζε πιαζηηθά, 

δηάηξεηα θαλάιηα, δηαζηάζεσλ ηθαλνπνηεηηθψλ γηα θάζε πεξίπησζε κε πιεξφηεηα ην πνιχ κέρξη 
75% ηεο ζπλνιηθήο ησλ θαλαιηψλ απηψλ. Αλάινγα κε ην δπλακηθφ ηνπο ζα έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ρξψκα. Σα αλαινγηθά ζήκαηα (εηζφδσλ θαη εμφδσλ) ζα κεηαθέξνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο θάξηεο 
ηνπ κηθξνειεγθηή κέρξη ηηο θιέκκεο δηαζχλδεζεο κε ηα εμσηεξηθά θαιψδηα, κε θαιψδην ηχπνπ 
LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm

2
 (ζσξαθηζκέλν θαιψδην 1 δεχγνπο). 

Όιεο νη εμσηεξηθέο πξνο ηνλ πίλαθα ηνπνζέηεζεο  ηνπ  κηθξνειεγθηή θαισδηψζεηο ζα μεθηλνχλ  
απφ εηδηθέο θιεκκνζεηξέο ηνπ πίλαθα απηνχ θαη ζα νδεχνπλ πξνο ηα εμσηεξηθά φξγαλα, 
κεραλήκαηα, ή πίλαθεο. Οη θιεκκνζεηξέο ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 
ζήκαηνο ή ηελ ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Οη εμσηεξηθέο θαισδηψζεηο ζα εηζέξρνληαη 
ζηνλ πίλαθα ηνπ κηθξνειεγθηή θαη κέζσ εηδηθψλ δηάηξεησλ θαλαιηψλ δηέιεπζεο ζα θηάλνπλ κέρξη 
ηελ θιεκκνζεηξά ζχλδεζεο ηνπο. Οη αγσγνί ησλ θαισδίσλ απηψλ ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνδηαγξαθή ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, ίδηα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ ζεκείνπ 
απφ ην νπνίν μεθηλνχλ (ζήκαλζε θιέκκαο). Όια ηα θαιψδηα απηά ζα θέξνπλ αλεμίηειε ζήκαλζε 
πάλσ ηνπο, φκνηα κ‟ απηή πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ψζηε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο ηνπο ζε 
πεξίπησζε βιάβεο. 

Καηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ θαη ησλ 
ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ. 

Σα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο, κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα 
επηηεινχλ ηε ιεηηνπξγία ηειεειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε 
ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σα 
πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ην πθηζηάκελν ινγηζκηθφ. Ζ 
θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ 
ππνινγηζηψλ ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο (ΘΔ). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ γξαθηθψλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Οπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ κε νπηηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ θαη 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο θψδηθα κεραλήο (native compiled code). Οη γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξάγνπλ εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κνξθή 
interpreter ή παξάγνπλ ελδηάκεζν θψδηθα (π.ρ. p code) δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 Σα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξέρεη ην χζηεκα DBMS 

Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 
ρξήζηε θαη λα είλαη απιά ζηελ ρξήζε ηνπο δηφηη ζα ηα ρεηξίδεηαη πξνζσπηθφ κε εηδηθεπκέλν ζηελ 
πιεξνθνξηθή. Χο εθ ηνχηνπ φιεο νη εθαξκνγέο γηα ηηο δηάθνξεο ζέζεηο εξγαζίαο (ΘΔ) πάλσ ζην 
δίθηπν ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζε εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θάλνληαο εθηελή ρξήζε  
φισλ ησλ γξαθηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφ παξέρεη φπσο «παξάζπξα», ρξήζε ηνπ «πνληηθηνχ» 
θηι. 

Ο ρξήζηεο πξέπεη λα νδεγείηαη κέζσ πηλάθσλ επηινγψλ (menus θαη sub-menus) ζηηο επί κέξνπο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απφ κέξνπο ηνπ απνκλεκφλεπζε θσδηθψλ, 
πξνγξακκάησλ ή εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή ηεο Βάζεσο Γεδνκέλσλ, ε 
πξνζζήθε ή αθαίξεζε εγγξαθψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ, ε θαηαρψξεζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ (process variables), ν ζπζρεηηζκφο κεγεζψλ, ε αιιαγή ηηκψλ θαη γεληθά ε φιε 
δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ δηαινγηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηνπ RDBMS. 
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Θα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη έιεγρνη απνδνρήο (VALIDATION) γηα ηηο λενεηζαρζείζεο ηηκέο. Ζ 
αιιαγή ησλ ηηκψλ ζα πηζηνπνηείηαη ζηνλ εθηππσηή ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Διέγρνπ (ΚΔΛ) κε 
αλαγξαθή ηεο παιαηάο θαη λέαο ηηκήο, ηελ ψξα, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ θσδηθφ ρεηξηζηή. 

Ζ δηαρείξηζε (δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε) ησλ αξρείσλ απηψλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηφζν  ηνλ 
ελεξγφ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζπιιεγφκελσλ ζεκάησλ σο πξνο ηελ ηεξάξρεζε, ηελ πξνηεξαηφηεηα 
θηι. φζν θαη ηηο ελεξγέο ηηκέο (ηζρχνπζεο ζηαζεξέο) παξακεηξηθψλ κεγεζψλ, ζα γίλεηαη θεληξηθά 
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ΚΔΛ, ή κεηά απφ εθρψξεζε δηθαησκάησλ θαη απφ ηηο ΘΔ. 

Βαζηθή αξρή θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ  ηαζκψλ  
Διέγρνπ (ΠΔ) πξέπεη λα είλαη ε απνθπγή, ζηαζεξψλ ηηκψλ κεγεζψλ ζηνλ πεγαίν θψδηθα. Αληί 
ησλ ζηαζεξψλ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλάγλσζε ησλ ηηκψλ απφ αξρεία, ψζηε ην ζχζηεκα λα 
είλαη εππξνζάξκνζην θαη επέιηθην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ απνθηψκελε εκπεηξία απφ ηε 
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ (δει. παξακεηξηθή εηζαγσγή ηηκψλ). Λχζεηο πνπ 
απαηηνχλ επέκβαζε ζηνλ πεγαίν θψδηθα (source code), recompilation θαη relink ζαλ κέζν 
αλαπξνζαξκνγήο κεγεζψλ ή ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηνπο, δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

Οη ζπιιεγφκελεο πιεξνθνξίεο (κεηξήζεηο, κεηαβνιέο θαηαζηάζεσλ, ζπλαγεξκνί, δηαγλσζηηθά 
κελχκαηα θηι.) ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ ρεηξηζηή θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν γηα 
πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν ινγηζκηθφ εθαξκνγήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα αξρεηνζέηεζεο ησλ πξνο 
επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, ηφζν γηα ζχληνκν, φζν θαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηνο). 

 
8.3.1 Σεχρνο Σεθκεξίσζεο 

Ο Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ΠΔ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ  
ΚΔΛ νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία επίβιεςε ηνπ έξγνπ γηα έγθξηζε Σεχρνο Σεθκεξίσζεο 
γηα ην ινγηζκηθφ θάζε Πεξηθεξεηαθνχ ηαζκνχ Διέγρνπ θαη ηνπ ΚΔΛ. 

ηα Σεχρε Σεθκεξίσζεο ζα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνκαηηζκνχ θάζε 
επηκέξνπο ΠΔ, θαζψο επίζεο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ  ηνπ SCADA. Σα παξαπάλσ πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο απαηηήζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε παξνχζα Σερληθή  
Πξνδηαγξαθή. Πέξαλ ησλ Σεπρψλ Σεθκεξίσζεο ηα παξαπάλσ  ζα  παξνπζηαζηνχλ  ζηελ 
Τπεξεζία θαη κε επνπηηθφ ηξφπν. Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα εληφο επιφγνπ ρξφλνπ λα δεηήζεη 
ζπκπιεξψζεηο θαη ηπρφλ βειηηψζεηο. 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο παξάηαζεο ή πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηηο πην πάλσ 
πεξηγξαθείζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε γηα εγθαηάζηαζε ηνπ  
ππ‟ απηνχ πξνηεηλφκελνπ ινγηζκηθνχ. 

8.3.2 χζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) 

Όιεο νη κεηξήζεηο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο ΠΔ, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε 
ην ζχζηεκα ηειε-ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ, ζα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνληαη θαη 
δηαρεηξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ (RDBMS) πνπ ζα ππάξρεη ζηνλ 
Κεληξηθφ Ζ/Τ (Server). Ζ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ ζα ππάξρεη θαη ζηνλ Stand-by Κεληξηθφ Ζ/Τ 
(Server), φηαλ απηφο πξνβιέπεηαη, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί ζαλ πιήξεο fault taulerant ζχζηεκα κε 
ηνλ Κεληξηθφ Ζ/Τ ελψ νη άιινη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα έρνπλ Client-RDBMS. 

Σν ινγηζκηθφ πνπ ζα πξνζθεξζεί πξέπεη λα θαιχπηεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 Τπνζηήξημε πληαγψλ: 

Απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ παξαπάλσ, ε απνζήθεπζε δειαδή ζηνλ 
DataBase Server έηνηκσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ  εθηέιεζε ζπλεζηζκέλσλ  εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη ε ππφ ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζή ηνπο. 

 Μεραληζκνί Αθεξαηφηεηαο ησλ Γεδνκέλσλ: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη απηφκαηνη κεραληζκνί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, λα ππάξρεη 
δειαδή ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαλφλσλ νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θάησ απφ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη εθηεινχλ έλα ζχλνιν δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 
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 Μεραληζκνί εθθίλεζεο βάζεο ζπκβάλησλ: 

Απαηηείηαη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεινη κεραληζκνί γηα ηελ επηθνηλσλία κε άιιεο εθαξκνγέο 
φηαλ εθπιεξσζνχλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο (π.ρ. φηαλ κία ηηκή μεπεξάζεη θάπνην φξην). 

 Μεραληζκνί αζθάιεηαο ησλ Γεδνκέλσλ: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδεηαη πιήξσο ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ 
(Back Up) θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο. 

 Σερληθέο κείσζεο ηνπ Input/Output: 

Απαηηείηαη λα ππνζηεξίδνληαη ηερληθέο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απαξαίηεηνπ 
Input/Output. Δμ‟ άιινπ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ην SQL3 Standard θαη λα 
παξέρεηαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνιπκέζσλ ζην RDBMS 
Σν ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη „επθπείο” κεραληζκνχο βειηηζηνπνίεζεο ησλ εξσηήζεσλ 
(Inteligent Query Optimizer). 

8.3.3 Λνγηζκηθφ ηειεειέγρνπ-ηειερεηξηζκνχ 

Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απεηθνλίδεηαη γξαθηθά ζηελ νζφλε ησλ Ζ/Τ ηφζνλ  ησλ  
Κεληξηθψλ φζνλ θαη ησλ Θέζεσλ θαη ζα θαηαρσξείηαη ζηα αληίζηνηρα αξρεία. Σν  παθέην 
ινγηζκηθνχ SCADA πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνπο Ζ/Τ ζα πξέπεη λα είλαη γεληθά ζχκθσλν κε ηα 
παξαθάησ: 

 Να είλαη αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο θαη λα δχλαληαη λα επηθνηλσλεί κε κεγάιν αξηζκφ 
πξνγξακκαηηδφκελσλ ειεγθηψλ (PLC) δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ θαη θαηαζθεπαζηψλ 

 Να δηαζέηεη άκεζε βνήζεηα (on-line help) ψζηε λα δίλεη απάληεζε ζε νπνηαδήπνηε απνξία 
ηνπ ρξήζηε, κε έλα απιφ ρεηξηζκφ ηνπ "πνληηθηνχ" (mouse) θαη δπλαηφηεηα  γηα  ζρφιηα 
(hints) 

 Να αλαβαζκίδεηαη εχθνια ζην κέγηζην αξηζκφ κεηαβιεηψλ ρσξίο λα ράλνληαη πξνεγνχκελα 
δεδνκέλα 

 Να αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη εχθνια νη γξαθηθέο νζφλεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηα 
δπλακηθά ζηνηρεία απηψλ. 

 Γξήγνξε αλαλέσζε δπλακηθψλ παξαζηάζεσλ αθφκε θαη εάλ ην ινγηζκηθφ αληαιιάζζεη 
δεδνκέλα κε ηελ εγθαηάζηαζε (on-line configuration) 

 Να δηαζέηεη βηβιηνζήθε αληηθεηκέλσλ φπσο αληιίεο, βαιβίδεο, πίλαθεο, φξγαλα, κπνπηφλ, 
θνκβία επηινγήο θηι., ηα νπνία ζα ηξνπνπνηνχληαη, ζα εκπινπηίδνληαη θαη ζα  
απνζεθεχνληαη εχθνια ζηελ βηβιηνζήθε 

 Να δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε "hot backup - fault tolerant" 

 Να δηαζέηεη γιψζζα εληνιψλ (command language) ψζηε λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 
δεκηνπξγίαο απιψλ ή ζχλζεησλ αθνινπζηψλ εληνιψλ θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία 
αξηζκεηηθψλ θαη αιθαξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

 Να δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ κε γξαθήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη 
ηζηνξηθά (real time and historical trending) 

 Να είλαη πνιπδηεξγαζηαθφ (multi-tasking) 

 Να επηθνηλσλεί θαη λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε ηηο γλσζηφηεξεο ζρεζηαθέο βάζεηο 
δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) 

 Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηεξγαζίαο λα ελεκεξψλεη ηνπο ρεηξηζηέο γηα 
νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη λα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειε 
δηνξζσηηθή ελέξγεηα. 

 Να δηαρεηξίδεηαη ηα ζήκαηα ζπλαγεξκψλ (θαηαγξαθή, παξνπζίαζε, εθηχπσζε, ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε) 

 



 ΣΔΤΥΖ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ γηα ην έξγν 
ΔΠΔΚΣΑΖ, ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

ελ. 102 

 

 

Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

 

 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ πέληε επίπεδα πξφζβαζεο ζην πξφγξακκα θαη 64 ηνπιάρηζηνλ 
δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο. 

 Να είλαη εχθνιε ε εθκάζεζή ηνπ ψζηε αθφκε θαη ν κε έκπεηξνο ρξήζηεο κέζα ζε ζχληνκν 
ρξνληθφ δηάζηεκα λα γλσξίδεη φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη  λα  είλαη 
ηθαλφο λα δεκηνπξγήζεη ηηο νζφλεο εμνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκεί ψζηε λα 
εκθαλίδεηαη φιε ε εγθαηάζηαζε γξαθηθά ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ κε ηνλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν 

 Να είλαη ινγηζκηθφ ηνπιάρηζηνλ 32 bit θαη λα ηξέρεη ζε WIN NT ή UNIX workstation. 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επέθηαζε πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, πέξαλ ησλ 
αλσηέξσλ, νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ θξίλεη απαξαίηεην ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα λέσλ θαη παιαηψλ  εγθαηαζηάζεσλ  γηα ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία  
ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

8.3.4 Λνγηζκηθφ επηθνηλσλίαο 

πλίζηαηαη ζχζηεκα νζνλψλ ζα αθνινπζεί ηελ δνκή αληεζηξακκέλνπ δέληξνπ. ηελ αξρηθή/ 
θεληξηθή νζφλε (Ρίδα) ζα παξηζηάλεηαη γξαθηθά ην ζχλνιν ηεο εγθαηάζηαζεο. Δδψ ζα 
απεηθνλίδνληαη θηιηξαξηζκέλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θάζε ΠΔ φπσο: 

 Ύπαξμε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΠΔ. 

 Αλαγλσξηζκέλε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΠΔ. 

 Λεηηνπξγία έζησ θαη κίαο θηλεηήξηαο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΠΔ. 

 Όιεο νη θηλεηήξηεο κνλάδεο ππφ ηνλ ΠΔ ζε ζηάζε. 

 Βιάβε έζησ θαη κίαο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΠΔ. 

 Δπίπεδν ηηκψλ ησλ δχν-ηξηψλ πην ζεκαληηθψλ κεγεζψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΠΔ. 

 Πξφβιεκα ζηελ δηεξγαζία (π.ρ. κηα κνλάδα απαξαίηεηε ζηελ δηεξγαζία δελ είλαη ζηελ 
απηφκαηε επηινγή θαη δελ έρεη ζθάικα ζαλ κνλάδα). 

Κάζε κία ππφ-νζφλε πνπ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ θάζε ΠΔ θαη πξέπεη λα παξηζηά: 

 ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο επζχλεο ηνπ ΠΔ 

 Γξαθηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ κνλάδσλ, ηεο κεηαμχ ηνπο ζχλδεζεο 
θαη άιισλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

 Κάζε κνλάδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ θσδηθή ηεο νλνκαζία 

 Πιαίζηα ζηαζεξνχ θεηκέλνπ (π.ρ. πηλαθίδεο, ζρφιηα ) 

 Πίλαθεο παξακεηξνπνηήζεσλ 

 Πεδία δπλακηθά κεηαβαιιφκελσλ ηηκψλ (αλαινγηθά π.ρ. κπάξεο θαη  ςεθηαθά  π.ρ. 
ελδεηθηηθά, κεηξεηέο) 

 εκάλζεηο θαηάζηαζεο κνλάδσλ (ιεηηνπξγία, ζθάικα, επηινγή ζε απηφκαην, εθηφο, 
ρεηξνθίλεην ή ηειερεηξηζκφ) 

Με ηελ πξνζέγγηζε θαη παξακνλή ηνπ δείθηε ηνπ πνληηθηνχ πάλσ απφ ππφ έιεγρν αληηθείκελν ζα 
παξνπζηάδνληαη ζε «αλαβιχδνλ παξάζπξν» (pop up) πιεξνθνξίεο κε δηαξθή ελεκέξσζε (θαη‟ 
ειάρηζην: ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηειεπηαία πέληε ζθάικαηα κε ηελ εκεξνκελία ηνπο, πέληε ηειεπηαίεο 
ελεξγνπνηήζεηο, ζηάζεηο, ζηάζκε παξακέηξνπ πνπ επεξεάδεηαη απφ ην αληηθείκελν). 

Με πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ κε ηνλ δείθηε πάλσ απφ ην ππφ έιεγρν αληηθείκελν (mouse up) ζα  
αλνίγεη ην παξάζπξν ηειερεηξηζκψλ. Αλάινγα  κε  ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε ζα είλαη δπλαηή 
ή φρη ε ζέζε ηεο κνλάδαο ζε ηειε-εθθίλεζε ή ηειε-ζηάζε ή ε ιεηηνπξγία ζε ρξνλνπξφγξακκα ή ε 
ελεκέξσζε ηνπ πίλαθα παξακεηξνπνηήζεσλ κε λέεο ηηκέο. 
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ε άιιν παξάζπξν ζα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηα φξγαλα. ε θάζε νζφλε νξγάλνπ ζα 
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ νξγάλνπ (θσδηθφο, θαηαζθεπαζηήο, ζεηξηαθφο αξηζκφο, εκεξνκελία 
πξνεγνχκελεο θαη επφκελεο ζπληήξεζεο, πεξηνρή κέηξεζεο, ηειεπηαίεο πέληε ελεκεξψζεηο, 
ζθάικαηα) θαη ζα εκθαλίδεηαη ην δηάγξακκα ησλ κεηξήζεσλ ηνπ νξγάλνπ. ε θάζε δηάγξακκα ζα 
απεηθνλίδνληαη ε κέγηζηε, ειάρηζηε θαη κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ θαη ρξσκαηηζκέλεο κε ηδηαίηεξν 
ρξψκα νη πεξίνδνη κε παξαβίαζε ηηκήο ελεκέξσζεο θαη ηηκήο ζπλαγεξκνχ. Με ρξήζε παξάζπξνπ 
επηινγψλ ζα κπνξεί λα ππεξζέζεη ν ρεηξηζηήο άιια δηαγξάκκαηα γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε 
δηαδηθαζία. 

Οη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην ηζηνξηθφ αξρείν θαηαγξαθψλ γηα λα  
δνπλ δηαγξάκκαηα παξειζφλησλ εκεξψλ. 

ε μερσξηζηφ παξάζπξν ζα παξνπζηάδνληαη νη ζεκάλζεηο ζθαικάησλ, ζπλαγεξκψλ θηι. Θα 
ρσξίδνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία επίπεδα: 

 Δπίπεδν ελεκέξσζεο π.ρ.: 

- Κάπνηνο ηνπηθά ζηνλ ΠΔ έζεζε ηελ κνλάδα ζε επηινγή εθηφο 

- Ζ δεμακελή έρεη ππεξβεί θαηά ηελ "ηηκή ελεκέξσζεο" ηελ ηηκή κηαο παξακέηξνπ. 

 Δπίπεδν βιάβεο π.ρ.: 

- Κάπνηα θηλεηήξηα κνλάδα έρεη ζθάικα ππεξέληαζεο 

- Νεξφ ζην δνρείν ιαδηνχ ππνβξχρηαο αληιίαο 

- Όξγαλν θαηά ηνλ απηνδηαγλσζηηθφ έιεγρν αλαθάιπςε ζθάικα 

 Δπίπεδν ζπλαγεξκνχ π.ρ.: 

- Ζ δεμακελή έρεη ππεξβεί ηελ "ηηκή ζπλαγεξκνχ" κηαο παξακέηξνπ 

- Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλαγλσξίδεη ζνβαξή παξέθθιηζε. 

- Κάζε νκάδα ζπλαγεξκψλ ζα έρεη δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ θαηά γξακκή. Όηαλ 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ε παξνπζία βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ ζα αληηγξάθεηαη ν 
ζπλαγεξκφο ζε επφκελε γξακκή ζε άιιν ρξσκαηηζκφ κε λέα εκεξνκελία θαη ψξα. 

- Αλά γξακκή ζα θαηαγξάθεηαη ν θσδηθφο ηεο κνλάδαο, ν θσδηθφο ηεο ελεκέξσζεο, 
βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ, ε εκέξα, ε ψξα, ν θσδηθφο ησλ ρεηξηζηψλ ζε ζχλδεζε, ν 
αχμσλ αξηζκφο παξνπζίαο ηεο βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ 
επηά εκεξψλ (κηθξφ θπθιηθφ αξρείν επηά εκεξψλ). 

Ζ άθημε ελεκέξσζεο δελ απαηηεί αλαγλψξηζε απφ ηνλ ρξήζηε. Μφιηο έρνπκε άξζε ελεκέξσζεο  
ζα γίλεηαη απηφκαηα ε αλαγλψξηζε απφ ην ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ αλαθνξέο: 

 Δλεξγνί ζπλαγεξκνί 

 Ηζηνξηθφ ζπλαγεξκψλ νξηδφκελνπ εχξνπο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Δθηχπσζε δηαγξακκάησλ 

 Δλέξγεηεο πνπ εθηέιεζε θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο ζε παξακεηξνπνηήζηκν βάζνο 
ρξφλνπ. 

 ηαηηζηηθά εκθάληζεο βιαβψλ 

 Φεθηαθέο ηηκέο νξγάλσλ ζε παξακεηξνπνηήζηκν βάζνο ρξφλνπ. 

 Ώξεο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ 
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 Αξηζκφο εθθίλεζεο θηλεηήξσλ 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηειηθέο απνρξψζεηο φισλ ησλ νζνλψλ ζα γίλνπλ κε  ηε ζχκθσλε 
γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

8.3.5 Βάζε δεδνκέλσλ 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ ζα ππάξρνπλ ηα παξαθάησ είδε αξρείσλ: 

 Πξνζσξηλφ αξρείν εκέξαο 

 Μηθξφ θπθιηθφ αξρείν επηά εκεξψλ 

 Αξρείν κελφο 

 Αξρείν έηνπο 

Σν αξρείν εκέξαο ζα είλαη ζπλέρεηα αλνηθηφ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ δηαδηθαζία θαη ζα έρεη 
κήθνο δχν εκέξεο. Οη ηηκέο ηνπ ζα ελεκεξψλνπλ ηα άκεζεο αληαπφθξηζεο δηαγξάκκαηα (on line) 
θαη ηα παξάζπξα ζπλαγεξκψλ, βιαβψλ, ρεηξηζκψλ. Μφιηο ην αξρείν εκέξαο θηάζεη ζηελ ψξα 
00.00 ζα αληηγξάθεη ην αξρείν ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο ζε λέν αξρείν πνπ ζα απνηειέζεη κέξνο 
ηνπ αξρείνπ κελφο θαη κέξνο ηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο αληίγξαθνπ αζθαιείαο εβδνκάδαο. 

Σν αξρείν κελφο απνηειεί ηελ βάζε γηα ηελ εθηφο δηεξγαζίαο επεμεξγαζία ζηνηρείσλ (batch 
proccesing). ηα κέιε απηνχ ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα δηαηαρζεί επεμεξγαζία ζηαηηζηηθή, γξαθηθήο 
απεηθφληζεο. ην ηέινο ηνπ κήλα ζα ζπκππθλψλεηαη θαη ζα απνηειεί κέξνο ηνπ αξρείνπ έηνπο. 

Κάζε κήλα ζα αληηγξάθεηαη ζε κε ζβέζηκε κνξθή (CD Recordable). Ζ ρξήζε ηνπ αξρείνπ έηνπο 
είλαη θπξίσο γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Ζ ζπκπχθλσζε ζα επηηεπρζεί κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Κάζε ζθάικα ή ρεηξηζκφο ζα κεηξεζεί πφζεο θνξέο παξνπζηάδεηαη αλά εβδνκάδα θαη απηή  
ε πιεξνθνξία κφλν ζα πεξάζεη ζην αξρείν έηνπο 

 Κάζε θαηαγξαθή αλαινγηθνχ κεγέζνπο ζα απινπζηεπζεί κε ηελ θαηαρψξεζε ζην αξρείν 
κφλν ησλ ρξνληθψλ ζηηγκψλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ ε θακπχιε άιιαμε θαηεχζπλζε ζην 
δηάγξακκα εκέξαο. 

8.3.6 Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο 

ην ΚΔΛ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ινγηζκηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία  ησλ  
ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αξρηθά ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε πίλαθα, κεηά ηνλ γεληθφ 
δηαθφπηε Όξγαλν Αλάιπζεο Ζιεθηξηθήο Παξνρήο θαη Καηαλάισζεο (ΟΑΖΠΚ). Σν ΟΑΖΠΚ ζα 
θαηαγξάθεη θαη' ειάρηζην: 

 Σελ ηάζε θάζε θάζεο 

 Σελ έληαζε θάζε θάζεο 

 Σν ζπλεκίηνλν ηνπ πίλαθα 

 Σελ  ζηηγκηαία απνξξνθνχκελε ηζρχ ηνπ πίλαθα 

 Σελ  θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ πίλαθα ζε kWh 

 Θα ζπγρξνλίδεηαη κε ηνλ παικφ 15ιεπηνπ ηεο ΓΔΖ (ελαιιαθηηθά κέζσ δηθηχνπ) 

Σν φξγαλν απηφ (ΟΑΖΠΚ) ζα ζπλδεζεί κε ηνλ Πξνγξακκαηηδφκελν Λνγηθφ Διεγθηή (PLC) ηνπ 
αληίζηνηρνπ πίλαθα, ψζηε λα παξέρνληαη ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ κνλάδα. 

ηε ζπλέρεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία ζα ηεζνχλ πξνηεξαηφηεηεο  ιεηηνπξγίαο  ζηα 
ειαζηηθά θνξηία. Απηέο ζα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα καδί κε ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
θνξηίσλ ψζηε ην ινγηζκηθφ λα αλαιάβεη ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνηείλεη ην 
ρξνλνπξφγξακκα, ιακβάλνληαο ππ‟φςε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 
(εβδνκάδαο). 
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Οη παξακεηξνπνηήζεηο απηέο ζα εηζαρζνχλ  ζηα PLC ησλ  επηκέξνπο κνλάδσλ  γηα ηελ εμαζθάιηζε 
νηθνλνκηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Με ζπλερείο βειηηψζεηο - παξακεηξνπνηήζεηο ζα 
πξνζεγγηζηεί ν ηειηθφο ζηφρνο, ρσξίο θπζηθά αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ δηεξγαζία επεμεξγαζίαο. 

Καηά πεξηφδνπο ζα ηειερεηξίδεηαη ε θάζε κνλάδα ηνπ θάζε πίλαθα ρσξηζηά ψζηε λα δεκηνπξγείηαη 
έλα πξνθίι ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο. Κάζε αξλεηηθή απφθιηζε πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη απφ ην 
ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαη λα εμάγεηαη αλαθνξά ελεξγεηψλ πξνο δηάγλσζε, ζεξαπεία. 

Κάζε κνλάδα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη θαηαρσξεκέλε ζηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληήξεζεο. 
Σν ζχζηεκα απηφ ζα έρεη θαηαρσξεκέλα φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ κνλάδα, ηα 
αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα θαη ην ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πεξηφδσλ ζπληήξεζεο. Σν 
πξφγξακκα ζα αληιεί απφ ην αξρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο ρεηξηζηή - κεραλήο ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο θαη αθαηξψληαο απηέο απφ ηηο ψξεο πξνο ζπληήξεζε, ζα ελεκεξψλεη 
κε αλαθνξά ελεξγεηψλ γηα ηελ επηθείκελε ζπληήξεζε θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά θαη 
αλαιψζηκα. ηελ πεξίπησζε αζηνρίαο, ζα κπνξεί ν ππεχζπλνο ζπληήξεζεο λα βξεη ηα ζηνηρεία  
πνπ ρξεηάδνληαη (θαηαζθεπαζηηθφο θσδηθφο κνλάδαο, αξηζκφο ζεηξάο, αξηζκφο ζρεδίνπ σο 
θαηαζθεπάζζεη, φλνκα θαη ηειέθσλν αληηπξνζψπνπ θηι.) Ζ βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα 
πινπνηεζεί έηζη ψζηε ε πξνζπέιαζή ηεο λα είλαη δπλαηή θαη κε θπιινκεηξεηή (browser) 
δηαδηθηχνπ (HTML). 

9. ΟΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 
 

9.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα Πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο. 

 

9.2 Τλικά 

Όια ηα φξγαλα θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα  είλαη  βηνκεραληθά  πξντφληα 
πξνεξρφκελα απφ θαηαζθεπαζηέο πηζηνπνηεκέλνπο θαηά ISO 9001, κε απνδεδεηγκέλε θαιή θαη 
αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ζε παξφκνηα έξγα. 

Όια ηα εμαξηήκαηα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ δφθηκα πιηθά, αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, 
αμηφπηζηα, εληαίνπ ηχπνπ θαη κειεηεκέλα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή. 
Σα γπαιηά φισλ ησλ ελδεηθηηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ καη, κε  αλαθιαζηηθά.  Σα  
φξγαλα ζα έρνπλ αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά θαη ζα 
πξέπεη λα είλαη  θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο ηνπ ξεπζηνχ κέζνπ γηα ην νπνίν πνπ πξννξίδνληαη θαη  
γηα φιν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ ηνπ. Σα φξγαλα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 
standard δηαιχκαηα βαζκνλφκεζεο θαη φπνηα άιια δηαιχκαηα απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζή ηνπο. 

Σα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ολνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο (24V DC ή 230 V AC). 

 Σα φξγαλα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε “CE“ ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο 
Νέαο Πξνζέγγηζεο 73/23, 89/336 θαη 93/68. Μφλν φηαλ πινπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πην 
πάλσ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ επηηξέπεηαη ε ζήκαλζε “CE”. 

 Σα φξγαλα κεηξήζεσο γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο VDE 0410 θαη 
ηα πξφηππα IEC 51 θαη IEC 521. 

 Ζ ηάζε δνθηκήο γηα ηελ αληνρή ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσο ζα είλαη ε θαηάιιειε γηα ηελ 
αληίζηνηρε πεξηνρή κέηξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ απαηηνχκελε θιάζε αθξίβεηαο. Ζ θιάζε 
αθξηβείαο ζα αλαθέξεηαη γηα ηελ ζεξκνθξαζία +20°C ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο VDE 
0410. 

 Σν πεξίβιεκα ησλ νξγάλσλ ζα είλαη ζηεγαλφ, γηα εθηφμεπζε λεξνχ θαη ζθφλεο. Ζ ζηήξημε 
ησλ νξγάλσλ ζηνπο πίλαθεο ζα είλαη ζχκθσλε πξνο ην DIN 43835 θαη ζα εμαζθαιίδεη 
εχθνιε αλάγλσζε. Καηά ζπλέπεηα ην χςνο ηνπνζέηεζεο απφ ην δηακνξθσκέλν δάπεδν δε 
ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 600 mm θαη κεγαιχηεξν απφ 1.600 mm. 
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 Ζ βαζκίδα κεηξήζεσο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43802 θαη ε δηάηαμε ησλ 
αθξνδεθηψλ ειεθηξηθήο ζπλδέζεσο ζηηο πξνδηαγξαθέο DIN 43807. 

 Σα φξγαλα πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηφηεηα  δηαζχλδεζεο  κε 
θνξεηφ ππνινγηζηή γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα δηαζέηνπλ ππνδνρή θαη ηα αλαγθαία 
εμαξηήκαηα γηα ηελ δηαζχλδεζε απηή. Δπίζεο ζα ζπλνδεχνληαη  απφ  ηα  αληίζηνηρα 
ινγηζκηθά γηα λα είλαη δπλαηφο ν πξνγξακκαηηζκφο απφ ηελ Τπεξεζία. 

Οη θαισδηψζεηο ησλ νξγάλσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ αζθάιεηεο. 

9.2.1 Μεηξεηέο παξνρήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ 

Ο κεηξεηήο παξνρήο ειεθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ δελ ζα παξεκβάιεη θαλέλα εκπφδην ζηε ξνή ηνπ 
πγξνχ (κεδεληθή πηψζε πηέζεσο), δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε, ζα είλαη θαηάιιεινο γηα κεηξήζεηο 
ζε δηαβξσηηθά πγξά θαη πγξά κε αησξήκαηα. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο 
κεηαβνιέο ππθλφηεηαο, ημψδνπο, πηέζεσο θαη ζεξκνθξαζίαο κε δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη θαηά ηηο 
δχν θαηεπζχλζεηο. 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ κεηξεηή ζα δηαζθαιίδεη φηη ε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ λεξνχ ζα θπκαίλεηαη απφ 
0,5 m/s έσο 10 m/s. 

Ζ επέλδπζε ησλ αηζζεηεξίσλ ζα είλαη απφ ζθιεξφ  θανπηζνχθ  ή λενπξέλην θαη  ηα ειεθηξφδηα 
απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316 κε πξνζηαζία ΗΡ 67. Σν αηζζεηήξην ζα έρεη ζχλδεζε κε θιάληδα 
θαηά DIN θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ε δηάκεηξνο είλαη κηθξφηεξε ηεο  αληίζηνηρεο  ζσιήλσζεο, 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηεκάρηα ζπζηνιήο – δηαζηνιήο κε κέγηζηε ζπλνιηθή θιίζε 8 απφ ην 
νξηδφληην. 

ηελ πεξίπησζε κε αγψγηκνπ παξεκβχζκαηνο ή νξγάλνπ, ζα ζπλδέεηαη αγσγφο ζπλέρεηαο 
γείσζεο κεηαμχ ησλ θιαληδψλ δηαηνκήο 6 mm

2
. 

Ο κεηαηξνπέαο/εληζρπηήο ζα βξίζθεηαη είηε ζην ζψκα ηνπ νξγάλνπ είηε εληφο πίλαθα θαη ζε 
απφζηαζε σο 250 m απφ ην αζζεηήξην. Γηα ηελ πεξίπησζε απνκαθξπζκέλεο εγθαηάζηαζεο νη 
ζπλδέζεηο κεηαμχ αηζζεηεξίνπ-ζψκαηνο θαη ειεθηξνληθνχ κεηαηξνπέα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέζσ εηδηθψλ θαισδίσλ δηπιήο ζσξάθηζεο έλαληη ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ ηα νπνία ζα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζήκαηνο ρσξίο απψιεηεο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 250 κέηξσλ. 
ε θάζε πεξίπησζε ζα δηαζθαιίδεηαη πξνζηαζία ΗΡ 67. Ζ πεξηνρή κέηξεζεο ζα είλαη  απφ 10% 
έσο 125% ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο. 

Ο κεηαηξνπέαο ζα δηαζέηεη: 

 πιεθηξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ θαη νζφλε γηα ηελ  έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο έλδεημεο (m
3
/h), 

ηεο αζξνηζηηθήο παξνρήο θαη ησλ ζθαικάησλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ 

 ηελ δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεηξεηή 
παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο 

 ζήκα εμφδνπ 0/4…20 mA αλάινγν ηεο ζηηγκηαίαο παξνρήο 

 αθξίβεηα κέηξεζεο 0,25% ηεο πξαγκαηηθήο κέηξεζεο παξνρήο 

 ζήκα παικψλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο (παξακεηξνπνίεζε κεηά 
απφ ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο) 

 έλδεημε γηα ηελ ζήκαλζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αγσγνχ φηαλ απηφο είλαη άδεηνο 

 ζήκα ζθάικαηνο νξγάλνπ 

 ηξνθνδνζία 230 V / 50 Hz 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα 
είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ απφ 
παξαθείκελνπο αγσγνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (κέζε ή ρακειή ηάζε), ηειεθσληθά θαιψδηα θαη 
άιινπο ππάξρνληεο αγσγνχο λεξνχ, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ΔΝ 50081-1, ΔΝ50082-2 πνπ 
αθνξνχλ ζηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα. 
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9.2.2 Μέηξεζε ζηάζκεο κε ππεξήρνπο 

Σν ζχζηεκα κέηξεζεο ζηάζκεο κε ππεξήρνπο ζα απνηειείηαη απφ ην αηζζεηήξην θαη ηνλ 
εληζρπηή/κεηαδφηε ηα νπνία κπνξεί λα απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν. Ο κεηξεηήο ζα έρεη ηα  παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 εκβέιεηα θαη ειάρηζηε απφζηαζε αλαγλψξηζεο αλάινγεο κε ηελ εθαξκνγή 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο ζηάζκεο ζηνλ κεηαδφηε 

 ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mΑ αλάινγε ηεο ζηάζκεο 

 αθξίβεηα ζήκαηνο ± 0,02 mA 

 δχν κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ ξπζκηδφκελεο 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα απνζεθεχεη ην αθνπζηηθνχ απνηχπσκα 
θελήο δεμακελήο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δπλαηή ε αγλφεζε παξεκβνιψλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ζηαζεξά εκπφδηα εληφο ησλ δεμακελψλ. 

Σα φξγαλα ζα θαιχπηνπλ ηα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission θαη 
EN 50 082-2 for interference immunity. 

9.2.3 Μεηξεηήο ζηάζκεο κε πδξνζηαηηθή πίεζε 

Ζ κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην φξγαλν 
ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελν πξνο κέηξεζε εχξνο. 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,2% ηεο πιήξνπο θιίκαθαο κέηξεζεο. 

 ζχλδεζε αηζζεηεξίνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316L / DIN 1.4435. 

 πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο –5 C σο +50 C 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ κεηξνχκελε ζηάζκε. 

 ςεθηαθή έμνδν ξειέ κε έλα δεχγνο επαθψλ γηα ζεκαηνδφηεζε ζθάικαηνο ηνπ κεηξεηή. 

 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ 
κεηξεηή παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

9.2.4 Μέηξεζε ζηεξεψλ θαη ζνιφηεηαο 

Σα φξγαλα κέηξεζεο ζηεξεψλ θαη ζνιφηεηαο ζα είλαη νπηηθνχ ηχπνπ θαη ζα απνηεινχληαη απφ 
αηζζεηήξην θαη εληζρπηή/κεηαδφηε. Μέζσ ηεο δηάζιαζεο θαη απνξξφθεζεο πνπ πξνθαινχλ ηα 
δηαιειπκέλα ζηεξεά ζε παικνχο θσηφο ζα εμάγεηαη ε αλαινγία ζηεξεψλ. Σα αηζζεηήξηα  δελ 
πξέπεη λα έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη πξέπεη λα είλαη  θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιεια πιηθά γηα  ηηο 
πθηζηάκελεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, κε πξνζηαζία ΗΡ 68. Ζ αθξίβεηα κέηξεζεο ζα  είλαη ηνπιάρηζηνλ 

1% γηα ζεξκνθξαζία ξεπζηνχ κέρξη 50
Ο
C / 3 bar. 
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ηε πεξίπησζε πνπ είλαη εκβαπηηδφκελνπ ηχπνπ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κέζα ζε 
πξνζηαηεπηηθφ ζσιήλα PVC ή άιιν πιηθφ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ ζηεξεή θαη αζθαιή ηνπνζέηεζή ηνπο. ηε 
πεξίπησζε, πνπ ε κέηξεζε γίλεηαη ζε αγσγφ, ην αηζζεηήξην ζα πξέπεη λα θέξεη βάλα ζθαίξαο γηα 
απνκφλσζε, ψζηε ζε πεξηφδνπο ζπληήξεζεο λα κελ ηίζεηαη ε γξακκή εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Ο κεηαηξνπέαο – εληζρπηήο ζα πξέπεη λα έρεη θαη‟ ειάρηζην ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο ζε NTU θαη mg/l (κέηξεζε ζηεξεψλ) ή gr/L θαη ppm (κέηξεζε 
ζνιφηεηαο) 

 δπλαηφηεηα επηινγήο εχξνπο κέηξεζεο κε θνκβίν επηινγήο πεξηνρήο κέηξεζεο 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 δχν ξειέ νξίσλ (min/max) ζε ηηκέο πνπ ζα εηζάγνληαη επί ηφπνπ 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ settings, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο 

 ζχζηεκα απηνξχζκηζεο θαη απφξξηςεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ρξήζε θσηνηξαλδίζηνξ 
αλαθνξάο 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V / 50 Hz 

Σν φξγαλν ζα ζπλνδεχεηαη απφ κνλάδα απηφκαηνπ θαζαξηζκνχ ησλ αηζζεηεξίσλ κε δηάηαμε 
εθηφμεπζεο δηαιχκαηνο θαζαξηζκνχ θαη ειεθηξνληθή κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαζαξηζκνχ. 

9.2.5 Μέηξεζε ζηάζκεο ηιχνο 

Μέζσ ελφο ζεξβνθηλεηήξα ην αηζζεηήξην ζα θηλείηαη θαζ‟ φιν ην βάζνο ηεο δεμακελήο. Σν ζήκα 
απφ ην αηζζεηήξην ζπγθξίλεηαη κε ην set  point ηνπ νξγάλνπ (πνπ ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη) θαη  
φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηεο ηιχνο αληρλεπζεί κεγαιχηεξε ην αηζζεηήξην αλέξρεηαη έσο  φηνπ 
αληρλεχζεη ην set point. Ο ειεγθηήο ηνπ θηλεηήξα ειέγρεηαη απφ ηε δηαθνξά  ηεο  εθάζηνηε  
κέηξεζεο απφ ην set point ηνπ νξγάλνπ. Σν ζχζηεκα ζα αθνινπζεί ηελ ζηάζκε ηεο ηιχνο, κε ηηκή 
ζπγθέληξσζεο ηελ πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ ρξήζηε, πξνζπαζψληαο ζπλερψο λα ηελ 
πξνζεγγίζεη. 

ηελ νζφλε ηνπ κεηαηξνπέα ζα αλαγξάθεηαη ην χςνο ηιχνο ζε εθαηνζηά θαη ζα ζεκαίλεη 
ζπλαγεξκφο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ πξνθαζνξηδφκελα αληίζηνηρα 
φξηα. Θα ππάξρεη κεηαγσγηθή επαθή ειεχζεξε ηάζεο πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη κε ηνλ ζπλαγεξκφ. 

Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο 

 δπλαηφηεηα επηινγήο ηηκήο ζηφρνπ 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA αλάινγε ηνπ χςνπο 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

 δχν ξειέ νξίσλ (min/max) ζε ηηκέο πνπ ζα εηζάγνληαη επί ηφπνπ 

 δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ παξακεηξνπνηήζεσλ, ζε  πεξίπησζε  δηαθνπήο 
ηνπ ξεχκαηνο 

 ζχζηεκα απηνξχζκηζεο θαη απφξξηςεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ρξήζε θσηνηξαλδίζηνξ 
αλαθνξάο 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V / 50 Hz 

 πξνζηαζία ΗΡ 65 γηα ηνλ κεηαδφηε θαη ΗΡ 68 γηα ηνλ αηζζεηήξα 
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9.2.6 Μέηξεζε pH 

Σν αηζζεηήξην ζα έρεη ελζσκαησκέλε ζεξκναληίζηαζε Pt 100 θαη ειεθηξνιχηε ππφ κνξθή 

πήγκαηνο, ρσξίο αλάγθε ζπκπιεξψζεσο, πεξηνρήο ζεξκνθξαζηψλ 0 C-80 C. Σν αηζζεηήξην ζα 
βξίζθεηαη ζε ζσιήλα απφ PVC ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Ο εληζρπηήο/κεηαδφηεο πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 ςεθηαθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο 

 πεξηνρή κέηξεζεο 0-14 

 απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο κέηξεζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 ζήκα εμφδνπ 0/4...20 mA αλάινγε ηεο πεξηνρήο κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 ηάζε ηξνθνδνζίαο 230 V / 50 Hz, βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΡ 65 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.7 Μέηξεζε ππνιιεηκαηηθνχ ρισξίνπ 

Ζ κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζα γίλεηαη κε ηελ ακπεξνκεηξηθή κέζνδν κε αηζζεηήξην ην 
θέιπθνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ PVC ή άιιν θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ. ην 
άθξν ηνπ ζα θέξεη αληηθαζηζηάκελε κεκβξάλε πξνζηαζίαο απφ PTFE. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ εληζρπηή 
ζα γίλεηαη κε εηδηθφ θαιψδην ρακεινχ ζνξχβνπ. Έλα ελζσκαησκέλν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηφκαηε αληηζηάζκηζε ηεο κέηξεζεο. 

Σν φξγαλν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πεξηνρή κέηξεζεο 0,05 – 20 mgr Cl2/L 

 κέγηζηε αλάιπζε εληζρπηή/κεηαδφηε 0,1 gr/L 

 αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ελζσκαησκέλν NTC, 10 kΧ ζε 25 C 

 κέζνο ρξφλνο δσήο ειεθηξνιχηε 12 κήλεο 

 δχν έμνδνη 0/4...20 mA (ππνι/θνχ ρισξίνπ θαη ζεξκνθξαζίαο) αλάινγεο ησλ πεξηνρψλ 
κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 έλδεημε ζθάικαηνο 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.8 Γηαθφπηεο ξνήο 

Οη δηαθφπηεο ξνήο δελ ζα έρνπλ θηλεηά κέξε θαη ζα έρνπλ ζαλ αξρή ιεηηνπξγίαο ηελ 
ζεξκνδπλακηθή αξρή (δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο). Σν ζηέιερνο ηνπ κεηξεηή ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε 
δχν αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο θαη κία αληίζηαζε ζέξκαλζεο. Οη δηαθφπηεο ξνήο ζα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηαρχηεηεο ξνήο απφ 0,01 m/s. Ζ ξχζκηζε ηνπ επηζπκεηνχ νξίνπ 
ηαρχηεηαο ξνήο ζα γίλεηαη κέζσ πνηελζηφκεηξνπ ζην θέιπθνο ηνπ νξγάλνπ. Οη δηαθφπηεο ξνήο ζα 
πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία ςεθηαθή έμνδν νξίνπ θαη αλ είλαη απαξαίηεηε θαη κία 
αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο. 

9.2.9 Μεηξεηήο παξνρήο κάδαο 

Ο κεηξεηήο ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηε κέηξεζε ηεο κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο  ηνπ  αέξηνπ 
ξεχκαηνο φηαλ απηφ δηέξρεηαη απφ έλα ζεξκαληηθφ ζηνηρείν. 
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Ο κεηξεηήο δελ ζα έρεη θηλνχκελα κέξε θαη ζα παξνπζηάδεη ακειεηέα πηψζε πίεζεο ζηε ξνή. Ζ 
κέηξεζε πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο κεηαβνιέο ππθλφηεηαο θαη πηέζεσο θαη ην φξγαλν ζα 
πξέπεη λα ξπζκηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν αέξην. Απνηειείηαη απφ ην θπξίσο  αηζζεηήξην  κε 
θιάληδεο ζηα άθξα ηνπ, πνπ παξεκβάιιεηαη ζηε ζσιήλσζε θαη ηνλ ειεθηξνληθφ επεμεξγαζηή 
κεηαδφηε (transmitter) πνπ ηνπνζεηείηαη ζε άιιε ζέζε απφ ην αηζζεηήξην. Οη κεηξεηέο 
παξαδίδνληαη σο εληαία βηνκεραληθά πξντφληα καδί κε ην εηδηθφ θαιψδην ζχλδεζήο ηνπο ην είδνο 
ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιεινπ κήθνπο. 

Αλ ζεσξεζεί φηη ην αέξην πεξηέρεη πγξαζία ζα πξέπεη ε ζσιελνγξακκή θαη ην ζψκα ηνπ νξγάλνπ 
λα κνλσζνχλ ψζηε λα απνηξαπεί ε ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζην φξγαλν. 

Σν φξγαλν ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνβιεπφκελε πξνο κέηξεζε παξνρή θαη δηαηνκή. 

 πίεζε ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε εθαξκνγήο θαη φρη κηθξφηεξε απφ ΡΝ 10. 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ±0,5% ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο θιίκαθαο κέηξεζεο θαη/ή 2% ηεο 
κεηξνχκελεο ηηκήο γηα πιήξσο αλεπηπγκέλε ξνή. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθξίβεηαο ηεο 
κέηξεζεο δελ ζα απαηηείηαη επζχγξακκν ηκήκα κπξνζηά απφ ηνλ κεηξεηή (θιάληδα απηνχ) 
κεγαιχηεξν απφ 15 DN θαη κεηά απφ απηφλ κεγαιχηεξν απφ 2 DN. 

 ε επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεηξεηή δελ ζα ππεξβαίλεη ην 0,5% ηεο έλδεημεο. 

 πιηθφ απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316/316L. 

 ζχλδεζε αηζζεηεξίνπ κε θιάληδεο απφ ηηο δχν πιεπξέο θαηά EN 1092 / DIN 2501. Οη 
θιάληδεο ζα είλαη απφ ράιπβα πνηφηεηαο St 37 ή θαιχηεξεο. 

 πξνζηαζία ΗΡ 67 

O κεηαηξνπέαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 αλαινγηθφ ζήκα εμφδνπ 0/4...20mA αλάινγν πξνο ηελ ζηηγκηαία παξνρή, κε γαιβαληθή 
απνκφλσζε απφ ηελ ηξνθνδνζία ηνπ κηθξνειεγθηή. 

 ςεθηαθή εμφδν παικψλ / ζπρλφηεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο θαηάιιειε γηα 
ζχλδεζε κε ςεθηαθή είζνδν θάξηαο PLC ή κε ειεθηξνληθφ θαηαγξαθέα γηα ηελ θαηαγξαθή 
ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ζε απφζηαζε απφ ηνλ κεηαηξνπέα 

 ςεθηαθή έμνδν ξειέ κε έλα δεχγνο επαθψλ γηα ζεκαηνδφηεζε ζθάικαηνο ηνπ κεηξεηή. 

 γαιβαληθή απνκφλσζε ζε φιεο ηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ κηθξνυπνινγηζηή. 

 Πιεθηξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ θαη ελζσκαησκέλε νζφλε γηα ηελ έλδεημε ηεο ζηηγκηαίαο 
έλδεημεο (m3/h), ηεο αζξνηζηηθήο παξνρήο (m3) θαη ησλ  ζθαικάησλ  θαηά ηελ  ιεηηνπξγία 
ηνπ νξγάλνπ. 

 Γπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ξπζκίζεσλ) ηνπ 
κεηξεηή παξνρήο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο. 

Ο κεηξεηήο ζα έρεη ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ζχκθσλα κε ην EN/IEC 61326. 

9.2.10 Μέηξεζε δηαι/λνπ νμπγφλνπ 

Σν φξγαλν ζα απνηειείηαη απφ αηζζεηήξην, εληζρπηή θαη ηελ απαξαίηεηε θαισδίσζε. Ζ κέηξεζε 
ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ γίλεηαη απφ ειεθηξφδην θαηάιιεινπ κήθνπο κε ελζσκαησκέλν 
αηζζεηήξην γηα αληηζηάζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν φξγαλν ζα είλαη θσηνκεηξηθνχ ηχπνπ (νπηηθήο 
κέηξεζεο) γηα κεγαιχηεξε αληνρή θαη πην εχθνιε ζπληήξεζε.  Δλαιιαθηηθά ε κέηξεζε ζα γίλεηαη  
κε ηελ ακπεξνκεηξηθή κέζνδν. 

Σν ειεθηξφδην ζα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθφ θάιπκκα απφ πνιππξνππιέλην γηα λα είλαη δπλαηή ε 
αθαίξεζή ηνπ γηα αληηθαηάζηαζε/ζπληήξεζε. Θα ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε ηνλ κεηαδφηε κε εηδηθφ 
πνιχθισλν θαιψδην κεγάιεο αθξίβεηαο κέηξεζεο, θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Σν φξγαλν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ  ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 - 20 mg/L ή 0 - 200% SAT 

 αλάιπζε εληζρπηή/κεηαδφηε 0,01 mg/L ή 0,1% SAT 

 αθξίβεηα κέηξεζεο 0,5% 

 αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ελζσκαησκέλν NTC, 10 kΧ ζε 25 C 

 δχν έμνδνη 0/4...20 mA (δηι/λνπ νμπγφλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο) αλάινγεο ησλ πεξηνρψλ 
κέηξεζεο 

 δχν ξπζκηδφκελεο κεηαγσγηθέο επαθέο νξίνπ 

 έλδεημε ζθάικαηνο 

 ζχζηεκα απηνδηάγλσζεο 

9.2.11 Αλαιπηηθέο on-line κεηξήζεηο 

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζα εγθαζίζηαληαη κεηξεηέο on-line γηα ηελ κέηξεζε ρεκηθψλ 
παξακέηξσλ (COD, BOD, NH4-N, NO3-N, PO4-P, TP, ηνμηθφηεηα θηι.) κε ηελ βνήζεηα 
αληηδξαζηεξίσλ. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηα δηεζλή stantards. 

Οη κνλάδεο κέηξεζεο ρεκηθψλ παξακέηξσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε: 

 δηαηάμεηο δεηγκαηνιεςίαο 

 κνλάδα άληιεζεο θαη ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο 

 κνλάδα πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο (θίιηξαλζε θηι.) 

 δηαηάμεηο πιχζεο ησλ ζσιελψζεσλ 

 ζχλδεζε κε ην δίθηπν λεξνχ θαη ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζε ζηεγαλφ εξκάξην κε πξνζηαζία ΗΡ54, 
θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ αλζεθηηθφ ζηελ αθηηλνβνιία UV ή απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε 
αλεμάξηεην δηακέξηζκα γηα ηα δείγκαηα, λα ζπλνδεχεηαη κε αληηδξαζηήξηα γηα έλα ρξφλν 
ιεηηνπξγίαο θαη λα έρεη ηα εμήο θαη‟ειάρηζηνλ ραξαθηεξηζηηθά: 

 πξνγξακκαηηζκφ ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςίαο 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 5% 

 ρξφλν απφθξηζεο 3-15 min 

 απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπιάρηζηνλ γηα επηά εκέξεο 

 νζφλε γηα ηελ έλδεημε ησλ κεηξήζεσλ 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA 

 ζεηξηαθή έμνδν RS 232 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα ξπζκίδνληαη επί ηφπνπ 

 απηφκαηε έθπιπζε ζσιελψζεσλ ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα ξπζκίδνληαη επί ηφπνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο δεηγκαηνιεςίαο 

 δπλαηφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ελφο δείγκαηνο ζε πνιιά δνρεία ή πνιιψλ δεηγκάησλ ζε έλα 
δνρείν 
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Δλαιιαθηηθά, θαη φπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ε κέηξεζε ζα γίλεηαη  κε  εκβαπηηδφκελν  
αηζζεηήξα απ‟επζείαο ζηελ δεμακελή, ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη δεηγκαηνιεςία, ζσιελψζεηο 
κεηαθνξάο ηνπ δείγκαηνο θαη πξνεηνηκαζία ηνπ δείγκαηνο. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ζα πξέπεη λα  
είλαη κηθξφηεξνο απφ 5 min. 

9.2.12 Αληρλεπηέο αεξίσλ 

9.2.12.1 Αληρλεπηήο επθιέθησλ αεξίσλ 

Αληρλεπηήο εχθιεθησλ αεξίσλ ζα εγθαηαζηαζεί ζε ρψξνπο παξαγσγήο ή θαχζεο βηναεξίνπ ή 
άιισλ εχθιεθησλ αεξίσλ, φπσο απαηηείηαη απφ ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη αηζζεηήξα θαηαιπηηθήο θαχζεο γηα ηελ αλίρλεπζε επθιέθησλ αεξίσλ θαη 
αηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα. Ο αληρλεπηήο ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 - 99% LEL 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 1% LEL 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4...20 mA 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε νξγάλνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα αθχξσζεο ζπλαγεξκψλ 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο: 12 V / 24 V DC 

9.2.12.2 Αληρλεπηήο H2S 

Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη ειεθηξνρεκηθφ αηζζεηήξα θαηαιπηηθήο κέηξεζεο H2S, κε δηάξθεηα δσήο 
άλσ ησλ δχν εηψλ αλάινγα κε ην επίπεδν ζπγθέληξσζεο θαη ην ρξφλν εθζεζήο ηνπ, κε ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 εχξνο κέηξεζεο 0 – 50 ppm H2S 

 αθξίβεηα κέηξεζεο ± 1% 

 αλαινγηθή έμνδν 0/4…20 mA 

 απηφκαηε βαζκνλφκεζε νξγάλνπ 

 απηνέιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη παξνρή ζήκαηνο ζε πεξίπησζε 
βιάβεο 

 δπλαηφηεηα αθχξσζεο ζπλαγεξκψλ 

 ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο -15 έσο +40°C 

 πγξαζία ιεηηνπξγίαο 0 – 99% RH 

 ειεθηξηθή πξνζηαζία: ΗΡ68 

 θαηεγνξία αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ Δex – iα – IIC –T4 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο: 12 V / 24 V DC 

9.2.12.3 Πίλαθεο αλίρλεπζεο 

Οη αληρλεπηέο επθιέθησλ αεξίσλ ή H2S επηθνηλσλνχλ κε θαιψδηα θαη κε αληίζηνηρνπο πίλαθεο 
αλίρλεπζεο κε δψλεο. Ζ επηθνηλσλία ζα γίλεηαη κε δηζχξκαην ζσξσξαθηζκέλν  θαιψδην.  Ο  
πίλαθαο αλίρλεπζεο ζα έρεη δπλαηφηεηα επέθηαζεο κε θάξηεο γηα πεξηζζφηεξεο δψλεο 
επηθνηλσλίαο, εθφζνλ απαηηεζεί κειινληηθά. Όηαλ ε ζηάζκε ησλ αεξίσλ ππεξβεί κία 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ζα αλαγγέιεη νπηηθά (θσο) θαη ερεηηθά (ζεηξήλα) ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη ζα 
ελεξγνπνηεί δηαδηθαζίεο απνηξνπήο θηλδχλνπ π.ρ. εθθίλεζε αλεκηζηήξσλ ηαρείαο εθθέλσζεο ηνπ 
αέξα, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ θηι. 
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Οη πίλαθεο αλίρλεπζεο επθιέθησλ αεξίσλ ή H2S έρνπλ ηα πην θάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 θνηλή ςεθηαθή έλδεημε κε LCD 

 ζάξσζε δσλψλ θάζε 5 sec 

 εηζφδνπο 0/4...20 mA γηα θάζε δψλε επηθνηλσλίαο 

 ξειέ νξίσλ (min/max) θαη ζθάικαηνο γηα θάζε δψλε 

 

 ξειέ πςεινχ – ρακεινχ ζπλαγεξκνχ θαη ζθάικαηνο ηνπ πίλαθα 

 ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 V AC – 50 Hz 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (πςειήο, ρακειήο ζηάζκεο θαη ζθάικαηνο) γηα θάζε δψλε 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LED (ΓΔΖ, κπαηαξίαο θαη ζθάικαηνο) γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα. 

 

9.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε ζέζε 
ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Σα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε ζρνιαζηηθφηεηα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν 
βαζκφο πξνζηαζίαο ηνπο σο πξνο ηελ ζηεγαλφηεηα, ε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη 
ε θαιαίζζεηε εκθάληζε ηνπο. Δληφο πηλάθσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο κεηαμχ 
ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε άλεηε αθαίξεζε, επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπο, ρσξίο 
κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο ησλ παξαθείκελσλ νξγάλσλ. Θα δηαζθαιίδεηαη επίζεο άλεζε ρψξνπ 
εηζφδνπ γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ησλ θπθισκάησλ θαη ζπκκεηξηθή εκθάληζε. 

Όπνπ απαηηείηαη ηνπνζέηεζε εθηφο πηλάθσλ, ε ζηήξημε ησλ κεηαδνηψλ/εληζρπηψλ  ζα γίλεηαη είηε 
ζε αλνμείδσηεο κηθξνθαηαζθεπέο, φπνπ ηα κπνπιφληα, βίδεο  θηι.  πιηθά ζηεξέσζεο πξέπεη  λα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα είηε εληφο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. Ζ ζέζε 
ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη εγθεθξηκέλε απφ 
ηελ Τπεξεζία. 

Όπνπ απαηηείηαη ηα φξγαλα ζα είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ (CENELEC EEx), ελψ ζηηο πεξηνρέο κε 
φμηλν πεξηβάιινλ, νη αηζζεηήξεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα αλάινγεο ζπλζήθεο (βάζεη 
πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο). 

Οη αηζζεηήξεο ζε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα πιεκκχξαο ζα πιεξνχλ ηελ θιάζε 
πξνζηαζίαο ΗΡ68. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 
Τπεξεζία, γηα έγθξηζε ηα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο: 

 Πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο ή ειέγρνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

 Πίλαθα ζε γξαπηή θαη ειεθηξνληθή  κνξθή κε  ηηο παξακέηξνπο πνπ εηζήγαγε ν Αλάδνρνο 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε ηνπ νξγάλνπ. 

 Πίλαθα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ απαηηείηαη. ην πξφγξακκα ζα αλαθέξεηαη θαη ε 
πεξίνδνο αλάκεζα ζηηο ζπληεξήζεηο θαη ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά  θαη  
αληαιιαθηηθά. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηα ζηνηρεία ησλ νξγάλσλ  πνπ ζθνπεχεη λα ηνπνζεηήζεη. 
Ζ ππνβνιή ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ άιισλ: 

 ηνηρεία γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ νξγάλσλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηήζεη. 

 ρέδηα ρσξνζέηεζεο ηεο ζέζεο ησλ νξγάλσλ γηα φζα φξγαλα ζα ηνπνζεηεζνχλ εθηφο ησλ 
ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ. 
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 Λεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ζηήξημεο ησλ νξγάλσλ θαη αλαθνξά ζηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εξγαζία απηή. 

 Λίζηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν ξπζκίζεηο γηα θάζε φξγαλν. 

 

 ρέδηα φδεπζεο ηεο θαισδίσζεο ησλ νξγάλσλ πξνο ηνπο  πίλαθεο  πνπ  απηά 
ζπλεξγάδνληαη θαη ιίζηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ε φδεπζε απηή, αλ δελ ππάξρεη 
ήδε πθηζηάκελε δηαδξνκή. 

 

9.4 Δλεγτοι και δοκιμές 

Σα φξγαλα θαη φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη επηζεσξήζηκα ηελ πεξίνδν πνπ 
ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Ζ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη νη δνθηκέο ζα 
γίλνπλ κε κέξηκλα θαη κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη κε πξνεηδνπνίεζε δχν εβδνκάδσλ λα αλαθνηλψζεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηηο 
δνθηκέο ησλ νξγάλσλ, πνπ πξφθεηηαη λα πξνβεί γηα λα παξαζηεί ε Τπεξεζία εάλ ην επηζπκεί. 

9.4.1 Γνθηκέο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

Δπί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη‟ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ έιεγρνη θαη 
δνθηκέο θαη λα εθδνζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ: 

 Γεληθφο νπηηθφο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ (ηνπνζεηεκέλσλ εληφο ή εθηφο πηλάθσλ). 

 Έιεγρνο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ θαη ζχλδεζεο ησλ εμσηεξηθψλ θαισδίσλ ζ‟ 
απηά. 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο αξίζκεζεο ησλ θιψλσλ ησλ θαισδίσλ. 

 Αθνινπζία εζσηεξηθψλ ζπλδέζεσλ. 

 Έιεγρνο ζσζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ παξερνκέλσλ ζεκάησλ απφ ηα φξγαλα κε ην PLC. 

ε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο κεηά ηελ ζέζε ησλ νξγάλσλ ζε ιεηηνπξγία ε Τπεξεζία κπνξεί λα 
δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα επαλαιάβεη φζεο δνθηκέο έρνπλ ζρέζεηο κε ηελ δπζιεηηνπξγία. Οη 
δνθηκέο απηέο ζα γίλνπλ κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

9.4.2 Τπνβνιή κεηά ηελ ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ,  ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία ηα παξαθάησ: 

 Σα πηζηνπνηεηηθά ησλ δνθηκψλ. 

 Σα ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα φισλ ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζέηεζε. 

 Φπιιάδην ιεηηνπξγίαο θαη αλίρλεπζεο βιαβψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Σερληθά θπιιάδηα ησλ νξγάλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Διιεληθή ή ηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 Φπιιάδην φισλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έγηλαλ ζηα φξγαλα κε επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηη 
αλαθέξεηαη ε ξχζκηζε. 

10. ΦΩΣΗΜΟ 
 

10.1 Πεδίο Δθαρμογής - Οριζμοί 

Ζ παξνχζα πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ Έξγνπ θαη εηδηθφηεξα: ζηνλ θχξην 
εζσηεξηθφ θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ θαη ζηνλ θσηηζκφ αζθαιείαο, ζηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ησλ νδψλ 
πξνζπέιαζεο ησλ κνλάδσλ θαη ζηνλ ηνπηθφ θσηηζκφ (πξνβνιείο). 
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Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη απαηηνχκελεο κέζεο ζηάζκεο θσηηζκνχ ή ιακπξφηεηαο 
ησλ δηαθφξσλ ρψξσλ θαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη ιακπηήξεο είλαη: 

 

 Γξαθεία - εξγαζηήξηα 500 lux Φζνξηζκφο 

 Αίζνπζα ειέγρνπ 500 lux Φζνξηζκφο 

 Υψξνη εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο, 
ρψξνη ζπλεξγείσλ, ρψξνη παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 
300 lux 

 
Φζνξηζκφο 

 Υψξνη πγηεηλήο, απνζήθεο 250 lux Φζνξηζκφο 

 Γηάδξνκνη 200 lux Φζνξηζκφο 

 Λνηπνί βνεζεηηθνί ρψξνη 200 lux Φζνξηζκφο 

 Οδηθφο θσηηζκφο 1,5 cd/m
2
 Ναηξίνπ Τ.Π. 

Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ ηχπνπ ησλ θσηηζηηθψλ  ζσκάησλ  (θσηεηλφηεηα,  ηζρχο θηι.) ζε 
θάζε εζσηεξηθφ ρψξν επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο απφ 8 m

2
 θαη ζηηο νδνχο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ 

Έξγνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη απφ θσηνηερληθή κειέηε. Γηα ην ιφγν απηφ ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία: 

 Σεχρε θσηνηερληθψλ ππνινγηζκψλ γηα θάζε ρψξν επηθάλεηαο κεγαιχηεξεο απφ 8 m
2
. 

 Καηφςεηο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο θαη  νη  ηχπνη  ησλ  
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 Γεληθή δηάηαμε ηνπ γεπέδνπ ηνπ Έξγνπ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζέζεηο θαη νη ηχπνη (κνλνχ ή 
δηπινχ βξαρίνλα) ησλ θσηηζηηθψλ ηζηψλ, ε φδεπζε ηνπ θαισδίνπ παξνρήο,  ηα θξεάηηα θαη 
νη γεηψζεηο. 

 

10.2 Τλικά 

Οη ηζηνί, νη βξαρίνλεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο πνπ θαηέρνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000. 

10.2.1 Ηζηνί 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηζηνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ 
θσηηζκφ ζα έρνπλ εληαίν χςνο 6 m έσο 12 m, θαηαζθεπαζκέλνη  απφ ζθπξφδεκα ή κεηαιιηθνί  
ηζηνί. 

10.2.1.1 Σζηκεληντζηνί 

Οη ηζηκεληντζηνί ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη  κε  ηελ  θπγνθεληξηθή κέζνδν απφ ιεπθφ ηζηκέλην θαη 
ζα είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θνξπθήο ή βξαρίνλα. Θα έρνπλ 
εμσηεξηθή δηάκεηξν ζηελ βάζε ηνπο 260 mm θαη ζηελ θνξπθή 100 mm. Θα θέξνπλ νπή  θαη 
πιαίζην απφ νξείραιθν ή αινπκίλην, κία ζπξίδα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ζε χςνο πεξίπνπ 80 cm 
πάλσ απφ ην έδαθνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αθξνθηβσηίνπ θαη νπή ζην θάησ κέξνο γηα ηελ εχθνιε 
δηέιεπζε ηνπ ππνγείνπ θαισδίνπ. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνχ θαη ν νπιηζκφο ηνπ ζα 
αληαπνθξίλνληαη ζε αλεγκέλν νξηδφληην θνξηίν ζηελ θνξπθή Ρ = 200 kg θαη  ζπληειεζηή  
αζθαιείαο λ = 3, δειαδή: 

 

 Γηα θνξηίν θνξπθήο 200 kg o ηζηφο ζα επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε κε παξακέλνπζα 
απφθιηζε (βέινο) κέρξη 10 mm θαη ρσξίο ξσγκέο νξαηέο κε γπκλφ κάηη. 

 Γηα θνξηίν κεγαιχηεξν απφ 200 kg κέρξη θαη 600 kg ζα εκθαλίδνληαη ξσγκέο πνπ ζα είλαη 
γπκλέο κε γπκλφ κάηη θαη ν ηζηφο δελ ζα ζπάδεη. 

Οη ηζηνί ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα, απφ 
αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. 
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10.2.1.2 Μεηαιιηθνί ηζηνί 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηδεξντζηνί ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο (taper) κε ζρήκα δηαηνκήο 
νθηαγσληθφ. Σν ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη 5 mm αλεμάξηεηα απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ ηζηνχ. 

Ζ ηπρφλ δηακήθεο ξαθή ζα πξέπεη λα είλαη επζχγξακκε, αθαλήο, ζηεγαλή, κε ζπλερή 
ειεθηξνζπγθφιιεζε (φρη επαγσγηθή ζπγθφιιεζε) ζε ινμνηνκεκέλα ειάζκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο 
θαλνληζκνχο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηκεκάησλ κε ειηθνεηδή ξαθή. 

Γηα ηζηνχο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο είλαη δπλαηή κία θαζ‟ χςνο έλσζε γηα χςνο κέρξη 
9,0 m. Γηα ηζηνχο χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 9,0 m επηηξέπεηαη κηά επηπιένλ θαζ‟ χςνο έλσζε αλά 
6,0 m πξφζζεηνπ χςνπο. Ζ δηάκεηξνο πεξηγεγξακκέλνπ θχθινπ ζην αλψηαην άθξν ησλ ηζηψλ 
ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δηαηνκήο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 90 mm. Οη ηπρφλ θαζ‟ 
χςνο ελψζεηο ζα θαηαζθεπάδνληαη  κε ζπλερή αθαλή ζηεγαλή ξαθή «πξφζσπν κε πξφζσπν»  
πνπ ζα είλαη εληζρπκέλε κε ηελ παξεκβνιή εζσηεξηθνχ ειάζκαηνο πάρνπο 6 mm  εμαζθάιηζεο  
ηεο ζπλέρεηαο, ην νπνίν ζα εηζέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 0,20 m κέζα ζε θάζε έλα απφ ηα δχν 
ζπλδεφκελα ηκήκαηα θαη ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν 
ηκήκα ηνπ ζπλδεφκελνπ ηζηνχ. 

Οη κεηαιιηθνί ηζηνί ζα θέξνπλ δχν νπέο, κία ππφγεηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θαισδίσλ θαη κία 
ππέξγεηα, πεξίπνπ 80cm απφ ηε βάζε ηνπο, γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ,  κε  θαηάιιειε 
ζπξίδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ δηαθιάδσζεο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αληνρήο 
ηνπ ηζηνχ  ζηελ  πεξηνρή  ηεο  ζχξαο  ζα  θαηαζθεπάδεηαη  εζσηεξηθή ελίζρπζε κε  έιαζκα πάρνπο 
6 mm ειεθηξνζπγθνιιεκέλν ζε θάζε άθξν ηνπ πξνο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ηζηνχ. ηελ 
πεξίπησζε απηή ην άθξν ηνπ ειάζκαηνο ζα εηζέξρεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ 0,20 m ζηνλ ηζηφ θαλνληθήο 
δηαηνκήο εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο ζπξίδαο. 

Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ζπξίδαο ζα είλαη χςνο 300 mm θαη πιάηνο 100 mm. Ζ ζπξίδα ζα 
θιείλεη κε θαηάιιειν πνξηάθη απφ ιακαξίλα ίδηνπ πάρνπο κε ηνλ ππφινηπν ηζηφ,  πνπ  ζηελ  
θιεηζηή ζέζε δελ ζα εμέρεη ηνπ ειάζκαηνο ηνπ ζηδεξντζηνχ. Οη θνριίεο ηεο ζπξίδαο επί ηνπ ηζηνχ  
ζα είλαη νξεηράιθηλνη. 

Οη ζηδεξντζηνί ζα πξνζηαηεπζνχλ εζσηεξηθά κε αζθαιηηθφ αζηάξη (primer). Δμσηεξηθά νη 
ζηδεξντζηνί ζα πξνζηαηεπζνχλ κε βαθή σο αθνινχζσο: 

Πξηλ ηε βαθή ηνπο ζα ππνζηνχλ ακκνβνιή ζχκθσλα κε ηα πξφηππα SVESK STANDARD SID 
055.900 ηνπ βαζκνχ SA-3. ε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 12 σξψλ κεηά ηελ ακκνβνιή ζα 
πεξαζηνχλ κε κηα ζηξψζε αληηδαβξσηηθνχ επνμεηδηθνχ αζηαξηνχ θαη δχν ζηξψζεηο γπαιηζηεξνχ 
επνμεηδηθνχ ρξψκαηνο αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ην ζπλνιηθφ πάρνο βαθήο δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξν απφ 0,4 mm) απφρξσζεο αλνηρηνχ γθξη ρξψκαηνο ή αλάινγεο πξνο ην ρξψκα ηνπ 
γαιβαλίζκαηνο αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο Δλαιιαθηηθά γίλεηαη δεθηή πξνζηαζία ηνπ 
ζηδεξντζηνχ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο. 

Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξεη θαη  ηα κπνπιφληα γηα ηε ζηεξέσζή 
ηνπ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε βάζε, ζα γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηεο 
επηθάλεηαο ηεο βάζεο, δειαδή θάιπςε ησλ πεξηθνριίσλ κε γξάζζν ή βαδειίλε θαη ηειηθή  
πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία. 

 

10.2.2 Βξαρίνλεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

Οη βξαρίνλεο ζα είλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθέξνληαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-1 σο -9 θαη 
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην ΔΝ 40-8  απφ  
αλαγλσξηζκέλν εξγνζηάζην. Γίλνληαη δεθηνί θαη βξαρίνλεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε 
φζα αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ΔΝ1/0/481/2-7-86 θαη ΔΝ1/0/123/8-3-1988 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., 
πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί αληίζηνηρα ζηα Φ.Δ.Κ. 573Β/9-9-86 θαη 177Β/31-3-88 ή αλαθέξνληαη ζηα 
Π.Κ.Δ. (Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ) θαη έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο απνθάζεηο απηέο. 
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Πάλσ ζε θάζε ηζηφ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο κνλνχ ή δηπινχ βξαρίνλα, αλάινγα ηε 
κειέηε, γηα ηα θσηηζηηθά ζψκαηα. Ο βξαρίνλαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζηδεξνζσιήλα 
γαιβαληζκέλν θαηά DIN 2440 ζηεξενχκελνο ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ κε εηδηθφ κεηαιιηθφ πεξηιαίκην 
(ρνάλε) ζπλαξκνινγνχκελνο κε αλνμείδσηα κπνπιφληα ή θνριίεο ζηεξέσζεο ½in. Ζ ρνάλε απηή 
θαηαζθεπάδεηαη απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα ηνχκπν, δηακέηξνπ θαηάιιειεο γηα ηελ πξνζαξκνγή 
ηεο ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηζηνχ θαη κήθνπο 500 mm. 

Ο ζηδεξνζσιήλαο ηνπ βξαρίνλα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη επζχγξακκνπ ή θακπχινπ 
ζρήκαηνο αλαιφγσο ηνπ κήθνπο, d, νξηδφληηαο πξνβνιήο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη 
ηνπ άμνλα ηνπ ηζηνχ. Δηδηθφηεξα, ζα είλαη σο αθνινχζσο: 

Γηα d  2,50 m : Θα είλαη θακπχινο ζσιήλαο δηακέηξνπ 50 mm in κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 3,65 mm 

Γηα 2,50 m < d  3,00 m : Θα είλαη επζχγξακκνο ζσιήλαο δηακέηξνπ 75 mm in κε πάρνο 

ηνηρψκαηνο 4,05 mm θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη απφ ζηδεξά ξάβδν 
Ø12 mm 

Γηα d > 3,00 m : Θα είλαη επζχγξακκνο ζσιήλαο δηακέηξνπ 75 mm κε πάρνο 
ηνηρψκαηνο 4,05 mm θαη ζα θαηαζθεπάδεηαη θαη ειθπζηήξαο απφ 

ζηδεξά ξάβδν 12 mm 

Ζ θιίζε ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη φζε πνπ απαηηείηαη γηα ην πξνηεηλφκελν θσηηζηηθφ ζψκα  θαη 
πάλησο φρη κεγαιχηεξε ησλ 15 κνηξψλ. 

Ζ βάζε ηνπ βξαρίνλα ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γαιβαληζκέλν ζσιήλα ηνχκπν, ηέηνηαο δηακέηξνπ, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ζην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ηζηνχ. 

Κάζε βξαρίνλαο ζην άθξν ηνπ ζα θαηαιήγεη ζε εηδηθή κεηαιιηθή ππνδνρή γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Σν κήθνο θαη ε δηάκεηξνο ππνδνρήο ζα θαηαζθεπαζηεί ψζηε λα δέρεηαη ην 
θσηηζηηθφ ζψκα πνπ ζα πξνηείλεηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε. 

Ο βξαρίνλαο καδί κε ηε ρνάλε,  πξν ηεο εγθαηάζηαζεο ζα βαθηνχλ  κε εηδηθφ ρξψκα αινπκηλίνπ  
γηα επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ηνπ ρξψκαηνο. Σα ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο ηνπ βξαρίνλα ζηε 
ρνάλε ζα θαηεξγαζζνχλ επηκειψο πξν ηεο βαθήο. Κάζε ζηέιερνο ηνπ βξαρίνλα ζα απνηειείηαη 
απφ ζπλερή ζσιήλα απαγνξεπκέλεο ηεο θαηαζθεπήο βξαρίνλα κε ζπγθφιιεζε πεξηζζνηέξσλ 
ηκεκάησλ. 

10.2.3 Αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο 

Σα αθξνθηβψηηα ζχλδεζεο ησλ ηζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο 
Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. ΔΖ1/0/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573/Β9.9.86) ή λεψηεξεο, σο αθνινχζσο: 

Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ 
ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην 
θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν πνηήξη κε νπέο γηα θαιψδην κέρξη  J1VV (πξψελ  ΝΤΤ) 4x16 mm², 
ζην άλσ δε κέξνο ζα θέξεη δχν νπέο δηέιεπζεο θαισδίσλ κέρξη J1VV (πξψελ  ΝΤΤ) 4x2,5 mm² 
θαη κεηαιιηθνχο ζηππηνζιίπηεο. 

Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή  
επαθή ησλ αγσγψλ. Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζε βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη 
ηνπ ζψκαηνο ηνπ αθξνθηβσηίνπ, ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κφλσζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ 
αζθάιεηεο, ηχπνπ «ηακπαθηέξαο», πιήξεηο θαη νξεηράιθηλνη θνριίεο, νη νπνίνη ζα θνριηνχληαη ζε 
ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, 
ξνδέιεο θηι γηα ηελ πξφζδεζε ηνπ ραιθνχ γείσζεο θαη ηεο γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Σν φιν θηβψηην ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιειε βάζε πάλσ ζηνλ ηζηφ κε ηε βνήζεηα δχν θνριηψλ θαη  
ζα θιείλεη κε πψκα, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηε βνήζεηα δχν  
νξεηράιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθφ ζηεγαλνπνηεηηθφ αχιαθα κε  ειαζηηθή 
ηαηλία ζηεγάλσζεο απφ EPDM ζηαζεξά ζπγθνιιεκέλε ζε απηή γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ 
πψκαηνο. 
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10.2.4 Φσηηζηηθφ ζψκα αηκψλ Ναηξίνπ πςειήο πίεζεο 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά 
πξφηππα ΔΝ 60598-1-2-3 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηα πξφηππα απφ ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΟΚΗΜΧΝ ΔΡΤΔΝΧΝ & ΠΡΟΣΤΠΧΝ ηεο Γ.Δ.Ζ. ή άιινπ 
δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα γηα ηέηνηνπ είδνπο δνθηκέο. Θα είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζε  

βξαρίνλα, γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο απφ –20 C σο 

+30 C, ρσξίο αιινίσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, θαη δπζκελή επίδξαζε ζην ρξφλν 
δσήο ησλ νξγάλσλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

10.2.4.1 Κέιπθνο 

Σν θέιπθνο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα απφ 
ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ κε ιείεο επηθάλεηεο ρσξίο επηθαλεηαθέο αλσκαιίεο, 
θαηαζθεπαζκέλν δη‟ εγρχζεσο ππφ πίεζε, ζε κεηαιιηθέο κήηξεο. 

Οπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά εμαξηήκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ζα 
έρνπλ ππνζηεί ειεθηξνιπηηθά αληηδηαβξσηηθή επεμεξγαζία. 

Σν θέιπθνο ζα είλαη βακκέλν εμσηεξηθά κε δχν ζηξψζεηο αληηδηαβξσηηθήο βαθήο θνχξλνπ 
(ρξψκαηνο αλνηθηνχ γθξη) θαη εζσηεξηθά κε βαθή θνχξλνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο, εθηφο θαη εάλ 
εζσηεξηθά εθηφο απφ ηα θάηνπηξα ππάξρεη άιιε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηθαλεηαθή επεμεξγαζία (βαθή, ςεπδαξγχξσζε θηι) ησλ θνηλψλ κεηάιισλ 
πνπ ππφθεηληαη ζε δηάβξσζε ή ζθνχξηαζκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα  ηελ  θαηαζθεπή 
εμσηεξηθψλ κεξψλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο δελ λνείηαη φηη αληηθαζηζηά ηα θαηά ηα αλσηέξσ 
αλαθεξφκελα κέηαιια. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη απαξαίηεηα θάηνπηξα γηα ηε δεκηνπξγία αζχκκεηξεο θαηαλνκήο 
θσηηζκνχ. Σν θάηνπηξν δχλαηαη λα είλαη νιφζσκν ή λα απνηειείηαη απφ δχν πιεπξηθά θάηνπηξα.  

 

Σν θάηνπηξν ή ηα θάηνπηξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ρεκηθά θαζαξφ αινπκίλην θαζαξφηεηαο 
99,9% αλνδεησκέλα ή ζηηιβσκέλα. Ζ ζηεξέσζε ησλ θαηφπηξσλ  ζην θέιπθνο ζα είλαη  ηέηνηα  
ψζηε λα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ θαηφπηξσλ γηα ηε ξχζκηζε ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο 
ηζρχνο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ νιφζσκνπ θαηφπηξνπ ε ξχζκηζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζα 
γίλεηαη κε ηελ κεηαθίλεζε ηεο ιπρληνιαβήο ηεο νπνίαο ε ζηήξημε ζην θέιπθνο ζα γίλεηαη κε εηδηθφ 
εμάξηεκα, ψζηε λα είλαη δπλαηή απηή ε κεηαθίλεζε. 

Σν πίζσ κέξνο ηνπ θέιπθνπο ζα είλαη δηακνξθσκέλν ζε ππνδνρή βξαρίνλνο, εμσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 60 mm. 

Ζ ζηήξημε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζην βξαρίνλα ζα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη πιήξεο εμαζθάιηζε ηνπ ζψκαηνο (ζηαζεξή ζηεξέσζε) θαη επζπγξάκκηζε  ηνπ  
άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ κε ηνλ άμνλα ηνπ βξαρίνλα. 

10.2.4.2 Γηαθαλήο θψδσλαο 

Κάζε θσηηζηηθφ ζα θιείεηαη ζην θάησ κέξνο κε θψδσλα απφ εηδηθφ δηαθαλέο πιαζηηθφ ή ππξίκαρν 
γπαιί, αλζεθηηθφ ζε ζπλήζεηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ρσξίο ειθηηθέο ηδηφηεηεο ζθφλεο, ψζηε  
λα κε ξππαίλεηαη απφ απηή. 

 
Ο θψδσλαο ζα πξέπεη λα θέξεη πεξηθεξεηαθά παξέκβπζκα απφ ειαζηηθφ EPDM ή άιιν πιηθφ 
αλζεθηηθφ ζην χπαηζξν, ζηηο έληνλεο θαηξηθέο κεηαβνιέο θαη ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ο ζπλδπαζκφο δηαθαλνχο θψδσλα θαη θειχθνπο ζα απνηειεί ην ρψξν ηνπ ιακπηήξα θαη ζα 
εμαζθαιίδεη θαη‟ ειάρηζην πξνζηαζία IP 44 θαηά IEC 144. Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ ζα θέξεη 
ηδηαίηεξν θάιπκκα θαη ζα έρεη πξνζηαζία θαη‟ ειάρηζηνλ IP 23 θαηά IEC 144. 
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Ζ ζηεξέσζε ηνπ θαιχκκαηνο πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αζθαινχο 
θιεηζίκαηνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπάζεη εχθνια λα αληηθαηαζηαζεί, λα δχλαηαη δε απηφ θαηά ην 
άλνηγκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, γηα ζπληήξεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα, λα παξακέλεη 
ζπλδεδεκέλν κε ην ππφινηπν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ψζηε λα επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν λα 
ρξεζηκνπνηεί θαη ηα δχν ρέξηα. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη λα 
γίλεηαη ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ εξγαιείνπ. 

10.2.4.3 Ζιεθηξηθή κνλάδα 

Όια ηα ειεθηξηθά φξγαλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, δειαδή ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν, ελαπζηήξαο, 
ππθλσηήο δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ, θιέκκα, ιπρληνιαβή θαη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε ζα είλαη 
ηνπνζεηεκέλα κέζα ζην θέιπθνο ζε μερσξηζηφ κέξνο απφ ην ρψξν ηνπ ιακπηήξα, δηαρσξηδφκελν 
απφ απηφλ κε δηάθξαγκα πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ άκεζε επίδξαζε ζηα φξγαλα απφ ηε ζεξκφηεηα 
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ιακπηήξα. Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ ζα βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ 
ρψξνπ ηνπ ιακπηήξα θαη νπσζδήπνηε φρη πάλσ απ‟ απηφλ. 

Γηα ηελ απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο, ν ρψξνο ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα αεξίδεηαη αξθεηά θαη ε 
εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ λα είλαη ηθαλψλ δηαζηάζεσλ. Ζ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ 
ησλ νξγάλσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 10°C ρακειφηεξα απφ ηελ επηηξεπηή 
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ γηα φιε ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζηψλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ νξγάλσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εχθακπηνπο 
αγσγνχο κε κφλσζε ζηιηθφλεο πνπ ζα αληέρεη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ζα είλαη γεληθψο ηέηνηα 
ψζηε λα εμαζθαιίδεη  ζην θσηηζηηθφ ζψκα ειεθηξηθή πξνζηαζία  θιάζεο κνλψζεο Η θαηά ΔΛΟΣ  
ΔΝ 60335-1. Όια ηα ειεθηξηθά φξγαλα ζα πξνέξρνληαη θαηά ην δπλαηφ απφ ηνλ ίδην 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, αιιηψο ζα πξέπεη, απαξαηηήησο λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ δχν ηνπιάρηζηνλ 
δηεζλψο γλσζηνχο νίθνπο θαηαζθεπήο ιακπηήξσλ θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ έπ‟ απηψλ ην ζήκα 
εγθξίζεσο. 

Δηδηθφηεξα: 

 Σν ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ ιακπηήξα πνπ πξννξίδεηαη, γηα 
ηξνθνδφηεζε νλνκαζηηθήο ηάζεο 230 V ππφ ζπρλφηεηα 50 Hz, νη δε απψιεηέο ηνπ δελ ζα  

ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ ηζρχνο. Καηά ηα ινηπά ην ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν 
πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0712 θαη λα θέξεη ην ζρεηηθφ 
ζήκα εγθξίζεσο ησλ θαλνληζκψλ απηψλ. 

 Ο ππθλσηήο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε ζπλδηαζκφ κε ην ζηξαγγαιηζηηθφ πελίν θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεη ζπληειεζηή ηζρχνο κεγαιχηεξν ή ίζν κε 0,85. ε 
πεξίπησζε πνπ γηα θάζε θσηηζηηθφ ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο  ππθλσηέο 
απηνί πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη παξάιιεια.  Οη  ρξεζηκνπνηνχκελνη  ππθλσηέο πξέπεη 
λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη‟ ειάρηζην 85°C θαη  λα 
θέξνπλ αληίζηαζε εθθνξηίζεσο. Καηά ηα ινηπά νη ππθλσηέο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνη θαηά ηνπο θαλνληζκνχο VDE 0560 ή παξεκθεξείο θαη λα θέξνπλ ην ζήκα 
ηεο εγθξίζεσο ησλ θαλνληζκψλ ηνχησλ. 

Γηα ηελ απφζβεζε ησλ ξαδηνθσληθψλ παξαζίησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ ιακπηήξα θαη  ην  
πελίν θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γξακκψλ, ε ειεθηξηθή κνλάδα, εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη, ζα θέξεη 
αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο DIN 0875 θαη 0876 θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
MIL-I-16910 A θαη MIL-I-26600. 

 
Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα θέξεη, ειεθηξνληθφ ελαπζηήξα ρσξίο θηλνχκελα κέξε θαη ρσξίο εθθηλεηή 
ζπηλζεξηζκψλ, γηα ηελ έλαπζε ηνπ ιακπηήξα. Ο ελαπζηήξαο ζα είλαη απηνδηαθνπηφκελεο 
ιεηηνπξγίαο, δειαδή κφιηο ηεζεί ππφ ηάζε ζα ηξνθνδνηεί κε πςειή ηάζε ηνλ ιακπηήξα επί 90sec 
θαη κεηά ζα ζέηεη εαπηφλ εθηφο θπθιψκαηνο. Ο ελαπζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν φηαλ  δηαθνπεί  
θαη επαλέιζεη ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ. 
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10.2.4.4 Γηαθιαδσηήξαο 

Κάζε θσηηζηηθφ ζψκα ζα πξέπεη λα θέξεη δηαθιαδσηήξα πνξζειάλεο ζηαζεξά πξνζαξκνζκέλν 
κέζα ζην θέιπθνο. Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο κέζα ζην θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη  λα  
έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηνλ δηαθιαδσηήξα απηφλ, ψζηε κε απιή ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ 
δηαθιαδσηήξα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ην θσηηζηηθφ λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. 

10.2.4.5 Λακπηήξαο 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιακπηήξεο απηνεηδνχο ή ζσιελσηήο κνξθήο ηχπνπ αηκψλ  
λαηξίνπ πςειήο πηέζεσο ηζρχνο 250 W ή 400 W αλάινγα κε ηε κειέηε. 

Ο ιακπηήξαο ζα είλαη δηνξζσκέλνπ θάζκαηνο κε ιπρλνιαβή πνξζειάλεο Δ40, θάιπθα Δ40, 
ηάζεσο ηξνθνδνζίαο 230 V, 50 Hz θαη ζα απνδίδεη θσηεηλή ξνή ηνπιάρηζηνλ 25.000 lumen. Ο 
ειάρηζηνο ρξφλνο δσήο ηνπ ζα είλαη 6.000 ψξεο. 

10.2.4.6 Φσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα είλαη απζηεξψο ηνπ ηχπνπ CUT-OFF ζχκθσλα κε ηελ CIE (1965). Σα 
θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, ζα είλαη ηέηνηα ψζηε ην θσηηζηηθφ ζψκα, 
ηνπνζεηνχκελν ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, λα επηηπγράλεη ηηο 
δεηνχκελεο κέζεο ζηάζκεο θσηηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή ζηα γεληθά 
ηεο ζηνηρεία. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δεηνχκελα απφ ηε κειέηε θσηνηερληθά απνηειέζκαηα είλαη ηα ειάρηζηα 
απνδεθηά, κε αλνρή 5% ζε θάζε κέγεζνο. ε θαλέλα κεκνλσκέλν κέγεζνο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππνιείπεηαη πεξηζζφηεξν απφ 5% απφ ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε κε εμαίξεζε ηνπ δείθηνπ 
ζακβψζεσο, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ πξνδηαγξαθνκέλνπ πέξαλ ηνπ 5%. 

10.2.5 Καιψδηα – σιήλεο – Ζιεθηξηθφ πιηθφ 

Οη ζσιήλεο δηεχιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη απφ PVC, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 100 mm, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 αηκνζθαηξψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηνλ νδηθφ 
θσηηζκφ (Απφθαζε ΔΖ1/0/123ΦΔΚ 177Β/31388). 

Σν ππφγεην  δίθηπν  ζα  θαηαζθεπαζηεί  κε  θαιψδηα  ηχπνπ  J1VV-U  (θαηά  ΔΛΟΣ  843)  δηαηνκήο 
4 x 10 mm

2
 ή κεγαιχηεξεο αλάινγα κε ηε ζρεηηθή κειέηε. 

Ζ ηξνθνδφηεζε θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο νδηθνχ θσηηζκνχ απφ ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, ζα 
γίλεηαη κε έλα θαιψδην δηαηνκήο 3 x 2,5 mm

2
 γηα θάζε βξαρίνλα θσηηζηηθνχ. Κάζε θσηηζηηθφ ηνπ 

ίδηνπ ηζηνχ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ δηαθνξεηηθή θάζε ηνπ ηξηθαζηθνχ θαισδίνπ θαηά ηξφπν ψζηε νη 
θάζεηο ηνπ δηθηχνπ λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ φκνηα θνξηηζκέλεο. Ζ είζνδνο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ 
θαισδίνπ ζηνλ ηζηφ ζα γίλεηαη απφ νπή ζην ζεκέιηφ ηνπ θαη ην θαιψδην ζα ζπλδέεηαη ζην 
αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ. Δληφο ηνπ θξεαηίνπ ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα αθήλεηαη θαιψδην κήθνπο 1m. 

Γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ ζην ππφγεην δίθηπν ζα πξνβιεθζνχλ  πξνθαηαζθεπαζκέλα  
θξεάηηα απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, πάρνπο 10 cm, νπιηζκέλν κε πιέγκα Σ196. Σα 
θξεάηηα ζα έρνπλ ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 40 cm x 40cm x 70cm (βάζνο) θαη ζα θέξνπλ 
ρπηνζηδεξφ θάιπκκα κε ζηεγάλσζε. Ζ έιμε ησλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζχξκα– 
νδεγφ δηαηνκήο 5 mm

2
. 

10.2.6 Γεηψζεηο 

Γηα ηελ γείσζε ηεο εγθαηάζηαζεο νδηθνχ θσηηζκνχ ζα πξνβιεθζεί γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο 
αγσγφο δηαηνκήο 25 mm². 

 
Σν αθξνθηβψηην θάζε ηζηνχ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ αγσγφ γείσζεο κέζσ γπκλνχ ράιθηλνπ 
κνλφθισλνπ αγσγνχ δηαηνκήο 6 mm². 

Οη   πιάθεο   γείσζεο   ζα    θαηαζθεπαζζνχλ    απφ    γαιβαληζκέλε    ιακαξίλα    δηαζηάζεσλ  
500 mm x 1000 mm πάρνπο 3 mm. 
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10.2.7 Ζιηαθφ θσηηζηηθφ ζχζηεκα 

Κάζε ειηαθφ θσηηζηηθφ ζα είλαη απηφλνκν θαη ζα απνηειείηαη απφ: θσηηζηηθφ ζψκα, θσηνβνιηατθφ 
πιαίζην ή ζπζηνηρία πιαηζίσλ, ξπζκηζηή θφξηηζεο, ζπζζσξεπηή ή ζπζηνηρία ζπζζσξεπηψλ θαη 
ππιψλα ζηήξημεο. 

Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα έρεη ηζρχ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ζα 
ιεηηνπξεί κε ηάζε 12 V / 24 V DC. Θα απνηειείηαη απφ ζπζηνηρία LED ππεξπςειήο θσηεηλφηεηαο, 
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη εζηηαθνχο νπηηθνχο θαθνχο γηα ηε δηάρπζε ηνπ θσηφο, αλάινγα ηνπ 
χςνπο εγθαηάζηαζεο. Σα θσηηζηηθά ζαλ έρνπλ δείθηε ρξψκαηνο Ra > 75, ρξφλν έλαπζεο σο 2  
sec, ζπληειεζηή ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 0,99 θαη δηάξθεηα δσήο ηνπιάρηζηνλ 50.000  ψξεο  
ιεηηνπξγίαο. 

Σν θσηνβνιηαίθφ πιαίζην ζα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ 
ειηαθνχ θσηηζηηθνχ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζηηβαξφ πιαίζην αινπκηλίνπ ή άιιν πιηθφ 
αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο. 

Ο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζα ξπζκίδεη ηε θφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή εμαζθαιίδνληαο ηε κέγηζηε 
απφδνζε θαηά ηελ εθθφξηηζε. Θα δηαζέηεη απηφκαηε αλαγλψξηζε ηάζεο, ρακειφ ξεχκα 
απηνθαηαλάισζεο, ζα θαηαγξάθεη ηηο ειεθηξηθέο παξακέηξνπο θαη ηηκέο θαηά ηε θφξηηζε θαη 
εθθφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη ζα ζπγθεληξψλεη ηηο πιεξνθνξίεο ελφο έηνπο. 

Ο ζπζζσξεπηήο ζα είλαη ηερλνινγίαο κνιχβδνπ, θιεηζηνχ ηχπνπ,  ρσξίο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο, 
κε βαιβίδα αζθαιείαο. 

Ο ππιψλαο ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 (EC 3) θαη ηνλ λέν θαλνληζκφ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ΔΚΧ. 

Αλ δελ πξνδηαγξάθεαηη δηαθνξεηηθά ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο κε παξνρή 230 V AC / 50 Hz. 

10.2.8 Φσηηζηηθά ζψκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα εζσηεξηθνχ ρψξνπ ησλ ρψξσλ επεμεξγαζίαο ζα είλαη θζνξηζκνχ 
βηνκεραληθνχ ηχπνπ κε θάιπκκα βαζκνχ ζηεγαλφηεηαο αλάινγεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρψξνπ  
ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ. ε φινπο ηνπο ρψξνπο κε πηζαλή πγξαζία, ζα εγθαηαζηαζνχλ 
θσηηζηηθά ζψκαηα ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ 65. ηνπο ρψξνπο κε πηζαλή παξνπζία αεξίσλ, ζα 
εγθαηαζηαζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ, πξνζηαζίαο ΗΡ 55. Σν ζψκα ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα, θαηά DIN 1623/1624 ειάρηζηνπ πάρνπο 0,5 mm, 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ζε ρξψκα ιεπθφ. Σα θαιχκκαηα ζα είλαη απφ δηαθαλέο πιαζηηθφ πιηθφ 
πςειήο ζεξκηθήο αληνρήο θαη κεραληθήο αληνρήο θαη ζα εθαξκφδνπλ ζε εηδηθφ ειαζηηθφ 
ζηεγαλνπνηεηηθφ παξέκβπζκα. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ζα είλαη θζνξηζκνχ θαη ζα θέξνπλ παξαβνιηθφ 
αληαπγαζηήξα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσηεηλήο ξνήο θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε ή απφ πξναλνδεησκέλν αινπκίλην. Ο αληαπγαζηήξαο δχλαηαη λα είλαη 
εληαίνο κε ην ζψκα ή λα πξνζάπηεηαη ζε απηφ. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα εθάπηνληαη ζηελ  νξνθή  
ή ζα αλαξηψληαη θαηάιιεια απφ απηή. Ζ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 230 V/50 Hz θαη ζα 
δηαζέηνπλ κέζα ζηε βάζε ηνπο ρψξν γηα ειεθηξηθή εμάξηεζε απνηεινχκελε απφ εθθηλεηέο 
(strarters), ππθλσηή δηφξζσζεο ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο, ιπρληνιαβέο βαξεηάο θαηαζθεπήο απφ 
πνξζειάλε, ζηξαγγαιηζηηθά πελία θιεηζηνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην IEC 82, αθξνδέθηεο 
πνξζειάλεο, ζπξκαηψζεηο κε πςειή ζεξκηθή θαη κεραληθή αληνρή κέζα ζε κνλσηηθφ καλδχα 
(καθαξφλη). Αλάινγα κε ηε κειέηε ηα ζψκαηα ζα θέξνπλ έλαλ ή δχν ιακπηήξεο θπιηλδξηθήο 
κνξθήο, ηχπνπ Σ8, ηππνπνηεκέλεο ηζρχνο (18 W, 36 W ή 58 W έθαζηνο). 

 
Σα ζψκαηα ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα θέξνπλ έιαζκα θαη θιέκκα γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ 
γείσζεο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ κε ην κεηαιιηθφ κέξνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

10.2.9 Σνπηθφο θσηηζκφο (πξνβνιείο) 

Ο ηνπηθφο θσηηζκφο (πξνβνιείο) ζα εγθαηαζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ φπνπ 
θξίλεηαη απαξαίηεην θαη ηα θσηηζηηθά ζα έρνπλ ιακπηήξα ησδίλεο, ηζρχνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ πξνβνιέα ησδίλεο ζα απνηεινχληαη απφ: 
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 Κέιπθνο απφ ρπηφ θξάκα αινπκηλίνπ βακκέλν κε εηδηθή ειεθηξνζηαηηθή  θαη  επνμεηδηθή 
βαθή θνχξλνπ κε πηεξχγηα ςχμεο ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Κάηνπηξν παξαβνιηθφ απφ ζθπξήιαην αινπκίλην. 

 Κάιπκκα απφ ππξίκαρν γπαιί αλζεθηηθφ ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο πνπ εθαξκφδεη 
ζηεγαλά ζην θέιπθνο κέζσ θαηαιιήινπ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο γηα  ζηεγαλφηεηα  
βαζκνχ ΗΡ55. 

 ηήξημε κέζσ αξζξσηνχ πιαηζίνπ απφ αινπκίλην πνπ ζπγθξαηείηαη ζην θέιπθνο κε 
αλνμείδσηνπο θνριίεο. 

 Αθξνθηβψηην ζχλδεζεο απφ αινπκίλην κε ηνπο απαηηνχκελνπο ζηππεηνζιίπηεο ηφζν ζην 
θαπάθη, φζν θαη ζην ζεκείν εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ. 

10.2.10 Φσηηζηηθά αζθαιείαο 

Ο θσηηζκφο αζθαιείαο ζα γίλεηαη κε απηφλνκα θσηηζηηθά ιπρληψλ θζνξίνπ ηζρχνο 8 W, πνπ ζα 
εμαζθαιίδνπλ ζε φια ηα ζεκεία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο θαη ηεο εμφδνπ  θηλδχλνπ  ειάρηζηε  
έληαζε θσηηζκνχ 15 lux. Ζ δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ, ζηελ  δηάξθεηα ηεο αιιαγήο απφ κία ελέξγεηα  
ζε άιιε, δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10 sec. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ην ζχζηεκα ηνπ θσηηζκνχ 
αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν θσηηζκφ γηα 1 ½ ψξεο κέζσ ζπζζσξεπηψλ 
μεξνχ ηχπνπ Ni-Cd ηθαλφηεηαο 1,2 V / 1,7 Ah. 

 

10.3 Δκηέλεζη Δργαζιών 

Ζ αθή θαη ε ζβέζε ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ ζα γίλεηαη θεληξηθά απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε θαηάιιειν εκεξνινγηαθφ θαη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ή απφ εληνιή 
θσηνθπηηάξνπ, αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή απηνκαηηζκψλ. Αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά, ε εληνιή αθήο/ζβέζεο ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη ζε θάζε ηνπηθφ πίλαθα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπηθήο ελεξγνπνίεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κέζσ θαηάιιεινπ 
δηαθφπηε, ζχκθσλα κε ηελ ινγηθή Σνπηθνχ ρεηξνθίλεηνπ/Κεληξηθά ρεηξνθίλεηνπ/Απηφκαηνπ 
ειέγρνπ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή Πξνδηαγξαθή. 

 
10.4 Βάζεις ιζηών 

10.4.1.1 Βάζεηο ηζηκεληντζηψλ 

Οη βάζεηο πάθησζεο ησλ ηζηψλ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάζνο), ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20. ην θέληξν ηεο βάζεο ζα ηνπνζεηεζεί 
θαηαθφξπθα ηζηκεληνζσιήλα Φ40cm κε θαηάιιειε πιεπξηθή νπή κε πιαζηηθφ  ζσιήλα  PVC 
Φ110 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο. Ο ρψξνο γχξσ απφ 
ηνλ ηζηκεληνζσιήλα ζα πιεξσζεί κε ζθπξφδεκα C16/20. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ, ν  
ρψξνο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ ηζηκεληνζσιήλα ζα πιεξσζεί κε άκκν κέρξη 0,15 m απφ ηελ 
επηθάλεηα ηεο βάζεσο. Σα ππφινηπα 0,15 m ζα πιεξσζνχλ κε ζθπξφδεκα C16/20. ην  
ζθπξφδεκα ζα ελζσκαησζεί ζηδεξνχο νπιηζκφο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 12 ξάβδνπο Φ15, ηξεηο 
ξάβδνη γηα θάζε αθκή ηεο βάζεσο, θεθακκέλεο θαηά ηξφπν πνπ λα ζπλδένληαη αλά ηξεηο ζε θάζε 
θνξπθή ηεο βάζεσο. 

 
10.4.1.2 Βάζεηο κεηαιιηθψλ ηζηψλ 

Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 1,00 m x 1,00 m x 1,50 m (βάζνο), ζα έρνπλ 
πξνθαηαζθεπαζζεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 θαη ζα είλαη έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε. ηε 
βάζε   θάζε   ηζηνχ   πξνβιέπεηαη    έλα    θξεάηην    ελζσκαησκέλν    ζε    απηήλ    δηαζηάζεσλ 
500 mm x 500 mm κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. Γηα ηε δηέιεπζε (πξνζαγσγή - επηζηξνθή) ηνπ 
θαισδίνπ παξνρήο απφ ην θξεάηην ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ ζα ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα ηεο 
βάζεο ηνπ ηζηνχ δχν ζσιήλεο ηχπνπ Helitlex δηακέηξνπ Φ63. 
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Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα εδξάδεηαη ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ 500 mm x 500 mm θαη πάρνπο 
20 mm θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλνο ζ‟ απηή. Θα θέξεη ηέζζεξα εληζρπηηθά πηεξχγηα ζηήξημεο 
πάρνπο 16 mm, ζρήκαηνο νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ χςνπο 300 mm θαη βάζεο 200 mm. Ζ πιάθα 
έδξαζεο ζα θέξεη θεληξηθή νπή δηακέηξνπ 80 mm γηα ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ 
γείσζεο θαη ηέζζεξηο νπέο ζρήκαηνο έιιεηςεο 30 mm x 60 mm γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζε 
ήινπο θνριίσζεο (κπνπιφληα) δηακέηξνπ 27 mm. 

Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ πνπ παθηψλνληαη ζηε βάζε απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα ζα έρνπλ δηάκεηξν 27 mm θαη ειάρηζην κήθνο κέζα ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα ίζν  
πξνο 800 mm, ζα θαηαιήγνπλ δε ζε ζπείξσκα ζην πάλσ ηνπο άθξν (έμσ απφ ηε βάζε) ζε κήθνο 
150 mm θαιά επεμεξγαζκέλν. Οη ηέζζεξηο θνριίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ κε 
πιεπξέο (κεηαμχ ησλ θέληξσλ ησλ θνριίσλ) ίζεο πξνο 280 mm. Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο  
ζα ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλίεο 30 mm x 30 mm x 30 mm πνπ  ζα  είλαη  
ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζ‟ απηνχο θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην 
θάησ κέξνο ησλ θνριίσλ θαη ρηαζηί ιίγν πξηλ απφ ην ζπείξσκά ηνπο. 

Σν ζχζηεκα ησλ θνριίσλ αγθχξσζεο ζην εθηεζεηκέλν ηνπο ηκήκα θαη επηπιένλ ζε ηκήκα 100 mm 
πνπ βπζίδεηαη ζην ζθπξφδεκα ηεο βάζεο φπσο επίζεο θαη ηα πεξηθφριηα (δχν ζε θάζε θνριία 
αγθχξσζεο) θαη παξεκβιήκαηα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλα κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα (κε ηελ 
πξνβιεπφκελε θπγνθέληξεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν NF E 27-005), κε κέζν πάρνο επέλδπζεο 
(ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 1461-1973 (F) θαη ηελ πξνδηαγξαθή NF A 91-122) ίζν πξνο 375 gr 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πξνζηαηεπφκελεο επηθάλεηαο. 

Ζ ζεκειίσζε θαη ν ηζηφο ζα πξέπεη λα είλαη  θαηάιιεια ππνινγηζκέλα ψζηε λα παξαιακβάλνπλ  
ηα θνξηία ιφγσ αλέκνπ θαη ηδίνπ βάξνπο. 

10.4.2 Καισδηψζεηο 

Σν ειεθηξηθφ δίθηπν απφ θάζε ειεθηξηθφ πίλαθα ηξνθνδνζίαο κέρξη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ 
ηξνθνδνηεί ζα είλαη ππφγεην θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ κνλνπνιηθή απηφκαηε αζθάιεηα ή 
αζθάιεηεο. Σα ππφγεηα θαιψδηα ζα πξνζηαηεχνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο κέζα ζε ζσιήλεο. 

Οη ζσιήλεο δηεχιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε βάζνο πεξίπνπ 70 cm.  ε 
πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε κεραληθή αληνρή ησλ ζσιήλσλ (ιφγσ αηηηνινγεκέλσλ 
εηδηθψλ ζπλζεθψλ) ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ζα θαηαζθεπάδεηαη  κε  γαιβαληζκέλνπο 
ζηδεξνζσιήλεο ηχπνπ ISO MEDIUM - Πξάζηλε εηηθέηα δηακέηξνπ 65 mm  ή/θαη  ζα εγθηβσηίδεηαη 
ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο θαισδίσλ ζε γέθπξα ην δίθηπν ζα θαηαζθεπάδεηαη κε 
γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο δηακέηξνπ 65 mm πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηα πάρε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ ηεο γέθπξαο. Οη ζσιήλεο απηνί ζα έρνπλ δηαθιαδψζεηο πξνο ηα θσηηζηηθά ζψκαηα  
ζε ζέζεηο εηδηθψλ κεηαιιηθψλ θξεαηίσλ. Οκνηα, ζηνπο αξκνχο δηαζηνιήο ηεο γέθπξαο ζα 
θαηαζθεπάδνληαη εηδηθά κεηαιιηθά θξεάηηα δηακέηξνπ 150 mm κε δηάηαμε παξαιαβήο ησλ 
ζπζηνιψλ/δηαζηνιψλ. 

ηηο δηαβάζεηο ησλ δξφκσλ ζα πξνβιέπεηαη πάληνηε έλαο επηπιένλ ζσιήλαο,  δηέιεπζεο  
θαισδίνπ νδηθνχ θσηηζκνχ νη δε ζσιήλεο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξνζηαηεχνληαη κε 
εγθηβσηηζκφ ηνπο κέζα ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ απηψλ ζα θαηαιήγνπλ 
πάληα ζε θξεάηην θαισδίσλ. 

 
ε θάζε ζσιήλα ζα ηνπνζεηείηαη έλα κφλν θαιψδην νδηθνχ θσηηζκνχ. Ο γπκλφο αγσγφο γείσζεο 
ηξέρεη εθηφο ηνπ ζσιήλα επί θπζηθνχ εδάθνπο γηα θαιχηεξν επίπεδν γεηψζεσο ηνπ δηθηχνπ. 

Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ ζα γίλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα αθξνθηβψηηα ησλ ηζηψλ, 
δειαδή ην θαιψδην ζα κπαίλεη ζε θάζε ηζηφ, ζα ζπλδέεηαη ζην αθξνθηβψηην θαη ζα βγαίλεη γηα ηελ 
ηξνθνδνζία ηνπ επφκελνπ ηζηνχ. Γηαθιαδψζεηο εθηφο ηνπ ηζηνχ απαγνξεχνληαη. 

Μέζα ζην θξεάηην πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηε βάζε θάζε ηζηνχ, ζα αθήλεηαη κήθνο θαισδίνπ 
ηνπιάρηζηνλ 1,0 m. 
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Σεύτος 5. Γενικές Προδιαγραθές 

Σεχρνο 5.3. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Ζιεθηξνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

Σν θαιψδην παξνρήο πνπ εηζέξρεηαη ζην θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη λα ζπγθξαηείηαη κε ζθηγθηήξα 
(πεξηιαίκην) ψζηε λα κελ θαηαπνλείηαη ν αθξνδέθηεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη λα κελ  
ππάξρεη θίλδπλνο ραιαξψζεσο ηεο ζπζθίγμεσο ηνπ παξνρεηεπηηθνχ  θαισδίνπ  ζε  πεξίπησζε 
πνπ ηεληψλεηαη ην θαιψδην. 

Έλα θξεάηην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπάδεηαη ζηελ πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε θάζε 
ηζηνχ ελζσκαησκέλν ζε απηή, δηαζηάζεσλ 500 mm x 500 mm, κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα. 
Μεκνλσκέλα θξεάηηα πξνβιέπνληαη ζηηο δηειεχζεηο δξφκσλ, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξψηνπ 
θσηηζηηθνχ ζψκαηνο ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο θηι. δηαζηάζεσλ 600 mm x 600 mm κε 
ρπηνζηδεξφ θάιπκα βαξέσο ηχπνπ. 

10.4.3 Γεηψζεηο 

Ο αγσγφο γείσζεο ζα εγθαηαζηαζεί κέζα ζην έδαθνο θαη ζα νδεχεη παξάιιεια κε ην ηξνθνδνηηθφ 
θαιψδην ησλ ηζηψλ. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο νδηθνχ θσηηζκνχ κε ηνλ αγσγφ γείσζεο θάζε 
αθξνθηβσηίνπ ζα γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ γαιβαληζκέλσλ  ζθηγθηήξσλ  κέζα  ζην 
θξεάηην ηεο βάζεο ηνπ ζηδεξντζηνχ, απφ φπνπ πεξλάεη θαη ν αγσγφο γείσζεο. 

Ο αγσγφο γείσζεο γηα θάζε ηξνθνδνηηθή γξακκή ζα μεθηλά απφ ηνλ πίλαθα ηξνθνδφηεζεο θάζε 
γξακκήο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ. ην άιιν άθξν ζα ζπλδέεηαη κε  κία πιάθα γείσζεο ζην ηέινο  
θάζε ηξνθνδνηηθήο γξακκήο. 

Οη πιάθεο γείσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηαθφξπθα κέζα ζην έδαθνο ζε βάζνο 1,0 m. Οη αγσγνί 
γεηψζεσο ζα ζπλδένληαη κε ηηο πιάθεο γεηψζεσο δηεξρφκελνη θαηά ηε δηαγψλην απηψλ κε 
κνιπβδνθαζζηηεξνθφιιεζε θαη ζα βηδψλνληαη ζην άθξν απηψλ  κε  νξεηράιθηλν ζθηθηήξα 5/16in  
γηα κεραληθή ζπγθξάηεζε ηνπ αγσγνχ ζηελ πιάθα γεηψζεσο. Οη κεηαιιηθέο πιάθεο γεηψζεσο 
ηνπνζεηνχληαη θαηαθφξπθα ζε φξπγκα βάζνπο κεγαιχηεξνπ ηνπ 1,50 m θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ 
απφ 1,00 m. Ζ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο γίλεηαη κε άκκν ζαιάζζεο ή πνηακίζηα (πνηέ ληακαξίζηα) 
αλαθαηεκέλε κε θνζθηληζκέλν ρψκα απφ ηελ εθζθαθή θαη ςειή θαξβνπλφζθνλε. Σαπηφρξνλα 
γίλεηαη βξέμηκν θαη ζπκπίεζε ηνπ επηρψκαηνο. 
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ελ. 1 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

α/α 
 

ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωςς ενότητα 

εργασιών)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 

 

Φπζηθό Μέξνο 1. Νέα κνλάδα 
πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε 
ηελ πθηζηάκελε 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

105.000,00 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

120.000,00 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

45.000,00 

 
 

270.000,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 

 

 
Φπζηθό Μέξνο 2. Γηάηαμε 
κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

90.000,00 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

110.000,00 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

45.000,00 

 
 

245.000,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3. 

 

 
Φπζηθό Μέξνο 3. Μεηξεηήο 
παξνρήο 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

15.000,00 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

15.000,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

30.000,00 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4. 

 
 

Φπζηθό Μέξνο 4. Μνλάδα 
βηνεπηινγήο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
30.000,00 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
25.000,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
55.000,00 

 
Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
240.000,00 

 
270.000,00 

 
90.000,00 600.000,00 

 
ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
240.000,00 

 
270.000,00 

 
90.000,00 600.000,00 
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α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωςς ενότητα 

εργασιών)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Φπζηθό Μέξνο 5. Φξεάηηα 
κεξηζκνύ βηνινγηθνύ 
αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεωλ – 
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο 
θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
60.000,00 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
60.000,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
120.000,00 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6. 

Φπζηθό Μέξνο 6. Μνλάδεο 
απνθωζθόξωζεο - 
απνληηξνπνίζεο - αεξηζκνύ - 
Παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε 
κνλάδα αεξηζκνύ - Κηίξην 
θπζεηήξωλ 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
310.000,00 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
300.000,00 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
120.000,00 

 

 
730.000,00 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7. 

 

Φπζηθό Μέξνο 7. Μνλάδα 
δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
160.000,00 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
160.000,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
320.000,00 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8. 

 
Φπζηθό Μέξνο 8. Μνλάδα 
απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο 
ηιύνο 

 

 
1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6311 40% 
ΤΓΡ 6329 40% 

 

 
100.000,00 

 
ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 
210.000,00 

 
ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 
70.000,00 

 

 
380.000,00 

 
Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
870.000,00 

 
1.000.000,00 

 
280.000,00 2.150.000,00 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σεύτος 6.1. Προϋπολογισμός Μελέτης 

ελ. 3 

 

 

 
 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωςς ενότητα 

εργασιών)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 

ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
  

870.000,00 
 

1.000.000,00 
 

280.000,00 2.150.000,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9. 

 

Φπζηθό Μέξνο 9. Μνλάδα 
απνιύκαλζεο 

 
 

1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 

ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

80.000,00 

ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 40% 
ΗΛΜ 81 30% 

 
 

90.000.00 

ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 40% 
ΗΛΜ 81 30% 

 
 

45.000,00 

 
 

215.000,00 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Φπζηθό Μέξνο 10. Φξεάηην 
Δμόδνπ - Πξνζζήθε ζηνκίωλ ζην 
δηαρπηήξα ηνπ πθηζηάκελνπ 
ππνζαιάζζηνπ αγωγνύ  

 

1 

 

- 

 

- 

 

ΗΛΜ 05 20% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 34 30% 

 

50.000.00 

 

- 

 

- 

 

50.000,00 

 

ΑΡΘΡΟ 11. 

 
Φπζηθό Μέξνο 11. Κηίξην 
ελέξγεηαο - Γηαλνκή ελέξγεηαο 

 

1 

ΟΙΚ 3214 25% 
ΟΙΚ 3873 25% 
ΟΙΚ 7934 25% 
ΟΙΚ 7786.1 25% 

 

80.000,00 

ΗΛΜ 58 10% 
ΗΛΜ 47 70% 
ΗΛΜ 59 10% 
ΗΛΜ 86 10% 

 

140.000,00 

 

- 

 

- 

 

220.000,00 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12. 

 
 

Φπζηθό Μέξνο 12. Αγωγνί 
ιπκάηωλ θαη ηιύνο 

 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 30% 
ΤΓΡ 6711.7 30% 
ΤΓΡ 6620.1 20% 
ΤΓΡ 6620.3 20% 

 

 
110.000,00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
110.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 13. 

Φπζηθό Μέξνο 13. Όξγαλα 
κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ - 
Δξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 100% 

 
10.000,00 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
40.000,00 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
20.000,00 

 
70.000,00 

  

Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

   

1.150.000,00 

  

1.320.000,00 

  

345.000,00 
 

2.815.000,00 

 
ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
1.150.000,00 

 
1.320.000,00 

 
345.000,00 2.815.000,00 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σεύτος 6.1. Προϋπολογισμός Μελέτης 

ελ. 4 

 

 

 
 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωςς ενότητα 

εργασιών)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ  ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14. 

Φπζηθό Μέξνο 14. Αλαδηάηαμε 
ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ- 
κνλάδωλ, ειεθηξνθωηηζκνύ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 

1 

 

ΤΓΡ 6053 100% 

 

40.000,00 

 

ΗΛΜ 47 70% 
ΗΛΜ 59 10% 
ΗΛΜ 52 20% 

 

40.000,00 

 

- 

 

- 

 

80.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 15. 

 
Φπζηθό Μέξνο 15. Αλαδηάηαμε 
πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ 

 
1 

 
- 

 
- 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
140.000,00 

 
- 

 
- 

 
140.000,00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. 

 

Φπζηθό Μέξνο 16. : Γίθηπν 
νδνπνηίαο - δηακόξθωζε 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ - δίθηπα 
νκβξίωλ, ζηξαγγηδίωλ, 
βηνκεραληθνύ λεξνύ 

 

 

1 

ΤΓΡ 6053 20% 
ΤΓΡ 6711.7 10% 
ΤΓΡ 6620.1  25% 
ΟΓΟ-4521.Β 20% 
ΟΙΚ 3214 15% 
ΟΙΚ 7786.1   10% 

 

 

90.000,00 

 

 
ΗΛΜ 85 50% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 

70.000,00 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

160.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 17. 

Φπζηθό Μέξνο 17. 12-κελε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ηεο ΔΔΛ από ηνλ 
Αλάδνρν 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 100% 

 
50.000,00 

 

ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 80% 

 
50.000,00 

 

ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 80% 

 
60.000,00 

 
160.000,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 
(σε μεταυορά) 

1.330.000,00 1.620.000,00 405.000,00 3.355.000,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 
(από μεταυορά) 

 
1.330.000,00 

 
1.620.000,00 

 
405.000,00 

 
3.355.000,00 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σεύτος 6.1. Προϋπολογισμός Μελέτης 

ελ. 5 

 

 

 
 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωςς ενότητα 

εργασιών)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ  ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

ΓΔ&ΟΔ 18% 239.400,00 291.600,00 72.900,00 603.900,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2 1.569.400,00 1.911.600,00 477.900,00 3.958.900,00 

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15% ηνπ 2) 235.410,00 286.740,00 71.685,00 593.835,00 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3 1.804.810,00 2.198.340,00 549.585,00 4.552.735,00 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

4.552.735,00 

 

εκείωζε: 
Η ακνηβή ηεο Μειέηεο Πξνζθνξάο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε αλεγκέλεο ηηκέο ζε όια ηα άξζξα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

 
Κάρσστος Νοέμβριος 2018 

    

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γ/ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
  

 

 

 

 

________________ 

Παληέξεο Νηθόιανο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

 

 

 

_________________ 

Ξπλνγαιάο Ιωάλλεο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

 

 

 

 

 
               _____________________ 
                Βαρελάς Κωνσταντίνος 

                Ηλεκτρολόγος Μητανικός ΣΔ 

 

  

 
   

 
 

    
 



 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ 
ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚ- 

ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σαρ. Δ/λζε: Ισάλλε Κόηζηθα & Ειιήλσλ 
Ακεξηθήο, Κάξπζηνο, Εύβνηα 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
ΕΠΙΦ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 : 4.393.287,50   

ΑΣΑ: 120.900,00 

ΑΠΕ : 38.547,50  

 

Κ.Α.  63.7341.06 

Σ.Κ. 34 001   

Σει.: 22243-50001   

Fax.: 22240-23666 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.552.735,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
   

   
 

 

 

 

 

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 
 
 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κάξπζηνο, 2018



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 1 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ............................................................................................................................ 2 

Β. ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ ..................................................................... 6 
ΑΡΘΡΟ 11.. Φπζηθό Μέξνο 11:: Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε .........................6 

ΑΡΘΡΟ 22.. Φπζηθό Μέξνο 22:: .. Δηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάησλ ......................................................................6 

ΑΡΘΡΟ 33.. Φπζηθό Μέξνο 33:: Μεηξεηήο παξνρήο ..............................................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 44.. Φπζηθό Μέξνο 44:: Μνλάδα βηνεπηινγήο ...........................................................................................7 

ΑΡΘΡΟ 55.. Φπζηθό Μέξνο 55:: Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεσλ – Αληιηνζηάζην 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο .....................................................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 66.. Φπζηθό Μέξνο 66:: Μνλάδεο απνθσζθόξσζεο- απνληηξνπνίεζεο αεξηζκνύ -- παξεκβάζεηο ζηελ 
πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ -- θηίξην θπζεηήξσλ .................................................................................................8 

ΑΡΘΡΟ 77.. Φπζηθό Μέξνο 77:: Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ...................................................................9 

ΑΡΘΡΟ 88.. Φπζηθό Μέξνο 88:: Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο ηιύνο ....................................................9 

ΑΡΘΡΟ 99.. Φπζηθό Μέξνο 99:: Μνλάδα απνιύκαλζεο ..................................................................................... 10 

ΑΡΘΡΟ 1100.. Φπζηθό Μέξνο 1100:: Φξεάηην εμόδνπ .............................................................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1111.. Φπζηθό Μέξνο 1111:: Κηίξην ελέξγεηαο -- δηαλνκή ελέξγεηαο .............................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1122.. Φπζηθό Μέξνο 1122:: Αγσγνί ιπκάησλ θαη ηιύνο .............................................................................. 11 

ΑΡΘΡΟ 1133.. Φπζηθό Μέξνο 1133:: Όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ -- εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο .......................... 12 

ΑΡΘΡΟ 1144.. Φπζηθό Μέξνο 1144:: Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίσλ- κνλάδσλ, ειεθηξνθσηηζκνύ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ .......................................................................................................................................... 12 

ΑΡΘΡΟ 1155.. Φπζηθό Μέξνο 1155:: Αλαδηάηαμε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Ειέγρνπ .................................................. 12 

ΑΡΘΡΟ 1166.. Φπζηθό Μέξνο 1166:: Δίθηπν νδνπνηίαο -- δηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ -- δίθηπα νκβξίσλ, 
ζηξαγγηδίσλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ ........................................................................................................................ 13 

ΑΡΘΡΟ 1177.. Φπζηθό Μέξνο 1177:: 1122--κκεελλεε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο ΕΕΛ από ηνλ Αλάδνρν .. 14 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 2 

 

 

 

 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σα πεξηερόκελα ηνπ παξόληνο Σεύρνπο αλαθέξνληαη ζηηο θαη' απνθνπή ηηκέο ησλ επηκέξνπο 
Άξζξσλ ηνπ Έξγνπ. Κάζε Άξζξν πεξηιακβάλεη όια ηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη όιν ηνλ 
εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκό. Οη θαησηέξσ ηηκέο ησλ θαη’ απνθνπή ηκεκάησλ έρνπλ ππνινγηζζεί 
θαηόπηλ πξνκεηξήζεσλ ησλ εξγαζηώλ ζηηο νπνίεο ζπληίζεηαη ην θάζε Φπζηθό Μέξνο θαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εγθεθξηκέλεο ηηκέο εξγαζηώλ θαη πιηθώλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ. 

2. Η πεξηγξαθή ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε Άξζξν έξγσλ ζηε παξνύζα αλάιπζε θαη ζην Σεύρνο 
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ζπλνπηηθή θαη όρη εμαληιεηηθή. Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζηηο αληίζηνηρεο 
δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη 
εμνπιηζκόο γηα ηελ πνηνηηθή, άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
έξγσλ, έζησ θαη εάλ απηά δελ κλεκνλεύνληαη ξεηά ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

3. Σα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπιεξώλνληαη από απόςεσο πεξηγξαθήο ησλ πξνο εθηέιεζε 
εξγαζηώλ, πνηόηεηνο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, δνθηκαζηώλ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, επηκέηξεζεο θαη 
πιεξσκήο θηι., από ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
ηηο Εηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Κάζε Άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ Εηδηθή Πξνδηαγξαθή λνείηαη όηη απνηειεί έλα εληαίν ζύλνιν 
ζπκπιεξσκαηηθό ή δηεπθξηληζηηθό ην έλα ηνπ άιινπ. Άιισζηε ην Σηκνιόγην έρεη εθαξκνγή ζε 
ζπλδπαζκό θαη κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε (Δηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, θηι.) θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο 

4. ην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο θάζε Άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ λνείηαη όηη έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «θαη θαηά 
ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή – Εηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ» 

5. Η ηηκή θάζε Άξζξνπ δηαθξίλεηαη ζε ηηκή έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ, ηηκή ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εξγαζηώλ θαη ηηκή έξγσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Οη ζσιελώζεηο πεδίνπ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο 
ζεσξνύληαη έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ. Οη ζσιελώζεηο εληόο αληιηνζηαζίσλ θαη θηηξηαθώλ έξγσλ 
ζεσξνύληαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 

6. ηα θνλδύιηα «Ηιεθηξνκεραλνινγηθά Έξγα» ησλ δηαθόξσλ Άξζξσλ πεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζύλδεζε ηνπ εμνπιηζκνύ από ηνλ αληίζηνηρν ηνπηθό πίλαθα, θαζώο επίζεο θαη 
όια ηα ζπζηήκαηα απηόκαηεο ιεηηνπξγίαο. Αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά δελ πεξηιακβάλνληαη ην θέληξν 
ειέγρνπ, ν απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο, ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο θαη ηα αζζελή δίθηπα 
πεδίνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε 
εηδηθά Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

7. ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα ην όθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηα γεληθά 
έμνδα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε δέθα νθηώ επί ηνηο εθαηό (18%) θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν 
επί ηεο αμίαο όισλ ησλ εξγαζηώλ. Επίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απξόβιεπηεο δαπάλεο πνπ 
νξίδνληαη ζε

1
 δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

8. Η δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Εθαξκνγήο από ηνλ Αλάδνρν είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 
επί κέξνπο άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, όπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηπρόλ 
γεσηερληθέο έξεπλεο, πξόζζεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο θηι. 

9. ε ηδηαίηεξν Άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ 12κελε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ θαη' απνθνπή ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα 
θάζε είδνπο ρεκηθέο αλαιύζεηο, ζπληεξήζεηο ησλ κνλάδσλ θηι, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

10. ηηο θαη’απνθνπή ηηκέο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, πεξηιακβάλνληαη: 

 
 

 
 

1 ή 9% αληηζηνίρσο 
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10.1 Όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ Φπζηθνύ 
Μέξνπο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο, ησλ ηεπρώλ θαη 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

10.2 Σηο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζύλδεζε όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηέινο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ δνθηκώλ, ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο νινθιήξσζεο, ζύκθσλα 
κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

10.3 «Κάζε δαπάλε γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 

11. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 
ηνπ όξνπ «θάζε δαπάλε») νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ 
ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ: 

11.1 Δαπάλεο γηα θάζε είδνπο θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα κεηαθνξάο, ηέιε, εηζθνξέο, θξαηήζεηο 
ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή ηξίησλ, πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο γηα έξγα Δεκνζίσλ 
Επελδύζεσλ. 

11.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηόπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο θύιαμεο, 
επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο όισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθώλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ, 
ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε όιεο ηηο 
απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, ρακέλνπο ρξόλνπο κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο 
κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντόλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ 
ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο απόξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νπνησλδήπνηε 
πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ, θαζώο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

11.3 Δαπάλεο πξνκήζεηαο, δνθηκώλ ζην εξγνζηάζην, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, ζπλαξκνιόγεζεο, 
ελζσκάησζεο ζηα έξγα, ζηεξέσζεο, βαθήο (αλ απαηηείηαη) θαη δνθηκώλ επί ηόπνπ ησλ έξγσλ όινπ 
ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκό απηό πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη απαξαίηεηεο 
εθεδξηθέο κνλάδεο γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε, ζε πεξίπησζε ζπλεζηζκέλεο βιάβεο, ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

11.4 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 
άιινπο εκεδαπνύο ή / θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θηι., όπσο απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε) θηι., δώξσλ ενξηώλ, επηδόκαηνο αδείαο θηι. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη 
δηεπζύλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή όρη πξνζσπηθνύ ησλ γξαθείσλ, 
εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θηι. εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν ηνπ 
έξγνπ ή άιινπ (εληόο θαη εθηόο ηεο Ειιάδνο). 

11.5 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο εμεύξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, 
νξγάλσζε, δηαξξύζκηζε θηι. ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνύο, ηηο παξνρέο 
λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ θαη ινηπώλ επθνιηώλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ 
εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ. 

11.6 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ, θαζώο θαη νη 
δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 

11.7 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ, όηαλ ηνύην 
πξνβιέπεηαη, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

11.8 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινύ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ εμαζθάιηζεο ηνπ 
αλαγθαίνπ ρώξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ έξγσλ εμνπιηζκνύ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ, 
εξγαζίαο, βνεζεηηθώλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θηι., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
δαπαλώλ θνξηνεθθνξηώζεσλ θαη κεηαθνξώλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε 
ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, ησλ δαπαλώλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 
ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 
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11.9 Δαπάλεο ηθξησκάησλ θαη βνεζεηηθώλ γεληθά θαηαζθεπώλ θαζώο επίζεο θαη νη δαπάλεο γηα ηε 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο, ησλ νδώλ πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη ηηο πεγέο 
ιήςεο πιηθώλ. 

11.10 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξώλ, κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνύ 
εγθαηαζηάζεσλ θηι.) θαζώο θαη όιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηα πκβαηηθά 
Σεύρε. 

11.11 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή 
δαπαλώλ πξόιεςεο βιαβώλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

11.12 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ησλ δνθηκώλ όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο. Επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ 
Αλαδόρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία 
πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο, θηι.) 

11.13 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθόκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ, πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζώκαηα, ε 
κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιόγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θύιαμε θαη ε αζθάιηζε απηώλ, ε επηβάξπλζε ιόγσ 
απόζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (όπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε 
απηώλ καδί κε ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, 
ηα απαηηνύκελα θαύζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θηι. 

11.14 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο 
πξνζσξηλέο απνζέζεηο, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθώλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θηι. καδί 
κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθώλ, ώζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ. 

11.15 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απόδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνύ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ιόγσ ησλ 
εκπνδίσλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θηι. θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκόδηνη γηα απηά ηα εκπόδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΣΕ, 
ΕΤΔΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), όπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά 
θάζεηο από ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ιόγσ ησλ δπζρεξεηώλ πνπ ζα 
πξνθύςνπλ από ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο 
ηνπ θνηλνύ γεληθά). 

11.16 Οη δαπάλεο πξόζζεησλ εξγαζηώλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε 
παξαθώιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ 
γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδόκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

11.17 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηώλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιώζεσλ, αλαπαζζαιώζεσλ 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθώλ αζθαιεηώλ (REPERS) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηώλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηνπ παξόληνο 
Σηκνινγίνπ θαη ηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο, ε ζύληαμε θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο, εληνπηζκνύ θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηώπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 
ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη 
νξίδνληεο, πθηζηάκελα δίθηπα, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη γεληθόηεξα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

11.18 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπσο ππαξρόλησλ ηερληθώλ 
έξγσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε 
επηκεηξεηηθώλ ζηνηρείσλ από θνηλνύ κε ηνλ Επηβιέπνληα Μεραληθό θαη ε ζύληαμε (από ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκόδην 
έιεγρν. Επίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηόπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή. 

11.19 Οη δαπάλεο ζύληαμεο ζρεδίσλ θηι. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ δηθηύσλ, ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζώο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ 
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ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο Οξγαληζκνύο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.20 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο, νη δαπάλεο άληιεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
όισλ ησλ επηθαλεηαθώλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξώλ, θαη νη δαπάλεο αληηζηεξίμεσλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ ππόςε έξγσλ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα Άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ 

11.21 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ε εθηύπσζε πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ, γηα ην θνηλό, κε 
ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν. 

11.22 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρώξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνύ θαη 
απαιιαγκέλνπ από μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντόληα εθζθαθώλ θιπ θαη ε απόδνζε, κεηά 
ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρώξνπ θαζαξνύ θαη ειεύζεξνπ από νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη 
εκπόδηα. 

11.23 Οη δαπάλεο γηα δηθαηώκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζόδσλ, επξεζηηερληώλ εθεπξέζεσλ 
θηι. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

11.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξόζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ 
ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηώλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ 
απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

11.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο όζσλ δηθηύσλ δηέξρνληαη από ηνλ ρώξν 
ή επεξεάδνληαη από ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρόλ 
πξνβιεκάησλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, 
ηόζν αζηηθά όζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

11.26 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

11.27 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο 
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

11.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκώλ ή νπώλ ζηα ηνηρώκαηα πθηζηάκελσλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ, θξεαηίσλ 
αγσγώλ ή ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηελ ζύλδεζε αγσγώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά, εθηόο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.29 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξόλν εγγύεζεο. 

11.30 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ Μεηξώνπ ηνπ έξγνπ. 

11.31 Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Τπεξεζίαο. 

11.32 Οη δαπάλεο γηα ηνλ ηειηθό θαζαξηζκό ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ πξηλ ηελ παξάδνζε 
ηνπ πξνο ρξήζε. 

11.33 Οη δαπάλεο γηα ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγνπζώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

11.34 Οη ηπρόλ επηβαξύλζεηο από ηνλ εηδηθό ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

11.35 Όιεο νη ππόινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. 

12.
2 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί εληόο ηεο πθηζηάκελεο Εγθαηάζηαζεο Επεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καξύζηνπ, ε 
νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ κε 
ηξόπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη, δηαθόπηεη, δπζρεξαίλεη, επηβαξύλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πθηζηάκελνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο επηβαξύλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ, 
πνπ ηπρόλ πξνθιεζνύλ. 

 
 
 
 
 

 

2 Η παξάγξαθνο απηή ηίζεηαη ζηε πεξίπησζε επέθηαζεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 6 

 

 

 

 

Β. ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 11.. Φπζηθό Μέξνο 11:: Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε ηελ 
πθηζηάκελε 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ 
αθνξνύλ ηηο παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζόδνπ θαη ηελ πθηζηάκελε κνλάδα εζράξσζεο- 
εμάκκσζεο θαζώο θαη ηε λέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή), όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζόδνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηπρόλ 
απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ (π.ρ. ζπξνθξάγκαηα) 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, πιήξνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνιν-γηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ πξνεπεμεξγαζίαο: compact ζύζηεκα εζράξσζεο - εμάκκσζεο - 
απνιίπαλζεο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο, θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ 
ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο ιπκάησλ, αέξα θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθό πιηθό, ηα 
ζπξνθξάγκαηα θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, ηνπ θξεαηίνπ εηζόδνπ (ε 
θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζύλδεζε από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη παξεκβάζεηο ζηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα 
ιεηηνπξγνύλ σο εθεδξεία ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο 

 Οη απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζύλδεζεο ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο κε ηελ πθηζηάκελε 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 105.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 120.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 22.. Φπζηθό Μέξνο 22:: .. Γηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο ησλ βνζξνιπκάησλ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ κνλάδαο βνζξνιπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ: ζύζηεκα εζράξσζεο 
- εμάκκσζεο - απνιίπαλζεο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 
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 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο πξναεξηζκνύ βνζξνιπκάησλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο δεμακελήο βνζξνιπκάησλ: ζύζηεκα πξναεξηζκνύ, αληιίεο 
βνζξνιπκάησλ θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό 
ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο βνζξνιπκάησλ, αέξα θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθό πιηθό θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ βνζξνιπκάησλ (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ 
ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο 
ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη ηπρόλ παξεκβάζεηο ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο βνζξνιπκάησλ 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 110.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 33.. Φπζηθό Μέξνο 33:: Μεηξεηήο παξνρήο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
λένπ κεηξεηή παξνρήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θαλαιηνύ θαη ηεο ζηέλσζεο ηνπ λένπ κεηξεηή 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο, κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε θαη ηνλ απηνκαηηζκό 
ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 15.000,00 

(νινγξάθσο): Δεθαπέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 15.000,00 

(νινγξάθσο): Δεθαπέληε ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44.. Φπζηθό Μέξνο 44:: Μνλάδα βηνεπηινγήο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο βηνεπηινγήο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο βηνεπηινγήο κηθξννξγαληζκώλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηε λέα δεμακελή βηνεπηινγήο: ζπζηήκαηα αλάκημεο θηι., κε ηελ 
ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 8 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 30.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηάληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 25.000,00 

(νινγξάθσο): Είθνζη πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 55.. Φπζηθό Μέξνο 55:: Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη 
θαζηδήζεωλ – Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ησλ 
λέσλ θξεαηίσλ κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη κνλάδαο θαζίδεζεο θαζώο θαη ην λέν αληιηνζηάζην 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ δηαλνκήο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηα θξεάηηα δηαλνκήο: ζπξνθξάγκαηα απνκόλσζεο θηι. 

 Η θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνύ κέξνπο ηνπ λένπ αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζην λέν αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο: αληιίεο 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη 
ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιύνο κε όια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό πιηθό, δηθιείδεο 
θηι. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66.. Φπζηθό Μέξνο 66:: Μνλάδεο απνθωζθόξωζεο- απνληηξνπνίεζεο 
αεξηζκνύ -- παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ -- θηίξην θπζεηήξωλ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή αεξηζκνύ (αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ησλ λέσλ δεμακελώλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ θαη απνληηξνπνίεζεο 
θαζώο θαη ηεο λέαο δεμακελήο αεξηζκνύ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζηνπο βηνινγηθνύο αληηδξαζηήξεο: ζπζηήκαηα αλάκημεο, ζπζηήκαηα 
αεξηζκνύ, αληιίεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο, ππεξρεηιηζηέο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από 
ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 9 

 

 

 

 Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξίνπ θπζεηήξσλ 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 310.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηαθόζηεο δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 300.000,00 

(νινγξάθσο): Σξηαθόζηεο ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 120.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 77.. Φπζηθό Μέξνο 77:: Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά 
θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή θαζίδεζεο (αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο θαζίδεζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ: ζπξνθξάγκαηα 
απνκόλσζεο, ζαξσηέο θαζίδεζεο, ζπζηήκαηα απαγσγήο επηπιεόλησλ, ππεξρεηιηζηέο θαη θξάγκαηα 
εξεκίαο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 160.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 160.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

ΑΡΘΡΟ 88.. Φπζηθό Μέξνο 88:: Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο ηιύνο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεξίζζεηαο ηιύνο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Ο εμνπιηζκόο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο: αλαδεπηήξεο/ζύζηεκα αεξηζκνύ θηι. κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Ο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο: αληιίεο ηξνθνδόηεζεο, ζπγθξνηήκαηα πάρπλζεο 
/αθπδάησζεο, δηαηάμεηο απνκάθξπλζεο αθπδαησκέλεο ηιύνο, ζπγθξόηεκα πξνεηνηκαζίαο 
πνιπειεθηξνιύηε, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θηι. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη 
ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ 
ζπιινγήο ηνπ δύζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απόζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο 
ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 10 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 100.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηό ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 210.000,00 

(νινγξάθσο): Δηαθόζηεο δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 70.000,00 

(νινγξάθσο): Εβδνκήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 99.. Φπζηθό Μέξνο 99:: Μνλάδα απνιύκαλζεο 
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
επέθηαζε θαη αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο απνιύκαλζεο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο ρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ απνρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή νηθίζθνπ απνιύκαλζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκόο) 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ρισξίσζεο/απνρισξίσζεο: δνρεία απνζή- 
θεπζεο δηαιύκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο, αλαδεπηήξαο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ 
ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο δηαθίλεζεο ρισξησηηθνύ θαη απνρισξησηηθνύ κέζνπ θηι. κε όια ηα εμαξηήκαηα θαη 
δηαθνπηηθό πιηθό θηι. 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνύ ρεκηθήο απνθσζθόξσζεο: δνρεία απνζήθεπζεο 
δηαιύκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνλ ηνπηθό πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκό ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 80.000,00 

(νινγξάθσο): Ογδόληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 45.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα πέληε ρηιηάδεο Επξώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 11 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1100.. Φπζηθό Μέξνο 1100:: Φξεάηην εμόδνπ - Πξνζζήθε ζηνκίωλ ζην δηαρπηήξα 
ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζαιάζζηνπ αγωγνύ  
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ εμόδνπ θαζώο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζηνκίσλ δηάρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
ππνζαιάζζηνπ αγσγνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1111.. Φπζηθό Μέξνο 1111:: Κηίξην ελέξγεηαο -- δηαλνκή ελέξγεηαο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δηαλνκήο ελέξγεηαο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν λέν θηίξην ππνζηαζκνύ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (εμαεξηζκόο, θσηηζκόο θηι.) 

 Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο, ν κεηαζρεκαηηζηήο, ν γεληθόο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, ην 
ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο, νη θαισδηώζεηο εληόο ηνπ ππνζηαζκνύ θηι. 

 Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο 

 Oη θαισδηώζεηο ηξνθνδόηεζεο ησλ ηνπηθώλ πηλάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελώζεσλ, θξεαηίσλ 
θηι. 

 Η αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα γείσζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 80.000,00 

(νινγξάθσο): Ογδόληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 140.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1122.. Φπζηθό Μέξνο 1122:: Αγωγνί ιπκάηωλ θαη ηιύνο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ησλ δηθηύσλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ θαη ηιύνο όπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλακόξθσζε ησλ δηθηύσλ πεδίνπ: ιπκάησλ, ηιύνο, παξάθακςεο: πηεζηηθνί αγσγνί, αγσγνί 
βαξύηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξεαηίσλ ζπκβνιήο, ζηξνθήο, 
δηθιείδσλ θηι. 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 12 

 

 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 110.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 

   

ΑΡΘΡΟ 1133.. Φπζηθό Μέξνο 1133:: Όξγαλα κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ -- εξγαζηεξηαθόο 
εμνπιηζκόο 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε θαη ξύζκηζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, 
θαηαγξαθήο θηι. θαζώο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 10.000,00 

(νινγξάθσο): Δέθα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 20.000,00 

(νινγξάθσο): Είθνζη ρηιηάδεο Επξώ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1144.. Φπζηθό Μέξνο 1144:: Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ- κνλάδωλ, 
ειεθηξνθωηηζκνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίσλ-κνλάδσλ, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο, όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 40.000,00 

(νινγξάθσο): αξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1155.. Φπζηθό Μέξνο 1155:: Αλαδηάηαμε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλαδηάηαμε θαη ξύζκηζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Σα ηνπηθά εξκάξηα απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο κε ηνλ εμνπιηζκό ηνπο 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 13 

 

 

 Η αλάπηπμε ινγηζκηθνύ γηα ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 Οη θαισδηώζεηο ζύλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο κε θάζε ηνπηθό εξκάξην, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελώζεσλ πξνζηαζίαο, θξεαηίσλ θηι. 

 Σν ζύλνιν ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάζε άιιν δίθηπν αζζελώλ ξεπκάησλ, 
όπσο κεηάδνζεο θσλήο, CCTV θιπ. 

 Σν δίθηπν ππξαλίρλεπζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 140.000,00 

(νινγξάθσο): Εθαηόλ ζαξάληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

   

   

ΑΡΘΡΟ 1166.. Φπζηθό Μέξνο 1166:: Γίθηπν νδνπνηίαο -- δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ -- δίθηπα νκβξίωλ, ζηξαγγηδίωλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ 
 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο, όπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη αθνξνύλ: 

 Η δηακόξθσζε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ησλ θιηλώλ μήξαλζεο 

 Σν δίθηπν νκβξίσλ 

 Οη ηπρόλ πξόζζεηεο θπηνθαιύςεηο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πεξίθξαμεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ 

 Οη αληιίεο ζηξαγγηδίσλ, πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζύλδεζε από ηνπο ηνπηθνύο πίλαθεο θαη ηνπο 
απηνκαηηζκνύο ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελώζεηο εληόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε όια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθό πιηθό, θηι. 

 Σν δίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ 

 Η αλαδηάηαμε ησλ δηθηύσλ ύδξεπζεο, άξδεπζεο, ππξόζβεζεο 

 Οη απαηηνύκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 90.000,00 

(νινγξάθσο): Ελελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 70.000,00 

(νινγξάθσο): Εβδνκήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.2. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ει. 14 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1177.. Φπζηθό Μέξνο 1177:: 1122--κκεελλεε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 
ΔΔΛ από ηνλ Αλάδνρν 

Σν Άξζξν απηό πεξηιακβάλεη ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε Δνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ησλ έξγσλ 
από ηνλ Αλάδνρν γηα δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζηα Σεύρε Δεκνπξάηεζεο. 

 
 
 
 

 
Έξγα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 
Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): 50.000,00 

(νινγξάθσο): Πελήληα ρηιηάδεο Επξώ 

Έξγα Καζαξηζκνύ & 
Επεμεξγαζίαο 

(€): 60.000,00 

(νινγξάθσο): Εμήληα ρηιηάδεο Επξώ 

 

 

 
Κάξπζηνο Ννέκβξηνο 2018 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

________________ 

Παληέξεο Νηθόιανο 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 
 

 

 

 

_________________ 

Ξπλνγαιάο Ισάλλεο 

Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γ/ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Βαξειάο Κωλζηαληίλνο 

Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

 

 



 

 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ Π.Δ. ΔΤΒΟΙΑ 
ΓΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

 

 

ΔΡΓΟ: 

 

 

 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚ- 

ΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΚΑΡΤΣΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε: Ισάλλε Κφηζηθα & Διιήλσλ 
Ακεξηθήο, Κάξπζηνο, Δχβνηα 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 
ΕΠΙΦ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ ΑΕΙΥΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 : 4.393.287,50   

ΑΣΑ: 120.900,00 

ΑΠΕ : 38.547,50  

 

Κ.Α.  63.7341.06 

Σ.Κ. 34 001   

Σει.: 22243-50001   

Fax.: 22240-23666 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.552.735,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 
   

   
 

 

 

 

 

Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 
 
 

Σεύρνο 6.3. Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κάξπζηνο, 2018
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ει. 2 

 

 

 

 
Α. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Σα πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο Σεχρνπο αλαθέξνληαη ζηηο θαη' απνθνπή ηηκέο ησλ επηκέξνπο 
Άξζξσλ ηνπ Έξγνπ. Κάζε Άξζξν πεξηιακβάλεη φια ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη φιν ηνλ 
εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκφ. Οη θαησηέξσ ηηκέο ησλ θαη’ απνθνπή ηκεκάησλ έρνπλ ππνινγηζζεί 
θαηφπηλ πξνκεηξήζεσλ ησλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ζπληίζεηαη ην θάζε Φπζηθφ Μέξνο θαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εγθεθξηκέλεο ηηκέο εξγαζηψλ θαη πιηθψλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 

2. Η πεξηγξαθή ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε Άξζξν έξγσλ ζηε παξνχζα αλάιπζε θαη ζην Σεχρνο 
ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ζπλνπηηθή θαη φρη εμαληιεηηθή. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο αληίζηνηρεο 
δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο θαη 
εμνπιηζκφο γηα ηελ πνηνηηθή, άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 
έξγσλ, έζησ θαη εάλ απηά δελ κλεκνλεχνληαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

3. Σα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ απφςεσο πεξηγξαθήο ησλ πξνο εθηέιεζε 
εξγαζηψλ, πνηφηεηνο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, δνθηκαζηψλ ειέγρνπ θαη παξαιαβήο, επηκέηξεζεο θαη 
πιεξσκήο θηι., απφ ηα αληίζηνηρα άξζξα ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη 
ηηο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο. Κάζε Άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηελ Δηδηθή Πξνδηαγξαθή λνείηαη φηη απνηειεί έλα εληαίν ζχλνιν 
ζπκπιεξσκαηηθφ ή δηεπθξηληζηηθφ ην έλα ηνπ άιινπ. Άιισζηε ην Σηκνιφγην έρεη εθαξκνγή ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θηι.) θαη ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο 

4. ην ηέινο ηεο πεξηγξαθήο θάζε Άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ λνείηαη φηη έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε «θαη θαηά 
ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ» 

5. Η ηηκή θάζε Άξζξνπ δηαθξίλεηαη ζε ηηκή έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηηκή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εξγαζηψλ θαη ηηκή έξγσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Οη ζσιελψζεηο πεδίνπ θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο 
ζεσξνχληαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ. Οη ζσιελψζεηο εληφο αληιηνζηαζίσλ θαη θηηξηαθψλ έξγσλ 
ζεσξνχληαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο. 

6. ηα θνλδχιηα «Ηιεθηξνκεραλνινγηθά Έξγα» ησλ δηαθφξσλ Άξζξσλ πεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξηθή 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπηθφ πίλαθα, θαζψο επίζεο θαη 
φια ηα ζπζηήκαηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο. Αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά δελ πεξηιακβάλνληαη ην θέληξν 
ειέγρνπ, ν απηνκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο, ηα φξγαλα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο θαη ηα αζζελή δίθηπα 
πεδίνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζε 
εηδηθά Άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

7. ηηο θαη' απνθνπή ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα ην φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαη ηα γεληθά 
έμνδα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζε δέθα νθηψ επί ηνηο εθαηφ (18%) θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν 
επί ηεο αμίαο φισλ ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη απξφβιεπηεο δαπάλεο πνπ 
νξίδνληαη ζε

1
 δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

8. Η δαπάλε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ ηνλ Αλάδνρν είλαη ελζσκαησκέλε ζηα 
επί κέξνπο άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηπρφλ 
γεσηερληθέο έξεπλεο, πξφζζεηεο ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θηι. 

9. ε ηδηαίηεξν Άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ 12κελε ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. ηελ θαη' απνθνπή ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα 
θάζε είδνπο ρεκηθέο αλαιχζεηο, ζπληεξήζεηο ησλ κνλάδσλ θηι, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

10. ηηο θαη’απνθνπή ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πεξηιακβάλνληαη: 

 
 

 
 

1 ή 9% αληηζηνίρσο 
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10.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Φπζηθνχ 
Μέξνπο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη 
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

10.2 Σηο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ, γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη δηαζχλδεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηέινο γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ δνθηκψλ, ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο νινθιήξσζεο, ζχκθσλα 
κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

10.3 «Κάζε δαπάλε γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη 
έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 

11. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 
ηνπ φξνπ «θάζε δαπάλε») νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ: 

11.1 Γαπάλεο γηα θάζε είδνπο θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα κεηαθνξάο, ηέιε, εηζθνξέο, θξαηήζεηο 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο γηα έξγα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ. 

11.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο θχιαμεο, 
επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ, 
ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο 
απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο 
κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ 
ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε 
πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

11.3 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, δνθηκψλ ζην εξγνζηάζην, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο, ζπλαξκνιφγεζεο, 
ελζσκάησζεο ζηα έξγα, ζηεξέσζεο, βαθήο (αλ απαηηείηαη) θαη δνθηκψλ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φινπ 
ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη απαξαίηεηεο 
εθεδξηθέο κνλάδεο γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε, ζε πεξίπησζε ζπλεζηζκέλεο βιάβεο, ιεηηνπξγία 
ηεο εγθαηάζηαζεο. 

11.4 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 
άιινπο εκεδαπνχο ή / θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θηι., φπσο απαηηείηαη θαηά 
πεξίπησζε) θηι., δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θηι. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη 
δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, 
εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θηι. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ 
έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

11.5 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, 
νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θηι. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο 
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ 
εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

11.6 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη 
δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 

11.7 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, φηαλ ηνχην 
πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

11.8 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ 
θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ 
αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, 
εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θηι., πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε 
ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά 
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 
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11.9 Γαπάλεο ηθξησκάησλ θαη βνεζεηηθψλ γεληθά θαηαζθεπψλ θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο γηα ηε 
ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο, ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη ηηο πεγέο 
ιήςεο πιηθψλ. 

11.10 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ 
εγθαηαζηάζεσλ θηι.) θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηα πκβαηηθά 
Σεχρε. 

11.11 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή 
δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

11.12 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δνθηκψλ φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ 
Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, θηι.) 

11.13 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε 
κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ 
απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα 
ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε 
απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, 
ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θηι. 

11.14 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο 
πξνζσξηλέο απνζέζεηο, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θηι. καδί 
κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ. 

11.15 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ 
εκπνδίσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θηι. θαη ησλ 
παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, 
ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά 
θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο 
ηνπ θνηλνχ γεληθά). 

11.16 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε 
παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ 
γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

11.17 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ε ζχληαμε θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα 
ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη 
νξίδνληεο, πθηζηάκελα δίθηπα, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

11.18 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ 
έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ 
Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην 
έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε ςεθηαθή κνξθή. 

11.19 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θηι. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ, ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ 
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ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 
ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.20 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο, νη δαπάλεο άληιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, θαη νη δαπάλεο αληηζηεξίμεσλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ ππφςε έξγσλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα Άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ 

11.21 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε 
ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν. 

11.22 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη 
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ θαη ε απφδνζε, κεηά 
ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη 
εκπφδηα. 

11.23 Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληψλ εθεπξέζεσλ 
θηι. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

11.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 
ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ 
ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ 
απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

11.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν 
ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ 
πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, 
ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

11.26 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

11.27 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο απνθάζεηο 
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

11.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ, θξεαηίσλ 
αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά, εθηφο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

11.29 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξφλν εγγχεζεο. 

11.30 Οη δαπάλεο γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ έξγνπ. 

11.31 Οη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο. 

11.32 Οη δαπάλεο γηα ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ πξηλ ηελ παξάδνζε 
ηνπ πξνο ρξήζε. 

11.33 Οη δαπάλεο γηα ηελ ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ γεηηνληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

11.34 Οη ηπρφλ επηβαξχλζεηο απφ ηνλ εηδηθφ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

11.35 Όιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

12.
2 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί εληφο ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Καξχζηνπ, ε 
νπνία βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ κε 
ηξφπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη, δηαθφπηεη, δπζρεξαίλεη, επηβαξχλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
πθηζηάκελνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ, 
πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ. 

 
 
 
 
 

 

2 Η παξάγξαθνο απηή ηίζεηαη ζηε πεξίπησζε επέθηαζεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 
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Β. ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΙΜΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 11.. Φπζηθό Μέξνο 11:: Νέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζύλδεζε κε ηελ 
πθηζηάκελε 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ 
αθνξνχλ ηηο παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζφδνπ θαη ηελ πθηζηάκελε κνλάδα εζράξσζεο- 
εμάκκσζεο θαζψο θαη ηε λέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε, ιηπνζπιινγή), φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζην πθηζηάκελν θξεάηην εηζφδνπ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηπρφλ 
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (π.ρ. ζπξνθξάγκαηα) 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, πιήξνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνιν-γηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο) 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο: compact ζχζηεκα εζράξσζεο - εμάκκσζεο - 
απνιίπαλζεο, ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο, θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ 
ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο ιπκάησλ, αέξα θηι. κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθφ πιηθφ, ηα 
ζπξνθξάγκαηα θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απφζκεζεο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ (ε 
θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ζπιινγήο ηνπ δχζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απφζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζχλδεζε απφ ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη παξεκβάζεηο ζηηο πθηζηάκελεο κνλάδεο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 
ιεηηνπξγνχλ σο εθεδξεία ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο 

 Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζχλδεζεο ηεο λέαο κνλάδαο πξνεπεμεξγαζίαο κε ηελ πθηζηάκελε 
 
 

 
1.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
1.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

1.3 Έξγα Καζαξηζκνχ &  
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ  

(€):  

(νινγξάθσο):  
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ΑΡΘΡΟ 22.. Φπζηθό Μέξνο 22:: .. Γηάηαμε κνλάδαο βνζξνιπκάηωλ 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο ησλ βνζξνιπκάησλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ κνλάδαο βνζξνιπκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο) 

 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ: ζχζηεκα εζράξσζεο 

- εμάκκσζεο - απνιίπαλζεο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο πξναεξηζκνχ βνζξνιπκάησλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο δεμακελήο βνζξνιπκάησλ: ζχζηεκα πξναεξηζκνχ, αληιίεο 
βνζξνιπκάησλ θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ 
ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο βνζξνιπκάησλ, αέξα θηι. κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη δηαθνπηηθφ πιηθφ θηι. 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απφζκεζεο ηνπ θηηξίνπ βνζξνιπκάησλ (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ 
ζπιινγήο ηνπ δχζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απφζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνπο 
ηνπηθνχο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 Οη ηπρφλ παξεκβάζεηο ζηηο δνκηθέο θαηαζθεπέο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο βνζξνιπκάησλ 
 
 

 
2.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
2.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

2.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 8 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 33.. Φπζηθό Μέξνο 33:: Μεηξεηήο παξνρήο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
λένπ κεηξεηή παξνρήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θαλαιηνχ θαη ηεο ζηέλσζεο ηνπ λένπ κεηξεηή 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο, κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε θαη ηνλ απηνκαηηζκφ 
ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
3.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
3.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

3.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ  

(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 9 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 44.. Φπζηθό Μέξνο 44:: Μνλάδα βηνεπηινγήο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
λέαο κνλάδαο βηνεπηινγήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο βηνεπηινγήο κηθξννξγαληζκψλ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηε λέα δεμακελή βηνεπηινγήο: ζπζηήκαηα αλάκημεο θηι., κε ηελ 
ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
4.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
4.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

4.3 Έξγα Καζαξηζκνχ &     
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΤΝΟΛΟ  

 

 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 10 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 55.. Φπζηθό Μέξνο 55:: Φξεάηηα κεξηζκνύ βηνινγηθνύ αληηδξαζηήξα θαη 
θαζηδήζεωλ – Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ησλ 
λέσλ θξεαηίσλ κεξηζκνχ βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα θαη κνλάδαο θαζίδεζεο θαζψο θαη ην λέν αληιηνζηάζην 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιχνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ δηαλνκήο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηα θξεάηηα δηαλνκήο: ζπξνθξάγκαηα απνκφλσζεο θηι. 

 Η θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνχ κέξνπο ηνπ λένπ αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιχνο 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην λέν αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιχνο: αληιίεο 
αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιχνο πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα 
θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελψζεηο εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιχνο κε φια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθφ πιηθφ, δηθιείδεο 
θηι. 

 
 

 
5.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
5.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

5.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 
 

 
 

 
 

 

 

ΤΝΟΛΟ  

(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 11 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 66.. Φπζηθό Μέξνο 66:: Μνλάδεο απνθωζθόξωζεο- απνληηξνπνίεζεο 
αεξηζκνύ -- παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε κνλάδα αεξηζκνύ -- θηίξην θπζεηήξωλ 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηνπ 
βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή αεξηζκνχ (αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ησλ λέσλ δεμακελψλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθφξνπ θαη απνληηξνπνίεζεο 
θαζψο θαη ηεο λέαο δεμακελήο αεξηζκνχ 

 Η εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνπο βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο: ζπζηήκαηα αλάκημεο, ζπζηήκαηα 
αεξηζκνχ, αληιίεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο, ππεξρεηιηζηέο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ 
ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 

 Η θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηηξίνπ θπζεηήξσλ 
 
 

 
6.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
6.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

6.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  
 
 

 
 

 

 
 

ΤΝΟΛΟ  

(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 12 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 77.. Φπζηθό Μέξνο 77:: Μνλάδα δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά 
θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή θαζίδεζεο (αληηθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θηι.) 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο θαζίδεζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ: ζπξνθξάγκαηα 
απνκφλσζεο, ζαξσηέο θαζίδεζεο, ζπζηήκαηα απαγσγήο επηπιεφλησλ, ππεξρεηιηζηέο θαη θξάγκαηα 
εξεκίαο θηι., κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
7.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
7.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

7.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

(νινγξάθσο):  
 
 

 

 
 

 
 

ΤΝΟΛΟ  

(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 13 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 88.. Φπζηθό Μέξνο 88:: Μνλάδα απνζήθεπζεο θαη αθπδάηωζεο ηιύνο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο ηιχνο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο λέαο δεμακελήο απνζήθεπζεο πεξίζζεηαο ηιχνο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο) 

 Ο εμνπιηζκφο ηεο δεμακελήο απνζήθεπζεο: αλαδεπηήξεο/ζχζηεκα αεξηζκνχ θηι. κε ηελ ειεθηξηθή 
δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 Ο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο: αληιίεο ηξνθνδφηεζεο, ζπγθξνηήκαηα πάρπλζεο 

/αθπδάησζεο, δηαηάμεηο απνκάθξπλζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο, ζπγθξφηεκα πξνεηνηκαζίαο 
πνιπειεθηξνιχηε, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θηι. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα 
θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 Η εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο απφζκεζεο ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο (ε θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ 
ζπιινγήο ηνπ δχζνζκνπ αέξα, ε κνλάδα απφζκεζεο πιήξεο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ 
ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο θαη ηνπο απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο θιπ.) 

 
 

 
7.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
7.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

7.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 14 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 99.. Φπζηθό Μέξνο 99:: Μνλάδα απνιύκαλζεο 
 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 
επέθηαζε θαη αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο απνιχκαλζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή ηεο επέθηαζεο ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο ρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ απνρισξίσζεο 

 Η θαηαζθεπή νηθίζθνπ απνιχκαλζεο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ (ειεθηξηθέο, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο) 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ρισξίσζεο/απνρισξίσζεο: δνρεία απνζή- 
θεπζεο δηαιχκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο, αλαδεπηήξαο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ 
ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελψζεηο δηαθίλεζεο ρισξησηηθνχ θαη απνρισξησηηθνχ κέζνπ θηι. κε φια ηα εμαξηήκαηα θαη 
δηαθνπηηθφ πιηθφ θηι. 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ρεκηθήο απνθσζθφξσζεο: δνρεία απνζήθεπζεο 
δηαιχκαηνο, δνζνκεηξηθέο αληιίεο θ.ιπ. κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα θαη ηνλ 
απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο 

 
 

 
8.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
8.2 Έξγα Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

8.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 15 

 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1100.. Φπζηθό Μέξνο 1100:: Φξεάηην εμόδνπ - Πξνζζήθε ζηνκίωλ ζην δηαρπηήξα 
ηνπ πθηζηάκελνπ ππνζαιάζζηνπ αγωγνύ 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ εμφδνπ θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζηνκίσλ δηάρπζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 
 
 

 
10.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
10.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

10.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 16 

 

 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1111.. Φπζηθό Μέξνο 1111:: Κηίξην ελέξγεηαο -- δηαλνκή ελέξγεηαο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ηεο 
κνλάδαο δηαλνκήο ελέξγεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Σν λέν θηίξην ππνζηαζκνχ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ (εμαεξηζκφο, θσηηζκφο θηι.) 

 Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο, ν κεηαζρεκαηηζηήο, ν γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, ην 
ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, νη θαισδηψζεηο εληφο ηνπ ππνζηαζκνχ θηι. 

 Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο 

 Oη θαισδηψζεηο ηξνθνδφηεζεο ησλ ηνπηθψλ πηλάθσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελψζεσλ, θξεαηίσλ 
θηι. 

 Η αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα ζπζηήκαηα γείσζεο 

 
 
 

 
11.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
11.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

11.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 17 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1122.. Φπζηθό Μέξνο 1122:: Αγωγνί ιπκάηωλ θαη ηιύνο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ησλ δηθηχσλ δηαθίλεζεο ιπκάησλ θαη ηιχνο φπσο πεξηγξάθνληαη 
ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλακφξθσζε ησλ δηθηχσλ πεδίνπ: ιπκάησλ, ηιχνο, παξάθακςεο: πηεζηηθνί αγσγνί, αγσγνί 
βαξχηεηαο θαη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξεαηίσλ ζπκβνιήο, ζηξνθήο, 
δηθιείδσλ θηι. 

 
 

 
12.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
12.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

12.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 18 

 

 

   

   

   

ΑΡΘΡΟ 1133.. Φπζηθό Μέξνο 1133:: Όξγαλα κεηξήζεωλ θαη ειέγρνπ -- εξγαζηεξηαθόο 
εμνπιηζκόο 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, 
θαηαγξαθήο θηι. θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
13.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
13.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

13.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 19 

 

 

 
 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1144.. Φπζηθό Μέξνο 1144:: Αλαδηάηαμε ειεθηξνδόηεζεο θηηξίωλ- κνλάδωλ, 
ειεθηξνθωηηζκνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ αλαδηάηαμε ειεθηξνδφηεζεο θηηξίσλ-κνλάδσλ, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηεο ηειεθσληθήο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 
 

 
14.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
14.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

14.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 20 

 

 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1155.. Φπζηθό Μέξνο 1155:: Αλαδηάηαμε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Η αλαδηάηαμε θαη ξχζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Σα ηνπηθά εξκάξηα απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο 

 Η αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 Οη θαισδηψζεηο ζχλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο κε θάζε ηνπηθφ εξκάξην, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελψζεσλ πξνζηαζίαο, θξεαηίσλ θηι. 

 Σν ζχλνιν ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάζε άιιν δίθηπν αζζελψλ ξεπκάησλ, 
φπσο κεηάδνζεο θσλήο, CCTV θιπ. 

 Σν δίθηπν ππξαλίρλεπζεο 

 
 
 

 
15.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

 
15.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

15.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 21 

 

 

   

   

   

ΑΡΘΡΟ 1166.. Φπζηθό Μέξνο 1166:: Γίθηπν νδνπνηίαο -- δηακόξθωζε πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ -- δίθηπα νκβξίωλ, ζηξαγγηδίωλ, βηνκεραληθνύ λεξνύ 
 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο, φπσο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαη αθνξνχλ: 

 Η δηακφξθσζε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ησλ θιηλψλ μήξαλζεο 

 Σν δίθηπν νκβξίσλ 

 Οη ηπρφλ πξφζζεηεο θπηνθαιχςεηο 

 Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο πεξίθξαμεο 

 Η θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ 

 Οη αληιίεο ζηξαγγηδίσλ, πιήξεηο κε ηελ ειεθηξηθή δηαζχλδεζε απφ ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο θαη ηνπο 
απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο 

 Οη ζσιελψζεηο εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε φια ηα εμαξηήκαηα, ην δηαθνπηηθφ πιηθφ, θηι. 

 Σν δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ 

 Η αλαδηάηαμε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο, ππξφζβεζεο 

 Οη απαηηνχκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 
 
 

 
16.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
16.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

16.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€): - 

(νινγξάθσο): - 

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 22 

 

 

 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1177.. Φπζηθό Μέξνο 1177:: 1122--κκεελλεε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο 
ΔΔΛ από ηνλ Αλάδνρν 

Σν Άξζξν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ησλ έξγσλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν γηα δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ καδί κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

 
 
 
 

 
17.1 Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ 

(€):  

(νινγξάθσο):  

 
17.2 Έξγα 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά 

(€):  

(νινγξάθσο):  

17.3 Έξγα Καζαξηζκνχ & 
Δπεμεξγαζίαο 

(€):  

(νινγξάθσο):  

ΤΝΟΛΟ 
(€):  

(νινγξάθσο):  

 

 

 
Κάξπζηνο Ννέκβξηνο 2018 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

________________ 

Παληέξεο Νηθφιανο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 

 

 

 

_________________ 

Ξπλνγαιάο Ισάλλεο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 
ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο Γ/ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Βαξειάο Κωλζηαληίλνο 

Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο ΣΔ 

 

 
 
 
 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 23 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 

 

Σεύρνο 6.3.                                         
Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 

ει. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Κάξπζηνο, 2018



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 1 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωοο ελόηεηα 

εξγαζηώλ)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1. 

 

Φπζηθφ Μέξνο 1. Νέα κνλάδα 
πξνεπεμεξγαζίαο θαη ζχλδεζε κε 
ηελ πθηζηάκελε 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. 

 

 
Φπζηθφ Μέξνο 2. Γηάηαμε 
κνλάδαο βνζξνιπκάησλ 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

 

 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3. 

 

 
Φπζηθφ Μέξνο 3. Μεηξεηήο 
παξνρήο 

 
 

1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 80 15% 
ΗΛΜ 81 15% 
ΗΛΜ 47 15% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 87  5% 

 
 

 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 4. 

 
 

Φπζηθφ Μέξνο 4. Μνλάδα 
βηνεπηινγήο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 

 
Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
 

 
 

 
  



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 2 

 

 

 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωοο ελόηεηα 

εξγαζηώλ)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 
ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
 

 
 

 
  

   

      

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Φπζηθφ Μέξνο 5. Φξεάηηα 
κεξηζκνχ βηνινγηθνχ 
αληηδξαζηήξα θαη θαζηδήζεσλ – 
Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο 
θαη πεξίζζεηαο ηιχνο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6. 

Φπζηθφ Μέξνο 6. Μνλάδεο 
απνθσζθφξσζεο - 
απνληηξνπνίζεο - αεξηζκνχ - 
Παξεκβάζεηο ζηελ πθηζηάκελε 
κνλάδα αεξηζκνχ - Κηίξην 
θπζεηήξσλ 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
 

 

 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7. 

 

Φπζηθφ Μέξνο 7. Μνλάδα 
δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο 

 

 
1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 
ΤΓΡ 6329 35% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 30% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 47 20% 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 

 

 
ΑΡΘΡΟ 8. 

 
Φπζηθφ Μέξνο 8. Μνλάδα 
απνζήθεπζεο θαη αθπδάησζεο 
ηιχνο 

 

 
1 

 
ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6311 40% 
ΤΓΡ 6329 40% 

 
 

 
ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 
 

 
ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 
 

 

 
 

 
Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
 

 
 

 
  



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 3 

 

 

 

 

 
 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωοο ελόηεηα 

εξγαζηώλ)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 

ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
  

 
 

 
 

  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9. 

 

Φπζηθφ Μέξνο 9. Μνλάδα 
απνιχκαλζεο 

 
 

1 

ΤΓΡ 6061 10% 
ΤΓΡ 6301 10% 
ΤΓΡ 6304 10% 
ΤΓΡ 6311 35% 

ΤΓΡ 6329 35% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 40% 
ΗΛΜ 81 30% 

 
 

 

ΗΛΜ 05 10% 
ΗΛΜ 22 20% 
ΗΛΜ 47 40% 
ΗΛΜ 81 30% 

 
 

 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
Φπζηθφ Μέξνο 10. Φξεάηην 
Δμφδνπ- Πξνζζήθε ζηνκίσλ ζην 
δηαρπηήξα ηνπ πθηζηάκελνπ 
ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ 

 

1 

 

- 

 

- 

 

ΗΛΜ 05 20% 
ΗΛΜ 81 50% 
ΗΛΜ 34 30% 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11. 

 
Φπζηθφ Μέξνο 11. Κηίξην 
ελέξγεηαο - Γηαλνκή ελέξγεηαο 

 

1 

ΟΙΚ 3214 25% 
ΟΙΚ 3873 25% 
ΟΙΚ 7934 25% 
ΟΙΚ 7786.1 25% 

 

 

ΗΛΜ 58 10% 
ΗΛΜ 47 70% 
ΗΛΜ 59 10% 
ΗΛΜ 86 10% 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12. 

 
 

Φπζηθφ Μέξνο 12. Αγσγνί 
ιπκάησλ θαη ηιχνο 

 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 30% 
ΤΓΡ 6711.7 30% 
ΤΓΡ 6620.1 20% 
ΤΓΡ 6620.3 20% 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 13. 

Φπζηθφ Μέξνο 13. Όξγαλα 
κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ - 
Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 100% 

 
 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
40.000,00 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
 

 
 

  

Δ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

   

 

  

 

  

 
 

 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 4 

 

 

 

 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωοο ελόηεηα 

εξγαζηώλ)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ  ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

 
ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

  
 

 
 

 
  

   

      

 

 

ΑΡΘΡΟ 14. 

Φπζηθφ Μέξνο 14. Αλαδηάηαμε 
ειεθηξνδφηεζεο θηηξίσλ- 
κνλάδσλ, ειεθηξνθσηηζκνχ 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 

1 

 

ΤΓΡ 6053 100% 

 

 

 

ΗΛΜ 47 70% 
ΗΛΜ 59 10% 
ΗΛΜ 52 20% 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 15. 

 
Φπζηθφ Μέξνο 15. Αλαδηάηαμε 
πζηήκαηνο Κεληξηθνχ Διέγρνπ 

 
1 

 
- 

 
- 

ΗΛΜ 87 40% 
ΗΛΜ 47 30% 
ΗΛΜ 85 30% 

 
 

 
- 

 
- 

 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. 

 

Φπζηθφ Μέξνο 16. : Γίθηπν 
νδνπνηίαο - δηακφξθσζε 
πεξηβάιινληνο ρψξνπ - δίθηπα 
νκβξίσλ, ζηξαγγηδίσλ, 
βηνκεραληθνχ λεξνχ 

 

 

1 

ΤΓΡ 6053 20% 
ΤΓΡ 6711.7 10% 
ΤΓΡ 6620.1  25% 
ΟΓΟ-4521.Β 20% 
ΟΙΚ 3214 15% 
ΟΙΚ 7786.1   10% 

 

 

 

 

 
ΗΛΜ 85 50% 
ΗΛΜ 81 50% 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 17. 

Φπζηθφ Μέξνο 17. 12-κελε 
δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ηεο ΔΔΛ απφ ηνλ 
Αλάδνρν 

 
1 

 
ΤΓΡ 6053 100% 

 
 

 

ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 80% 

 
 

 

ΗΛΜ 47 20% 
ΗΛΜ 81 80% 

 
 

 
 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 
(σε μεταυορά) 

    



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 5 

 

 

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1 
(από μεταυορά) 

   
 

 
 

 
α/α 

 
ΔΙΓΟ ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

((ωωοο ελόηεηα 

εξγαζηώλ)) 

ΔΡΓΑ Π.Μ. ΔΡΓΑ Η.Μ. ΔΡΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΔΡΓΑΙΩΝ 

ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ  ΚΩΓ. ΑΝΑΘ. ΣΙΜΗ 

 

ΓΔ&ΟΔ 18%     

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2     

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15% ηνπ 2)     

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3     

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 

 

εκείσζε: 
Η ακνηβή ηεο Μειέηεο Πξνζθνξάο θαη Μειέηεο Δθαξκνγήο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε αλεγκέλεο ηηκέο ζε φια ηα άξζξα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
 
 
 

Ο Πξνζθέξωλ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ γηα ην έξγν: 

ΔΠΔΚΣΑΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΡΤΣΟΤ Σεύρνο 6.3.                                         

Σηκνιόγην & Πξνϋπνινγηζκόο Πξνζθνξάο 

ει. 6 

 

 

 

 



 

1 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [ΔΗΜΟΣ ΚΑΥΣΤΟΥ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *6138] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ & ΕΛΛ. ΑΜΕΙΚΗΣ, ΚΑΥΣΤΟΣ, 34001] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ] 

- Τθλζφωνο: *2224350012] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *info@dimoskarystou.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dimoskarystou.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΕΡΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΥΣΤΟΥ, CPV 45252127-4] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *18REQ004287824] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΕΓΑ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 



 

2 

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 
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Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

[……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................] 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

*....……+ 
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

 

*+ Ναι *+ Πχι 
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ 

που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα 

προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα 

πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 
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τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
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xxiii

 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ 

που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ 

όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ 

του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ 

τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ 

υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν 

λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε 

μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  


