
ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ          «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 

 

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 2 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ................................................................................... 8 
Α.1. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ....................................................................... 8 

Α.2. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Τιµολόγιο Μελέτης και το παρόν Τεύχος ......................... 12 

Α.3. Υλικά ........................................................................................................................................ 12 
Α.3.1. Γενικά ................................................................................................................................ 12 

Α.3.2. ∆είγµατα ............................................................................................................................ 12 

Α.3.3. Προµήθεια ......................................................................................................................... 12 

Α.4. Επιµέτρηση και πληρωµή ..................................................................................................... 13 

Α.4.1. Γενικά ................................................................................................................................ 13 

Α.4.2. Επιµέτρηση υλικών µε ζύγιση ......................................................................................... 13 

Α.5. Εργοταξιακή Σήµανση – Προστατευτικές Κατασκευές .....................................................13 

Α.6. Προδιαγραφές µελετών που εκπονούνται από τον ανάδοχο ...................................... 14 

Α.7. Έκδοση απαιτούµενων αδειών από τον ανάδοχο ....................................................... 15 

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π/Μ)  ................ 16 

1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ....................................................... 16 
1.1. Γενικά περί αντιστηρίξεων ............................................................................................. 16 

1.2. Υλικά – Εκτέλεση εργασιών ........................................................................................... 17 
1.2.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα ..................................................................................... 18 

1.2.2. Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες ................................................................................. 19 

1.2.3. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα .................................... 19 

1.3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες - Επιµέτρηση και πληρωµή ........................................... 36 

1.3.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα ..................................................................................... 36 

1.3.2. Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες ................................................................................. 36 

1.3.3. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα .................................... 37 

2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ........................ 40 
2.1. Αντικείµενο - Κατηγορίες οδοστρωµάτων ............................................................ 40 

2.2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά ............................................................... 40 

2.2.1. Οδοστρώµατα  µε ασφαλτικό τάπητα ......................................................................... 40 

2.2.2. Κυβολιθόστρωτα οδοστρώµατα ............................................................................. 42 

2.2.3. Λιθόστρωτα οδοστρώµατα ..................................................................................... 42 

2.2.4. Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα ............................................................................... 43 

2.3. Επιµέτρηση και πληρωµή ............................................................................................. 43 

2.3.1. Καθαίρεση οδοστρωµάτων .......................................................................................... 43 

2.3.2. Αποκατάσταση οδοστρωµάτων ............................................................................. 43 

3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ........................................................48 
3.1. Γενικά ........................................................................................................................... 48 
3.2. Τρόπος κατασκευής των φρεατίων .................................................................... 48 

3.3. Επιµέτρηση  -  Πληρωµή ................................................................................................ 48 

4. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ......................................... 49 
4.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί .......................................................................................... 49 

4.2. Υλικά ............................................................................................................................ 49 

4.3. Εκτέλεση Εργασιών ......................................................................................................... 50 
4.3.1. Παρακολούθηση της Κατασκευής ............................................................................... 50 

4.3.2. Σήµανση ......................................................................................................................... 50 

4.3.3. Έδραση Καλυµµάτων ................................................................................................... 51 

4.3.4. Παραλαβή των Υλικών ................................................................................................. 51 

4.4. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες ......................................................................................51 

4.5. Επιµέτρηση και Πληρωµή .............................................................................................. 51 

5. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ (CORRUGATED) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ............................................................................. 52 
5.1. Αντικείµενο ....................................................................................................................... 52 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 3 

 

5.2. Υλικά ............................................................................................................................ 52 

5.3. Μεταφορά και αποθήκευση .................................................................................. 52 

5.4. Τοποθέτηση σωλήνων ........................................................................................... 53 

5.5. Συνδέσεις σωλήνων ............................................................................................... 53 

5.6. Έλεγχοι και ∆οκιµές ........................................................................................................ 53 

5.7. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας 

περιβάλλοντος ............................................................................................................. 55 

5.8. Επιµέτρηση – Πληρωµή .................................................................................................. 55 

6. ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ .............................................58 
6.1. Αντικείµενο ....................................................................................................................... 58 

6.2. Υλικά ............................................................................................................................ 58 

6.3. Κριτήρια αποδοχής ................................................................................................ 58 

6.3.1. Εµφάνιση ................................................................................................................... 58 

6.3.2. ∆ιαστάσεις ................................................................................................................. 58 

6.3.3. Αντοχή ....................................................................................................................... 59 

6.3.4. Θερµοκρασιακή ανάκαµψη ..................................................................................... 59 

6.3.5. Πιστοποιητικά ........................................................................................................... 59 

6.4. Χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα - Ενώσεις ....................................................................59 

6.5. Μεταφορά και αποθήκευση .................................................................................. 59 

6.6. Συνδέσεις σωλήνων ............................................................................................... 60 
6.6.1. Γενικά ........................................................................................................................ 60 

6.6.2. Μετωπική Θερµοσυγκόλληση (butt welding) ....................................................... 60 

6.6.3. Χρήση ηλεκτροµούφας ............................................................................................ 60 

6.7. Έλεγχοι και ∆οκιµές ........................................................................................................ 61 

6.8. Κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης ......................................................................... 62 

6.9. Σήµανση ............................................................................................................................ 63 

6.10. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας 

περιβάλλοντος ................................................................................................................................. 63 
6.11. Πιστοποιητικά .............................................................................................................. 63 

6.12. Επιµέτρηση – Πληρωµή ............................................................................................. 63 

7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 70 
7.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί .......................................................................................... 70 

7.2. Υλικά και τρόπος κατασκευής ........................................................................................ 70 

7.3. Επιµέρους  αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές .............................................................71 

7.4. Επιµέτρηση και Πληρωµή .............................................................................................. 71 

8. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ....................................... 73 
8.1. Γενικά ........................................................................................................................... 73 
8.2. Περιγραφή ............................................................................................................. 73 

8.3. Επιµέτρηση – πληρωµή ......................................................................................... 74 

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ..............................................................74 
9.1. Αντικείµενο ....................................................................................................................... 74 
9.2. Περιγραφή ............................................................................................................. 74 

9.3. Επιµέτρηση  -  Πληρωµή ................................................................................................ 75 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 4 
 

Γ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Η/Μ)  ............. 1 

10. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .................... 1 
10.1. Γενικά ............................................................................................................................. 1 

10.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα ........................................................................... 1 

10.3. ∆εδοµένα ................................................................................................................. 1 

10.4. Επιθεώρηση και ∆οκιµές .................................................................................................... 1 

11. EΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ, ΜΕΤΑΦΟΡA & ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ .............................................................................................. 2 
11.1. Γενικά ............................................................................................................................. 2 

11.2. Προδιαγραφές Υλικών ........................................................................................................ 2 

11.3. ∆ιαδικασία  Έγκρισης  Υλικών και Εξοπλισµού ................................................................. 2 

11.4. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν την Παράδοση .............................................. 3 

11.5. Αποθήκευση στο Εργοτάξιο .................................................................................... 4 

12. ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ .... 4 

13. ∆ΟΚΙΜΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................................................................................................... 4 
13.1. Γενικά ............................................................................................................................. 4 
13.2. ∆οκιµές Εγκατάστασης ...................................................................................................... 5 

13.3. ∆οκιµές Προσωρινής Παραλαβής ..................................................................................... 5 

13.4. ∆οκιµές Οριστικής Παραλαβής ......................................................................................... 5 

14. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ........................................................ 5 
14.1. Γενικά ............................................................................................................................. 5 

14.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα ........................................................................... 6 

14.3. Υλικά .............................................................................................................................. 8 
14.3.1. Σωλήνες ....................................................................................................................... 8 

14.3.2. ∆ικλείδες - Εξαρτήµατα ............................................................................................. 9 

14.3.3. Θυροφράγµατα ................................................................................................... 11 

14.4. Εκτέλεση Εργασιών ......................................................................................................... 12 
14.4.1. Εγκατάσταση σωληνώσεων ............................................................................... 12 

14.4.2. ∆οκιµές ...................................................................................................................... 12 

14.5. Επιµέτρηση – Πληρωµή .................................................................................................. 13 

 

15. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ13 
15.1. Γενικά ........................................................................................................................... 13 

15.2. Υλικά και εξοπλισµός .................................................................................................... 13 

15.3. Εκτέλεση εργασιών ....................................................................................................... 16 

15.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή ................................................................................................ 16 

16. ΑΝΤΛΙΕΣ ...................................................................................................17 
16.1. Γενικές Απαιτήσεις ........................................................................................................ 17 

16.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα ........................................................................ 17 

16.3. Υλικά - Εκτέλεση εργασιών ............................................................................................... 18 

16.4. Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλιών ........................................................................... 19 

16.5. Επιµέτρηση - Πληρωµή ................................................................................................ 20 

32. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ ............................................................ 20 
32.1. Γενικές απαιτήσεις – υλικά – εκτέλεση εργασιών ............................................................ 20 

32.2. Επιµέτρηση - Πληρωµή ................................................................................................ 21 

33. ΕΣΧΑΡΟΚΑ∆ΟΙ ....................................................................................... 21 
33.1. Γενικές Απαιτήσεις ........................................................................................................ 21 

33.2. Υλικά κατασκευής ......................................................................................................... 21 

33.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή ................................................................................................ 22 

34. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ................................................................. 22 
34.1. Γενικά ........................................................................................................................... 22 

34.2. Υλικά – Εκτέλεσηεργασιών ......................................................................................... 22 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 5 
 

34.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή ...................................................................................... 23 

35. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ .................................................... 23 
35.1. Πεδίο Εφαρµογής- Ορισµοί ................................................................................... 23 

35.2. Υλικά .................................................................................................................. 23 

35.3. Γερανοδοκοί – φορεία - βαρούλκα ................................................................ 23 

35.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή ...................................................................................... 24 

36. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ............................................. 24 
36.1. Γενικά ................................................................................................................. 24 

36.2. ∆ιακόπτες Στάθµης ............................................................................................. 25 

36.3. ∆ιατάξεις Μέτρησης Πίεσης ............................................................................... 25 

36.4. ∆ιατάξεις ελέγχου εισόδου - πρόσβασης ......................................................... 25 

36.5. ∆ιατάξεις µέτρησης ενέργειας στα αντλιοστάσια ............................................... 26 

36.6. Επιµέτρηση - Πληρωµή ...................................................................................... 26 

37. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ............ 26 
37.1. Πεδίο Εφαρµογής- Ορισµοί ................................................................................... 26 

37.2. Υλικά .................................................................................................................. 27 
37.2.1. Γενικά ............................................................................................................. 27 

37.2.2. Γενικός αυτόµατος διακόπτης ...................................................................... 27 

37.2.3. Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων ............................................. 28 

37.2.4. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) .............................. 29 

37.2.5. ∆ιακόπτες φορτίου ......................................................................................... 32 

37.2.6. Ηλεκτρονόµοι ................................................................................................. 32 

37.2.7. Μεταγωγικοί διακόπτες – ∆ιακόπτες ράγας ................................................ 33 

37.2.8. Αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB) .................................... 34 

37.2.9. ∆ιακόπτες διαρροής (RCD) .......................................................................... 34 

37.2.10. Αντικεραυνικά ................................................................................................ 35 

37.2.11. Ρελέ θερµικής προστασίας ............................................................................ 36 

37.2.12. Μπουτόν τηλεχειρισµού – ενδεικτικές λυχνίες ........................................... 36 

37.2.13. Όργανα µετρήσεως .................................................................................. 37 

37.2.14. Επιτηρητές τάσης .................................................................................... 39 

37.3. Εκτέλεση εργασιών ................................................................................................................... 39 

37.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή ............................................................................................................ 45 

23. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (FREQUENCY INVERTER) ........................................................... 46 

23.1. Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters).................................... 46 

23.2. Επιµέτρηση - Πληρωµή ............................................................................................................ 47 

24. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ ....................................................................................................... 47 

24.1. Γενικά .......................................................................................................................................... 47 

24.2. Περιγραφή .................................................................................................................................. 47 

24.3. Εγκατάσταση .............................................................................................................................. 49 

24.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή ............................................................................................................ 49 

25. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΕΥΣΕΩΣ ............................................................................................... 50 

25.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί .................................................................................................... 50 

25.2. Υλικά ........................................................................................................................................... 50 

25.3. Εκτέλεση εργασιών ................................................................................................................... 52 

40.4.   Επιµέτρηση - Πληρωµή .................................................................................................................. 56 

26. ΓΕΙΩΣΕΙΣ ............................................................................................................................................... 56 

26.1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί .................................................................................................... 56 

26.2. Υλικά ........................................................................................................................................... 56 

26.3. Εκτέλεση Εργασιών ................................................................................................................... 57 

26.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή ............................................................................................................ 59 

38. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................. 78 
38.1. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.....................................................................78 

38.2. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ....................................... 78 

38.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή ........................................................................................ 78 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ..................................................................................... 79 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ......................................... 83 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 6 
 

 
 

 
Α.1. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

Ισχύουν οι  Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  σύµφωνα  µε  το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. 

Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει (µέχρι τη σύνταξη του παρόντος) αντίστοιχη ΕΤΕΠ 

αλλά περιλαµβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές (Τ.Π.) του 

παρόντος Τεύχους, οι οποίες συµπληρώνουν τις  ΕΤΕΠ, ως  αυτές  ισχύουν µέχρι τη   σύνταξη  

του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 

04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & 

∆ικτύων, στο συγκεκριµένο έργο έχουν εφαρµογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:  

 

 
Α/Α 

 
Αρ. Τιµ. 

 

Κωδικός 

Άρθρου 

 
Είδος Εργασίας 

 
Μονάδα 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

 
1 

 
A.01 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

1.01.1 

 
Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

 
m3 

 

05-04-06-00 

 
2 

 
A.05 

 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.10.2.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος 

έως 4,00 m 

 
m3 

 
08-01-03-01 

 
3 

 
A.06 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.10.2.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 
m3 

 
08-01-03-01 

 
4 

 
A.07 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.11.2.1 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση..Για 

βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
m3 

 
08-01-03-01 

 
5 

 
A.08 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.11.2.2 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για 

βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 

 
m3 

 
08-01-03-01 

 
7 

 
A.09 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.12 

Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά 

µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

 
m 

 
02-08-00-00 

8 A.10 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.16 
∆ιάστρωση προϊόντων εκσκαφής. m3 02-05-00-00 

9 A.11 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

3.17 
Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- 
ηµιβραχώδες. 

m3 02-04-00-00 

10 A. 
ΝΕΤ Ο∆Ο-Γ 

∆-4 
Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. m2 05-03-11-04 

                      Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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Α/Α 

 
Αρ. Τιµ. 

 

Κωδικός 

Άρθρου 

 
Είδος Εργασίας 

 
Μονάδα 

Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 

11 A.13 
ΝΕΤ Ο∆Ο-Γ 

Γ-1.1 

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού 

πάχους. 
m3 05-03-03-00 

12 A.14 
ΝΕΤ Ο∆Ο-Γ 

Γ-2.1 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους. m3 05-03-03-00 

 

13 

 

A.16 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

5.5.1 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm 

 

m3 

 

08-01-03-02 

 

14 

 

A.17 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

5.5.2 

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 

άνω των 50 cm 

 

m3 

 

08-01-03-02 

15 A.18 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

5.7 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο 

προελεύσεως λατοµείου 
m3 08-01-03-02 

16 A.19 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

6.1.1.2 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Αντλητικά 

συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 
h 

08-10-01-00 

08-10-02-00 

17 Α.22 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

4.10 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας 

στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
m2 08-06-08-03 

18 Α.23 
ΝΕΤ Ο∆Ο-Γ 

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

19 Α.24 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

16.4 

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων µε σωλήνες 

PVC/41 ονοµ. διαµέτρου D160 mm 
m 08-06-02-02 

 

 

 

 
1 

 

 

 
B.01 

 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

9.10.3 

 

 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C12/15 

 

 

 
m3 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

 

 

 
2 

 

 

 
B.02 

 

 

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

9.10.4 

 

 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20 

 

 

 
m3 

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00 

3 B.03 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

9.26 

Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων 
Kg 01-02-01-00 

 

4 Γ.02 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Γ 

12.13.2.5 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονοµαστικής πίεσης 10 

at. Ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm 
m 

08-06-08-01 

08-06-02-01 
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Α.2. Παρατηρήσεις σχετικά µε το Τιµολόγιο Μελέτης και το παρόν Τεύχος 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, στη σειρά ισχύος των συµβατικών 

τευχών προηγείται το Τιµολόγιο Μελέτης από τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

(συµπεριλαµβανοµένων και των ΕΤΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχόµενων στα ως άνω συµβατικά 

τεύχη όρων σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιµέτρηση και 

πληρωµή των εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόµενα στο Τιµολόγιο Μελέτης. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες - βάσει του Τιµολογίου Μελέτης - 

περιλαµβάνονται στην τιµή ενός άρθρου Τιµολογίου, δεν θα προµετρώνται / πληρώνονται 

ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

Α.3. Υλικά 

Α.3.1. Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών, δοµικών στοιχείων και 

ηλεκτροµηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισµού καθώς και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και 

αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

(β) Ειδικότερα σε σχέση µε τα Η/Μ έργα, όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που  θα  

ενσωµατωθούν στα έργα θα προέρχονται από αναγνωρισµένο και καταξιωµένο προµηθευτή / 

κατασκευαστή. Ο Η/Μ εξοπλισµός θα αποτελεί απαραίτητα βιοµηχανικό προϊόν, υψηλής 

ποιότητας και αξιοπιστίας µε πλούσιο πίνακα αντίστοιχων (µεγέθους,  είδους,  τύπου) 

εφαρµογών. 

(γ) Υλικά και στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να  ζητούνται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(δ) Τα υλικά και στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 

(ε) Με την δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06- 

2012 (σε εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 

ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας  οφείλουν να συµµορφώνονται  µε  τα αντίστοιχα 

για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό 

Σύστηµα Τυποποίησης, καθώς και να φέρουν την σήµανση «CE». 

 
Α.3.2. ∆είγµατα 

Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 

ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή 

του Αναδόχου. 

 
Α.3.3. Προµήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, 

να ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για  τα  οποία  υπάρχουν  

σχετικά πρότυπα (ELOT, EN κ.λπ.), πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα αυτά. 
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Α.4. Επιµέτρηση και πληρωµή 

Α.4.1. Γενικά 

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη  

βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των  έγγραφων  

εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 

Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει  τον  απαιτούµενο 

εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 

ελέγχου. 

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως 

ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Τιµολόγιο αφού εφαρµοστεί το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του Ανάδοχου στην 

αντίστοιχη Οµάδας εργασιών που εντάσσεται η εργασία. 

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο  τρόπος 

πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των  επί  µέρους  εργασιών  του  

παρόντος. 

Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους Τ.Π. του παρόντος που 

αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι  η εν  λόγω  τιµή  αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για  

την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες  

δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο  καµίας  άλλης  εργασίας  που  

εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

 
Α.4.2. Επιµέτρηση υλικών µε ζύγιση 

Για τα υλικά τα οποία βάσει των άρθρων του Τιµολογίου, επιµετρώνται και πληρώνονται µε 

βάρος, τότε η επιµέτρηση και παραλαβή θα γίνεται είτε από πίνακες του αντίστοιχου 

προµηθευτή των υλικών (εφόσον αυτό προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα τιµολογίου ή/και 

κατά την κρίση της Υπηρεσίας) είτε µε ζύγιση. Επισηµαίνεται ότι δεν θα εφαρµόζεται σε καµία 

περίπτωση επιµέτρηση µε ζύγιση για υλικά / κατασκευές για τα οποία ορίζεται ρητώς στο 

Τιµολόγιο της µελέτης ότι η επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή 

(π.χ. άρθρα Υ∆Ρ 11.01.01 «Καλύµµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)», Υ∆Ρ 11.01.02 

«Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)», κ.α.). 

Στην περίπτωση επιµέτρησης και παραλαβής µε ζύγιση ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο  

52 του Ν. 3669/08 ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 του Ν. 4070/12 και ως ισχύει.  Ο  

ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την σχετική Επιτροπή  Παραλαβής  Αφανών Εργασιών  και  

τον Επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από κοινού στην ζύγιση και να συντάξουν 

πρωτόκολλο ζυγίσεως. 

Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από τον ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και τα µέλη της 

Επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. 

 

Α.5. Εργοταξιακή Σήµανση – Προστατευτικές Κατασκευές 

Τα απαιτούµενα υλικά και στοιχεία που αφορούν στην εργοταξιακή σήµανση και τα µέτρα 

ασφαλείας στο εργοτάξιο, περιλαµβάνονται ανηγµένα στα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης, 

σύµφωνα µε τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του Τιµολογίου. Αναλυτικότερα : 

Παρ. 1.1.9. Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 

των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς 

και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους ……. 

Παρ. 1.1.14. Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης τωνεργασιών,όπωςενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, ……………... 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων 

εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 

σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 

σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως ), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας κλπ. 

Βάσει της ως άνω παρατήρησης, δεν ενσωµατώνονται στην προµέτρηση  και  τον  

προϋπολογισµό των έργων, εργασίες σχετικές µε τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και  

σήµανσης (π.χ. Υ∆Ρ 1.1. Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήµανσης, Υ∆Ρ 1.2. Χρήση 

αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό, Υ∆Ρ 

1.3. Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου, Υ∆Ρ 1.5. Προσωρινές γεφυρώσεις 

ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών), δεδοµένου ότι οι εργασίες 

αυτές συµπεριλαµβάνονται στα άρθρα τιµολογίου των έργων, περαιτέρω δε και για τον λόγο 

αυτό, αποτελούν µη επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση δαπάνες σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

 
 

Α.6. Προδιαγραφές µελετών που εκπονούνται από τον ανάδοχο 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο συµβαιτκό τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και 

στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ του Τιµολογίου µελέτης, στα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης, 

περιλαµβάνονται ανηγµένα – εκτός άλλων - οι ακόλουθες µελέτες : 

Παρ. 1.1.15. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιµέρους στοιχείων του έργου, ............ οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο 

του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων 

λεπτοµερειών, ................... 

Παρ. 1.1.16. Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 

τοπογραφικές µεθόδους.......... 

Παρ. 1.1.17. Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 

............... 

Όλες οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 

(τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδραυλικές / στατικές / ηλεκτροµηχανολογικές κ.λπ. µελέτες 

εφαρµογής και κατασκευαστικές µελέτες κ.α.), θα είναι σύµφωνες αφενός µε τα οριζόµενα 

στην οικεία Ε.Σ.Υ., αφετέρου µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 696/74 (Περί αµοιβών µηχανικών 

για σύνταξη µελετών, επίβλεψη, παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και 

Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών 

και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών) ως ισχύει, καθώς και τους τους ισχύοντες 

σήµερα κανονισµούς, σε καµία δε περίπτωση, δεν θα υπολείπονται της πληρότητας των 

εγκεκριµένων µελετών του έργου (Τοπογραφική µελέτη, Υδραυλική µελέτη,  Στατική  

Μελέτη κ.λπ.). 

 
Α.7. Έκδοση απαιτούµενων αδειών από τον ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούµενες ενέργειες, για τον έγκαιρο έλεγχο 

των εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές 

απαιτούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες εφόσον απαιτείται  

για την έγκαιρη ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από την ∆ΕΗ (ή άλλο πάροχο) και να 

υποδείξει εγγράφως  στον Εργοδότη τις  ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκοµίζοντας   

σ΄ αυτόν για υπογραφή τα απαιτούµενα έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ. 

Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την πορεία του ζητήµατος  

της ρευµατοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως τον  Εργοδότη  και  ιδιαίτερα  για  τις  

τυχόν παρουσιαζόµενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως το τι πρέπει να 
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κάνει για την άρση τους. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για όλες τις σχετικές άδειες και διαδικασίες που απαιτηθούν  σε 

άλλους αρµόδιους οργανισµούς όπως ΕΟΤ, Πολεοδοµία, Κτηµατική Υπηρεσία, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, κ.λπ. καθώς και για οργανισµούς όπως ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΡΑΕ κ.λπ. 

Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για τη σύνταξη των απαιτούµενων φακέλων και τις 

απαιτούµενες ενέργειες αδειοδοτήσεων, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

1.1. Γενικά περί αντιστηρίξεων 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών του 

σκάµµατος. Βάσει της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων», ισχύουν τα ακόλουθα : 

 Όταν η φύση των εδαφών το απαιτεί, θα εφαρµόζεται η κατάλληλη αντιστήριξη  των  

παρειών του ορύγµατος, όπως αυτή επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  ασφαλείας  και 

σύµφωνα µε την σχετική µελέτη ή/ και τις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας. 

 Για βάθη ορυγµάτων µεγαλύτερα του 1,75m επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή 

κατάλληλης αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων, ώστε να πληρούνται οι κανόνες 

ασφαλείας για το προσωπικό κατά την κατασκευή. 

 Η πορεία εφαρµογής των µέτρων αντιστήριξης των εκσκαφών θα είναι ανάλογη  της  

προόδου των εκσκαφών. Η φέρουσα ικανότητα της αντιστήριξης θα ανταποκρίνεται προς 

όλες τις κατασκευαστικές φορτίσεις µέχρι την επανεπίχωση του ορύγµατος. 

Το είδος / τύπος της αντιστήριξης και το πεδίο εφαρµογής του κάθε τύπου αντιστήριξης, 

καθορίζονται σαφώς (ποιοτικώς, καθώς και ως πεδίο εφαρµογής) στην Οριστική µελέτη του 

έργου. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 «Εκσκαφές 

ορυγµάτων υπογείων δικτύων», η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα των αντιστηρίξεων που θα 

εφαρµοστούν αποτελούν αντικείµενο ειδικής µελέτης. Την ειδική αυτή µελέτη θα εκπονήσει ο 

Ανάδοχος κατασκευής δεδοµένου ότι αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των σύνταξης των 

κατασκευαστικών µελετών (κατασκευαστικά σχεδίων, σχέδια λεπτοµερειών κ.λπ. βλ. παρ. Α.7. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ παρόντος Τεύχους). Περισσότερα στοιχεία για τη µελέτη αυτή, παρατίθενται 

στη συνέχεια της παρούσας Τ.Π. 

Με την µέριµνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτοµερή στοιχεία για τις αντιστηρίξεις και θα 

συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα υπογράψει και ο Επιβλέπων ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για την σύνταξη των επιµετρήσεων για πληρωµή του Αναδόχου.  

Καθορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών των ορυγµάτων ο 

Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην υπόδειξη αυτής της ανάγκης στον Επιβλέποντα, σε 

περίπτωση άµεσου κινδύνου  να  εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς προέγκριση του Επιβλέποντα    

ο οποίος όµως µπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογηµένο ή µη της άµεσης και  

χωρίς προηγούµενη συνεννόηση εκτέλεση των εργασιών. 

Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε  συνθήκες 

σε αντιστηρίξεις ή µη καθώς και οι συνέπειες από αυτή (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές  προς 

τρίτους, ζηµιές έργων κ.λπ.) και η οποία δεν ήταν  δυνατόν  να  αποφευχθεί  για  οποιοδήποτε 

λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο εφ' όσον δεν ζήτησε έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν 

προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη µέτρων για την αποφυγή της  κατάπτωσης.  Ο  

Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει τις βλάβες    

και να αναλάβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. 

Ο Επιβλέπων µπορεί να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων, ή 

ενίσχυση των υπαρχουσών στα σηµεία τα οποία αυτός το κρίνει απαραίτητο. 

Παρά το δικαίωµα αυτό, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτος υπεύθυνος για την 

ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών. 

Τέλος επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Π.∆. 1073/81 ως ισχύει, δεν προβλέπεται  συστηµατική 

αντιστήριξη εάν η εκσκαφή των ορυγµάτων αγωγών πραγµατοποιείται σε  βραχώδες  έδαφος, 

αυτή δε, καλύπτεται από τις σποραδικές αντιστηρίξεις των σχετικών άρθρων των εκσκαφών 

βραχωδών εδαφών (άρθρα Υ∆Ρ 3.11.1.i), ή υλοποιείται (στην περίπτωση που απαιτείται 

συστηµατική αντιστήριξη σε βραχώδη εδάφη), µετά από σχετική έγκριση από την Υπηρεσία και 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Τ.Π. 

Β. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π/Μ) 
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1.2. Υλικά – Εκτέλεση εργασιών 

Τα υλικά αντιστήριξης θα είναι κατάλληλης φέρουσας ικανότητας και ποιότητας για τον σκοπό  

που θα χρησιµοποιηθούν, 

Αναδόχου. 

και θα παραµείνουν µετά τη χρήση τους στην κυριότητα του  

Οι αντιστηρίξεις θα βεβαιώνονται ως  «αφανείς εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά 

τη διάρκεια της πραγµατοποίησής τους. ∆εν γίνονται δεκτές για επιµέτρηση αντιστηρίξεις, η 

πραγµατοποίηση των οποίων δεν είχε εγκαίρως βεβαιωθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης ποσότητας και είδους 

αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει καθοριστεί για    

το επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναφερόµενη εργασία. 

Για την αντιστήριξη των παρειών των ορυγµάτων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά  

περίπτωση τα είδη προσωρινής αντιστήριξης που περιγράφονται στη συνέχεια.  
 

2.2.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα 

Η επαφή µε τις παρειές γίνεται µε ξυλεία και στήριξη µε διαµήκεις δοκούς και µε εγκάρσιες 

ξύλινες αντηρίδες ή εναλλακτικώς µε µεταλλικές κοχλιωτές αντηρίδες.  

Εφαρµόζεται για την αντιστήριξη των πρανών των ορυγµάτων και σε περιπτώσεις σταθερών 

εδαφών, ήτοι εδαφών τα οποία επιτρέπουν την ολοκλήρωση της  εκσκαφής  του  ορύγµατος  

χωρίς σηµαντικές καταπτώσεις στις παρειές και την µετέπειτα υλοποίηση της  αντιστήριξης. 

Στο   σκαρίφηµα  που  ακολουθεί  είναι  ενδεικτικό.  Η  καταλληλότητα   και   η  επάρκεια  του  

συστήµατος αντιστήριξης µε ξυλοζεύγµατα που θα εφαρµοστεί στο έργο θα αποδεικνύεται  

από  µελέτη   εφαρµογής   που  θα  συντάξει  ο  Ανάδοχος  και  θα  εγκρίνει  η  Υπηρεσία. 

Ανεξαρτήτως της έγκρισης αυτής, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτος 

υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών. 

 

1 : Σανίδωµα ελάχιστου πάχους 6cm 

2 : ∆ιαµήκεις δοκοί 

3 : Εγκάρσια ξύλινη αντηρίδα 
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Συνολικό βάθος 

εκσκαφής 

(m) 

Lmax 

(m) 

Hmax 

(m) 

∆ιατοµή διαµήκους 

ξύλινου δοκού 

(cm x cm) 

∆ιατοµή ξύλινης 

αντηρίδας 

(cm x cm) 

< 2,40 1,20 1,70 10 x 10* 10 x 15* 

≥ 2,40 1,20 1,50 10 x 15* 15 x 15* 

*ή ισοδύναµηςεπιφάνειας 

Το επάνω µέρος της αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους το 

λιγότερο κατά 0,15m (ως ισχύει σύµφωνα µε το Σχήµα 1, της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03- 

01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων») εκτός αν για λόγους ασφαλείας του 

προσωπικού εργασίας εντός του ορύγµατος απαιτηθεί σε κάποιες περιπτώσεις µεγαλύτερο 

ύψος. 

 

2.2.2. Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες 

Για την αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες (χρήση, έµπηξη και εξόλκυση), ισχύει η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-11-02-02-00 «Τοίχοι αντιστηρίξεως µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες», σε σχέση µε την 

κατασκευή προσωρινών τοίχων αντιστήριξης µε πασσαλοσανίδες. 

Εφόσον στην εγκεκριµένη µελέτη δεν περιλαµβάνονται αναλυτικοί υπολογισµοί της  

αντιστήριξης µε πασσαλοσανίδες επιπέδου µελέτης εφαρµογής για τον ακριβή καθορισµό του 

βάθους έµπηξης και του τύπου και βάρους της πασσαλοσανίδας  κτλ.,  ο  Ανάδοχος  θα  

εκπονήσει τη σχετική µελέτη αντιστήριξης η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των σύνταξης των 

κατασκευαστικών µελετών (κατασκευαστικά σχεδίων, σχέδια λεπτοµερειών κ.λπ. βλ. παρ. Α.7. 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ παρόντος τεύχους), ενώ µπορεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας να 

εφαρµόσει τις προβλέψεις των συµβατικών τευχών. Η µελέτη του Αναδόχου θα πληροί τις 

σχετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00 «Τοίχοι 

αντιστηρίξεως µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες». Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος κατασκευής 

παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτος υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών και των 

κατασκευών. 

Η αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες, θα εφαρµοστεί αποκλειστικώς στις θέσεις και στα τµήµατα 

του έργου που προβλέπεται στην εγκεκριµένη Οριστική µελέτη (ήτοι  για  το  συγκεκριµένο 

έργο, σε περιπτώσεις αντιστήριξης πρανών εκσκαφών για την κατασκευή αντλιοστασίων). 

 

2.2.3. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα 

2.2.3.1. Εισαγωγή 

Η αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία (µεταλλικά πετάσµατα ενδεικτικού 

τύπου KRINGS ή ανάλογου) εφαρµόζεται για ορύγµατα αγωγών ή τεχνικών έργων, στην 

περίπτωση που οι επικρατούσες συνθήκες - ήτοι χαλαρά ή ασταθή εδάφη - καθιστούν  την 

χρήση ξυλοζευγµάτων αδύνατη ή επικίνδυνη. 

Σύµφωνα µε το συµβατικό Άρθρο Τιµολογίου (Υ∆Ρ 7.06. «Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε 

µεταλλικά πετάσµατα»), ισχύουν - εκτός άλλων - τα ακόλουθα : 

 Το σύστηµα µεταλλικών αµφιπλεύρων πετασµάτων θα είναι βιοµηχανικής προέλευσης, 

ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, µε την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα για  

την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή 

κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την 

µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς 

εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη. 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η σταδιακή εξόλκυση κατά την επίχωση του 

ορύγµατος. 

 Το σχετικό άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του 
έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό : 

 Η µεταλλική αντιστήριξη που θα εφαρµοστεί στο έργο, θα αποτελείται από 

προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία βιοµηχανικής κατασκευής αναγνωρισµένου 

οίκου (σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελούν ιδιοκατασκευή), ενδεικτικού τύπου 

KRINGS ή αναλόγου. 

 Η προβλεπόµενη συµβατικώς εργασία αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα (άρθρο 

Υ∆Ρ 7.06.) υλοποιείται σε ασταθή εδάφη, όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της 

εκσκαφής και η µετέπειτα υλοποίηση της αντιστήριξης (όπως π.χ. γίνεται µε τα 
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ξυλοζεύγµατα). Για τον λόγο αυτό στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου, προβλέπεται η 

εργασία αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα σε εδάφη γαιώδη – ηµιβραχώδη, όπου 

αναµένονται συνθήκες αστάθειας των πρανών του ορύγµατος. Σε καµία περίπτωση 

δεν θα εφαρµόζεται η συµβατική εργασία αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα 

(άρθρο Υ∆Ρ 7.06.) σε βραχώδη εδάφη. 

 Σε περίπτωση που σε  ένα  όρυγµα  πραγµατοποιηθεί  χαρακτηρισµός  βραχωδών  

εδαφών σε ποσοστό X%, τότε η επµέτρηση της εργασίας αντιστήριξης µε µεταλλικά 

πετάσµατα – εφόσον έχει εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη περίπτωση  –  δεν  θα 

υπερβαίνει το ως άνω ποσοστό X% (επιµετρούµενο στην µια παρειά του ορύγµατος), 

ανεξαρτήτως εάν ο ανάδοχος εφάρµοσε αντιστήριξη σε µεγαλύτερη επιφάνεια προς 

εξυπηρέτηση της κατασκευής. 

 Η εφαρµογή των αντιστηρίξεων τύπου µεταλλικών πετασµάτων – ως προδιαγράφεται 

αναλυτικά στη συνέχεια της παρούσας Τ.Π. - θα πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την 

εκσκαφή µε τρόπο που θα εξασφαλίζει την ευστάθεια των πρανών του ορύγµατος. Η 

καταβίβασή  τους  θα είναι σταδιακή και θα υλοποιείται ταυτόχρονα µε την εκσκαφή   

του ορύγµατος, ενώ θα προβλέπεται στις περιπτώσεις ασταθών εδαφών η σταδιακή 

έµπηξή τους. Η αφαίρεσή τους θα γίνεται επίσης ταυτόχρονα και παράλληλα µε τις 

εργασίεςεγκιβωτισµούτουαγωγούκαι επίχωσης τουορύγµατος. 

 
2.2.3.2. Τύποι αντιστηρίξεων µε µεταλλικά πετάσµατα 

Τα συστήµατα που θα εφαρµοστούν θα  είναι  προσαρµοσµένα  στις  ειδικές  συνθήκες  του 

έργου, τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα φορτία ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 

αυτοκινήτου ή µηχανηµάτων έργων και θα περιλαµβάνει όλα τα  απαιτούµενα  εξαρτήµατα,  

όπως µεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς – ορθοστάτες, συνδέσµους, αντηρίδες, σύστηµα 

πανέλων κ.λπ. 

Το σύστηµα αντιστήριξης θα είναι επίσης κατάλληλο για την αντιµετώπιση εµποδίων, όπως 

αγωγών, καλωδίων κ.λπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγµα  και  πρέπει  να  

διατηρηθούν κατά την κατασκευή. 

Τα µεταλλικά πετάσµατα τα οποία ανταποκρίνονται στην απαίτηση υλοποίησης  της  

αντιστήριξης ταυτόχρονα µε την εκσκαφή (ως ορίζεται στο συµβατικό άρθρο του  Τιµολογίου 

µελέτης) θα έχουν τη δυνατότητα σταδιακής βύθισης – έµπηξης κατά το στάδιο των 

εκσκαφών και διακρίνονται εν γένει σε δύο συστήµατα : 

α. Το σύστηµα των «σταθερών αντηρίδων» (Trench Boxes), στο οποίο οι αντηρίδες 

συνδέονται µε σταθερό / αρθρωτό τρόπο µε κατακόρυφους ορθοστάτες, οι οποίοι φέρουν 

σταθερά εδρασµένα πετάσµατα (panels). Το σύστηµα επιτρέπει αντιστήριξη µέχρι βάθους έως 

4,0m περίπου (ανάλογα µε τον προµηθευτή του συστήµατος). 

β. Το σύστηµα των «πλευρικών οδηγών» (Side Rail). Το σύστηµα απαρτίζεται από τους 

πλευρικούς οδηγούς / ορθοστάτες (γλύστρες) µε τις αντηρίδες, οι οποίοι θα έχουν κατάλληλη 

διαµόρφωση ώστε εντός αυτών να µπορούν να  σύρονται  τα  πετάσµατα  (panels).  Τα 

πετάσµατα µπορεί να είναι µονά ή διπλά (επάλληλα) ανά παρειά. Το σύστηµα αυτό 

επιτυγχάνονται βάθη αντιστήριξης µέχρι και 8,0m (ανάλογα µε τον προµηθευτή του  

συστήµατος). 

Επισηµαίνεται ότι διατίθενται στο εµπόριο συστήµατα τύπου Trench box µε σταθερή και όχι 

αρθρωτή αντηρίδα και µε δυνατότητα ρύθµισης µόνο του ανοίγµατος (πλάτους)  του  

συστήµατος. Τα συστήµατα αυτά προκατασκευάζονται πλήρως εκτός του ορύγµατος και 

τοποθετούνται εκ των υστέρων εντός του ορύγµατος και  αφού  έχει  ολοκληρωθεί η εκσκαφή  

στο επιθυµητό βάθος, ως εκ τούτου δεν καταβιβάζονται σταδιακά στο όρυγµα µε ταυτόχρονη 

υλοποίηση της εκσκαφής και βοηθητική έµπξηξη του πετάσµατος. Είναι δυνατή η  εφαρµογή  

των συστηµάτων αυτών στο έργο – µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας – µόνο σε 

περιπτώσεις ασταθών σχετικά εδαφών, τα οποία όµως επιτρέπουν την εξαρχής υλοποίηση της 

εκσκαφής του ορύγµατος στο συµβατικό πλάτος ορύγµατος της µελέτης (και όχι  σε 

µεγαλύτερο λόγω π.χ. καταπτώσεων κατά το στάδιο της εκσκαφής). Επίσης είναι δυνατή η 

εφαρµογή των συστηµάτων αυτών, στην περίπτωση που σε µια συγκεκριµένη περιοχή  του  

έργου, το έδαφος µπορεί χαρακτηρίζεται µικτό σε σχέση µε  το ποσοστό  των βραχωδών, ήτοι  

Χ% βραχώδες και (100-Χ)% γαιώδες-ηµιβραχώδες. Στην περίπτωση αυτή µετά την υλοποίηση 

της εκσκαφής έως το συµβατικό βάθος, θα τοποθετείται η προκατασκευασµένη µονάδα 

αντιστήριξης και η τυχόν επέκτασή της εντός του  ορύγµατος  θα  επιχώνεται  σε  κάθε  

περίπτωση το κενό µεταξύ παρειάς του ορύγµατος και πετάσµατος και θα γίνεται κατάλληλη 
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ρύθµιση της αντηρίδας ώστε να µεγαλώσει του άνοιγµα και να αντιστηριχτεί πλήρως το 

όρυγµα. Για την περίπτωση εφαρµογής των συστηµάτων αυτών ισχύουν, τα αναφερόµενα 

στην παρ. 2.3.3. της παρούσας Τ.Π. 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των προαναφερόµενων, η εξόλκυση της αντιστήριξης θα 

γίνεται σταδιακά κατά την επίχωση του ορύγµατος, φάση κατά την οποία θα συντελούνται 

παράλληλα η προβλεπόµενη συµβατικώς συµπίεση των υλικών έδρασης - εγκιβωτισµού του 

αγωγούκαι επίχωσηςτουορύγµατος. 

Η καταλληλότητα των συστηµάτων αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα που θα εφαρµοστεί 

στο έργο θα αποδεικνύεται από µελέτη εφαρµογής που θα συντάξει ο Ανάδοχος (βάσει των 

τεχνικών στοιχείων των µεταλλικών πετασµάτων του προµηθευτή τους) και θα εγκρίνει η 

Υπηρεσία. Ανεξαρτήτως της έγκρισης αυτής, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και  

απόλυτος υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών και των κατασκευών. 

 
2.2.3.3. ∆ιαδικασία αρχικής εγκατάστασης 

Αρχικώς θα γίνεται µια προεκσκσκαφή περιορισµένου βάθους (ανάλογα µε τη φύση του  

εδάφους) και µήκους λίγο µεγαλύτερου µε το µήκος της µονάδας αντιστήριξης. Σε περίπτωση 

πολύ ασταθών εδαφών η εκσκαφή αυτή θα αφορά µόνο την καθαίρεση των οδοστρωµάτων 

(ασφαλτικά οδοστρώµατα, οδοστρώµατα από σκυρόδεµα κ.λπ.). 

Στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχής της εκσκαφής και της ολοκλήρωσης της τοποθέτησης 

του αρχικού πετάσµατος που αναφέρεται στη συνέχεια, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην δηµιουργία καταπτώσεων. 

Τα πρανή δεν θα πρέπει να καταπονούνται από εξωτερικά κινητά φορτία (π.χ. κυκλοφορία  

µηχανηµάτων και αυτοκινήτων  ), µέχρι την πλήρη τοποθέτηση της κύριας (πρώτης)  µονάδας  

της αντιστήριξης, ως περιγράφεται στη συνέχεια. 

Τα συστήµατα τύπου Trench Box καθώς και πλευρικοί  οδηγοί  των  συστηµάτων τύπου  Side 

Rail (ορθοστάτες – αντηρίδες), θα προσυναρµολογούνται και θα ρυθµίζονται πλήρως εκτός 

ορύγµατος, πριν την σταδιακή τοποθέτησή τους εντός του ορύγµατος µε τη διαδικασία της 

έµπηξης - βύθισης που περιγράφεται στη συνέχεια. 

Στα συστήµατα τύπου Trench Box θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την αρχική 

τοποθέτηση ώστε το κάτω µέρος της τοποθετηµένης µονάδας να έχει ελαφρώς µεγαλύτερο 

πλάτος από το πάνω σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή των πετασµάτων (εάν αυτό δεν 

εφαρµοστεί, τα ζευγάρια των πλακών τοποθετούνται µε µορφή σφηνοειδή και εµποδίζεται η 

βύθισή τους, ενώ στραβώνει και το ζεύγος των πλακών από την πίεση). 

Στα συστήµατα τύπου Side Rail, θε πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς η παραλληλία των  

ορθοστατών και των panels κατά την τοποθέτηση του συστήµατος στην προεκσκαφή και πριν  

την έναρξη της διαδικασίας έµπηξη – βύθισης. Αυτό θα γίνεται µε το έλεγχο τήρησης ίσης 

απόστασης στα τέσσερα άκρα της κάτοψης της  διάταξης  των τεσσάρων ορθοστατών και των  

δύο παράλληλων panels τόσο παράλληλα όσο και διαγώνια. 

 
2.2.3.4. ∆ιαδικασία βύθισης (έµπηξης) 

Στη διαδικασία βύθισης (έµπηξης) οι µονάδες αντιστήριξης (panels) ωθούνται στο έδαφος 

ταυτόχρονα µε την υλοποίηση της εκσκαφή, συνήθως µε την βοήθεια του εκσκαφέα.  

Αρχικώς θα τοποθετηθεί και θα βυθιστεί πρώτα η κύρια (πρώτη) µονάδα αντιστήριξης και στη 

συνέχεια οι επικαθήµενες µονάδες (επεκτάσεις), εφόσον αυτό απαιτείται βάσει του επιθυµητού 

βάθους εκσκαφής. 

Η βύθιση των µεταλλικών panels πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατόν µικρότερα βήµατα (δεν 

επιτρέπεται το βάθος της εκσκαφής να υπερβαίνει τα 0,50m χωρίς  να  ακολουθεί η έµπηξη),  

ώστε να αποφευχθεί αλλαγή του πλάτους τους από τις διάφορες δυνάµεις που ασκούνται στο 

έδαφος. 

∆ιαδικασία καταβίβασης / βύθισης και έµπηξης κύριας µονάδας  

α. Στην περίπτωση συστηµάτων τύπου Trench Boxe θα πιέζεται εναλλάξ το  ένα  panel  της 

κύριας µονάδας και στη συνέχεια το παράλληλο (οι αρθρωτές αντηρίδες εξασφαλίζουν την 

δυνατότητα αυτή), έως ότου το πάνω  µέρος της κύριας  µονάδας φθάσει  περίπου 10cm  πάνω 

από το επίπεδο του εδάφους µέσα στο έδαφος. Παράλληλα µε την έµπηξη αυτή θα 

πραγµατοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του ορύγµατος µέσω εκσκαφέα  κατάλληλου  

πλάτους. Τα δύο παράλληλα panels της κύριας µονάδας θα έχουν κατάλληλη  διαµόρφωση  

αιχµής στο κάτω άκρο τους, ώστε να βυθίζονται µε ευκολία στο χαλαρό έδαφος. 
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β. Στην περίπτωση συστηµάτων τύπου Side Rail θα πιέζεται και θα τοποθετείται πρώτα το ένα 

προκατασκευασµένο πλαίσιο ζεύγους ορθοστατών / αντηρίδων, κάθετα στο όρυγµα. Ο κάθε  

µεταλλικός ορθοστάτης θα έχει ορθογωνική διατοµή και σε όλο το µήκος θα είναι 

προσαρµοσµένες υποδοχές – οδηγούς µέσα στους οποίους θα µπορούν να εισέρχονται οι καθ’ 

ύψος πλευρές των µεταλλικών panels. Στη συνέχεια  θα  τοποθετούνται  και  θα  

ευθυγραµµίζονται τα δύο panels στις  δύο πλευρές  του ορύγµατος,  τα  οποία  θα πιέζονται  και 

θα γλιστρούν στον ορθοστάτη - οδηγό ώστε να κατέλθουν έως στο υψόµετρο  του  αρχικού 

βάθους εκσκαφής. Κατόπιν θα τοποθετείται το δεύτερο προκατασκευασµένο πλαίσιο ζεύγους 

ορθοστατών / αντηρίδων κάθετα στο όρυγµα. Τα panels στις δύο  πλευρές  του  ορύγµατος  

πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένα µε ακρίβεια, ώστε να είναι παράλληλα (θα ελεγχθεί η 

οριζόντια η διαγώνια απόσταση στα τέσσερα της κάτοψης του διαµορφούµενου πλαισίου). Στη 

συνέχεια θα πιέζονται κατάλληλα και εναλλάξ οι ορθοστάτες και τα panels, έως ότου το πάνω 

µέρος της κύριας µονάδας φθάσει περίπου 10cm πάνω από το επίπεδο του εδάφους µέσα στο 

έδαφος. Παράλληλα µε την έµπηξη αυτή θα πραγµατοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του 

ορύγµατος. Τα δύο παράλληλα panels της κύριας µονάδας θα έχουν κατάλληλη διαµόρφωση 

αιχµής στο κάτω άκρο του, ώστε να βυθίζονται µε ευκολία στο έδαφος. 

∆ιαδικασία τοποθέτησης και βύθισης µονάδας επέκτασης 

Όταν τοποθετηθεί η κύρια (πρώτη) µονάδα και εφόσον το προβλεπόµενο βάθος του 

ορύγµατος είναι µεγαλύτερο από το ύψος της βασικής µονάδας, θα γίνεται η τοποθέτηση 

µονάδας επέκτασης. 

Στην περίπτωση συστηµάτων τύπου Trench Boxe  η  µονάδα  θα  είναι  προσυναρµολογηµένη 

και πλήρως ρυθµισµένη εκτός του ορύγµατος.  Στην  περίπτωση  συστηµάτων τύπου  Side Rail 
θα τοποθετούνται επιπλέον panels εντός των οδηγών, οι οποίοι θα έχουν εξαρχής προβλεφθεί 

µε το κατάλληλο µήκος για τον σκοπό αυτό. 

Η επικαθήµενη µονάδα θα συνδέεται µε την βασική µε συνδετήρες, πύρους και ασφάλειες 

(σύµφωνα µε τις οδηγίες  του κατασκευαστή)  και θα συνεχίζεται η τοποθέτηση αντιστήριξης  

έως το επιθυµητό βάθος, µε την εφαρµογή κατάλληλης ώθησης. Παράλληλα µε την  έµπηξη  

αυτή θα πραγµατοποιείται σταδιακά και η εκσκαφή του ορύγµατος. 

Επισηµαίνεται ότι η έµπηξη των µονάδων πρέπει να γίνεται µε πίεση  στο πάνω µέρος των  

panels ή/και στους ορθοστάτες, ενώ απαγορεύεται η έµπηξη µε άσκηση πίεσης στις αντηρίδες. 

 
2.2.3.5. ∆ιαδικασία απεγκατάστασης (εξαγωγής) 

Μετά την πλήρη εκσκαφή έως το προβλεπόµενο βάθος του ορύγµατος, πραγµατοποιείται η 

τοποθέτηση της στρώσης έδρασης του αγωγού. Κατόπιν  ανυψώνονται εναλλάξ οι ορθοστάτες  

και τα panels των µονάδων αντιστήριξης πάνω από το άνω υψόµετρο της στρώσης έδρασης, 

πραγµατοποιείται η συµπλήρωση του απαιτούµενου υλικού έδρασης και η συµπίεση της  

στρώσης έδρασης σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές. 

Στη συνέχεια θα πραγµατοποιείται η ακριβής τοποθέτηση του σωλήνα σύµφωνα  µε  το 

αντίστοιχο σχέδιο µηκοτοµής της µελέτης, καθώς και η τοποθέτηση του υλικού εγκιβωτισµού 

πλευρικά του σωλήνα και έως την άντυγα του αγωγού. Κατόπιν  ανυψώνονται  εναλλάξ  τα  

panels των µονάδων αντιστήριξης πάνω από το άνω υψόµετρο της άντυγας του αγωγού, 

πραγµατοποιείται η συµπλήρωση του απαιτούµενου υλικού και η συµπίεση του  υλικού  

σύµφωνα µε τις οικείες προδιαγραφές. 

Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται έως και την πλήρη επίχωση του ορύγµατος ώστε να 

εξασφαλίζεται η αφαίρεσή των αντιστηρίξεων ταυτόχρονα µε την επίχωση του ορύγµατος.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για την ασφαλή και άρτια υλοποίηση των  εργασιών,  είναι  

απαραίτητο να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της αποµάκρυνσης της αντιστήριξης, διαδοχικά,  

τα παρακάτω βήµατα: 

 µερικήεπίχωσηστο επιθυµητό ύψος 
 εξαγωγήτηςµονάδαςαντιστήριξηςέωςκατάλληλο ύψος 

 συµπλήρωση υλικού - συµπύκνωση 

 συνέχιση µε την ίδια σειρά 

 
2.2.3.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις 

Θα αντιστηρίζονται - εφόσον απαιτείται - και τα µετωπικά (κάθετα στον άξονα του ορύγµατος) 

πρανή. Αυτό έχει ιδιαίτερη εφαρµογή για τη  κατασκευή  φρεατίων  ή/και  αντλιοστασίων έως  

ένα όριο πλάτους εκσκαφής, το οποίο µπορεί να ανέλθει έως και 6,0m (ανάλογα µε τον 

κατασκευαστή των πετασµάτων). 

Το επάνω µέρος των µονάδων αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους 

το λιγότερο κατά 0,15m (σύµφωνα µε το Σχήµα 1, της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 
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«Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων») εκτός αν για λόγους ασφαλείας του προσωπικού 

εργασίας εντός του ορύγµατος απαιτηθεί σε κάποιες περιπτώσεις µεγαλύτερο ύψος. Σε όλους 

τους τύπους εδαφών εκτός από βράχους, επιτρέπεται να σταµατά η αντιστήριξη στην 

βραχώδη ζώνη, αφού η µονάδα δεν µπορεί να βυθιστεί σε αυτή. 

Οι µονάδες αντιστήριξης πρέπει να τοποθετούνται χωρίς κανένα κενό διάστηµα µεταξύ τους. 

Όταν οι µονάδες τοποθετούνται η µια πάνω στην άλλη, πρέπει να συνδέονται κατάλληλα 

µεταξύ τους, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή των µονάδων αντιστήριξης.  

Για λόγους ασφάλειας, οι µονάδες πρέπει να εγκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

αντιστηρίζουν και τις δύο πλευρές του σκάµµατος και σε µήκος τόσο όσο και το συνολικό  

µήκος του ανοικτού ορύγµατος. 

Οι µονάδες αντιστήριξης πρέπει να στοιβάζονται και να φυλάσσονται µε ασφάλεια. Για να 

αποφευχθούν τυχόν πτώσεις τους, θα είναι κατάλληλα κατασκευασµένες έτσι ώστε κατά την 

τοποθέτησή τους σε επίπεδο έδαφος, η επιφάνειά τους να µην δηµιουργεί κλίση άνω των 5 

µοιρών σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να στερεωθούν,  

να µετακοµισθούν, ή να βγουν από τις  τάφρους  µε  την βοήθεια των αντηρίδων, επειδή αυτές 

δεν είναι κατασκευασµένες για τον σκοπό αυτό. 

Εάν η µεταφορά τους στην θέση εγκατάστασης γίνει χειρωνακτικά, τότε πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν απαραίτητα κάποια βοηθητικά µέσα, όπως π.χ. σχοινί, αλυσίδες, 

συρµατόσχοινο. Ο καλύτερος τρόπος µεταφοράς των µονάδων επιτυγχάνεται µε την χρήση 

του κάδου του εκσκαφέα ή κάποιου γερανού και µε την βοήθεια συρµατόσχοινου. 

Οι µονάδες θα εξετάζονται πριν την εγκατάστασή τους από την Υπηρεσία για πιθανές ελλείψεις 

και ελαττώµατα. Εάν διαπιστωθούν µικρές βλάβες, αυτές πρέπει πρώτα να επισκευασθούν και  

µετά να τοποθετηθούν οι µονάδες. Εάν οι βλάβες δεν είναι επισκευάσιµες, τότε οι µονάδες δεν 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν και ο Ανάδοχος θα πρέπει αναντίρρητα να τις αποσύρει.  

 

2.2.3.7. Ενδεικτικά σχήµατα υλοποίησης αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα 

Α. Σύστηµα «σταθερών αντηρίδων» (Trench Boxes) 

Α.1. Σύστηµα αντιστήριξης συµβατό µε το άρθρο τιµολογίου Υ∆Ρ 7.06 «Αντιστηρίξεις παρειών  

χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική τοµή στοιχείου 

ΒΗΜΑ 1: Υλοποίηση προεκσκαφής – τοποθέτηση κύριας προσυναρµολογηµένης µονάδας 

εντός του ορύγµατος 
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ΒΗΜΑ 2: Βύθιση µε σταδιακή εναλλάξ έµπηξη των panels και παράλληλη 

υλοποίηση της εκσκαφής 

 

 

ΒΗΜΑ 3: Τοποθέτηση panels επέκτασης (απαιτείται κατάλληλη σύνδεση των 

panels σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πετασµάτων) - Βύθιση µε 

σταδιακή εναλλάξ έµπηξη των panels και παράλληλη υλοποίηση της εκσκαφής 
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ΒΗΜΑ 4: Εγκατάσταση επόµενης εν σειρά µονάδας αντιστήριξης µετά την 

ολοκλήρωση της κατασκευής της προηγούµενης (σε επαφή µε την προηγούµενη) 

 

 

ΒΗΜΑ 5: Εγκατάσταση αγωγού – σταδιακή αποµάκρυνση αντιστήριξης 

ταυτόχρονα µε την διαµόρφωση της στρώσης έδρασης του σωλήνα  
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ΒΗΜΑ 6: Υλοποίηση εγκιβωτισµού & επίχωσης – σταδιακή αποµάκρυνση 

αντιστήριξης ταυτόχρονα µε τον εγκιβωτισµό και επίχωση 

 
Α.2. Σύστηµα αντιστήριξης που τοποθετείται στο όρυγµα µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής  

(Τιµή µονάδας νέων εργασιών) 

 

ΒΗΜΑ 1: Ολοκλήρωση της εκσκαφής έως το τελικό βάθος – τοποθέτηση του 

προσυναρµολογηµένου συστήµατος αντιστήριξης εντός του ορύγµατος – επίχωση 

κενών µεταξύ παρειάς ορύγµατος και πετάσµατος 
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ΒΗΜΑ 2: Εγκατάσταση αγωγού – σταδιακή αποµάκρυνση αντιστήριξης 

ταυτόχρονα µε την διαµόρφωση της στρώσης έδρασης του σωλήνα  

 

ΒΗΜΑ 3: Υλοποίηση εγκιβωτισµού & επίχωσης – σταδιακή αποµάκρυνση 

αντιστήριξης ταυτόχρονα µε τον εγκιβωτισµό και επίχωση 
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Β.             Σύστηµα             «πλευρικών             οδηγών»              (Side              Rail) 

Σύστηµα αντιστήριξης συµβατό µε το άρθρο τιµολογίου Υ∆Ρ 7.06 «Αντιστηρίξεις παρειών  

χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα» 
 

ΒΗΜΑ 1: Υλοποίηση προεκσκαφής – τοποθέτηση 1ου ζεύγους ορθοστατών / αντηρίδων 
 

ΒΗΜΑ 2: Τοποθέτηση panels (και στις δύο πλευρές του ορύγµατος) 
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ΒΗΜΑ 3: Τοποθέτηση 2ου ζεύγους ορθοστατών / αντηρίδων (µετά την τοποθέτηση 

των panels και την ευθυγράµµιση για την εξασφάλιση της παραλληλίας τους)  

 
 

ΒΗΜΑ 4: Βύθιση µε σταδιακή έµπηξη panels / ορθοστατών και παράλληλη υλοποίηση 

της εκσκαφής 
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ΒΗΜΑ 5: Τοποθέτηση panels επέκτασης (απαιτείται κατάλληλη σύνδεση των panels 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πετασµάτων) - Βύθιση µε σταδιακή 

έµπηξη panels και παράλληλη υλοποίηση της εκσκαφής 
 

ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση επόµενης εν σειρά µονάδας αντιστήριξης µετά την ολοκλήρωση 

της κατασκευής της προηγούµενης 
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ΒΗΜΑ 7: Εγκατάσταση αγωγού – σταδιακή αποµάκρυνση αντιστήριξης ταυτόχρονα µε 

την επίχωση (κατασκευή στρώσης έδρασης, τοποθέτηση αγωγού, εγκιβωτισµού, 

επίχωσης κ.λπ.) 

 

 
Σύστηµα «πλευρικών οδηγών» (Side Rail) για την υλοποίηση αντιστήριξης 

κατασκευής εκσκαφών µεγάλων τεχνικών (π.χ. αντλιοστασίων) 

Σύστηµα αντιστήριξης συµβατό µε το άρθρο τιµολογίου Υ∆Ρ 7.06 «Αντιστηρίξεις παρειών  

χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα» 
 

ΒΗΜΑ 1: Υλοποίηση προεκσκαφής – τοποθέτηση 1ου panel 

(τοποθετείται σταθερά και κατακόρυφα µέσω στήριξης από τον εκσκαφέα)  
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ΒΗΜΑ 2: Τοποθέτηση γωνιακού οδηγού / ορθοστάτη µε την βοήθεια ανεξάρτητου 

µηχανήµατος 

 

 

ΒΗΜΑ 3: Σταδιακή περιµετρική τοποθέτηση και έµπηξη panels και ορθοστατών 
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ΒΗΜΑ 4: Ευθυγράµµιση ορθοστατών / αντηρίδων και panels για την εξασφάλιση της 

παραλληλίας τους 

 

 
ΒΗΜΑ 5: Ολοκλήρωση περιµετρικής τοποθέτησης panels και βύθιση µε σταδιακή 

έµπηξη panels / ορθοστατών και παράλληλη υλοποίηση της εκσκαφής 
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ΒΗΜΑ 6: Τοποθέτηση panels επέκτασης (απαιτείται κατάλληλη σύνδεση των panels 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πετασµάτων) - Βύθιση µε σταδιακή 

έµπηξη panels / ορθοστατών και παράλληλη υλοποίηση της εκσκαφής 

 

 
2.3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες - Επιµέτρηση και πληρωµή 

2.3.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι εργασίες αντιστήριξης µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή 

παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµµατος, µε τα  

απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης 

και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση. 

Η επιµέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) της σε 

επαφή µε τις παρειές του σκάµµατος επιφάνειας της ξυλείας (ήτοι επιµετράται η πραγµατική 

αντιστηριζόµενη επιφάνεια και όχι το σύνολο τουβάθους του σκάµµατος) . 

Στην περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγµάτων αγωγών η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται 

για µήκος ορύγµατος αφαιρουµένου του τµήµατος εκσκαφής για την περίπτωση 

προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από συνθετικά υλικά (Υ∆Ρ 9.41.i / Υ∆Ρ 9.42.i), 

προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από σκυρόδεµα (Υ∆Ρ 16.14.i), τυπικών φρεατίων 

εκκένωσης και αερεξαγωγών καταθλιπτικών αγωγών (Υ∆Ρ 9.30, Υ∆Ρ 9.31.), οι εργασίες 

αντιστηρίξεις των οποίων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του των φρεατίων (δεδοµένου ότι 

αυτό προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης). Το ως άνω όριο εκσκαφής 

ορίζεται αφαιρώντας κατά την επιµέτρηση των εργασιών αντιστήριξης ορυγµάτων αγωγών, 

απόσταση µήκους ορύγµατος ίση µε : 

 για την περίπτωση προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης  δικτύων  βαρύτητας  

(Υ∆Ρ 9.41.i, Υ∆Ρ 9.42.i, Υ∆Ρ 16.14.i), µήκος ίσο µε 0,30m κατ΄ελάχιστο από την 

εξωτερική πλευρά του φρεατίου, προς την πλευρά του εισερχόµενου / εξερχόµενου 

αγωγού στο φρεάτιο. 

 για την περίπτωση τυπικών φρεατίων εκκένωσης και αερεξαγωγών (Υ∆Ρ 9.30, Υ∆Ρ 

9.31.), µήκος ίσο µε 0,50m κατ΄ελάχιστο από την εξωτερική  πλευρά  του  φρεατίου, 

προς την πλευρά του εισερχόµενου και εξερχόµενου αγωγού στο φρεάτιο. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια που επιµετράται επί την τιµή του 

Τιµολογίου για αντιστήριξη παρειών σκάµµατος µε ξυλοζεύγµατα. 

 

2.3.2. Αντιστήριξη µε πασσαλοσανίδες 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή των εργασιών αντιστήριξης µε πασσαλοσανίδες (χρήση, έµπηξη  

και εξόλκυση), θα γίνεται  σύµφωνα  µε την µελέτη και µε τα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου,    

ως ακολούθως : 

Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Αφορά την χρήση µόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως  συνδέσµων,  

εξαρτηµάτων και χαλύβδινων προφίλ που έχουν προσκοµισθεί στο έργο για την εκτέλεση των 

προβλεπόµενων εργασιών, σύµφωνα µε την µελέτη, ανεξαρτήτως του  αριθµού χρήσεών τους  

στο έργο. 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή γίνεται ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλύβδινων πασσαλοσανίδων που 

έχουν εµπηχθεί ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτηµάτων τους.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και των 

συναφών εξαρτηµάτων, η µεταφορά επί τόπου του έργου,  η  προσωρινή  αποθήκευση,  οι  

πλάγιες µεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια πασσαλοσανίδων λόγω ανεπιτυχούς 

έµπηξης ή αδυναµίας εξόλκυσης, καθώς και η φόρτωση και µεταφορά του  υλικού  στις  

αποθήκες του ιδιοκτήτη, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Έµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

Αφορά την κατασκευή πετάσµατος αντιστήριξης µε χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 

προσκοµισθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πετάσµατος 

πασσαλοσανίδων επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επίπεδο.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου του έργου (δεν 

συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους) στην θέση τοποθέτησης, η  
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ανύψωση και στερέωσή τους µε χρήση ικριωµάτων κ.λπ. βοηθητικών κατασκευών και η 

έµπηξή τους µε κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρµοσµένη σε εκσκαφέα µε δικτυωτή 

µπούµα ή ανάλογο πασσαλοµπήκτη. 

β.Η προσκόµιση στο εργοτάξιο του πασσαλοµπήκτη, οι µετακινήσεις του  και  η  αποκόµισή 

του µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

γ.Η διαµόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται. 

δ.Η τοποθέτηση χαλύβδινων προφίλ ακαµψίας και κατανοµής φορτίων και κοχλιωτών 

συνδέσµων (µπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εφόσον προβλέπονται)  

ε.Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς  ή  εµφάνισαν  στρέβλωση 

κατά την έµπηξη. 

Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων 

Αφορά στην εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς.  

Η επιµέτρηση και η πληρωµή γίνεται ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πετάσµατος 

πασσαλοσανίδων που εξολκούνται. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α.Η χρήση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 

β.Η διάλυση των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών  

γ.Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών 

εξαρτηµάτων προς επαναχρησιµοποίηση στο έργο ή µεταφορά τους εκτός αυτού.  

Βάσει της εγκεκριµένης µελέτης δεν προβλέπεται η εφαρµογή της εργασίας αντιστήριξης µε  

πασσαλοσανίδες για ορύγµατα αγωγών παρά µόνο για αντλιοστάσια. 

 
 

2.3.3. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού 

(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων αντηρίδων, συνδέσµους κ.λπ.) η φθορά, η 

προσκόµιση και αποκόµιση και οι µετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η εργασία 

συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης, η απασχόληση των πάσης φύσεως απαιτούµενων  

µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και    

την τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη, τη σταδιακή εξόλκυση κατά την επίχωση και κάθε 

άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών.  H  

εργασία θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω παρ. 2.2.3. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  δεν  δύναται  -  βάσει  των  τοπικών  συνθηκών  όπως  π.χ.  σε 

βραχώδη εδάφη - να  εκτελέσει τις εργασίες  αντιστήριξης  µε  µεταλλικά  πετάσµατα σύµφωνα  

µε την προαναφερόµενη προδιαγραφή (ως άνω παρ. 2.2.3) και τους όρους του σχετικού 

άρθρου του Τιµολογίου σχετικά µε την αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα (δηλαδή να 

υλοποιήσει την αντιστήριξη µε σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή 

όρυγµα και τυχόν βοηθητική έµπηξη καθώς και τη σταδιακή εξόλκυση αυτών κατά την 

επίχωση), θα υλοποιεί την αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος  αξιολογήσει  ότι, βάσει των τοπικών εδαφικών συνθηκών κατά  

την εκτέλεση του έργου, δεν είναι δυνατή η υλοποίηση της αντιστήριξης µε τις προβλεπόµενες 

στο Τιµολόγιο µελέτης εργασίες, δηλαδή 

 ούτε µε µεταλλικά πετάσµατα σύµφωνα µε την προαναφερόµενη προδιαγραφή (ως άνω 

παρ. 2.2.3) και τους όρους του σχετικού άρθρου του Τιµολογίου σχετικά µε την 

αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα (δηλαδή να υλοποιήσει την αντιστήριξη µε 

σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και τη σταδιακή 

εξόλκηση αυτών κατά την επίχωση), 

 ούτε µε ξυλοζεύγµατα στις περιπτώσεις βραχωδών εδαφών, όπου δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί η προαναφερόµενη αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα 

τότε, 

θα προτείνει έγκαιρα και τεκµηριωµένα στην Υπηρεσία τον ενδεδειγµένο τρόπο υλοποίησης 

της εργασίας αντιστήριξης (βλ. ως άνω παρ. 2.1). Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία θα 

αξιολογεί την δυνατότητα υλοποίησης διαφορετικού  τρόπου  αντιστήριξης  βάσει  των  

τοπικών συνθηκών π.χ. 
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 Αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής του 

ορύγµατος έως το συµβατικό βάθος, µε  την  µετέπειτα  καταβίβαση 

προκατασκευασµένων εξωτερικά του ορύγµατος µεταλλικών πετασµάτων. Στην 

περίπτωση αυτή για την εργασία (ενδεικτική περιγραφή εργασίας) "Αντιστηρίξεις  

παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα οι οποίες δεν υλοποιούνται ταυτόχρονα µε 

την εκσκαφή" θα συνταχθεί τιµή µονάδας νέων εργασιών, σύµφωνα µε  τα  οριζόµενα 

στο άρθρο 57 του Ν. 3669/08, ως ισχύει. Εναλλακτικά και κατά την κρίση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µπορεί να συνταχθεί τιµή µονάδας νέων εργασιών για την 

εργασία (ενδεικτική περιγραφή εργασίας) «Επι έλαττον εργασία νέου τύπου 

αντιστηρίξεων παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα», η οποία θα περιλαµβάνει 

την επί έλαττον τιµή της συµβατικής εργασίας του άρθρου Υ∆Ρ 7.06. του Τιµολογίου 

µελέτης (ως προβλέπεται στην παρ. 4. Άρθρου 57, Ν. 3669/08 ως ισχύει). 

 Άλλου τύπου αντιστήριξη, µη προβλεπόµενη στο Τιµολόγιο µελέτης. Και  στην  

περίπτωση αυτή, θα συνταχθεί τιµή µονάδας  νέων  σύµφωνα  µε  τα  οριζόµενα  στο 

άρθρο 57 του Ν. 3669/08. 

Για την εκτέλεση  τυχόν επειγουσών για την  πρόοδο  του  έργου  νέων εργασιών αντιστήριξης,  

θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/08, ως ισχύει. 

Στην περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγµάτων αγωγών η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται 

για µήκος ορύγµατος αφαιρουµένου του τµήµατος εκσκαφής για την περίπτωση 

προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από συνθετικά υλικά (Υ∆Ρ 9.41.i / Υ∆Ρ 9.42.i), 

προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από σκυρόδεµα (Υ∆Ρ 16.14.i), τυπικών φρεατίων 

εκκένωσης και αερεξαγωγών καταθλιπτικών αγωγών (Υ∆Ρ 9.30, Υ∆Ρ 9.31.), οι εργασίες 

αντιστηρίξεις των οποίων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του των φρεατίων (δεδοµένου ότι 

αυτό προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης). Το ως άνω όριο εκσκαφής 

ορίζεται αφαιρώντας κατά την επιµέτρηση των εργασιών αντιστήριξης ορυγµάτων αγωγών, 

απόσταση µήκους ορύγµατος ίση µε: 

 για την περίπτωση προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης  δικτύων  βαρύτητας  

(Υ∆Ρ 9.41.i, Υ∆Ρ 9.42.i, Υ∆Ρ 16.14.i), µήκος ίσο µε 0,30m κατ΄ελάχιστο από την 

εξωτερική πλευρά του φρεατίου, προς την πλευρά του εισερχόµενου και εξερχόµενου 

αγωγού στο φρεάτιο. 

 για την περίπτωση τυπικών φρεατίων εκκένωσης και αερεξαγωγών (Υ∆Ρ 9.30, Υ∆Ρ 

9.31.), µήκος ίσο µε 0,50m κατ΄ελάχιστο από την εξωτερική  πλευρά  του  φρεατίου, 

προς την πλευρά του εισερχόµενου και εξερχόµενου αγωγού στο φρεάτιο. 

Η επιµέτρηση ολοκληρωµένων εργασιών σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, θα γίνεται σε 

τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές του 

σκάµµατος/ορύγµατος (ήτοι επιµετράται η πραγµατική αντιστηριζόµενη επιφάνεια και όχι το 

σύνολο του βάθους του σκάµµατος), επιµετρούµενης µόνον της µίας παρειάς του σκάµµατος 

αυτού και για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγµατος που πραγµατοποιείται µετά από 

έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Επιµετράται µόνο το τµήµα των αντιστηρίξεων πάνω από την 

στάθµη εκσκαφής του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του 

εδάφους. Έτσι σε περίπτωση, που τα µεταλλικά πετάσµατα που θα εφαρµοστούν εξέχουν 

περισσότερο από 20cm από τη στάθµη του εδάφους, θα επιµετρηθεί τελικώς ύψος 20cm και 

όχι περισσότερο. 

Επιπλέον, βάσει της της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων 

δικτύων», σε ότι αφορά την επιµέτρηση και την πληρωµή των αντιστηρίξεων, ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

∆εδοµένου ότι οι αντιστηρίξεις παρειών ορυγµάτων τάφρων και διωρύγων µέχρι ποσοστού 

10% επί της συνολικής επιφάνειας αυτών θεωρούνται ανηγµένες στις επιµετρούµενες µονάδες 

των εκσκαφών, θα επιµετρώνται το 90% των επιφανειών που κατά τη µελέτη προβλέπεται να 

αντιστηριχτούν. 
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2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
 
5.1. Αντικείµενο - Κατηγορίες οδοστρωµάτων 

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τοµής και επαναφοράς των 

οδοστρωµάτων των οδών όπου ανοίγονται ορύγµατα κλπ. για την κατασκευή των αγωγών 

κλπ. του δικτύου σωληνώσεων ή συναφών Τεχνικών Έργων. 

Τα οδοστρώµατα ανάλογα µε το υλικό διάστρωσης τους διακρίνονται σε : 

α)Οδοστρώµατα µε ασφαλτικό τάπητα 

β)Κυβολιθόστρωτα οδοστρώµατα 

γ)Οδοστρώµατα λιθόστρωτα µε πλάκες η λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήµα 

δ)Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα 

 

5.2. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά 

5.2.1. Οδοστρώµατα µε ασφαλτικό τάπητα 

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρµόδια Υπηρεσία  άδεια 

τοµής του οδοστρώµατος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ενδεχόµενη καθυστέρηση στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρµοδίων 

Υπηρεσιών, έχει σαν µόνη συνέπεια για τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της 

προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. Άδειες τοµής θα ζητούνται  ακόµη  κι  όταν  πρόκειται  για 

τοµή χωµάτινων ή αδιαµόρφωτων οδοστρωµάτων και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό 

απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες. 

Πριν γίνει η τοµή, θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωµα  µε  µηχάνηµα  αδιατάρακτης 

κοπής οδοστρωµάτων. Η αποσύνθεση του οδοστρώµατος θα γίνει είτε µε τα χέρια είτε µε 

µηχανικά µέσα, πάντως όµως µε τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να περιορίζεται όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Στην εργασία 

αποσύνθεσης περιλαµβάνεται και η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που θα 

ξαναχρησιµοποιηθούν, σε θέσεις κοντά στα σκάµµατα, απ’ όπου να είναι δυνατή η φόρτωση  

τους για να αποµακρυνθούν,  ή η  επαναχρησιµοποίησή τους.  Όταν η τοµή γίνεται εγκάρσια  

στην οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο µισό πλάτος της και αφού τελειώσει η εκσκαφή 

αυτού του τµήµατος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος και θα 

κατασκευαστούν ξύλινες η µεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από  τα  ορύγµατα  για  τη  διέλευση  

των οχηµάτων και των πεζών. Οι τυχόν προσωρινές  γεφυρώσεις  θα  πληρώνονται  ιδιαίτερα 

στον Ανάδοχο βάσει του σχετικού άρθρου του Τιµολογίου. 

 
Στη συνέχεια θα διανοίγεται το άλλο µισό του πλάτους της  οδού,  και  αφού  εγκατασταθεί  ο  

αγωγός και µετά την  εκτέλεση  των  δοκιµών  η  τάφρος  θα  επιχωθεί  αµέσως  και  θα  

συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. 

Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται µε νέα κοπή,  

µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. 

Κατά την εργασία της επαναφοράς του οδοστρώµατος, το επίχωµα του σκάµµατος πρέπει να 

συµπιεστεί τόσο καλά πριν τοποθετηθεί  το  τελικό  οδόστρωµα  ώστε  να  αποκλειστεί  η  

πιθανότητα καθίζησης. Ο Ανάδοχος έχει τη σχετική ευθύνη µέχρι την οριστική  παραλαβή  του 

έργου. Σε περίπτωση που εµφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωµα, ο Ανάδοχος οφείλει να 

επιδιορθώσει το τµήµα µε δαπάνη του  αφαιρώντας  το  υπάρχον  οδόστρωµα  ή  και  το  επίχωµα 

του σκάµµατος και ανακατασκευάζοντάς τα. 

Η συµπύκνωση του  ανακατασκευαζόµενου  επιχώµατος  µπορεί  να  γίνει  µε  κρουστικό  

πιστολέτο, στην αιχµή του οποίου θα έχει τοποθετηθεί δίσκος διαµέτρου 20 εκ. Σ’ αυτή την 

περίπτωση η πρώτη στρώση της επίχωσης πρέπει να έχει τέτοιο πάχος  που  να  µην  υπάρχει 

κίνδυνος ζηµιάς στον αγωγό. Την ευθύνη για την προστασία των αγωγών έχει  ο  Ανάδοχος,  ο 

οποίος οφείλει σε περίπτωση ζηµιάς να τους ανακατασκευάσει µε δαπάνη του. Εάν ο Επιβλέπων 

µηχανικός   το   θεωρήσει   απαραίτητο,   µπορεί   να   διατάξει   την   υπερεπίχωση   του   ορύγµατος  

µέχρι 15 εκ. και τη συµπίεση  µε  επανειληµµένες  διαβάσεις  οδοστρωτήρα  και  σύγχρονη 

διαβροχή. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χώµατα που περισσεύουν, ώστε  να  είναι 

δυνατή   η   κατασκευή   του   οδοστρώµατος   στο   απαιτούµενο   κάθε   φορά   πάχος. Όλες οι 

παραπάνω  εργασίες  περιλαµβάνονται  στην  τιµή  µονάδας  αποκατάστασης  των  οδοστρωµάτων. 

Η ανακατασκευή των οδοστρωµάτων που κάθε φορά τέµνονται θα γίνεται σε ορθογωνισµένα 

τµήµατα    και    µε    τρόπο    ανάλογο    προς    την    κατασκευή    του    υπόλοιπου    τµήµατος  του 
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οδοστρώµατος, ώστε µετά την αποκατάσταση να µην υπάρχει κατά το δυνατόν διαφορά  

µεταξύ του παλιού οδοστρώµατος και του  τµήµατος  που  αποκαταστάθηκε.  Έτσι  οι  υποβάσεις 

των  ασφαλτικών  οδοστρωµάτων  που  ήταν  κατασκευασµένες  από  σκυρόδεµα  θα  αποκαθίσταται 

µε νέα στρώση σκυροδέµατος πάχους 25 εκ. που θα εδράζεται σε στρώση συµπυκνωµένου 

αµµοχάλικου τελικού πάχους 20 εκ. Οι υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται µε 

στρώσεις  θραυστού  υλικού  λατοµείου  3Α,  βάσει  των  τυπικών  διατοµών   που φαίνονται στη  

µελέτη και περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του οδοστρώµατος ο Ανάδοχος πρέπει να 

συνεννοηθεί µε τον κύριο της  οδού  για  τον  τρόπο  αποκατάστασης  του  τιµηθέντος  

οδοστρώµατος και να ενεργήσει ανάλογα, σε  συνεννόηση  πάντοτε  µε  την  Επιβλέπουσα  

Υπηρεσία. 

Πριν από την διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη των άκρων της τοµής  

του οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο η άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό,  για  να 

εξασφαλιστεί η σύνδεση του νέου µε το παλιό οδόστρωµα. 

Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωµάτων (σε αντιστοιχία µε το σχετικό άρθρο Υ∆Ρ 4.09. 

«Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων» του 

Τιµολογίου Μελέτης) περιλαµβάνει την κατασκευή : 

(1) Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικάλατοµείου, 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m 

(2) Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 

πάχους 0,10 m 

(3) Ασφαλτική προεπάλειψη. 

(4) Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm 

(5) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 

σε µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική 

συγκολλητική επάλειψη. 
 

Για την κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου 

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m και την στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά 

συµπυκωνµενου πάχους 0,10m ισχύει η ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 

Για την ασφαλιτκή προεπάλειψη ισχύει η ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-03-11-01 "Ασφαλτική 

προεπάλειψη". 

Για τις ασφαλτικές στρώσεις βάσης και κυκλοφορίας, ισχύει η ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-05-03-11-04 

"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος". 

 

Στην εργασία κατασκευής ενός m2 ασφαλτικού  οδοστρώµατος  περιλαµβάνονται η  προµήθεια 

και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η λήψη µέτρων για  τις 

απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων 

για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων 

υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού σαρώθρου µετά την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Τα ως άνω έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των 

αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. 

 

5.3. Επιµέτρηση και πληρωµή 

5.3.1. Καθαίρεση οδοστρωµάτων 

Η καθαίρεση - αποξήλωση οδοστρωµάτων περιλαµβάνεται στα σχετικά άρθρα των Τιµολογίων 

της εκσκαφής ορυγµάτων υπογείων δικτύων (άρθρα Υ∆Ρ 3.10.xx. και Υ∆Ρ 3.11.xx). 

Επισηµαίνεται ότι : 

 Η χρήση αρµοκόφτη για την  κοπή  υπαρχουσών  ασφαλτικών  στρώσεων  ή  

υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα, περιλαµβάνεται στα οικεία άρθρα εκσκαφών 

Υ∆Ρ. 3.10.xx και 3.11.xx του Τιµολογίου. 

 Οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στα οικεία άρθρα Υ∆Ρ. 3.11.xx, τα 

οποία αφορούν εκσκαφές ορυγµάτων υπόγειων δικτύων σε έδαφος βραχώδες και 

επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), σύµφωνα µε τα ως άνω άρθρα Τιµολογίου. 

 Οι εκσκαφές στρώσεων βάσης και υπόβασης οδοστρωσίας από αδρανή υλικά 

εντάσσονται στα άρθρα Υ∆Ρ. 3.10.xx, τα οποία αφορούν εκσκαφές ορυγµάτων 
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υπόγειων δικτύων σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες και επιµετρώνται σε κυβικά 

µέτρα (m3), σύµφωνα µε τα ως άνω άρθρα Τιµολογίου. 

 
 

5.3.2. Αποκατάσταση οδοστρωµάτων 

Η επιµέτρηση των εργασιών για την αποκατάσταση των οδοστρωµάτων θα γίνεται  για  κάθε 

τύπο οδοστρώµατος ξεχωριστά σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πραγµατικής επιφάνειας 

αποκατάστασης οδοστρώµατος που εκτελέστηκε και η πληρωµή θα γίνεται µε τα αντίστοιχα 

άρθρα του Τιµολογίου. 

Επιπρόσθετα, για την κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων ισχύουν τα ακόλουθα : 

 Ως προαναφέρθηκε, στο Τιµολόγιο µελέτης υιοθετείται το άρθρο Υ∆Ρ 4.09. 

"Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων", 

το οποίο περιλαµβάνει τις επιµέρους εργασίες που αναφέρονται στην παρ. 5.2.1. της 

παρούσας Τ.Π. 

 Βάσει των εργασιών αυτών, στην τιµή του άρθρου Υ∆Ρ  4.09.  "Αποκατάσταση 

Ασφαλτικών Οδοστρωµάτων στις θέσεις  ορυγµάτων υπόγειων δικτύων", περιλαµβάνεται  

η εργασία ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 Το συµπυκνωµένο πάχος των στρώσεων βάσης και υπόβασης οδοστρωσίας που 

περιλαµβάνεται στο άρθρο Υ∆Ρ 4.09. "Αποκατάσταση Ασφαλτικών Οδοστρωµάτων στις 

θέσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων", ανέρχεται σε 0,10m και 0,10m αντίστοιχα.  Σε 

περίπτωση που από την τυπική διατοµή του ορύγµατος της εγκεκριµένης µελέτης  

προβλέπονται µεγαλύτερα συµπυκνωµένα πάχη στρώσεων βάσης ή/και υπόβασης καθώς και 

στην περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου απαιτηθούν –  µε  την σύµφωνη  γνώµη  

της Υπηρεσίας –  µεγαλύτερα  συµπυκνωµένα  πάχη  στρώσεων  βάσης  ή/και  υπόβασης, τότε 

οι επιπλέον αυτές εργασίες θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα 

ακόλουθα άρθρα: 

- Η εργασία κατασκευής της υπόβασης θα επιµετράται ανά κυβικό µέτρο (m3) 

συµπυκνωµένης στρώσης υπόβασης και θα πληρώνεται µε το οικείο άρθρο Τιµολογίου 

(Ο∆Ο Γ-1.1 «Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους»). 

- Η εργασία κατασκευής της βάσης θα  επιµετράται  ανά  κυβικό  µέτρο  (m3)  

συµπυκνωµένης στρώσης βάσης και θα πληρώνεται µε  το  οικείο  άρθρο  Τιµολογίου  

(Ο∆Ο Γ-2.1 «Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους»). 

 

 Στην περίπτωση που το υφιστάµενο οδόστρωµα το οποίο αποκαθίσταται αποτελείται από 

µικρότερα συµπυκνωµένα πάχη στρώσεων (υπόβασης ή/και βάσης οδοστρωσίας ή/και 

ασφαλτικής στρώσης βάσης ή/και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας) από αυτά που 

προβλέπονται στο συµβατικό άρθρο Υ∆Ρ  4.09.  "Αποκατάσταση  Ασφαλτικών 

Οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπόγειων δικτύων", τότε κατά την κρίση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 

- είτε να υλοποιηθούν κατά το στάδιο της  κατασκευής  τα  συµβατικά  πάχη 

υπόβασης ή/και βάσης οδοστρωσίας του ως άνω άρθρου Τιµολογίου. 

- είτε θα συνταχθεί τιµή µονάδας νέων εργασιών, σύµφωνα µε  τα  οριζόµενα  

στο άρθρο 57 του Ν. 3669/08 ως ισχύει. 

Για την περίπτωση σύνταξης τιµής µονάδας νέων εργασιών (Ν.Τ.) και κατά την κρίση της  

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µπορούν εναλλακτικώς να συνταχθούν: 

- Ν.Τ. για την εργασία (ενδεικτική περιγραφή εργασίας) «Επι έλαττον εργασία 

αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπόγειων 

δικτύων», η οποία θα περιλαµβάνει επί έλαττον τιµή της συµβατικής εργασίας 

του άρθρου Υ∆Ρ 4.09. του Τιµολογίου µελέτης (ως προβλέπεται στην παρ. 4. 

Άρθρου 57, Ν. 3669/08 ως ισχύει). 

- Ν.Τ. για την εργασία (ενδεικτική περιγραφή εργασίας) «Νέος τύπος 

αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπόγειων 
δικτύων». 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 ως ισχύει, οι  

σχετικές τιµές νέων εργασιών θα προκύψουν υιοθετώντας τα κατάλληλα άρθρα από τα 

ισχύοντα τιµολόγια κατά το χρόνο δηµοπράτησης. Τα άρθρα αυτά θα ληφθούν από τα 

ενιαία Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας – Οµάδες Γ και ∆. 
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3. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 
8.1. Γενικά 

Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής είναι η προµήθεια, µεταφορά και πλήρης 

ενσωµάτωση στο έργο προκατασκευασµένων  φρεατίων  δικτύων  αποχέτευσης  ακαθάρτων  

κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, µε όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα 

σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωµα οδών. 

Το φρεάτιο επίσκεψης και καθαρισµού αγωγών ακαθάρτων θα αποτελείται από τα παρακάτω 

τµήµατα: 

 από το χυτό στοιχείο βάσης 

 τον θάλαµο ο οποίος διαµορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούµενο ύψος µε στοιχείο 

διαµόρφωσης θαλάµου (ειδικό τεµάχιο) του παραγωγού των φρεατίων  κατά  ΕΛΟΤ  

EN 13598-2 

 την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) 

 τον δακτύλιο έδρασης του καλύµµατος στην στέψη, για την κατανοµή των φορτίων   

Η ελάχιστη εσωτερική διάµετρος του φρεατίου στο στενότερο τµήµα του θα είναι ως ορίζεται 

από τη µελέτη και τα σχετικά άρθρα Τιµολογίου (εκτός του κάτω διαµορφωµένου µέρους της 

βάσης και της απόληξης του άνω µέρους) και η όλη κατασκευή του πρέπει να εξασφαλίζει την 

στεγάνωση και τη σταθερή πάκτωση του στο έδαφος. 

Τα επιµέρους τµήµατα του φρεατίου πολυαιθυλενίου πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

ποιοτικού ελέγχου. 

8.2. Τρόπος κατασκευής των φρεατίων 

Η βάση του φρεατίου θα είναι µονολιθικής κατασκευής µε διαµορφώσεις  ρύσεων  (κανάλια 

ροής) των εισερχοµένων και εξερχοµένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 

προδιαµορφωµένες στο εργοστάσιο µε τυποποίηση κατά την ονοµαστική διάµετρο  των 

σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων  σε  οποιοδήποτε  

ύψος, σύµφωνα µε την µελέτη έργου. 

Το στοιχείο διαµόρφωσης του θαλάµου του φρεατίου,  στο  προβλεπόµενο  από  την  µελέτη  

ύψος για κάθε φρεάτιο, θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου (DΝ), ίσης µε την αντίστοιχη του 

στοιχείου χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαµψίας (SN) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969 σύµφωνα µε 

το σχετικό άρθρο Τιµολογίου, θα φέρει δε, τις αναλογούσες βαθµίδες καθόδου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαµέτρου αντίστοιχης των 

διαστάσεων του καλύµµατος και θα συναρµόζεται µε τον θάλαµο µέσω στεγανοποιητικού 

δακτυλίου. 

Ο δακτύλιος έδρασης του καλύµµατος στην  στέψη  κατασκευάζεται  από  σκυρόδεµα 

κατάλληλης κατηγορίας και θα είναι διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του φρεατίου. 

 

8.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων θα επιµετρώνται : 

 ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου (χυτό στοιχείο βάσης και κωνική 

απόληξη) ανάλογα µε την εσωτερική διάµετρο (ID) και τον αριθµό και διάµετρο των 

εισόδων/εξόδων, καθώς και 

 ανά µέτρο µήκους του στοιχείου διαµόρφωσης θαλάµου. 

Η πληρωµή θα γίνεται µε τα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου. 

Οι ανωτέρω τιµές και πληρωµή του  φρεατίου  αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου  

για την  προµήθεια του  φρεατίου και όλων των εξαρτηµάτων σύνδεσης  και στεγάνωσης,  και  

την πλήρη εγκατάσταση του στο δίκτυο, σύµφωνα µε  τις  οδηγίες  του  εργοστασίου  

κατασκευής. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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 Η προµήθεια των επιµέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπόµενων από την 

µελέτη διαστάσεων µε τις αναλογούσες βαθµίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 

στεγάνωσης µεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήµατα σύνδεσης µε 

τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από υλικό σύµφωνα µε την µελέτη). 

 Η εκσκαφή του ορύγµατος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόµενες διαστάσεις µε 

µηχανικά µέσα (µε ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούµενες 

αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 

προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 

απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων, οι  

απαιτούµενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις. 

 Η συναρµολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση µε τους εισερχόµενους 

και εξερχόµενους αγωγούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του  προµηθευτή  του  φρεατίου. 

Στις εργασίες σύνδεσης περιλαµβάνονται και τα οποιαδήποτε απαιτούµενα ειδικά 

τεµάχια σωλήνων για την σύνδεση των αγωγών µε τις αναµονές του χυτού στοιχείου 

βάσης. 

 Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών µε 

µέγιστο µέγεθος κόκκου 25 mm (συµπεριλαµβάνεται το κοσκίνισµα  των προϊόντων,  

εάν απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων µεγαλυτέρου µεγέθους), κατά 

συµπυκνωµένες στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται  το  στοιχείο  

της βάσης (αφού ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαµος και τελικά η 

κωνική απόληξη, µε χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισµού. Εναλλακτικά η 

πλήρωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µπορεί να γίνεται κατά περίπτωση 

µε υλικά ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) ή µε θραυστό υλικό λατοµείου 

σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας, 

 Ο δακτύλιος έδρασης, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο φρεατίου της µελέτης και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα προαναφερόµενα, στην τιµή  του προκατασκευασµένου  φρεατίου 

από συνθετικά υλικά περιλαµβάνονται - εκτός άλλων – οι πλήρεις χωµατουργικές εργασίες 

εκσκαφών και επιχώσεων σε κάθε είδους έδαφος µε τις αντίστοιχες φορτοεκφορτώσεις  και 

µεταφορές, οι αντιστηρίξεις κάθε είδους, καθώς και οι αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων κάθε 

είδους. Στο πλαίσιο αυτό κατά την  επιµέτρηση των  προαναφερόµενων εργασιών στο πλαίσιο  

της επιµέτρησης  των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως, θα υιοθετείται ως όριο εκσκαφής για  

τα προκατασκευασµένα φρεάτια από συνθετικά υλικά ίσο κατ΄ελάχιστο µε 0,30m από την 

εξωτερική πλευρά του φρεατίου. 

Στην τιµή του φρεατίου δεν περιλαµβάνεται το κάλυµµα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, που επιµετράται και  πληρώνεται  ιδιαίτερα  βάσει των σχετικών άρθρων 

του τιµολογίου (βλ. επίσης Τ.Π. 9. ). 

 

 
 

4. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
9.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ΤΠ περιλαµβάνεται η  κατασκευή  χυτοσιδηρών  

καλυµµάτων φρεατίων. 

9.2. Υλικά 

Όλα τα χυτοσιδηρά καλύµµατα θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 

(ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 

Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του 

ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε 

δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο 

χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα. 
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Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη  θραύση  του  θα είναι  χρώµατος 

φαιού και υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα  έχει  γίνει  µε 

επιµέλεια και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα 

πρέπει να είναι ταυτόχρονα µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, 

καθώς και να διατρήεται εύκολα. 

Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN  

1000. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα 

απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

Η φέρουσα ικανότητα των καλυµµάτων των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε τη θέση 

τοποθέτησής τους, δηλ. µε βάση τις συνθήκες  κυκλοφορίας  και  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  

προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ ελάχιστο: 

 
Πίνακας 1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα µε τη θέση 

τοποθέτησης 

 
# 

 
Κατηγορία 

 
Θέση τοποθέτησης 

Φέρουσα ικανότητα 

[tn] 

1 2 3 4 

1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 

µόνο 

1,5 

2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, 

χώροι στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 

12,5 

3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου 

που δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m 

µέσα στο οδόστρωµα ή περισσότερο από 0,2 

m µέσα στο πεζοδρόµιο 

25 

4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων 

των πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων 

των τύπων οχηµάτων 

40 

5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά 

τροχό, π.χ. λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, 

βιοµηχανικές περιοχές κτλ. 

60 

6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα 

φορτία ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι 

αεροδροµίων κτλ. 

90 

 

9.3. Εκτέλεση Εργασιών 

 
9.3.1. Παρακολούθηση της Κατασκευής 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των 

χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο 

Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να  ειδοποιεί εγγράφως  την Υπηρεσία  τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες  πριν  

από κάθε τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή  

και να λάβει δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει 

τον Ανάδοχο από την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του. 

 

9.3.2. Σήµανση 

Όλα τα καλύµµατα, και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να  

φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: 

 το πρότυπο ΕΝ 124 

 την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) 

 το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 
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 το έτος και το µήνα χύτευσης 

 το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 

 

9.3.3. Έδραση Καλυµµάτων 

Η επιφάνεια έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους  θα  είναι  απόλυτα  επίπεδη, 

ώστε να  εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια  αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το  κάλυµµα  

ή η εσχάρα. Έλεγχος σωστής έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται  

για κάθε τεµάχιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την  έδρασή  του  θα 

απορρίπτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

9.3.4. Παραλαβή των Υλικών 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από 

επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει   

να παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και  

τον έλεγχο της προµήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια: 

- Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των 

πιστοποιητικών ποιότητας αναγνωσµένου εργαστηρίου και στη συνέχεια τα είδη που 

παραδίνονται θα εξετάζονται µακροσκοπικά. 

- Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και το νωρίτερο 

δύο (2) µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο 

διάστηµα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων. 

Σε περίπτωση απόρριψης  µιας  ποσότητας  ειδών της  προµήθειας λόγω ύπαρξης  ελαττωµάτων, 

ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η 

αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο 

αριθµό τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου. 

9.4. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Στην τιµές µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση του Αναδόχου για 

την, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, στην παρούσα ΤΠ και τα υπόλοιπα 

συµβατικά τεύχη, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο παρόν, η 

χρήση µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων και µικροϋλικών σύνδεσης  και  

τοποθέτησης των χυτοσιδηρών αντικειµένων, η αξία των υλικών καθώς και των διαφόρων 

εργαστηριακών δοκιµών. 

 

9.5. Επιµέτρηση και Πληρωµή 

Εφόσον οι εργασίες των χυτοσιδηρών καλυµµάτων φρεατίων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή 

άλλης εργασίας, οι εργασίες κατασκευής χυτοσιδηρών καλυµµάτων από ελατό χυτσίδηρο θα 

επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) πλήρως περαιωµένων εργασιών και η πληρωµή θα γίνεται 

βάσει του σχετικού άρθρου Τιµολογίου. 

Η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται, είτε  βάσει  πινάκων  του  εγκεκριµένου  προµηθευτή 

(εφόσον αυτό προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου Μελέτης), είτε µε ζύγιση 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παρόντος Τεύχους. 
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5. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ 

(CORRUGATED) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

10.1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προµήθεια και τοποθέτηση 

(περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούµενου εξοπλισµού) πλαστικών σωλήνων 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  εξωτερική  επιφάνεια 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 (σύµφωνα µε τη µελέτη), κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 9969. 

 

10.2. Υλικά 

Το πλαστικό υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι ενδεικτικώς το πολυαιθυλένιο (PE), ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Η τελική επιλογή του υλικού από τον ανάδοχος, θα είναι της έγκρισης 

της Υπηρεσίας. 
Το υλικό κατασκευής θα είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λπ. ώστε να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους, προσµίξεις κ.λπ. 

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού 

(χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και  

αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN.  Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-  

1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η 

εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

Οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του σωλήνα πρέπει να είναι  οµαλές,  καθαρές  και 

χωρίς αµυχές, φουσκάλες ή άλλες ανωµαλίες στην επιφάνεια του. Το υλικό δεν θα πρέπει να 

περιλαµβάνει ορατούς ρύπους ή πόρους. Οι άκρες των σωλήνων θα έχουν  κοπεί  όσο  το  

δυνατόν κάθετα προς τον διαµήκη άξονά τους. 

Το χρώµα των σωλήνων θα είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος τους. 

 

10.3. Μεταφορά και αποθήκευση 

Οι σωλήνες µεταφέρονται όπως ακριβώς και οποιοσδήποτε άλλος τύπος σωλήνα. Οι σωλήνες,    

οι ενώσεις και οι ειδικοί σύνδεσµοι πρέπει να παραδοθούν µε το απαραίτητο  σήµα  ή  τις  

ετικέτες που αναφέρουν το όνοµα του κατασκευαστή, την ονοµαστική διάµετρο και τη χρήση 

τους. Η φόρτωση, η µεταφορά, η εκφόρτωση και όλες οι συνδεδεµένες µε αυτές διαδικασίες 

πρέπει να διενεργηθούν πολύ προσεκτικά χρησιµοποιώντας  τα κατάλληλα  µέσα σύµφωνα µε  

τον τύπο και τη διάµετρο σωλήνων  καθώς και τις  οδηγίες του προµηθευτή, χρησιµοποιώντας 

όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να αποφευχθούν τυχόν αποτυχίες, ρωγµές, ή ζηµιές. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να φυλαχτούν επάνω σε µια επίπεδη, σταθερή και προφυλαγµένη  

επιφάνεια έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε κίνδυνοι πυρκαγιάς. Πρέπει επίσης να 

προστατευθούν από τον ήλιο διότι µπορεί να προκληθούν θερµοκρασιακές παραµορφώσεις. Η 

βάση των πασσάλων πρέπει να στηριχτεί καλά στους χωρισµένους κατά  διαστήµατα  έξω  

πίνακες ή σε µια ενισχυτική επιφάνεια. Η στοίβα που θα δηµιουργηθεί εξαρτάται από τις 

διαµέτρους έτσι ώστε να αποφευχθούν οι παραµορφώσεις στη βάση των σωλήνων και να 

διευκολυνθεί η συλλογή των σωλήνων. Οι σωλήνες θα πρέπει να στερεώνονται από σφήνες οι 

οποίες δεν θα αφήνουν τους σωλήνες να κυλήσουν. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να 

υιοθετούνται µέτρα προστασίας για την αποφυγή ζηµιών στις άκρες των σωλήνων. 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο µακριά από µηχανήµατα 

που παράγουν όζον (λάµπες υδραργύρου, εξοπλισµός υψηλής τάσης, ηλεκτροκινητήρες). Η 

αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από καρφιά ή άλλα 

στηρίγµατα. Θα αποφεύγεται η άµεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εµφανίζουν ευαισθησία 

στην υπεριώδη ακτινοβολία). 
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10.4. Τοποθέτηση σωλήνων 

Ο πυθµένας της τάφρου στην στάθµη των χωµατουργικών  θα  είναι  οµαλός  χωρίς  

προεξέχοντες  αιχµηρούς  λίθους. Σε συµφωνία µε την εγκεκριµένη  µελέτη  θα διαµορφώνεται   

η προβλεπόµενη από την µελέτη στρώση έδρασης από άµµο ή από σκυρόδεµα. 

Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιµελώς ως προς την οµαλότητά της και τα υψόµετρα τα 

οποία θα πρέπει να υλοποιούν µε ακρίβεια την προβλεπόµενη κλίση από την µελέτη.  

Εφιστάται η προσοχή στις θέσεις των συνδέσεων όπου η διάµετρος  της  σωληνογραµµής  

αυξάνει τοπικά λόγω της µούφας, ώστε να αποφεύγεται η στήριξη των σωλήνων σε εκείνα τα 

σηµεία και µόνο. 

Πριν από τον καταβιβασµό  τους  στο όρυγµα οι  σωλήνες θα  τοποθετούνται κατά µήκος του,   

θα επιθεωρούνται µε προσοχή για εξακρίβωση  τυχόν βλαβών ή  φθορών κατά την µεταφορά  

τους και θα καθαρίζονται µε επιµέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα  τους. 

Στην συνέχεια θα τοποθετούνται µε προσοχή στο όρυγµα, ανάλογα µε το βάρος τους και το 

βάθος του ορύγµατος, είτε µε τα χέρια είτε µε µηχανικά µέσα. Εάν το βάθος τοποθέτησης 

ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους θα γίνεται µε την βοήθεια σχοινιών ή µηχανικών 

µέσων. 

Η κατασκευή των δικτύων των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής.  

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της  εγκεκριµένης 

µελέτης και θα αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά µήκος του 

άξονα. 

Σε κάθε περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και οµοιόµορφη έδραση των σωλήνων σε  

όλο το µήκος του. 

Πριν από κάθε, έστω και µερική, πλήρωση των σκαµµάτων θα γίνεται λεπτοµερής έλεγχος των 

υψοµέτρων των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισµού ελέγχου ευθυγράµµισης µε ακτίνες 

laser. 

Η επίτευξη και εξασφάλιση των απαιτούµενων υψοµέτρων ροής  των  σωλήνων θα γίνεται  µε 

την διαµόρφωση τοπικών υποστρωµάτων του  υλικού  έδρασης.  Απαγορεύεται  η  

χρησιµοποίηση λίθων για τον σκοπό αυτό. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισµού των σωλήνων ο ανάδοχος θα 

λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην προκληθεί βλάβη στις  σωληνώσεις  από 

οποιαδήποτε αιτία. 

Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραµµής θα 

εµφράσσεται µε κατάλληλο πώµα για την προστασία του σωλήνα από  την  εισχώρηση  

ρυπαντών. 

Οι τοποθετηµένοι αλλά µη συνδεδεµένοι σωλήνες στο όρυγµα δεν θα υπερβαίνουν το  µήκος  

που αντιστοιχεί σε εργασία 2 ηµερών. 

 

10.5. Συνδέσεις σωλήνων 

Οι σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος συνδέονται µε συνδέσµους (µούφες) και  διπλούς  

ελαστικούς δακτυλίους. Ο ελαστικός δακτύλιος τοποθετείται µέσα στην αυλάκωση του 

τοιχώµατος, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος  µετατόπισης  κατά  τη διάρκεια της ένωσης.  

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται όχι µόνο η διαρροή αλλά και η είσοδος υπόγειων υδάτων στο 

σωλήνα. 

 

10.6. Έλεγχοι και ∆οκιµές 

Θα πραγµατοποιούνται κατ΄ελάχιστο οι ακόλουθοι έλεγχοι και δοκιµές : 

 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατωµένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεµαχίων και 

ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης). 

 Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιµών. 

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής συµµόρφωσης του δικτύου µε την 

εγκεκριµένη µελέτη και έλεγχος συνδεσµολογίας δικτύου. 

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιµών πιέσεως (υδραυλικές δοκιµές στεγανότητας) του 

δικτύου ως αναλύεται στη συνέχεια. 

 Έλεγχος µε την χρήση τηλεκατευθυνόµενων συσκευών βιντεοσκόπησης (δεν 

περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου και µπορεί να εκτελεστεί µε δαπάνες 
του Εργοδότη). Η εφαρµογή τεχνικών βιντεοσκόπησης, οι οποίες θα πρέπει να 
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πραγµατοποιούνται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία, παρέχουν την δυνατότητα 

εντοπισµού αστοχιών, ρωγµών, κακών συνδέσεων, τυχόν εµποδίων στην ροή των 

υδάτων, παρανόµων συνδέσεων κ.λπ. Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισµού για την 

εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η επιτευχθείσα µηκοτοµή του 

δικτύου. 

 

Τα εµφανή τµήµατα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την 

έδρασή τους, τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κ.λπ. 

Εξαρτήµατα ή τµήµατα σωληνώσεων που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση  δεν 

θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών µε δαπάνες  του αναδόχου.   

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύµφωνα µε  τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, προκειµένου    

να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόµενα υψόµετρα και οι κλίσεις ανά 

τµήµα του δικτύου. 

Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικηµένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει 

δυσχέρεια ελέγχων και δοκιµών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου 

 

Σε σχέση µε τις δοκιµές στεγανότητας ισχύουν τα ακόλουθα : 

 Οι δοκιµές στεγανότητας που αναφέρονται στη συνέχεια δεν είναι υποχρεωτικής 

εφαρµογής και θα γίνουν κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 

 Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει διαφορετικούς  τρόπους  δοκιµής  της  στεγανότητας 

του δικτύου, οι οποίοι χρήζουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 Οι δοκιµές στεγανότητας των αγωγών συνδυάζονται µε  τις  δοκιµές  των  φρεατίων,  

ήτοι αφορούν ολοκληρωµένα τµήµατα του δικτύου. 

 Όλα τα  απαραίτητα υλικά για την διεξαγωγή των δοκιµών οφείλει να τα προµηθεύσει  

και µεταφέρει στον χώρο του έργου ο Ανάδοχος. 

 Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις  δοκιµές 

διορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Επίσης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται µε δικά του έξοδα να  προβεί  στην  αντικατάσταση  σωλήνων  ή  

συνδέσµων που έπαθαν ζηµιές κατά τη δοκιµή. 

 ∆οκιµή στεγανότητας. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων  θα  γίνει  

δοκιµή στεγανότητας του δικτύου, σε επιλεγµένα τµήµατα του έργου. Σαν µήκος  

δοκιµής θα λαµβάνεται το µεταξύ δύο ή  περισσότερων διαδοχικών  φρεατίων  τµήµα 

του αγωγού, σε τµήµατα τα οποία θα επιλεγούν από την Υπηρεσία, ώστε να µην 

παρουσιάζουν σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές του εδάφους.  Ο  κορµός του σωλήνα 

θα εγκιβωτίζεται µε άµµο ή σκυρόδεµα (σύµφωνα µε την µελέτη) αλλά οι σύνδεσµοι   

θα µένουν ακάλυπτοι για τον έλεγχο κατά την δοκιµή. Πριν από την  έναρξη  της  

δοκιµής θα ελεγχθεί η απρόσκοπτη ροή µε την παροχέτευση ποσότητας νερού στο 

ανάντη  φρεάτιο  και  θα παρατηρηθεί  η διέλευση του προς το κατάντη. Στην συνέχεια  

το κατάντη άκρο θα κλείνεται στεγανά και θα πραγµατοποιείται πλήρωση του ανάντη 

φρεατίου µε νερό σε ύψος τουλάχιστον 1,0m από την άνω άντυγα του αγωγού στο 

ανάντη φρεάτιο. Στη συνέχεια θα µετρηθούν οι  απώλειες  του νερού (πτώση στάθµης 

στο ανάντη φρεάτιο) µετά από 24ώρες. Οι απώλειες νερού δεν πρέπει να είναι 

µεγαλύτερες από 3% του συνολικού περιεχοµένου όγκου νερού. Εφ' όσον κατά  τη 

δοκιµή εµφανιστούν σηµεία µη στεγανά, είτε στα τοιχώµατα των σωλήνων, είτε τις 

συνδέσεις µε τα φρεάτια, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει το υπό δοκιµή 

δίκτυο, να γίνει η επισκευή των ελαττωµάτων και µετά να  ξαναρχίσει  η  όλη  

διαδικασία. Μετά την επίχωση των σκαµµάτων, η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει 

επανάληψη της δοκιµής κατά τα ανωτέρω, εάν κρίνει ότι η επίχωση έγινε  κατά τρόπο 

που θα ήταν δυνατό να προκαλέσει ζηµιές στους αγωγούς. 

 Μακροσκοπικές δοκιµές εισροών. Όπου τµήµα του δικτύου βρίσκεται µέσα σε 

υδροπερατά εδάφη και κυρίως µέσα σε υδροφόρο ορίζοντα ή / και σε όποιες και όσες 

θέσεις επιλέξει η Υπηρεσία, ελέγχεται µακροσκοπικά η στεγανότητα του τµήµατος 

αυτού για διάστηµα 48 τουλάχιστον ωρών, σε εισροές από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το νερό από το δίκτυο. 

 Πρωτόκολλο δοκιµασιών. Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων 

δοκιµασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του 

κυρίου του έργου και του αναδόχου. 
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10.7. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και 

προστασίας περιβάλλοντος 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009 " ∆ίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC " (παρ. 7.). 

 

10.8. Επιµέτρηση – Πληρωµή 

Η επιµέτρηση θα γίνει για τα πραγµατικά µέτρα αξονικού µήκους αγωγού που 

εγκαταστάθηκαν στον πυθµένα του χάνδακα ανά είδος αγωγού (διαµέτρου  και  SN)  

σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης και τις προδιαγραφές. 

Σε περίπτωση προκατασκευασµένων φρεατίων  ή  άλλων  φρεατίωνοι  διαµορφώσεις 

του πυθµένα των οποίων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του φρεατίου εφόσον αυτό 

προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του Τιµολογίου, όπως π.χ. στην περίπτωση 

προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από συνθετικά υλικά (Υ∆Ρ 9.41.i / Υ∆Ρ 

9.42.i, προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης από σκυρόδεµα (Υ∆Ρ 16.14.i),, το 

αξονικό µήκος αγωγού θα υπολογίζεται 

µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, αφαιρώντας την εσωτερική διάσταση του φρεατίου. 

Η πληρωµή θα γίνει για το σύνολο των µέτρων αξονικού µήκους του αγωγού που 

επιµετρήθηκαν µε την τιµή µονάδας του αντίστοιχου άρθρου. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των  σωλήνων  και  των  αντιστοίχων  

διπλών ελαστικών δακτυλίων στεγάνωσης και µουφών, η µεταφορά τους επί τόπου, ο 

καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση  και  η  εκτέλεση  των 

προβλεπόµενων δοκιµών στεγανότητας. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η εκσκαφή του  ορύγµατος  τοποθέτησης,  ο  εγκιβωτισµός 

των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια - εφόσον 

προβλέπονται από τη µελέτη - τα οποία επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα  οικεία άρθρα  

του Τιµολογίου. Επισηµαίνεται ότι τα οποιαδήποτε ειδικά τεµάχια σύνδεσης µε τα 

προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης ακαθάρτων από συνθετικά υλικά  (Υ∆Ρ  9.41.i  /  

Υ∆Ρ 9.42.i) και  προκατασκευασµένων  φρεατίων  επίσκεψης  από  σκυρόδεµα  (Υ∆Ρ  

16.14.i), περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας των φρεατίων αυτών. 

Η πληρωµή αυτή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για κάθε δαπάνη προµήθειας, 

µεταφοράς στο εργοτάξιο και τοποθέτησης  στο  χάνδακα,  σύνδεσης,  δοκιµών  καθώς  και  

τη δαπάνη κάθε υλικού και µέσου που απαιτείται  για  τα  παραπάνω,  τη  δαπάνη  

προσωπικού και εξοπλισµού για την άρτια κατασκευή και τοποθέτηση στη θέση που 

προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης. 

 

 

 
6. ΑΓΩΓΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΙΕΣΕΩΣ 

6.1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προµήθεια και τοποθέτηση 

(περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούµενου εξοπλισµού) σωλήνων πιέσεως 

πολυαιθυλενίου ΡE 80 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε  συµπαγές  

τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011. 

Οι προβλεπόµενες από την τεχνική προδιαγραφή αυτή να εκτελεσθούν εργασίες για την 

κατασκευή των αγωγών από ΡΕ 80 είναι οι εξής: 

 Η προµήθεια των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων και οι κάθε είδους δοκιµές στο 

εργοστάσιο πριν την παραλαβή. 

 Όλες οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων από το 

εργοστάσιο κατασκευής στη θέση τοποθέτησης. 

 Η άµµος ή το σκυρόδεµα (σε περίπτωση µικρού βάθους) εγκιβωτισµού. 

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων και ειδικών τεµαχίων µέσα στο όρυγµα. 

 Οι κάθε είδους δοκιµασίες παραλαβής των έτοιµων σωληνώσεων στο εργοτάξιο. 

Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη συνέχεια 

αυτής της Προδιαγραφής. 
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Για όλες τις άλλες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των αγωγών όπως εκσκαφές 

και επανεπιχώσεις ορυγµάτων, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές προϊόντων εκσκαφής, 

κατασκευή υποστρώµατος άµµου, κατασκευή φρεατίων κλπ. ισχύουν οι αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 
6.2. Υλικά 

Το υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι το σκληρό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΗDPE. Οι σωλήνες θα παράγονται µε εξέλαση. Το υλικό κατασκευής θα είναι  υψηλής  

ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λ.π. ώστε να ικανοποιεί  τις απαιτήσεις  της  µελέτης  

και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους, προσµίξεις κ.λ.π. 

 
6.3. Κριτήρια αποδοχής 

 

6.3.1. Εµφάνιση 

Οι άκρες των σωλήνων θα  έχουν  κοπεί όσο  το  δυνατόν κάθετα προς τον διαµήκη άξονά τους.  

Ο σωλήνες δεν θα πρέπει να έχουν φουσκάλες, φουσκώµατα, ζαρώµατα, τρύπες ή 

ανοµοιογένειες. 

∆είγµα : Όλοι οι αγωγοί. 

6.3.2. ∆ιαστάσεις 

Η µέση εξωτερική διάµετρος θα έχει ανοχή ± 0,1mm από  την  ονοµαστική  διάµετρο  του 

σωλήνα και θα υπολογίζεται από τη µέτρηση  της  εξωτερικής  περιµέτρου και των δυο άκρων 

του σωλήνα. 

Το πάχος του σωλήνα θα έχει ανοχή ± 0,1mm από το οριζόµενο από τους πίνακες και θα 

προσδιορίζεται από τέσσερις µετρήσεις σε κάθε άκρη του σωλήνα, σε περίπου ίσα διαστήµατα 

της περιµέτρου του. 

Όλες οι µετρήσεις θα γίνονται σε θερµοκρασία 23± 2 C. 

Το ελάχιστο πάχος τοιχώµατος s προσδιορίζεται µε την χρήση του SDR (D/s) και την 

απαιτούµενη πίεση λειτουργίας. 

∆είγµα : ∆έκα τοις εκατό (10%) κάθε µεγέθους και τύπου. 

 

6.3.3 .Αντοχή 

Η αντοχή του σωλήνα θα ορίζεται υποβάλλοντάς τον σε εσωτερική πίεση και µετρώντας την 

παραµόρφωση ως συνάρτηση του χρόνου. Λεπτοµέρειες της µεθόδου δοκιµής βρίσκονται στο 

DIN 53759. 

6.3.4 .Θερµοκρασιακή ανάκαµψη 

Η µέση σχετική αλλαγή (ε) του µήκους του σωλήνα λόγω θέρµανσης και ψύξης του 

(θερµοκρασιακή ανάκληση) ελέγχεται σύµφωνα µε το DIN 50011. 

6.3.5. Πιστοποιητικά 

Έκθεση των αποτελεσµάτων της σειράς όλων των δοκιµών θα πρέπει να εκδίδεται από τον 

κατασκευαστή και να παραδίδεται στον εργοδότη. 

6.4. Χρησιµοποιούµενα εξαρτήµατα - Ενώσεις 

Τα εξαρτήµατα-ειδικά τεµάχια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα συνδέονται µε το σωλήνα µε 

αυτογενή θερµοσυγκόλληση. Τα εξαρτήµατα (ταυ, καµπύλες) θα είναι από πολυαιθυλένιο. Οι 

χαλύβδινες φλάντζες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι πλαστικοποιηµένες.  

6.5. Μεταφορά και αποθήκευση 

Η µεταφορά και αποθήκευση των σωλήνων πολυαιθυλενίου πρέπει να γίνεται µε βάση 

ορισµένους κανόνες, έτσι ώστε να διατηρούν ακέραια τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και να 

προστατεύονται από τις κυριότερες και πιο συνηθισµένες για τα πλαστικά προϊόντα κακώσεις, 

όπως: 

 Η κακή µεταχείριση σε υψηλές θερµοκρασίες. Η παραµονή σε υψηλές θερµοκρασίες σε 

συνδυασµό µε φόρτιση, αξονική ή εγκάρσια, µπορεί να  προκαλέσει  παραµόρφωση 

(πλάτυνση - ovality) της διαµέτρου. Επίσης η ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας 

περιφερειακά στη διατοµή µπορεί να προκαλέσει στο σωλήνα στρέβλωση ή λυγισµό. Οι 

συνθήκες αυτές πρέπει να αποφεύγονται κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευση. 
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 Η χάραξη από αιχµηρά αντικείµενα. Οι σωλήνες δεν πρέπει να σέρνονrαι, να ρίχνονται ή να 

στοιβάζονται σε ανώµαλες επιφάνειες, όπως π.χ. βράχοι, κοφτερές ακµές κ.λ.π. Επίσης, αν 

φορτοεκφορτώνονrαι µε συρµατόσχοινα ή αλυσίδες πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα 

από γδάρσιµο ή χάραξη. 

 Η παραµόρφωση από εξωτερικά φορτία. Τα φορτία αυτά είναι συνήθως το βάρος των 

λανθασµένα στοιβαγµένων σωλήνων και τα κτυπήµατα στη µεταφορά. 

 

Για καλύτερη προστασία στη διακίνηση πρέπει: 

 Τα ευθέα µήκη να εφάπτονται στην  κάτω  στρώση σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και σε όλο 

το µήκος τους. Αν υπάρχουν διαχωριστικά ξύλινα δοκάρια, αυτά να σχηµατίζουν κυψέλες 

ύψους 1-1,5 m και πλάτους 1,5-2 m. 

 Αν οι στοιβαγµένοι σωλήνες είναι διαφορετικών σειρών και διαµέτρων, οι ισχυρότεροι να 

τοποθετούνται στο κάτω µέρος. 

 Η τοποθέτηση του ενός σωλήνα µέσα στον άλλο (nesting) να µη γίνεται παρά µόνο στη 

µεταφορά. 

 Τα ρολά να αποθηκεύονrαι οριζόντια και δεµένα, όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. 

Αν χρειάζεται να µεταφερθούν όρθια, να προστατεύονται από τυχόν χτυπήµατα. 

 Να προστατεύονται από χτυπήµατα τα άκρα των σωλήνων, που είναι τορναρισµένα  και 

έτοιµα για σύνδεση. 

Όλοι οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα µετακινούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µη 

ρυπαίνονται από χώµατα, λάσπη, βρώµικα νερά κ.λπ. Επίσης θα προφυλάσσονται από  την  

άµεση ακτινοβολία του ηλίου και την επαφή µε έλαια, λίπη,  χρώµατα,  βενζίνη  κ.λπ.  Οι 

σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασµένους χώρους και θα διαχωρίζονται µεταξύ τους  σε 

στρώσεις, µε ξύλινα τεµάχια ή µε αυλακωτά φύλλα χαρτονιού ή ψάθας. 

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των υλικών θα αποφευχθούν κρούσεις και  φθορές 

που µπορούν να µειώσουν την µηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 

σε χαµηλές θερµοκρασίες που προσεγγίζουν την θερµοκρασία του παγετού. 

 
6.6. Συνδέσεις σωλήνων 

 

13.6.1 .Γενικά 

Το  πολυαιθυλένιο  (ΡΕ)  συγκολλάται  αυτογενώς.  Σε  κατάσταση  τήξης,  στους  220 C  και  σε 

συνθήκες πίεσης, δηµιουργούνται νέοι δεσµοί µεταξύ των µορίων του ΡΕ  και  έτσι  

επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεµαχίων σωλήνων ΡΕ. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η κατανοµή των φορτίων σε όλο το µήκος της σωληνογραµµής, η συνέχεια του 

απροσβλήτου του συστήµατος ΡΕ από διάβρωση, η διατήρηση  της  λείας  εσωτερικής  

επιφάνειας του σωλήνα. 

Η διαδικασία σύνδεσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε τη µέθοδο της µετωπικής  

θερµοσυγκόλλησης είτε µε τη χρήση ηλεκτροµούφας. 

13.6.2 .Μετωπική Θερµοσυγκόλληση (butt welding) 

Για την αυτογενή µετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική συσκευή συγκόλλησης,  η  

οποία φέρει θερµαντική πλάκα για τη θέρµανση των µετώπων των ευθέων άκρων των προς 

κόλληση σωλήνων. Η διαδικασία της αυτογενούς µετωπικής συγκόλλησης έχει ως εξής : 

- Η θερµοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτηµάτων να βρίσκεται µεταξύ 0 C έως 

35 C και µόνο τότε να πραγµατοποιούνται συγκολλήσεις PE µε PE. 

- Πλανάρισµα των ευθέων άκρων των προς συγκόλληση  σωλήνων  και  ευθυγράµµισή  

τους. 

- Επαφή των σωλήνων µε τη θερµαντική πλάκα, υπό πίεση Ρ και τήξη των µετώπων των 

σωλήνων, µέχρι τον σχηµατισµό κορδονιού πάχους 2 mm εσωτερικά και εξωτερικά των 

σωλήνων. 

- Πρέπει να προβλέπεται ώστε να µην µετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήµατα κατά  

την διάρκεια της ψύξης. 

- Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συµπληρώνεται από τον επικεφαλής του 

συνεργείου ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και τον 

επιβλέποντα µηχανικό. 

- Αποµάκρυνση των σωλήνων από τη θερµαντική πλάκα, αποµάκρυνση της ίδιας από την 

περιοχή ανάµεσα στους σωλήνες και επαφή των λειωµένων επιφανειών των σωλήνων 

µε την ίδια πίεση Ρ. 

- Ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) υπό την ίδια πίεση Ρ. 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 58 
 

Ο χρόνος ψύξης, η πίεση  τήξης- συγκόλλησης  και  το πάχος  του κορδονιού εξαρτώνται  από  

τον ίδιο το σωλήνα (διάµετρος, πάχος τοιχώµατος). 

13.6.3 .Χρήση ηλεκτροµούφας 

Τα ειδικά τεµάχια του πολυαιθυλενίου πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να 

εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερµοκρασία τους να µην υπερβαίνει τους 35 C. 

Γενικότερα για να γίνει µια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος  να δώσει µεγάλη προσοχή 

στα εξής: 

- Η θερµοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτηµάτων να βρίσκεται µεταξύ 0 C έως 

35 C και µόνο τότε να πραγµατοποιούνται συγκολλήσεις PE µε PE. 

- To κόψιµο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαµήκη άξονα και να 

υπάρχει µία λοξοτόµηση της τάξης του 50 προς τα έξω. 

- Να καθαρίζονται µε ένα στεγνό και καθαρό πανί οι προς συγκόλληση επιφάνειες. 

- Να ξύνεται προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα 

συγκολληθούν τα εξαρτήµατα σε µήκος λίγο µεγαλύτερο από το µήκος της 

ηλεκτροµούφας. 

- Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυσίµατος και όχι µαχαίρι. Το ξύσιµο γίνεται 

µε παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή.  

- Πρώτα να ελέγχεται το εσωτερικό των εξαρτηµάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουµε 

την ξυσµένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιµοποιώντας εξατµιζόµενο διαλύτη 

(τριχλωροαιθυλένιο) και καθαρό χαρτί. 

- Τοποθετείται κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να ευθυγραµµίζει τα άκρα  

του αγωγού κατά την συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό µε  την  ηλεκτροµούφα  

ελεύθερο από πιέσεις κατά την διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 

- Πρέπει να προβλέπεται ώστε  να µην µετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήµατα κατά    

την διάρκεια της ψύξης. 

- Στην διάρκεια του χρόνου συγκόλλησης συµπληρώνεται από τον επικεφαλής του  

συνεργείου ανάλογο σχετικό έντυπο και υπογράφεται από την Υπηρεσία και  τον 

επιβλέποντα µηχανικό. 

- Για τα ειδικά τεµάχια θα γίνει αυτόµατη καταγραφή των στοιχείων συγκόλλησης µέσω 

καταγραφικής µονάδας της συσκευής συγκόλλησης που είναι: 

1. Κωδικός έργου 

2. Κωδικός εξαρτήµατος 

3. Κωδικός τεχνίτη 

4. Ηµεροµηνία εργασίας 

5. Ώρα εργασίας 

6. Αύξοντας αριθµός συγκόλλησης 

7. ∆ιάµετρος αγωγού 

8. Είδος εξαρτήµατος 

9. Θερµοκρασία περιβάλλοντος 

10. Χρόνος συγκόλλησης 

11. Καταγραφή στην µνήµη του µηχανήµατος τυχόν διακοπής της συγκόλλησης 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα τα τροποποιήσει τα ζητούµενα στοιχεία κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου. 

Η λήψη των παραπάνω στοιχείων καλόν είναι να γίνεται µε  σύνδεση  της  συσκευής 

συγκόλλησης µε προσωπικό υπολογιστή (P.C.) και να αποδίδει τις αποθηκευόµενες  

πληροφορίες, υποστηριζόµενο µε το απαιτούµενο λογισµικό. 

 
6.7. Έλεγχοι και ∆οκιµές 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009 "∆ίκτυα  υπό  πίεση  

από σωλήνες u-PVC" (παρ. 6.). 

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι ακόλουθοι έλεγχοι - δοκιµές: 

1. Ποιοτικοί έλεγχοι για την παραλαβή του δικτύου 

- Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωµατουµένων υλικών 

- Έλεγχος φακέλου αποτελεσµάτων εργαστηριακών δοκιµών των ενσωµατωθέντων υλικών 

- Έλεγχος χάραξης δικτύου και οπτικός έλεγχος των εµφανών στοιχείων του 

- Έλεγχος πρακτικών δοκιµών πιέσεως 

- Εξαρτήµατα που εµφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση  δεν  θα  γίνονται 

αποδεκτά και θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου 
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2 ∆οκιµές στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση 

Η δοκιµή στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση θα γίνεται  µετά  από  την κατασκευή  

των σωµάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεµαχίων και συσκευών και την 

µερική επαναπλήρωση του ορύγµατος. 

Οι δοκιµές διακρίνονται σε: 

- Προδοκιµασία, 

- Κύρια δοκιµή σε πίεση, 

- Γενική δοκιµή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά την διάρκεια των δοκιµών το ανοιχτό τµήµα των ορυγµάτων θα παραµένει ξηρό. Η 

οποιαδήποτε εµφάνιση υδάτων στο όρυγµα θα αντιµετωπίζεται µε αντλήσεις.  

Το µήκος του τµήµατος δοκιµής θα είναι ενδεικτικώς από 500 µέχρι 1.000 m ανάλογα µε τις 

τοπικές συνθήκες και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κυρίου του έργου. Τα άκρα των τµηµάτων 

του προς δοκιµή δικτύου θα κλείνουν ερµητικά µε τοποθέτηση (προσωρινή) φλαντζωτών 

ταπών. 

Το προς δοκιµή τµήµα θα πληρούται µε νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

εξαέρωσή του. 

Το αντλητικό συγκρότηµα εισπίεσης θα είναι εφοδιασµένο µε ογκοµετρική διάταξη µετρήσεων 

(µετρητή ή καταγραφικό όργανο), ακριβείας ± 1 lt, και αυτογραφικό µανόµετρο µε ακρίβεια 

ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 µηνών) πιστοποιητικό 

βαθµονόµησης από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

Για την εκτέλεση της δοκιµασίας ο ανάδοχος θα διαθέσει εκπαιδευµένο προσωπικό, ικανό να 

επέµβει σε περίπτωση ανάγκης. ∆εν επιτρέπεται να εκτελείται καµία εργασία στο όρυγµα κατά 

την διάρκεια της δοκιµασίας. 

Προδοκιµασία 

Αφού πληρωθεί µε νερό το υπό δοκιµή τµήµα, θα παραµένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική 

πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σηµείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η 

ζηµία και θα επαναληφθεί η δοκιµή. 

Κυρίως δοκιµασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιµασία δεν παρατηρηθούν µετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, 

επακολουθεί η κυρίως δοκιµή υπό πίεση. 

Η εφαρµοστέα πίεση δοκιµής καθορίζεται από την µελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονοµαστικής 

πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων. 

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαµβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δηµιουργίας 

θυλάκων αέρα. 

Η πίεση δοκιµής θα διατηρείται για χρόνο τουλάχιστον 2 ωρών, ανά 50 m δοκιµαζόµενου 

τµήµατος, αλλά σε καµία περίπτωση η ολική διάρκεια της δοκιµασίας δεν θα  είναι µικρότερη  

από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιµή θεωρείται επιτυχής εάν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη από 0,10 

atm και δεν παρατηρηθούν παραµορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης µεγαλύτερη των  0,10atm  θα  ελέγχεται  οπτικά  η  σωλήνωση 

για τον εντοπισµό ενδεχοµένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές θα επισκευάζονται και η 

δοκιµασία θα επαναλαµβάνεται από την αρχή. Ο µη εντοπισµός διαρροών ύδατος, όταν 

προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σηµαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί 

αέρας στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εκκένωσή του και επανάληψη της δοκιµής. 

Γενική δοκιµασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιµασίας θα επιχώνεται πλήρως το όρυγµα κατά 

τµήµατα, χωρίς όµως να καλυφθούν οι  θέσεις  συνδέσεως  µεταξύ  των  επιµέρους  τµηµάτων 

του δικτύου. 

Αρχικά εφαρµόζεται πίεση µικρότερη της ονοµαστικής για την  διαπίστωση  τυχόν  φθορών 

στους σωλήνες. 

Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης του ορύγµατος κατά τµήµατα, θα εφαρµοσθεί πίεση  

δοκιµής ίση προς 150 % της ονοµαστικής πίεσης των σωλήνων. 

Η διάρκεια της δοκιµασίας αυτής θα είναι όση απαιτείται για τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων 

µεταξύ των χωριστά δοκιµασθέντων τµηµάτων κατά την κυρίως δοκιµή πιέσεως.  

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της  δοκιµασίας αυτής  θα πληρούνται και τα  αφεθέντα  µεταξύ  

των τµηµάτων κενά. 

Πρωτόκολλο δοκιµασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων δοκιµασιών θα καταρτίζονται 

πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από εκπρόσωπο του κυρίου του έργου και του αναδόχου.  
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6.8. Κατασκευή σωµάτων αγκύρωσης 

Σώµατα αγκύρωσης από σκυρόδεµα θα κατασκευάζονται στις θέσεις των ειδικών τεµαχίων, 

τυφλών φλαντζών, διακλαδώσεων και καµπύλων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. Η 

εκσκαφή για την θεµελίωση των σωµάτων αγκύρωσης  θα  εκτελείται  πριν  από  την 

τοποθέτηση των σωλήνων. 

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέµατος θα καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τραυµατισµού των σωλήνων. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων δεν θα εγκιβωτίζονται για να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

στεγανότητάς τους κατά την εκτέλεση των δοκιµών. 

Τα σώµατα αγκύρωσης θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την Τ.Π. 11. του παρόντος Τεύχους.  

 

6.9. Σήµανση 

Για τη σήµανση και προστασία του αγωγού, θα χρησιµοποιηθεί πλαστική ταινία - πλέγµα 

σήµανσης, το οποίο θα τοποθετείται πάνω από την άµµο εγκιβωτισµού του αγωγού ή σε άλλο 

κατάλληλο ύψος εντός του ορύγµατος καθ΄ υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Το υλικό κατασκευής του θα είναι το πολυπροπυλένιο ή το πολυαιθυλένιο ή άλλο κατάλληλο 

πλαστικό υλικό µε υψηλή αντοχή στη διάβρωση. 

Το πλέγµα προτείνεται να είναι κόκκινου χρώµατος και σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο πλάτος 

του θα είναι 300mm. 

 
6.10 .Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένωνκαι 

προστασίας περιβάλλοντος 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01:2009 "∆ίκτυα  υπό  πίεση  

από σωλήνες u-PVC" (παρ. 7.). 

 
6.11 .Πιστοποιητικά 

Πριν από την παραλαβή των σωλήνων και των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και ειδικών  

τεµαχίων ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή ή 

αναγνωρισµένου γραφείου ελέγχου για την πρώτη ύλη των σωλήνων (σύνθεση, ονοµαστική 

πίεση, πυκνότητα, δείκτης ροής, τάση εφελκυσµού στο όριο διαρροής, τάση θραύσης, οι 

αντίστοιχες επιµηκύνσεις και η τάση σ) καθώς και της κατασκευής και ελέγχου σωλήνων και 

ειδικών τεµαχίων σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα. 

Αναλυτικότερα, για την αποδοχή των προτεινόµενων σωλήνων και εξαρτηµάτων προς 

ενσωµάτωση στο έργο ο ανάδοχος θα υποβάλει στον κύριο του έργου προς έγκριση φάκελο  

µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων. 

- Πιστοποιητικά από αναγνωρισµένο φορέα / εργαστήριο σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες 

διατάξεις, από τα οποία θα προκύπτει  συµµόρφωση  των  προϊόντων  προς  τις  απαιτήσεις 

των ισχυόντων προτύπων. 

- Πίνακες/ στοιχεία ανάλογων εφαρµογών των προϊόντων. 

- Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγοµένων προϊόντων. 

- Σχέδια λεπτοµερειών των ειδικών τεµαχίων και των συνδέσµων του συστήµατος που 

παράγει το εργοστάσιο. 

- Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ 

ελάχιστον θα περιλαµβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείµενα/στοιχεία στην  

Αγγλική. 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάµηνο πριν από την προσκόµισή τους στο έργο 

προς τοποθέτηση. 

 
6.12 .Επιµέτρηση – Πληρωµή 

Η επιµέτρηση θα γίνει για τα πραγµατικά µέτρα µήκους αγωγού και είδους αγωγού 

(ονοµαστικής διαµέτρου και ονοµαστικής πίεσης) που εγκαταστάθηκαν στον πυθµένα του 

χάνδακα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές. 

Η πληρωµή θα γίνει για το σύνολο των µέτρων αξονικού µήκους του  αγωγού  που 

επιµετρήθηκαν µε την τιµή µονάδας του αντίστοιχου άρθρου. 

Στις τιµές µονάδος του σχετικού άρθρου τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
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 Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

µεταφορέςτων σωλήνων, των απαιτούµενων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 

τεµαχίωναπό ΡΕ. 

 Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως  απαιτούµενα  

αναλώσιµα. 

 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και 

των ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 

welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 

σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η άµµος εγκιβωτισµού, το σκυρόδεµα εγκιβωτισµού (όπου 

χρησιµοποιηθεί), η κατασκευή των σωµάτων αγκύρωσης, οι διατάξεις ανάρτησης/στερέωσης 

του αγωγού σε τεχνικά έργα, καθώς και οι χωµατουργικές εργασίες που επιµετρούνται και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως, βάσει των σχετικών άρθρων του Τιµολογίου. 

Η ως άνω πληρωµή, αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για κάθε δαπάνη 

προµήθειας, µεταφοράς στο εργοτάξιο και τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιµών καθώς και τη  

δαπάνη κάθε υλικού και µέσου που απαιτείται για τα παραπάνω, τη δαπάνη προσωπικού και 

εξοπλισµού για την  άρτια  κατασκευή και τοποθέτηση στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια   

της µελέτης. 

 

 

 

 
7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

7.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, αφορά στην κατασκευή της ιδιωτικής σύνδεσης 

ακαθάρτων, η οποία θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο της Οριστικής µελέτης των 

έργων. 

 
7.2. Υλικά και τρόπος κατασκευής 

Οι συνδέσεις των αγωγών ακαθάρτων µε τις ιδιοκτησίες θα γίνουν µέσω των φρεατίων 

ελέγχου που θα τοποθετηθούν στα άκρα των δρόµων ή στα πεζοδρόµια και των αγωγών 

σύνδεσης των φρεατίων αυτών µέχρι τον αγωγό ακαθάρτων. 

Τα φρεάτια ελέγχου θα είναι απόλυτα στεγανού  και  θα  αποτελούνται  από  βάση  τύπου 

injection (ταµπουρέτο) από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή PVC διαµέτρου Φ315 και σώµα 

αποτελούµενο από κατακόρυφο σωλήνα PVC SDR41, διαµέτρου Φ315. Το φρεάτιο θα φέρει 

εξαερισµό και κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο. 

Ο αγωγός σύνδεσης θα είναι κατασκευασµένος από PVC-U, SDR 41, διαµέτρου  Φ160,  θα 

οδεύει κατά πλάτος της οδού και θα συνδέεται µε τον κύριο αγωγό ακαθάρτων. Λόγω του 

επιλεγόµενου υλικού του κύριου δικτύου ακαθάρτων (πλαστικοί σωλήνες διπλού δοµηµένου 

τοιχώµατος µε λεία εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια),  καθώς  και  της  

ταυτόχρονης κατασκευής του κύριου δικτύου µε την κάθε ιδιωτική σύνδεση, η σύνδεση του 

αγωγού Φ160 στον κύριο αγωγό ακαθάρτων προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µε δύο 

διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα µε την ονοµαστική διάµετρο του κύριου αγωγού : 

 Για κύριους αγωγούς ακαθάρτων µε ονοµαστική διάµετρο µεγαλύτερη από Φ200: Στην 

περίπτωση σύνδεσης του αγωγού Φ160 µε  τον  κύριο  αγωγό,  έχει  προβλεφθεί  η 

προµήθεια και τοποθέτηση ποτηριού σύνδεσης από συνθετικό υλικό.  Μετά  την  

τοποθέτηση του κύριου αγωγού (>Φ200) και πριν τον πλήρη εγκιβωτισµό του µε άµµο, 

διανοίγεται εκ των υστέρων µε ποτηροτρύπανο κατάλληλη  οπή  και  τοποθετείται  το  

ποτήρι σύνδεσης, το οποίο στο ελεύθερο άκρο του φέρει µούφα, συµβατή ως προς την 

συνδεσιµότητα µε το υλικό του αγωγού της ιδιωτικής σύνδεσης (Φ160, PVC-U SDR 41). 

 Για κύριους αγωγούς ακαθάρτων µε ονοµαστική διάµετρο ίση µε Φ200: Στην περίπτωση 

αυτή προβλέπεται χυτό συστολικό ηµι-ταυ (από αντίστοιχο συνθετικό υλικό µε αυτό του 
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κύριου αγωγού), DN/OD 200/200/160mm. Κατά τη φάση της τοποθέτησης του κύριου 

αγωγού Φ200 στο όρυγµα θα παρεµβάλλεται το ηµι-ταύ 200/200/160, το οποίο στο  

ελεύθερο άκρο του φέρει µούφα, συµβατή ως προς την συνδεσιµότητα µε το υλικό του 

αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης (Φ160, PVC-U SDR 41).  Η  διαφοροποίηση  της 

προβλεπόµενης µεθόδου σύνδεσης για τους κύριους αγωγούς Φ200 έγινε λόγω της 

µεγάλης διαµέτρου του αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης Φ160 σε σχέση µε τη διάµετρο του 

κύριου αγωγού Φ200, µε αποτέλεσµα η εναλλακτική επιλογή της διάνοιξης οπής για την 

τοποθέτηση ποτηριού (η οποία υιοθετήθηκε στους κύριους αγωγούς µεγαλύτερης 

διαµέτρου), να εγκυµονεί τον κίνδυνο τοπικής καταστροφής του κύριου αγωγού και της 

αντίστοιχης σύνδεσης. 

 

7.3. Επιµέρους αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 

Για τα φρεάτια ελέγχου, θα είναι απόλυτα στεγανού τύπου injection (ταµπουρέτο), 

κατασκευασµένου από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή PVC, διαµέτρου Φ315, στο άνω χείλος του  

οποίου θα υπάρχει διαµορφωµένη µούφα διαµέτρου Φ315 µε ελαστικό  δακτύλιο 

στεγανοποίησης. Εσωτερικά του φρεατίου, ο πυθµένας θα είναι ειδικά  διαµορφωµένος  µε  

κανάλι ροής και φέρει δύο ή παραπάνω συνδέσεις εκ των οποίων µία ή παραπάνω είσοδοι 

θηλυκές (µούφες) και µία έξοδος αρσενική (ευθέων άκρων) για δυνατότητα σύνδεσης του 

φρεατίου µε αγωγό PVC διαµέτρου Φ160. H διαµόρφωση του σώµατος του φρεατίου στο 

απαιτούµενο ύψος, θα υλοποιείται µε την τοποθέτηση κατακόρυφου σωλήνα PVC SDR41, 

διαµέτρου Φ315. Το φρεάτιο θα φέρει εξαερισµό από βαρέως τύπου γαλβανισµένης 

σιδηροσωλήνας 2'' (πράσινη ετικέτα) επί της Ο.Γ. και σε ύψος 2m υπεράνω της στάθµης του 

πεζοδροµίου, ή µέχρι τη Ρ.Γ. χωρίς ανύψωση. Τα φρεάτια θα φέρουν κάλυµµα από ελατό 

χυτοσίδηρο. Εάν στη φάση της κατασκευής δεν πραγµατοποιηθεί η σύνδεση ιδιοκτησίας, η 

είσοδος του φρεατίου θα φέρει πώµα πέρατος Φ160. 

 

Για το χυτοσιδηρό κάλυµµα του φρεατίου προσαρµογής, ισχύει η Τ.Π. 9. του παρόντος  

Τεύχους, µε την επισήµανση ότι το κάλυµµα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κατηγορίας C25 

(250) του Πίνακα 1 της ως άνω Τ.Π. 

 
Για την κατασκευή της σύνδεσης ακινήτου µε τον κύριο αγωγό ακαθάρτων ισχύουν τα 

ακόλουθα : 

 Ο αγωγός της σύνδεσης ακαθάρτων θα είναι σωλήνας PVC-u SDR 41, ονοµαστικής 

διαµέτρου D160 mm. Η κατασκευή του αγωγού θα είναι σύµφωνη µε την ΕΤΕΠ 08- 06-

02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC". 

 Ειδικότερα για την εκσκαφή του ορύγµατος τοποθέτησης του αγωγού ισχύει η ΕΤΕΠ 08-

01-03-01 «Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων». 

 Ειδικότερα για την φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 

προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, έχει εφαρµογή η Τ.Π. 1. του παρόντος 

Τεύχους. 

 Ειδικότερα για τον εγκιβωτισµό του σωλήνα µε άµµο και την επίχωση του ορύγµατος 

ισχύει η ΕΤΕΠ 08-01-03-02 «Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων». 

 Για την αποκατάσταση οδοστρωµάτων έχει η εφαρµογή η Τ.Π. 5. του παρόντος  

Τεύχους. 

 Για την πιθανή αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου ισχύει η ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων». 

 Για την πιθανή αποκατάσταση  υφιστάµενου κρασπεδόρειθρου ισχύει  κατά  περίπτωση  

η ΕΤΕΠ 08-06-08-04 «Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις  διέλευσης  

υπογείων δικτύων», καθώς και η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 «Κράσπεδα,  

ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα». 

 Σε περίπτωση απαίτησης αντιστηρίξεων, ισχύει η Τ.Π. 2. του παρόντος Τεύχους. Ως 

αναφέρεται στην επόµενη παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής, οι εργασίες 

αντιστήριξης για την «Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων µε σωλήνες 

PVC/41 ονοµ. διαµέτρου D160 mm», περιλαµβάνονται στις δαπάνες του σχετικού 

άρθρου Τιµολογίου. 

 Για οποιαδήποτε ειδικά τεµάχια σωλήνων από πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυπροπυλένιο 

(ΡΡ) δοµηµένου τοιχώµατος, ισχύει η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476. 

 
 

7.4. Επιµέτρηση και Πληρωµή 

Οι εργασίες πλήρους κατασκευής της ιδιωτικής σύνδεσης ακαθάρτων ακινήτου σύµφωνα µε  
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την παρούσα προδιαγραφή και µε το σχετικό σχέδιο της  Οριστικής  µελέτης, θα επιµετρώνται  

και θα πληρώνονται σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα Τιµολογίου ως ακολούθως : 

α) Οι εργασίες κατασκευής του φρεατίου ελέγχου θα επιµετρώνται σύµφωνα µε το άρθρο 

Τιµολογίου «Φρεάτιο ελέγχου ροής ιδιωτικής σύνδεσης ακαθάρτων». Η επιµέτρηση και η 

πληρωµή θα γίνεται ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένου φρεατίου Στην τιµή µονάδας 

περιλαµβάνονται: 

- Η  εκσκαφή του απαιτούµενου ορύγµατος µε οποιοδήποτε µέσον, σε οποιοδήποτε βάθος   

και έδαφος, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν απαιτούµενων ερευνητικών τοµών, 

αντλήσεων και αντιστηρίξεων. 

- Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους 

προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10 

- Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση φρεατίου απόλυτα στεγανού τύπου injection 

(ταµπουρέτο), κατασκευασµένου από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή PVC, διαµέτρου Φ315, στο 

άνω χείλος του οποίου υπάρχει διαµορφωµένη µούφα διαµέτρου Φ315 µε ελαστικό 

δακτύλιο στεγανοποίησης. Εσωτερικά του φρεατίου, ο πυθµένας θα είναι ειδικά 

διαµορφωµένος µε  κανάλι ροής  και φέρει δύο ή παραπάνω συνδέσεις  εκ των οποίων µία   

ή παραπάνω είσοδοι θηλυκές (µούφες) και µία έξοδος αρσενική (ευθέων άκρων) για 

δυνατότητα σύνδεσης του φρεατίου σε δίκτυα από αγωγούς PVC διαµέτρου Φ160. 

- Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του κατακόρυφου σωλήνα διαµέτρου Φ315 για 

τη διαµόρφωση του σώµατος του φρεατίου στο απαιτούµενο ύψος. 

- Το σκυρόδεµα C16/20, µε την αξία των ξυλοτύπων για την έδραση του χυτοσιδηρού 

καλύµµατος. 

- Η αναµονή Φ63 για τον εξαερισµό,  µε  την  προµήθεια  και  τοποθέτηση  της  βαρέως  

τύπου (πράσινη ετικέτα) γαλβανισµένης σιδηροσωλήνας 2'' επί της Ο.Γ. και σε ύψος 2 

µέτρα υπεράνω της στάθµης του πεζοδροµίου, ή µέχρι τη Ρ.Γ. χωρίς ανύψωση.  

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 

- H προµήθεια και τοποθέτηση πώµατος πέρατος Φ160 στην θέση σύνδεσης του αγωγού 

αφίξεως, στην περίπτωση µελλοντικής σύνδεσης του ακινήτου. 

- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό 

λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις. 

- Όλα τα υλικά σύνδεσης, στήριξης και τα ειδικά τεµάχια (γωνίες, τάπες κλπ.), καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη εργασία  δεν περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη    

και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. 

β) «Καλύµµατα φρεατίων. Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο - ductile iron»  (άρθρο 

Τιµολογίου Υ∆Ρ 11.1.2) Το κάλυµµα του φρεατίου ελέγχου, φέρουσας ικανότητας C25 (250) 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, θα επιµετράται και θα πληρώνεται ιδιαίτερα βάσει του σχετικού άρθρων  

του τιµολογίου (βλ. Τ.Π. 9. ). 

γ) «Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων µε σωλήνες PVC/41 ονοµ. διαµέτρου 

D160 mm» (άρθρο Τιµολογίου Υ∆Ρ 16.4) : 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή θα γίνεται ανά τρέχον µέτρο (µµ) πλήρως  εγκατεστηµένου  

αγωγού D160mm. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- Η εκσκαφή του απαιτούµενου ορύγµατος µε οποιοδήποτε µέσον, µέχρι την στάθµη του 

υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθµη του προβλεπόµενου νέου. 

- Οι απαιτούµενες αντιστηρίξεις : Σύµφωνα µε το Τιµολόγιο µελέτης, για την εργασία 

«Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων  µε  σωλήνες  PVC/41  ονοµ. 

διαµέτρου D160 mm» ισχύει η ΕΤΕΠ 08-06-02-02. Βάσει της ΕΤΕΠ 08-06-02-02 (βλ. παρ. 

8. Τρόπος επιµέτρησης) ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση µε τις αντιστηρίξεις  : 

«.....Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρούνται χωριστά τα 

παρακάτω: ............. Η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού, του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των υλικών και αναλωσίµων για την εκσκαφή, τις αντιστηρίξεις, τις 

επενδύσεις και την επανεπίχωση των φρεάτων καθώς και την τελική αποκατάσταση των 

χώρων επέµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής». Στο πλαίσιο 

αυτό οι απαιτούµενες αντιστηρίξεις περιλαµβάνονται στο προαναφερόµενο σχετικό άρθρο 

Τιµολογίου. 

- Η προµήθεια και προσκόµιση των απαιτούµενων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες 

PVC/41, ειδικά τεµάχια, άµµος εγκιβωτισµού κ.λπ.). Στα ειδικά τεµάχια περιλαµβάνεται 

κάθε απαιτούµενο εξάρτηµα σύνδεσης κάθε είδους πλαστικών σωλήνων (εκτός  της 
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αναµονής σύνδεσης, η οποία ως αναφέρεται στη συνέχεια επιµετράται και πληρώνεται 

ιδιαιτέρως). 

- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην 

υπάρχουσα αναµονή του δικτύου (τύπου σαµαριού, µούφας κ.α.). 

- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισµός του  µε  άµµο  και  η  

επανεπίχωση του ορύγµατος. 

- Η φόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους προς απόθεση 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ) Οι πλήρεις εργασίες κατασκευής της αναµονής σύνδεσης επί του κύριου αγωγού 

ακαθάρτων, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 

παρούσα προδιαγραφή, ως ακολούθως : 

- «Σύνδεση αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης DN/OD 160 σε αγωγό του δικτύου ακαθάρτων, 

διαµέτρου >200mm». Αφορά την πλήρη κατασκευή της αναµονής σύνδεσης για κύριο 

αγωγό ονοµαστικής διαµέτρου µεγαλύτερης από D200mm, ήτοι, προµήθεια, τοποθέτηση 

και δοκιµές ποτηριού σύνδεσης από συνθετικό υλικό. Η επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται 

ανά ειδικό τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου εξαρτήµατος σύνδεσης. 

- «Ειδικά τεµάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δοµηµένου τοιχώµατος 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά συστολικά ηµι-ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , µε 

τυποποίηση κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/OD). Χυτό συστολικό ηµι-ταυ PE ή ΡP, 

DN/OD 200/200/160 mm» (άρθρο Τιµολογίου Υ∆Ρ 12.35.07.01). Αφορά την πλήρη 

κατασκευή της αναµονής σύνδεσης για κύριο αγωγό ονοµαστικής διαµέτρου D200mm, 

ήτοι, προµήθεια, τοποθέτηση και δοκιµές ποτηριού σύνδεσης από συνθετικό υλικό. Η 

επιµέτρηση και πληρωµή γίνεται ανά ειδικό τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου εξαρτήµατος 

σύνδεσης. 

ε) Οι εργασίες αποκατάστασης οδοστρώµατος, κρασπεδόρειθρων και πεζοδροµίου θα 

επιµετρώνται και θα πληρώνονται ιδιαιτέρως, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα Τιµολογίου.  

 

 
 

8. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

8.1. Γενικά 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η πλήρης κατασκευή οικίσκου για την εγκατάσταση 

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού αντλιοστασίου (πίνακες και Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος), σύµφωνα  

µε τα σχέδια και τις διαστάσεις της µελέτης. 

Ο οικίσκος θα αποτελεί προκατασκευασµένο και τυποποιηµένο προϊόν εµπορίου, από 

καταξιωµένο προµηθευτικό οίκο µε πλήθος αντίστοιχων εφαρµογών. 

Θα ακολουθούνται υποχρεωτικά, όπου υπάρχουν, οι αντίστοιχες προδιαγραφές ΕΤΕΠ.  

O Ανάδοχος πριν την παραγγελία του προκατασκευασµένου οικίσκου θα υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση τη µελέτη του οικίσκου,  που θα περιλαµβάνει πίνακα µε  

τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά (κατασκευαστής, τύπος, υλικά κατασκευής,  κ.λπ.),  

τεχνικά φυλλάδια και κάθε σχέδιο κατασκευαστικής λεπτοµέρειας προκειµένου η Υπηρεσία να 

ελέγξει την συµβατότητα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του  

έργου, καθώς και τις λειτουργικές απαιτήσεις. 

8.2. Περιγραφή 

Η βάση έδρασης θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της  

µελέτης. 

Ο οικίσκος θα φέρει µεταλλικό σκελετό, µε θερµογαλβανισµένους µεταλλικούς κοιλοδοκούς 

ενσωµατωµένους στα τοιχώµατα. 

Τα τοιχώµατα και η οροφή του οικίσκου θα αποτελούνται από θερµοµονωτικά πάνελ 

πολυουρεθάνης, µε γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένη εργοστασιακά, πάχους 0,5mm, χρώµατος 

λευκού. 
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Το πάχος του θεµοµονωτικού πάνελ των τοιχωµάτων θα είναι 40mm και της οροφής 60mm, 

ενώ ειδικότερα η λαµαρίνα επικάλυψης της οροφής θα έχει ειδική κατασκευή που εξασφαλίζει 

την απόλυτη υδατοστεγανότητα. Ο σχεδιασµός της οροφής θα εξασφαλίζει την ελεύθερη 

απορροή των οµβρίων. 

Ο οικίσκος θα διαθέτει θύρα µε περσίδες. 

Ο οικίσκος θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (φωτισµό, διακόπτες, 

ρευµατοδότες κ.λπ.) σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

 
8.3. Επιµέτρηση – πληρωµή 

Η επιµέτρηση και η πληρωµή θα γίνεται ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένου οικίσκου και ανά 

τύπο οικίσκου, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις προαναφερόµενες προδιαγραφές. Επιτρέπονται  

µικρές αποκλίσεις από τις διαστάσεις του οικίσκου της εγκεκριµένης µελέτης βάσει του 

επιλεγόµενου προµηθευτικού οίκου του οικίσκου, έχοντας πάντοτε ως  κριτήριο  την  

απαιτούµενη επιφάνεια και επιµέρους διαστάσεις του κάθε οικίσκου για την απρόσκοπτη 

εγκατάσταση του προβλεπόµενου στην εγκεκριµένη µελέτη εξοπλισµού. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται : 

 Ο προκατασκευασµένος οικίσκος µετά των κουφωµάτων και ανοιγµάτων, της οροφής 

ελεύθερης απορροής οµβρίων, της Η/Μ κτιριακής  εγκατάστασης  ρευµατοδοτών  και  

του φωτισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

 Κάθε άλλη εργασία και υλικό τα οποία είναι απαραίτητα για την πλήρη κατασκευή του 

οικίσκου σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την παρούσα προδιαγραφή. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες, οι  οποίες  επιµετρώνται  και 

πληρώνονται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα Τιµολογίου : 

 Οι χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές, εξυγίανση, επιχώσεις, αντλήσεις) για την 

κατασκευή της βάσης έδρασης του οικίσκου. 

 Η κατασκευή της βάσης έδρασης του οικίσκου από οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα 

µε τη µελέτη. 

 

 

 

9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

9.1. Αντικείµενο 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τις απαιτούµενες εργασίες προσωρινής αποµόνωσης  

της ροής στα υφιστάµενα έργα  αποχέτευσης  ακαθάρτων, ώστε  να είναι  δυνατή η υλοποίηση  

της κατασκευής των νέων έργων. 

 

9.2. Περιγραφή 

Οι εργασίες προσωρινών αποµονώσεων θα περιλαµβάνουν : 

-Τη φραγή υφιστάµενων δικτύων ακαθάρτων µε φουσκωτά παρεµβύσµατα ή άλλα µέσα.  

-Την εκτροπή της ροής από υφιστάµενο φρεάτιο επίσκεψης ή υγρό θάλαµο υφιστάµενου 

αντλιοστασίου, είτε µέσω φορητών αντλιών παράκαµψης που θα καταθλίβουν τα ακάθαρτα 

µέσω εύκαµπτων αγωγών σε άλλο κατάλληλο φρεάτιο του υφιστάµενου δικτύου, είτε µε 

την αναρρόφηση των ακαθάρτων µέσω βυτιοφόρου οχήµατος. 

-Την πλήρη εκκένωση, πλύση και καθαρισµό των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν 

εργασίες, µε κάθε µέσο. 

-Τη συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού. 

-Τα µέτρα προστασίας και ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών.  

-Κάθε   άλλη   επέµβαση   και   εργασία   επί   υφιστάµενων   κατασκευών,   απαραίτητη   για   την 

κατασκευή των νέων δικτύων ακαθάρτων. 

 

9.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Οι απαιτούµενες εργασίες προσωρινής αποµόνωσης της ροής των ακαθάρτων στο σύνολο του 

έργου, θα επιµετρώνται κατ' αποκοπή (κ.α.) σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και θα 

πληρώνονται και το σχετικό άρθρο του Τιµολογίου της µελέτης. 
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10. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
10.1. Γενικά 

Οι εργασίες που περιγράφονται στις προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων τη κατασκευή,  προµήθεια, εγκατάσταση και  δοκιµή όλων των  

επί µέρους τµηµάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

Στις σχετικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που ακολουθούν, όπου γίνεται  

µνεία προτύπων και κανονισµών, νοείται ότι αυτά αναφέρονται σαν οδηγοί για την αποδεκτή 

ποιότητα υλικών και εργασίας. Εναλλακτικά πρότυπα είναι αποδεκτά εφόσον προδιαγράφουν 

ισοδύναµες ποιότητες προϊόντων και συµφωνούν µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις 

προδιαγραφές της ∆ΕΗ. 

 

10.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα 

 Απόφαση της Πολεοδοµίας 3046 / 304 / 30-1-1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός) (Φ.Ε.Κ. 59 

∆ / 3-2-1989) µε τις τροποποιήσεις της 

 Κανονισµό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) που ισχύει στην Ελλάδα 

 Κανονισµοί ∆ΕΗ 

 Κανονισµοί ΟΤΕ 

 Ευρωπαϊκοί κανονισµοί EN και HD της CENELEC 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 Γερµανικά  πρότυπα DIN 

 Γερµανικά πρότυπα VDE 

 Βρετανικά πρότυπα BS 

 ∆ιεθνή πρότυπα IEC 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των παραπάνω προτύπων ισχύει η παρακάτω σειρά 

προτεραιότητας : 

 Πρότυπα ΕΛΟΤ 

 Κανονισµοί ∆ΕΗ 

 Κανονισµοί ΟΤΕ 

 Ευρωπαϊκοί κανονισµοί EN και HD της CENELEC 

 Η Παρούσα Προδιαγραφή 

 

10.3. ∆εδοµένα 

∆ιανοµή ενέργειας 400 - 230 V - 50 Hz 

Κινητήρες ισχύος >= 1 kW 400 V (3 φάσεις) 

Φωτισµός 230 V (1 φάση) 

Ρευµατοδότες κοινοί (απλοί και SCHUKO) 230 V (1 φάση) 

Ρευµατοδότες ισχύος 400 V (3 φάσεις) 

Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40οC. 

 

10.4. Επιθεώρηση και ∆οκιµές 

Η όλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και οι συσκευές θα επιθεωρούνται και θα δοκιµάζονται 

τακτικά παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

Οι δοκιµές στο εργοστάσιο µπορούν να περιλαµβάνουν βασικές δοκιµές απόδοσης  για κάθε  

τύπο συσκευής, συνήθεις δοκιµές που θα αποδεικνύουν  ότι  οι  συσκευές  έχουν  

συναρµολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από άποψη ηλεκτρολογική και 

µηχανολογική, δοκιµές και µετρήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για αντίσταση 

γειώσεως, για αντίσταση µόνωσης κυκλωµάτων, για αντοχή µόνωσης  διακοπτών,  αντοχή  

κύριων γραµµών µεταφοράς, κινητήρων, γεννητριών και µετασχηµατιστών καθώς και δοκιµές 

αποδοχής από αρµόδια επιτροπή που θα έχει το δικαίωµα να συστήσει ο Εργοδότης. 

Οι δοκιµές επί τόπου του έργου θα περιλαµβάνουν δοκιµές, πριν τη θέση του έργου  σε  

αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, καλωδιώσεις και βοηθητικές διατάξεις, 

καθώς και ενεργοποίηση του συστήµατος και δοκιµή υπό φορτίο. 

Όλα τα όργανα θα δοκιµασθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους  

Γ. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Η/Μ) 
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όταν ενεργοποιηθούν από την προβλεπόµενη πηγή ενέργειας. 

Μετά την αποπεράτωση του έργου θα υποβληθούν : 

 Πιστοποιητικά ∆ΕΗ 

 Πιστοποιητικά συνήθων δοκιµών των συσκευών 

 Πιστοποιητικά δοκιµών εγκαταστάσεων 

 Πιστοποιητικά δοκιµών αγωγιµότητας 

 

 
 

11. EΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ, ΜΕΤΑΦΟΡA & ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
11.1. Γενικά 

Στην προδιαγραφή αυτή αναφέρονται οι απαιτήσεις και η µεθοδολογία που πρέπει να 

εφαρµοσθούν για την έγκριση, συσκευασία, µεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση των υλικών 

και του εξοπλισµού που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 

 

11.2. Προδιαγραφές Υλικών 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές και υλικά, πρέπει να ικανοποιούν τους ισχύοντες κανονισµούς 

ελληνικούς ή ξένους, ή τους κανονισµούς που αναφέρονται στους  Γενικούς  Όρους  του 

παρόντος καθώς στις επί µέρους προδιαγραφές.  Όλα  τα  µηχανήµατα,  συσκευές, εξαρτήµατα 

και υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιηµένα 

προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά µε την παραγωγή τέτοιων  

υλικών. Θα είναι χωρίς ελαττώµατα, δεν θα φθείρονται εύκολα  και  θα  µπορούν  να  

λειτουργούν µε την ελάχιστη συντήρηση. 

Τα υλικά θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισµούς, όταν 

δεν καθορίζονται συγκεκριµένα στις προδιαγραφές. Όλα τα οµοειδή τµήµατα του συνολικά 

προσφερόµενου Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. 

Τα οµοειδή εξαρτήµατα των διαφόρων τµηµάτων, πρέπει να µπορούν να εναλλαχθούν µεταξύ 

τους, όπως και µε τα ανταλλακτικά τους. 

Τα εργοστάσια κατασκευής του Η/Μ εξοπλισµού πρέπει να δίνουν την δυνατότητα για εύκολη  

και χωρίς περιορισµούς κάλυψη του ΚτΕ σε ανταλλακτικά. 

 

11.3. ∆ιαδικασία Έγκρισης Υλικών και Εξοπλισµού 

Κάθε υλικό ή εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

συµβατικό τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων και στον Ν. 3669/2008 ως ισχύει, που έχει το 

δικαίωµα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

κρίνονται µη συµµορφούµενα µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή ανεπαρκή για  την  καλή  

λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλλει Υπηρεσία, σε  

ειδικό πίνακα, τις προδιαγραφές βάσει των οποίων προσδιορίζονται: 

 o κατασκευαστής και ο τύπος 

 η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής 

 η διαδικασία και οι προδιαγραφές κατασκευής του 

 οι διαστάσεις του 

 οι αποδεκτές ανοχές κατασκευής του 

 οι δοκιµές και ο έλεγχος απόδοσής του 

 ο τρόπος εγκατάστασής του 

 οι δοκιµές λειτουργίας του 

καθώς επίσης να προσκοµίσει και τεχνικά φυλλάδια µε  τα  παραπάνω  στοιχεία  των 

κατασκευών, πριν από την παραγγελία ή προσκόµιση οιουδήποτε υλικού στο εργοτάξιο. 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία, εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της 

σύµβασης τις προτάσεις του σχετικά µε τον ενσωµατούµενο εξοπλισµό ή υλικά σύµφωνα µε 

τα προαναφερόµενα. Τα υποβαλλόµενα στοιχεία ανά είδος εξοπλισµού ή υλικών, 

εξειδικεύονται επιπρόσθετα στις αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους. 

Με τα υποβαλλόµενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προκύπτει ότι ο εξοπλισµός / 

υλικά που προσφέρει ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της µελέτης, στη σπουδαιότητα 

και σηµασία του έργου και στην συγκεκριµένη εφαρµογή. 

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις η Υπηρεσία µπορεί να δώσει την έγκρισή της για την 
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χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού / υλικών. 

Η έγκριση αυτή δεν µπορεί καθόλου να ερµηνευθεί σαν απαλάσσουσα τον Ανάδοχο των  

ευθυνών του για την καταλληλότητα, επάρκεια  και  αξιοπιστία  του εξοπλισµού  & υλικών που 

θα ενσωµατώσει στο έργο. 

Η Υπηρεσία επιφυλάσσει γι΄ αυτήν το δικαίωµα : 

- να ελέγξει τα στοιχεία των προτεινόµενων από τον ανάδοχο εξοπλισµού / υλικών καθώς 

και το αν αυτός θα ανταποκρίνεται στις προαναφερόµενες απαιτήσεις. 

- να απορρίψει µε αιτιολογηµένη απόφασή της τις προτάσεις  του Αναδόχου, εφόσον αυτές  

είναι ελλιπείς, αόριστες  ή  αν ο προτεινόµενος εξοπλισµός & υλικά  δεν ανταποκρίνονται προς  

τα οριζόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά µε την παρούσα και δεν ικανοποιούν τον  επιθυµητό  

βαθµό ασφάλειας. 

Στη δεύτερη περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τις τελικές του προτάσεις 

συµπληρώνοντας ή τροποποιώντας προς το καλύτερο τις αρχικές τοιαύτες, µέσα  σε  εύλογο 

χρόνο µη δυνάµενος να υπερβεί  το µήνα από την κοινοποίηση της απορριπτικής  απόφασης     

της Υπηρεσίας. 

Αν ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει µέσα στην τακτική προθεσµία τις τελικές προτάσεις του, ή εάν 

τις υποβάλλει έγκαιρα αλλά αυτές πάλι απορριφθούν από την Υπηρεσία για τους αυτούς 

λόγους όπως οι αρχικές προτάσεις του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει τον 

εξοπλισµό & υλικά εκλογής της Υπηρεσίας ή εφ΄ όσον διαφωνεί επιµένοντας στην 

χρησιµοποίηση των προτεινόµενων απ΄ αυτόν εξοπλισµού / υλικών, να καταθέσει εγγύηση 

ισόποσης αξίας της δαπάνης των αντίστοιχων εξοπλισµού / υλικών, παραµένουσα στα χέρια 

του Εργοδότη µέχρι της οριστικής παραλαβής. 

Αυτή θα καταπέσει σε όφελος του Εργοδότη αν κατά τις  δοκιµές  και  την  λειτουργία  του  

έργου, διαπιστωθεί η µη ικανοποιητική απόδοση των εξοπλισµού / υλικών αυτών και τούτο 

άσχετα και πέρα από τις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου για την επανόρθωση κάθε 

πληµµελούς κατασκευής, µέχρι την οριστική παραλαβή. 

 

11.4. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν την Παράδοση 

Ο Ανάδοχος πρέπει να προµηθεύσει όλα τα υλικά µέσα στα κιβώτια συσκευασίας που είναι 

απαραίτητα για την ασφαλή µεταφορά και παράδοση των αντικειµένων. Πριν  από  την  

αποστολή τα αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα µε βαφή ή άλλο εγκεκριµένο 

τρόπο για όλο το διάστηµα µεταφοράς, αποθήκευσης και εγκατάστασης  κατά της διάβρωσης    

και τυχαίας φθοράς καθώς και την έκθεση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αντικείµενα που  συσκευάζονται  ώστε  να  φθάσουν  

ανέπαφα και σώα στο χώρο εργασίας. 

Η συσκευασία πρέπει να µελετάται και να εκτελείται έτσι ώστε να αντέχει στην κακή  

µεταχείριση κατά τη µεταφορά, πρέπει δε να είναι κατάλληλη για αποθήκευση.  

Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους 

προσαρµοσµένους µε βοηθητικούς κοχλίες ή µε άλλα δόκιµα µέσα. Οι βοηθητικοί κοχλίες δεν 

επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

∆ιάφορα εξαρτήµατα όπως φλάντζες, χιτώνια, δακτύλιοι, στεγανοποιητικά, τσιµούχες, κοχλίες, 

περικόχλια, ροδέλες και άλλα µικρά εξαρτήµατα πρέπει να συσκευάζονται σε κιβώτια.  

Όλα τα αντικείµενα πρέπει να µαρκάρονται καθαρά, ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο 

συσκευασίας. 

Κάθε καφάσι ή κιβώτιο πρέπει να περιέχει ένα κατάλογο συσκευασίας µέσα σε αδιάβροχο 

φάκελο. ∆ύο αντίγραφα του καταλόγου συσκευασίας πρέπει  να  αποσταλούν  ταχυδροµικώς  

στον Εργοδότη, όταν διεκπεραιώνεται η αποστολή του κιβωτίου. 

Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου του έργου, ο Ανάδοχος  οφείλει,  εάν  του  

ζητηθεί, να ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη  και 

µετά να προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία του. 

Τα καφάσια, τα κιβώτια και τα παρόµοια πρέπει να µαρκάρονται καθαρά µε αδιάβροχη µπογιά, 

ώστε να φαίνεται το βάρος τους και το σηµείο που θα στερεωθούν οι λαβές και πρέπει  να  

φέρουν ένα ανεξίτηλο σηµάδι αναγνώρισης που να συσχετίζεται  µε  τον  κατάλογο  

συσκευασίας. 

 

11.5. Αποθήκευση στο Εργοτάξιο 

Τα µέτρα αποθήκευσης επί τόπου πρέπει να συµφωνούν  µε  τις  ακόλουθες  ελάχιστες 

απαιτήσεις. 

 Ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό, καλά αεριζόµενο 

και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. 

 Τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη και οι δικλείδες πρέπει να είναι καλυµµένα. 
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 Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να διαταχθούν έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

ανεύρεσή τους. 

 Τα στοιβαγµένα αντικείµενα πρέπει να προστατεύονται από φθορές µε συστήµατα 

διαχωρισµού ή υποστηρίγµατα κατανοµής του φορτίου. 

 Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ' ευθείας πάνω στο έδαφος. 

 Η  µεταφορά και η αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει  να γίνεται έτσι ώστε    

να µην υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρονται  τα  

προστατευτικά τους επιχρίσµατα και φινιρίσµατα. Επίσης, θα τηρηθούν οι οδηγίες 

µεταφοράς και αποθήκευσης του κατασκευαστή, όπου αυτές υφίστανται. 

 Οι πλαστικοί σωλήνες πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 

12. ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ ΤΠ 1501-08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 

υδραυλικών έργων". 

 
 

13. ∆ΟΚΙΜΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.1. Γενικά 

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του εξοπλισµού θα γίνουν αποκλειστικά µε µέσα, 

όργανα και δαπάνες του αναδόχου, (εκτός από την κατανάλωση  ηλεκτρικού  ρεύµατος)  

παρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας. 

Οι δοκιµές αυτές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, θα γίνουν σε 3 στάδια : 

α. ∆οκιµές επί τόπου µετά την εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισµού 

β. ∆οκιµές προσωρινής παραλαβής και 

γ. ∆οκιµές οριστικής παραλαβής 

 

Εάν σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω  στάδια  δοκιµών διαπιστωθεί η ελαττωµατική ή η έξω  

από τις προδιαγραφές λειτουργία κάποιου µηχανήµατος ή εξαρτήµατος,  ο  Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη και ενδεχόµενα να αντικαταστήσει τον υπόψη 

εξοπλισµό. Στην περίπτωση αυτή οι δοκιµές επαναλαµβάνονται από την αρχή. Εάν κατά τις 

δοκιµές προκληθεί φθορά στις εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις 

αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. 

Στην συνέχεια παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των απαιτούµενων δοµικών, ενώ αναλυτικά 

στοιχεία για αυτές παρατίθενται στο παρόν Τεύχος. Περαιτέρω, θα ληφθούν υπόψη κατά το 

στάδιο των δοµικών και οι σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των προµηθευτών του εξοπλισµού.  

 

13.2. ∆οκιµές Εγκατάστασης 

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι µετά την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού µε σκοπό την 

πιστοποίηση της περάτωσης των εργασιών θα γίνουν  για  να  βεβαιωθεί  η  τήρηση  των  

τεχνικών και συµβατικών προδιαγραφών. Οι κυριότερες δοκιµές που πρέπει να γίνουν είναι : 

 ∆οκιµές διαδοχικών εκκινήσεων και στάσεων κάθε κινητήρα στη µέγιστη συχνότητα 

όπως και οµαλής επιτάχυνσης χωρίς κραδασµούς και ταλαντώσεις. 

 ∆οκιµή στάθµης θορύβου των µηχανηµάτων σε πλήρη λειτουργία. 

 ∆οκιµή συνεχούς λειτουργίας χωρίς αδικαιολόγητους θορύβους,  ταλαντώσεις,  

διαρροές κ.λπ. 

 ∆οκιµές αντίστασης µόνωσης των καλωδίων και µέτρησης αντίστασης γείωσης η οποία 

θα γίνει 48 ώρες τουλάχιστον µετά την τελευταία βροχόπτωση. 

 ∆οκιµές υπερπίεσης και υποπίεσης στις σωληνώσεις σε περίπτωση υδραυλικού 

πλήγµατος. 

 Έλεγχος στεγανότητας των δικτύων. 

 ∆οκιµές πίεσης µε το 2πλάσιο (τουλάχιστον) της µέγιστης λειτουργίας για όλο τον 

εξοπλισµό που υπόκειται σε πίεση. 

13.3. ∆οκιµές Προσωρινής Παραλαβής 

Οι δοκιµές   αυτές (δοκιµές παρατηρήσεων) θα   γίνουν   σε αυτοτελή τµήµατα των 

εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος µετά τη δοκιµαστική λειτουργία του υπόψη τµήµατος για ένα το πολύ µήνα ώστε  
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να ρυθµίσει κατάλληλα τον εξοπλισµό και να επιβεβαιώσει την συνεχώς οµαλή λειτουργία του  

µε το ονοµαστικό υδραυλικό φορτίο, προχωρεί στη συνέχεια στις δοκιµές παρατηρήσεων 

παρουσία της υπηρεσίας. 

Κατά τη φάση αυτή επιβεβαιώνεται από την Υπηρεσία η αποδοτική λειτουργία του έργου. 

Επιπρόσθετα για τις αντλίες (ανά αντλιοστάσιο), η διαδικασία των δοκιµών προσωρινής 

παραλαβής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 

 Πλήρωση του θαλάµου ασναρρόφησης µε νερό. 

 Κλείσιµο της βάνας στην κατάθλιψη της αντλίας σε θέση στα 2/3 περίπου. 

 Εκκίνηση της αντλίας µε ταυτόχρονη αµπεροµέτρηση (µε όργανο τύπου Megger) του 

κινητήρα της αντλίας (ένδειξη αµπέρ-Α υψηλή). 

 Προοδευτικό άνοιγµα της βάνας στην κατάθλιψη Βάνας : τα Α του κινητήρα της 

αντλίας πέφτουν προοδευτικά. 

 Βάνα πλήρως ανοιχτή : η ένδειξη Α του κινητήρα της αντλίας σταθεροποιείται στην 
τιµή που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

13.4. ∆οκιµές Οριστικής Παραλαβής 

Οι δοκιµές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του 

έργου από τον Ανάδοχο και δεν είναι άλλες από τις µετρήσεις  και ελέγχους  που θα γίνονται  

κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας. 

Κατά την φάση αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε φθορές του εξοπλισµού (αντλίες, βάνες, 

τριβείς, άξονες κ.λπ.). Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ή επιδιορθώσει κάθε εξάρτηµα ή 

και σύστηµα που είτε δεν ικανοποιεί τις εγγυήσεις, είτε παρουσιάζει απαράδεκτες φθορές.  

Σε όλα τα παραπάνω στάδια δοκιµών και ελέγχων η Υπηρεσία δύναται µε δικά της  έξοδα να 

κάνει κάθε επί πλέον δοκιµή ή έλεγχο πέρα  των  προβλεπόµενων  στην  προσφορά  του  

αναδόχου παρουσία του προκείµενου να επιβεβαιώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία των 

έργων. 

 
 

14. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

14.1. Γενικά 

Η προδιαγραφή αυτή αφορά τις διάφορες εσωτερικές σωληνώσεις (εντός των ορίων του 

αντλιοστασίου και εντός των ορίων ειδικών φρεατίων) του έργου, συµπεριλαµβανοµένων 

δικλείδων, αερεξαγωγών, ειδικών τεµαχίων, θυροφραγµάτων κ.λπ. σχετικά εξαρτήµατα. 

Οι εντός του υγρού θαλάµου του αντλιοστασίου αγωγοί και έως το αντεπίστροφο που 

εγκαθίσταται στο βανοστάσιο θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (ποιότητας 

κατ΄ελάχιστο AISI 304L). Οι λοιπές εντός των ορίων του αντλιοστασίου  εσωτερικές  

σωληνώσεις καθώς και υπέργεια εµφανή τµήµατα καταθλιπτικών αγωγών  (εφόσον 

προβλέπονται από την Οριστική µελέτη), θα είναι κατασκευασµένες από χάλυβα γαλβανισµένο 

εν θερµώ. 

Οι αεραγωγοί των συστηµάτων απόσµησης, καλύπτονται από την Τ.Π. 34. του παρόντος 

Τεύχους. 

Οι αγωγοί εντός των φρεατίων εκκένωσης και αερεξαγωγών του δικτύου των καταθλιπτικών 

αγωγών, θα κατασκευαστούν από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ. 

Για τις  διάφορες  σωληνώσεις τόσο για την κατασκευή τους όσο και για διάφορους ελέγχους    

Για τις  διάφορες  σωληνώσεις τόσο για την κατασκευή τους όσο και για διάφορους ελέγχους    

και δοκιµές, ισχύουν τα αναφερόµενα στη συνέχεια Πρότυπα ή άλλα αναγνωρισµένα πρότυπα 

καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις του εκάστοτε δικτύου. 

Όλα τα δίκτυα θα δοκιµασθούν, µετά την αποπεράτωσή τους, σε πιέσεις κατά  50%  

τουλάχιστον ανώτερες της αναµενόµενης µέγιστης πίεσης λειτουργίας. 

Όπου στις σωληνώσεις υπάρχουν συνδέσεις εξαρτηµάτων, βάννες, διακόπτες, συσκευές κλ.π. 

τοποθετούνται στις θέσεις που προβλέπεται από τις εγκεκριµένες µελέτες, τεµάχια εξάρµωσης 

ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση και η επανατοποθέτηση διαφόρων στοιχείων γρήγορα και 

χωρίς βλάβες των σωληνώσεων ή των παρεµβυσµάτων και χωρίς παράλληλα να προκύπτει 

πρόβληµα στήριξης των σωληνώσεων. 
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14.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα 

 
Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) 

 
266Χαλύβδινοι σύνδεσµοι (µούφες) κοχλιοτοµηµένοι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267.  267-

1 Σπειρώµατα σωλήνων για στεγανές υπό πίεση συνδέσεις - Μέρος 1 : 

Χαρακτηρισµός, διαστάσεις και αντοχές. 

267-2Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267 - 

Σειρά βαρέως τύπου. 

269Χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για κοχλιοτόµηση σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 267 - 

Σειρά µεσαίου τύπου. 

279 Χαλύβδινοι σωλήνες γενικής χρήσης µε απλά άκρα. 

284Επιψευδαργύρωση χαλύβδινων σωλήνων. Τεχνικοί όροι παράδοσης για επικαλύψεις 

σωλήνων. 

348Εξαρτήµατα µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) µε απλή 

κεφαλή, για σωληνώσεις πίεσης, ∆ιαστάσεις κεφαλών - Μετρική σειρά. 

496 Χαλύβδινοι σωλήνες. Πάχη τοιχωµάτων. 

497 Χαλύβδινοι σωλήνες. Εξωτερικές διάµετροι. 

504Ηλεκτροσυγκολληµένοι ή άραφοι χαλύβδινοι σωλήνες  για  ύδρευση,  αποχέτευση  και 

αέρια. 

541 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστήµατα αντοχών. 

542Χαλύβδινοι σωλήνες µε απλά άκρα, ηλεκτροσυγκολληµένοι και άραφοι. Γενικοί πίνακες 

διαστάσεων και µάζας ανά µονάδα µήκους. 

567Εξαρτήµατα σωληνώσεων από µαλακό χυτοσίδηρο, µε σπειρώµατα σύµφωνα µε το 

Πρότυπο ISO R7. 

616 Χάλκινοι σωλήνες κυκλικής διατοµής - ∆ιαστάσεις. 

617Εξαρτήµατα τριχοειδούς συγκολλήσεως για χάλκινους σωλήνες. ∆ιαστάσεις 

εφαρµογής και δοκιµές. 

619Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά υγρών. Ονοµαστικές εξωτερικές 

διάµετροι και πιέσεις 

 

Γερµανικό Ινστιτούτο Προτύπων (DIN) 

1928 Έλεγχος πίεσης σωληνώσεων νερού. 

2440 Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, µεσαίου τύπου. 

2441Κοχλιοτοµηµένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήµατα, βαρέως τύπου. 

2448Χαλύβδινοι σωλήνες άνευ ραφής. 

2590Εξαρτήµατα σωληνώσεων και σύνδεση ελαστικών σωληνώσεων γενικά. 

2600Εξαρτήµατα αποχετεύσεων 

2620Χυτοσιδηρά εξαρτήµτα. 

2680Σωλήνες νερού και λυµάτων. 

2700Χυτοσιδηροί σωλήνες. 

2710Χαλύβδινοι σωλήνες. 

2720Μη σιδηροί σωλήνες. 

2800Συµπαγείς σύνδεσµοι σωληνώσεων. 

2810Φλαντζωτοί σύνδεσµοι σωληνώσεων γενικά. 

2850Φλάντζες χυτοσιδηρές ή χαλύβδινες. 

2860Βιδωτές φλάντζες. 

2920Βιδωτοί σύνδεσµοι σωληνώσεων παροχής νερού. 

2960Εξαρτήµατα βιδωτών συνδέσµων σωληνώσεων. 

3030Βαλβίδες γενικά. 

3050Βαλβίδες και ρυθµιστές παροχής νερού. 

3204Συρτοκλείδες ερυθρού ορειχάλκινου, σταθερού άξονα. 

8061Ακαµπτα εξαρτήµατα σωληνώσεων από PVC. 

18381 Εσωτερικές εγκαταστάσεις αερίου, νερού και αποχέτευσης. 

19500-19508 Χυτοσιδηροί σωλήνες και εξαρτήµατα. 

50961 Ηλεκτρική επικάλυψη - Επικάλυψη ψευδαργύρου σε σίδηρο ή χάλυβα. 

50976 Αντιδιαβρωτική προστασία - Επιγαλβάνιση εν θερµώ  σε  προϊόντα  σιδήρου  -  

απαιτήσεις και δοκιµές. 

18165 Θερµοµονωτικά υλικά από σύνθετες ίνες. 
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∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 

7/1-1982 Σπειρώµατα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσµους πίεσης. Μέρος 1 : Ορισµοί, 

διαστάσεις και αντοχές. 

7/2-1982 Σπειρώµατα σωληνώσεων κατάλληλα για συνδέσµους πίεσης. Μέρος 2 : 

Εξακρίβωση µε οριακούς µετρητές. 

49-1983 Εξαρτήµατα µαλακού χυτοσιδήρου µε σπειρώµατα σύµφωνα προς το ISO 7/1. 

50-1977 Μεταλλικοί σωλήνες. Χαλύβδινες κεφαλές µε σπειρώµατα σύµφωνα προς το ΙSO 7. 

274-1975 Χαλκοσωλήνες κυκλικής διατοµής. ∆ιαστάσεις. 

2016-1981 Εξαρτήµατα τριχοειδούς συγκόλλησης για χαλκοσωλήνες. ∆ιαστάσεις συναρµογής 

και έλεγχοι. 

161/1-1978 Θερµοπλαστικοί σωλήνες για την µεταφορά των υγρών. Ονοµαστικές εξωτερικές 

διάµετροι και πιέσεις. Μέρος 1 : Μετρική σειρά. 

264-1976 Εξαρτήµατα µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) µε απλή 

κεφαλή για σωληνώσεις πίεσης. Μήκη τοποθέτησης. Μετρική σειρά. 

3514-1976 Σωληνώσεις και εξαρτήµατα χλωριωµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC). 

Προδιαγραφή και προσδιορισµός πυκνότητας. 

3604-1976 Εξαρτήµατα για σωληνώσεις πίεσης µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου  

πολυβινυλίου (PVC) µε  σφράγιση  ελαστικού  δακτυλίου.  Έλεγχος  στεγανότητας  υπό  

συνθήκες εξωτερικής υδραυλικής πίεσης. 

3606-1976 Σωληνώσεις µη πλαστικοποιηµένου χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC). Ανοχές 

εξωτερικών διαµέτρων και πάχη τοιχωµάτων. 

7387/1-1983 Κόλλες µε διαλυτικά για την συναρµογή στοιχείων σωληνώσεων από UPVC. 

Χαρακτηρισµός. Μέρος 1 : Βασικές µέθοδοι ελέγχου. 

4126-1981 Βαλβίδες ασφαλείας. Γενικές απαιτήσεις. 

2441-1975 Φλάντζες σωληνώσεων γενικής χρήσης. Σχήµατα και διαστάσεις επιφανειών 

στεγανών υπό πίεση. 

2604/4-1975 Χαλύβδινα προϊόντα για χρήσεις πίεσης. Ποιοτικές απαιτήσεις. Μέρος IV 

:Ελάσµατα 

3419-1981 Ηλεκτροσυγκολλητικά εξαρτήµατα από χαλύβα και κράµατα χάλυβα. 

4200-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες απλών άκρων, ηλεκτροσυγκολληµένοι και χωρίς ραφή. Γενικοί 

πίνακες διαστάσεων και µάζας ανά µονάδα µήκους. 

5251-1981 Ηλεκτροσυγκολλητικά εξαρτήµατα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

5252-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες. Συστηµάτων ανοχών. 

6761-1981 Χαλύβδινοι σωλήνες. Προετοιµασία άκρων και εξαρτηµάτωνγια 

ηλεκτροσυγκόλληση. 

7186-1983 Σωλήνες µορφοσιδήρου και εξαρτήµατα για αγωγούς χωρίς πίεση. 

7268-1983 Εξαρτήµατα σωληνώσεων. Ορισµός της ονοµαστικής πίεσης. 

7369-1983 Σωληνώσεις. Εύκαµπτοι µεταλλικοί σωλήνες. Λεξιλόγιο γενικών όρων της 

δίγλωσσης έκδοσης. 

7598-1982 Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλες για σύνδεση µε σπείρωµα σύµφωνα  

µε το ISO 7/1. 

 
14.3. Υλικά 

 

29.3.1. Σωλήνες 

Χαλυβδοσωλήνες 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι χωρίς ραφή σύµφωνα µε το DIN 2448. 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύµφωνες µε την ΕΝ 1514-1 έως 4. Οι καµπύλες  θα  είναι  

σύµφωνες µε την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός  αν  στα  σχέδια  της  µελέτης  

ορίζεται διαφορετικά. 

Οι κοχλίες και τα  περικόχλια,  που  θα  χρησιµοποιηθούν  πρέπει  να  είναι  σύµφωνα  µε  την  

ΕΝ 515 και και το υλικό τους θα είναι χάλυβας γαλβανισµένος εν θερµώ. 

Ο τύπος και τα ελάχιστα πάχη των χαλυβδοσωλήνων θα είναι σύµφωνα µε τον ακόλουθο 

πίνακα (πλήρης γκάµα διαµέτρων): 
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Πίνακας 1 : Ελάχιστα πάχη των χαλυβδοσωλήνων (πλήρης γκάµα διαµέτρων) 

 

ΕΙ∆ΟΣ DN (mm) DN (in) DEX e (mm) Din (mm) 

 
A

N
E

Y
 Ρ

Α
Φ

Η
Σ
 (

M
A

N
N

E
S

M
A

N
N

) 

D
IN

2
44

8,
 S

t3
7.

0
 

50 2 60,30 4,00 52,30 

65 2 ½ 76,00 4,00 68,00 

80 3 88,90 4,00 80,90 

100 4 114,30 4,00 106,30 

125 5 139,70 4,00 131,70 

150 6 168,30 4,50 159,30 

200 8 219,10 6,40 206,30 

250 10 273,00 7,10 258,80 

300 12 323,90 7,10 309,70 

350 14 355,60 9,50 336,60 

400 16 406,40 9,50 387,40 

450 18 457,20 9,50 438,20 

 
Οι χαλύβδινες σωληνώσεις, µαζί µε τα ειδικά τεµάχια θα είναι  γαλβανισµένες  εν θερµώ µετά 

την συναρµολόγηση (τµήµατα µεταξύ φλαντζών), σύµφωνα µε ΕΝ 10240 µε ποιότητα 

προστασίας Α1 (ελάχιστο ΠΞΣ 55 µ). ∆εν απαιτείται πρόσθετη εσωτερική και εξωτερική 

προστασία. 

 

Aνοξείδωτοι σωλήνες 

Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα θια είναι κατ΄ελάχιστο AISI 304L και σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης. 

Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες κτλ. των σωληνώσεων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

Α2 (από AISI 304) σύµφωνα µε το ISO 3506. 

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύµφωνες µε το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήµατα (καµπύλες, 

ταυ, συστολές κτλ.) θα είναι τύπου µεταλλικής συγκόλλησης. Οι καµπύλες θα είναι σύµφωνες  

µε την ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός αν στα σχέδια της µελέτης ορίζεται 

διαφορετικά. 

Τα ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τιµές του 

ακόλουθου πίνακα (πλήρης γκάµα διαµέτρων): 

 

Πίνακας 2 : Ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων (πλήρης γκάµα διαµέτρων) 

 

DN DEX e Din 

mm in. mm mm mm 

15 1/2 21,30 1,60 18,10 

20 3/4 26,90 2,00 22,90 

25 1 33,70 2,60 28,50 

32 1 1/4 42,20 2,60 37,00 

40 1 1/2 48,30 2,60 43,10 

50 2 60,30 2,60 55,10 

65 2 1/2 76,10 3,00 70,10 

80 3 88,90 3,00 82,90 

100 4 114,30 3,00 108,30 

125 5 139,70 3,00 133,70 

150 6 168,30 3,00 162,30 

200 8 219,10 4,00 211,10 

250 10 273,00 4,00 265,00 

300 12 323,90 4,00 315,90 

350 14 355,60 4,00 347,60 

400 16 406,40 4,00 398,40 

450 18 457,20 4,00 449,20 
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29.3.2.∆ικλείδες - Εξαρτήµατα 

Οι δικλείδες – βαλβίδες κάθε είδους, θα είναι για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα και θα 

έχουν ελάχιστη ονοµαστική πίεση PN 16atm. 

Όλες οι δικλείδες του ίδιου τύπου του έργου, θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή (µε 

εξαίρεση τις σωληνώσεις των προκατασκευασµένου τύπου αντλιοστασίων).  

Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύµφωνες µε ΕΝ 558-1. 

 
Συρταρωτές δικλείδες (Gate valve) 

Οι συρταρωτές δικλείδες (gate valves) θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε ανεπεξέργαστα 

λύµατα. Οι δικλείδες θα φέρουν ωτίδες και θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-

06-07-02 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". 

Σύµφωνα µε την ως άνω ΕΤΕΠ : 

 Οι δικλείδες θα είναι τύπου ελαστικής έµφραξης. 

 Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα µε χυτοσιδηρό χειροτροχό, επάνω στον οποίο 

θα υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιµο. Θα υπάρχει επίσης 

δείκτης, που θα δείχνει εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

 Για την προβλεπόµενη στη µελέτη ονοµαστική πίεση (PN16), το σώµα και το κάλυµµα 

των δικλείδων θα είναι κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο,  σφαιροειδούς  γραφίτου  

τύπου τουλάχιστον GGG-40 σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1563ΟΤ ΕΝ 1561. 

 Οι δικλείδες θα είναι µη ανυψούµενου βάκτρου και το βάκτρο θα  είναι  

κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα µε ελάχιστη περιεκτικότητα  σε  χρώµιο 

11,5%. 

 Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται µέσα σε πλευρικούς οδηγούς  στο σώµα της δικλείδας.    

Οι δικλείδες θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήµατος κόλουρου 

πυραµίδας, µε τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50  mm  και  

ωφέλιµο µήκος τουλάχιστον 50 mm, προσαρµοσµένη και στερεωµένη µε ασφαλιστικό 

κοχλία στο άκρο του βάκτρου. 

 

Σφαιρικές δικλείδες 

Οι σφαιρικές δικλείδες θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικώς για την αποµόνωση διατάξεων 

εγκατάστασης  inline  οργάνων  (π.χ.  πιεσόµετρα),  για  ονοµαστικές  διαµέτρους  έως  1  ½’’  και 

όπου προβλέπεται στα σχέδια της µελέτης. ∆εν επιτρέπεται  η εφαρµογή των δικλείδων αυτών 

στα υδραυλικά δίκτυα των καταθλιπτικών αγωγών των αντλιοστασίων. Οι δικλείδες θα είναι 

ονοµαστικής πίεσης 16atm. Το σώµα και η χειρολαβή τους θα είναι από χυτοσίδηρο ενώ η 

σφαίρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι έδρες από ελαστικό υλικό. Η τελείως ανοικτή 

θέση της δικλείδας θα φαίνεται από την τελείως παράλληλη θέση της χειρολαβής µε τον άξονα 

ροής του ρευστού δια µέσου της δικλείδας. 

 

∆ικλείδες αντεπιστροφής 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής, θα είναι τύπου µπίλιας και θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε 

ανεπεξέργαστα λύµατα, κατασκευασµένες για  τις  ίδιες πιέσεις  λειτουργίας  και δοκιµών, όπως 

οι αντίστοιχες δικλείδες καταθλίψεως, µε βάση αναγνωρισµένα διεθνή πρότυπα. 

Οι δικλείδες αντεπιστροφής θα έχουν µεγάλη ταχύτητα κλεισίµατος, µε ελάχιστο πλήγµα και  

µικρές τοπικές απώλειες. Το σώµα της βαλβίδας θα είναι κατασκευασµένο από  χυτοσίδηρο 

GG25 και η σφαίρα από χυτοσίδηρο µε επένδυση από ελαστικό. 

 

Αερεξαγωγοί 

Οι αερεξαγωγοί θα είναι "διπλής ενεργείας", κατάλληλοι για εφαρµογή σε ανεπεξέραστα 

λύµατα, µε σώµα από χυτοσίδηρο GG25, πλωτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα  και  

στεγανοποιητικοί δακτύλιοι από ελασσοµερές (EPDM, NBR). 

Συγκεκριµένα, σε κατάλληλα «υψηλά» σηµεία του δικτύου των καταθλιπτικών αγωγών θα 

εγκατασταθούν βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα (αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας), εντός 

καταλλήλου φρεατίου από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Οι αερεξαγωγοί θα είναι αυτόµατοι κινηµατικοί διπλής ενέργειας. Κατά την πλήρωση του 

δικτύου, ο αέρας θα απελευθερώνεται µέσω του θαλάµου και του στοµίου εξόδου του 

αερεξαγωγού και στη συνέχεια το νερό θα ανυψώνει µία πρώτη σειρά πλωτήρων και φράσσει 

ερµητικά το στόµιο εξόδου. Ο αυτόµατος αερεξαγωγός θα τίθεται σε λειτουργία, όταν 

συγκεντρώνονται φυσαλίδες αέρος, οι οποίες θα διαφεύγουν µέσω των οπών του πλωτήρα.  

Κατά την εκκένωση του δικτύου, και όταν η πίεση ελαχιστοποιείται οι πλωτήρες του 

αερεξαγωγού θα κατεβαίνουν λόγω του βάρους τους, και θα ελευθερώνουν το στόµιο του. Το 

δίκτυο γεµίζει µε αέρα, ο οποίος δρα ευεργετικά προφυλάσσοντας τις σωληνώσεις από 

καταστροφές λόγω της υποπίεσης. 
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Με τον τρόπο αυτό οι αερεξαγωγοί θα επιτρέπουν την ασφαλή αποµάκρυνση αέρα που 

απελευθερώνεται από το υγρό όταν µειώνεται η πίεση, ενώ συγχρόνως θα είναι ικανοί να 

αποµακρύνουν τον αέρα που συγκεντρώνεται κατά την πλήρωση  του  δικτύου  και  να 

επιτρέπουν την είσοδο επαρκών ποσοτήτων αέρα κατά την  εκκένωση των σωληνώσεων,  ώστε  

να αποφευχθούν υποπιέσεις στα δίκτυα. 

Οι βαλβίδες θα είναι ονοµαστικής πίεσης 16bar. Οι βαλβίδες θα µπορούν να λειτουργούν χωρίς 

βίαιο κλείσιµο του πλωτήρα, σε διαφορές πίεσης µέχρι και ∆Ρ=0,8 m στο στόµιο. 

Οι βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες από  σκούριασµα  

κινητών µερών και οδηγών και να εξασφαλίζουν πλήρη  στεγανότητα  εφόσον  δεν  είναι  

ανοικτές για αποµάκρυνση αέρα. 

Τέλος, οι βαλβίδες θα φέρουν ανάντη δικλείδα αποµόνωσης τύπου σύρτη, επί του αγωγού 

τροφοδοσίας του αερεξαγωγού. 

 

Αντιπληγµατικές βαλβίδες 

Οι αντιπληγµατικές βαλβίδες, θα είναι κατάλληλες για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα. 

Κατά τα λοιπά, οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-07-06 

"Αντιπληγµατικές βαλβίδες". 
 

Σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης (Τεµάχια εξάρµωσης) 

Οι σύνδεσµοι αποσυναρµολόγησης πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένοι, ώστε  να  είναι  

δυνατή η αποµάκρυνση των εξαρτηµάτων χωρίς να θιγούν οι σωλήνες ή να καταστραφούν οι 

φλάντζες. Το εύρος ρύθµισης θα είναι της τάξης των 50 mm (2’’). Τα τεµάχια θα είναι  

κατάλληλα για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα. Τα τεµάχια εξάρµωσης θα είναι 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεµάχια εξάρµωσης συσκευών". Σε 

συµφωνία µε την ως άνω ΕΤΕΠ, τα  τεµάχια  εξάρµωσης  που  θα εγκατασταθούν στο  παρόν 

έργο θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο. 

 

Παρεµβύσµατα 

Μεταξύ φλαντζών θα προβλέπεται υποχρεωτικώς παρέµβυσµα από περµανίτες χωρίς  

αυλακώσεις ή από συνθετικό ελαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 2,5mm. 

Ειδικότερα για την περίπτωση σύνδεσης µεταξύ των δύο διαφορετικού τύπου µεταλλικών 

τµηµάτων αγωγών (π.χ. ανοξείδωτος χάλυβας / χάλυβας γαλβανισµένος εν θερµώ), θα 

προβλέπεται υποχρεωτικά ζεύγος φλαντζών αντίστοιχων υλικών και µεταξύ  των  φλαντζών 

αυτών θα προβλέπεται υποχρεωτικώς παρέµβυσµα από συνθετικό ελαστικό υλικό  πάχους 

3,0mm. Η σύνδεση µεταξύ των δύο αυτών φλαντζών θα γίνει µε κοχλίες  από  ανοξείδωτο  

χάλυβα ποιότητας Α2 (από AISI 304) σύµφωνα µε το ISO  3506.  Στους  κοχλίες  θα 

προβλεφθούν ελαστικές ροδέλες ώστε να µην υπάρχει διµεταλλική επαφή. 

 

29.3.3. Θυροφράγµατα 

Όπου προβλέπεται από την Οριστική µελέτη, θα εγκατασταθεί θυρόφραγµα αποµόνωσης 

υποβρύχιας οπής. 

Το πλαίσιο και οι θύρες των θυροφραγµάτων θα είναι κατασκευασµένες  από  ανοξείδωτο  

χάλυβα AISI 304. Οι άξονες θα είναι επίσης κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα 

στηρίγµατα κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 (AISI 304) σύµφωνα 

µε το ISO 3506. 

Τα θυροφράγµατα θα είναι επίτοιχα µε στεγάνωση και από τις  τέσσερις  πλευρές  και  

υδατοστεγή κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας τους. Η διαρροή από  την  επιφάνεια  

στεγάνωσης, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του DIN 19569-4 και ειδικότερα θα εξασφαλίζεται 

στεγανότητα κλάσης 4 (max διαρροή 3 lt/min/m εµβαπτιζοµένου µήκους). Η διάρκεια δοκιµής  

θα είναι τουλάχιστον 10 min και θα αναφέρεται σε πίεση που αντιστοιχεί σε ύψος νερού 

τουλάχιστον κατά 1,50m υψηλότερο από την Α.Σ.Υ. του υγρού θαλάµου του αντλιοστασίου. 

Οι επιφάνειες στεγάνωσης θα µπορούν να διαµορφωθούν εναλλακτικώς : 

 Από µεταλλικές, µηχανικά κατεργασµένες λάµες ορείχαλκου, οι οποίες θα είναι καλά 

στερεωµένες εντός µηχανικά κατεργασµένων αυλακώσεων του  πλαισίου  και  της  

θύρας. 

 Από υψηλής ποιότητας ελαστοµερές (EPDM, Neoprene κτλ.) κατάλληλα  

διαµορφωµένο, ώστε να µπαίνει στις εγκοπές του πλαισίου ή της θύρας, εύκολα 

αντικαταστάσιµο 

 Από κατεργασµένο πολυαιθυλένιο (PE-UHMW) πολύ υψηλού µοριακού βάρους. 

Ο χειρισµός των θυροφραγµάτων θα γίνεται αυτόµατα µέσω κατάλληλου ηλεκτρικού 

µεταδότη κίνησης (electrical actuator) ο οποίος θα είναι σχεδιασµένος για κατηγορία χρόνου 
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ζωής 2, σύµφωνα µε την EN 12255-1. 

Γενικά, η ταχύτητα ανοίγµατος ή κλεισίµατος του θυροφράγµατος θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του DIN 19569-4 και να κυµαίνεται µεταξύ 10 έως 50 cm/min. 

Οι µεταδότες κίνησης θα πρέπει  να εξασφαλίζουν το πλήρες κλείσιµο της του θυροφράγµατος 

για τη διαφορική πίεση σχεδιασµού. Το διαθέσιµο περιθώριο ισχύος  για το  άνοιγµα θα πρέπει  

να είναι τουλάχιστον το 150% της  µέγιστης ροπής  κλεισίµατος ή ανοίγµατος, όποια από τις    

δύο είναι µεγαλύτερη. 

Ο κινητήρας  θα  είναι τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, µε µόνωση  κλάσεως “F”, προστασία  

IP 67 ή καλύτερη, ανάλογα µε τις επικρατούσες στο έργο συνθήκες, και θα έχει στην περιέλιξη 

του συστήµατα προστασίας (θερµοδιακόπτη ή thermistor) από  τις  υπερθερµάνσεις  (ένα  σε  

κάθε φάση). 

Θα πρέπει να υπάρχει επίσης δυνατότητα χειροκίνητης κίνησης (χειροστρόφαλος) για  

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο κινητήρας θα αποσυνδέεται αυτόµατα κατά την διάρκεια της 

χειροκίνητης λειτουργίας. 

Το σύνολο του µεταδότη κίνησης θα βρίσκεται σε κοινό, στιβαρής κατασκευής στεγανό 

κέλυφος. Το κέλυφος θα φέρει ακροδέκτες και επαφές για την ρευµατοδότηση. Οι τριφασικοί 

ακροδέκτες θα προστατεύονται από χωριστά µονωτικά καλύµµατα. Ο πίνακας των 

ακροδεκτών θα είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε οι ρυθµιστήρες που περιλαµβάνει να µην 

υφίστανται βλάβη από υγρασία, όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυµµα. 

Ο ηλεκτροκίνητος µεταδότης κίνησης (actuator) θα διαθέτει: 

 2 σετ οριακών διακοπτών (limit switch) για τις θέσεις «Ανοικτό» και «Κλειστό» 

 1 σετ διακοπτών µέγιστης ροπής (torque switch) για τις θέσεις «Ανοικτό», και 

«Κλειστό» µε δυνατότητα ρύθµισης. 

 Ένδειξη θέσης 

 Τριπολικούς διακόπτες µε µαγνητικές επαφές, µε πηνίο ελλείψεως τάσεως και 

ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση 

 1 σετ κοµβίων χειρισµού για τις θέσεις «Ανοικτό» και «Κλειστό» 

 ∆ιακόπτης αναστροφής 

 Επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων: «τοπικός έλεγχος» - «εκτός» 

Τα παραπάνω θα βρίσκονται επί του actuator. 

 
14.4. Εκτέλεση Εργασιών 

 

14.4.1 .Εγκατάσταση σωληνώσεων 

Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτηµάτων κάθε σωληνογραµµής πρέπει να  γίνει 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τις τεχνικές οδηγίες των επιµέρους κατασκευαστών. 

Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων 

πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα, ώστε  να  µην  επενεργούν  φορτία  οιασδήποτε  

προέλευσης πάνω στις φλάντζες αντλιών κτλ. εξοπλισµού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται 

αυστηρά σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και  οι  επιφάνειες  σύνδεσης  πρέπει  να 

είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές και να διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι 

συνδέσεις περατωθούν. 

Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει µέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή 

σε άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το  διεξοδικό  καθαρισµό  των εσωτερικών επιφανειών όλων  

των σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρµολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε 

λειτουργία. Ο καθαρισµός θα περιλαµβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των 

υπολειµµάτων και των άτηκτων µεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις  που  έγιναν  επί  

τόπου στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει καλύµµατα ή πώµατα για να µην εισχωρήσουν σκόνες, 

νερό και άλλα ξένα σώµατα µέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια. Οι πλάκες, τα πώµατα  

και τα καλύµµατα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν µε συγκόλληση ή οποιαδήποτε  άλλη 

µέθοδο που θα µπορούσε να  προξενήσει  βλάβη στις  άκρες των σωλήνων. Τα καλύµµατα  και  

τα πώµατα θα εγκαθίστανται µετά το πέρας της καθηµερινής εργασίας ή όποτε η εργασία 

πρόκειται να διακοπεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγµατα 

περιλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης, των δοµικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, 

σαγµάτων, πεδίλων ολίσθησης, σαµπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων 

στερέωσης και αγκύρωσης κτλ. 

Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτηµάτων των δικτύων θα γίνονται σύµφωνα µε τα 
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σχέδια της Οριστικής µελέτης και σε αποστάσεις µικρότερες των 2 m. Οι δικλείδες, οι µετρητές 

και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήµατα θα υποστηρίζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες µε τους 

οποίους είναι συνδεδεµένες. 

Όλοι οι βραχίονες και τα εξαρτήµατα στήριξης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, εκτός εάν 

προδιαγράφεται διαφορετικά στην Ορισιτκή  µελέτη  (π.χ.  στηρίγµατα  από  ανοξείδωτο  

χάλυβα). Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στην σχετική 

τεχνική προδιαγραφή. 

14.4.2 .∆οκιµές 

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής µίας πλήρους σωληνογραµµής περιλαµβανοµένων και 

όλων των εξαρτηµάτων  και  οργάνων θα  δοκιµάζεται  υδραυλικά η αντίστοιχη σωληνογραµµή 

σε  πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές  µεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας (περιλαµβανοµένων    

και των αναµενόµενων υπερπιέσεων). 

 
14.5. Επιµέτρηση – Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των σωληνώσεων του έργου θα γίνεται ανά µέτρο µήκους 

εγκατεστηµένης σωληνογραµµής. Τα ειδικά τεµάχια των σωληνώσεων (γωνίες, ταύ κλπ.) θα 

επιµετρούνται ως εγκατεστηµένος σωλήνας και το µήκος τους θα  λαµβάνεται  από  το 

ανάπτυγµα έκαστου τεµαχίου ανηγµένο σε ευθεία γραµµή σωλήνας. Στην τιµή  των  

σωληνώσεων συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο 

του Έργου, τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά στήριξης και τα κάθε είδους στηρίγµατά τους  

σύµφωνα µε την Ορισιτκή µελέτη, η βαφή και επεξεργασία της επιφανείας τους και ότι άλλο 

χρειαστεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τους 

όρους του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου µελέτης. 

Τα υδραυλικά εξαρτήµατα (δικλείδες διακοπής, βαλβίδες αντεπιστροφής, αντιπληγµατικές 

βαλβίδες, τεµάχια εξάρµωσης , θυροφράγµατα, κ.λπ.) και οι φλάντζες σύνδεσης επιµετρούνται 

και πληρώνονται ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, βάσει των σχετικών άρθρων του 

Τιµολογίου. Στην τιµή τους συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά  και 

φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, οι κοχλίες και τα περικόχλια σύνδεσης, τα  

παρεµβύσµατα και ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την  

παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τους όρους του αντίστοιχου άρθρου του 

τιµολογίου µελέτης. 

 
 

15. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

15.1. Γενικά 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµές λειτουργίας 

προκατασκευασµένου τύπου αντλιοστασίων ακαθάρτων, µε σύστηµα διαχείρισης στερεών 

φερτών υλών και αντλίες ξηρής εγκατάστασης,  που  θα  εγκατασταθούν  στις  προβλεπόµενες 

από την εγκεκριµένη µελέτη θέσεις. 

Το αντλιοστάσιο θα αποτελεί προκατασκευασµένο και τυποποιηµένο προϊόν εµπορίου, από 

καταξιωµένο προµηθευτικό οίκο µε πλήθος αντίστοιχων εφαρµογών προκατασκευασµένων 

αντλιοστασίων ακαθάρτων. 

O Ανάδοχος πριν την παραγγελία του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου θα υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση τεχνική µελέτη του αντλιοστασίου από τον προτεινόµενο 

προµηθευτικό οίκο, που θα περιλαµβάνει αναλυτικά σχέδια του προκατασκευασµένου 

αντλιοστασίου, στατική µελέτη του αντλιοστασίου για τον  έλεγχο  της  φέρουσας  ικανότητας 

του προκατασκευασµένου θαλάµου, εγγύηση του προµηθευτικού  οίκου  για  τη  στατική 

επάρκεια του θαλάµου για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, σχέδια λεπτοµερειών για τη βάση 

έδρασής του (εφόσον προβλέπεται) πίνακα µε τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

(κατασκευαστής, τύπος, υλικά κατασκευής, κ.λπ.) τεχνικά φυλλάδια, καθώς και κάθε άλλη 

κατασκευαστική λεπτοµέρεια είναι απαραίτητη προκειµένου η Υπηρεσία να ελέγξει την 

συµβατότητα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές  του έργου, καθώς και 

τις λειτουργικές απαιτήσεις. 

 

15.2. Υλικά και εξοπλισµός 

Τα προκατασκευασµένα αντλιοστάσια θα είναι απολύτως κλειστά και στεγανά. Θα είναι 

προκατασκευασµένα από είτε HDPE, είτε από GRP, είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, το 
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δε υλικό κατασκευής και ο σχεδιασµός του θαλάµου θα έχει στατικώς φέρουσα ικανότητα. 

Κάθε αντλιοστάσιο θα αποτελείται από το εξωτερικό κυλινδρικό περίβληµα, µέσα στο οποίο θα 

υπάρχει σε κατάλληλη ενσωµατωµένη διάταξη, ο στεγανός και διαχωρισµένος θάλαµος άφιξης 

και συλλογής των λυµάτων, κατασκευασµένος ο είτε HDPE, είτε από  GRP,  είτε  από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. Στον θάλαµο αυτό θα καταλήγει ο αγωγός προσαγωγής των 

λυµάτων. 

Ο αγωγός προσαγωγής θα αποµονώνεται µε θυρόφραγµα ή συρταρωτή δικλείδα, κατάλληλης 

διαµέτρου. Ο χειρισµός του θυροφράγµατος / δικλείδας, θα γίνεται µε κατάλληλη διάταξη, είτε 

από το εσωτερικό του φρεατίου, είτε από την επιφάνεια του εδάφους. 

Έξω από τον εσωτερικό υγρό θάλαµο συλλογής θα βρίσκεται ο ειδικά διαµορφωµένος ξηρός 

χώρος εγκατάστασης των αντλιών, ο οποίος µπορεί να έχει ένα ή δύο επίπεδα.  

Στο επίπεδο του πυθµένα, θα βρίσκονται οι αντλίες ακαθάρτων, οι οποίες θα είναι κατάλληλες  

για εγκατάσταση και λειτουργία εν ξηρώ. Οι εγκατεστηµένες αντλίες θα είναι δύο (2), εκ των 

οποίων η µία σε εφεδρεία, ενώ θα εξασφαλίζεται αυτόµατη εναλλαγή της λειτουργίας τους, για 

την οµοιόµορφη φθορά τους. Οι αντλίες θα είναι όµοιες και ισοδύναµες ανά αντλιοστάσιο. Θα 

προσφερθεί µια επιπλέον όµοια αντλία στην αποθήκη για πρόσθετη ασφάλεια. Για τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εγκατεστηµένων αντλιών βλ. Τ.Π. 31. ΑΝΤΛΙΕΣ. 

Τα αντλιοστάσια θα φέρουν σύστηµα διαχείρισης των φερτών στερεών,  το  οποίο  δεν  θα  

απαιτεί την αποµάκρυνση αυτών από το προσωπικό λειτουργίας, αλλά θα επιτρέπει τη 

µεταφορά τους στη θέση απόδοσης του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου.  

Ανάλογα µε τον προµηθευτή του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και την σχετική 

τεχνολογία του, το σύστηµα αυτό µπορεί εναλλακτικά να είναι : 

 ∆ύο χωριστοί θάλαµοι συγκράτησης στερεών (ήτοι ένας για κάθε αντλητικό 

συγκρότηµα) που  χωροθετούνται  µέσα  στον  κύριο υγρό θάλαµο  συλλογής λυµάτων, 

οι οποίοι στο στόµιο εκροής προς το δοχείο συλλογής θα  φέρουν  κατάλληλα 

ανοξείδωτα πλέγµατα µικρού περάσµατος για την συγκράτηση των στερεών στον 

αντίστοιχο, ώστε τα προσαγόµενα στερεά να  µην  περνούν  από  το  υδραυλικό  σώµα 

της αντλίας. Με τη βοήθεια της διάταξης αυτής, τα στερεά που προσάγονται µε τα 

λύµατα στο αντλιοστάσιο θα συγκρατούνται στον ενδιάµεσο θάλαµο συγκράτησης 

στερεών, έτσι ώστε να µην επιτρέπεται η διέλευσή τους από τις αντλίες και η εκροής  

τους στον κοινό υγρό θάλαµο. Οι δύο θάλαµοι συγκράτησης των στερεών θα φέρουν 

ειδική θυρίδα επιθεώρησης που θα αποµονώνεται µε ειδική τυφλή φλάντζα από 

συνθετικό υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, ώστε αφ’ ενός να δίνεται η 

δυνατότητα πρόσβασης στους θαλάµους συγκράτησης στερεών για καθαρισµό και 

συντήρηση και αφ’ ετέρου να επιτυγχάνεται απόλυτη στεγανότητα. Στην οροφή του 

χώρου συλλογής που θα είναι κλειστός θάλαµος και πάνω από τις θέσεις των θαλάµων 

συγκράτησης στερεών, θα υπάρχουν ανοίγµατα µε  καπάκια  από  συνθετικό  υλικό  ή 

από ανοξείδωτο χάλυβα DIN AISI 316, που  θα  στεγανοποιούνται  απόλυτα  στην  

οροφή του δοχείου συλλογής, τα οποία σε περίπτωση  ενδεχόµενης  έµφραξης  ή  

ανάγκης έκπλυσης του δοχείου συλλογής, θα επιτρέπουν την πρόσβαση. Το σύστηµα 

διαχωρισµού στερεών θα αποτελεί κλειστό σύστηµα και θα είναι διαµορφωµένο κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε τα στερεά να αντλούνται και να προωθούνται µαζί µε τα λύµατα 

µέσω του καταθλιπτικού αγωγού απ΄ευθείας στην θέση απόδοσης. 

 ∆ιάταξη αυτόµατου αλεστή, εγκατεστηµένου  στην  έξοδο  του  αγωγού  τροφοδοσίας 

του αντλιοστασίου, µε δυναµικότητα αντίστοιχη µε την δυναµικότητα του 

αντλιοστασίου. Ο αλεστής θα µπορεί να εγκατασταθεί και σε ανεξάρτητο εξωτερικό 

φρεάτιο, µόνο για την περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή του εντός του 

αντλιοστασίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτικού οίκου του αντλιοστασίου.    

Ο αλεστής µπορεί να προέρχεται από διαφορετικό προµηθευτικό οίκο από αυτόν του 

αντλιοστασίου, αλλά στο προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα υπάρχουν όλες οι 

απαιτούµενες προβλέψεις και αναµονές για την απρόσκοπτη σύνδεση του αλεστή. Σε 

κάθε περίπτωση ο προµηθευτικός οίκος του αλεστή θα είναι καταξιωµένος µε πλήθος 

αντίστοιχων εφαρµογών σε ακάθαρτα. Ο αλεστής θα αποτελείται από τους κοπτήρες,   

τον ηλεκτροκινητήρα, τον µειωτή στροφών, καθώς και ηλεκτρολογικό πίνακα – πίνακα 

αυτοµατισµού, ο οποίος θα αποτελεί προϊόν του ιδίου κατασκευαστικού οίκου µε τον 

αλεστή. Ο πίνακας αυτός, θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση (π.χ. παράπλευρα του 

τοπικού πίνακα του αντλιοστασίου). Ο αλεστής θα εξασφαλίζει υψηλή απόδοση 

τεµαχισµού, κονιορτοποίησης και άλεσης των στερεών φερτών. Οι κοπτήρες θα  έχουν 

τη δυνατότητα συνεχούς διαχείρισης των φερτών που υπάρχουν στα ανεπεξέργαστα 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 79 
 

λύµατα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία του κατάντη αντλιοστασίου. Ο 

αλεστής θα φέρει διπλό αξονικό σύστηµα χαµηλής περιστροφικής ταχύτητας  και  

υψηλής ροπής, καθώς και κοπτήρες υψηλής ροπής και ελικοειδούς / περιστροφικής 

λειτουργίας. Οι δύο άξονες θα περιστρέφονται σε διαφορετικές ταχύτητες και η  

ταχύτητα περιστροφής του ταχύτερου εκ των δύο δεν θα υπερβαίνει τις 100 rpm. Οι 

κοπτήρες και οι άξονες θα είναι κατασκευασµένοι από κατάλληλο κράµα χάλυβα ή 

ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Οι κοπτήρες θα έχουν υποστεί κατάλληλη 

επεξεργασία σκλήρυνσης της επιφάνειάς τους. Το πλαίσιο του αλεστή θα είναι 

χυτοσιδηρό. Ο ηλεκτρικός πίνακας – πίνακας αυτοµατισµού του αλεστή  θα  

περιλαµβάνει PLC µε τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας και λειτουργίας. Ο πίνακας 

θα παρέχει αυτόµατη προστασία στην περίπτωση «µπλοκαρίσµατος» λόγω έµφραξης 

από φερτά υλικά, µέσω της ελεγχόµενης αναστροφής της περιστροφής  και  στη  

συνέχεια της επαναφοράς στην κανονική λειτουργία. Ο ηλεκτροκινητήρας  του αλεστή 

θα είναι εµβαπτιζόµενου τύπου, τριφασικός, µε προστασία IP68 Zone 1 (ΑΤΕΧ). Ο 

αλεστής θα φέρει διάταξη υπερχείλισης ασφαλείας µε ράβδους εσχάρωσης, για την 

περίπτωση βλάβης ή έµφραξης. Το σύνολο της βάσης στήριξης του αλεστή και της 

διάταξης υπερχείλισης ασφαλείας, θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανέλκυσης της διάταξης του αλεστή στο επίπεδο  

του εδάφους και επανατοποθέτησής του, µέσω κατάλληλου φορητού ανυψωτικού 

µηχανισµού. Όλα τα µεταλλικά τµήµατα του µηχανισµού ανέλκυσης θα είναι 

κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. 

Η στέψη του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου θα βρίσκεται περί  του  επιπέδου  του  

εδάφους. Το φρεάτιο θα είναι κλειστό και θα φέρει κατάλληλη οροφή, µε  διαµορφωµένο  

άνοιγµα ή ανοίγµατα εισόδου και πρόσβασης στον εξοπλισµό. Στα ανοίγµατα θα προβλεφθούν 

µεταλλικά υδατοστεγανά καλύµµατα, τα οποία θα φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.  

Σε περίπτωση που το προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο χωροθετείται κάτω από δρόµο, τα ως 

άνω µεταλλικά καλύµµατα θα είναι χυτοσιδηρά ή από ανοξείδωτο χάλυβα  ποιότητας 

τουλάχιστον AISI 304, βαρέως τύπου (κατηγορίας D400), µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 

υδατοστεγανότητας και σχετική εγγύηση από τον προµηθευτικό οίκο. 

Σε άλλη περίπτωση, τα µεταλλικά καλύµµατα µπορεί να είναι  κατασκευασµένα  από 

χυτοσίδηρο, από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304 ή από αλουµίνιο. 

Η  πρόσβαση και κατάβαση στο  αντλιοστάσιο θα γίνεται µέσω µια ή περισσότερων κλιµάκων,   

οι οποίες θα στηρίζονται στο εσωτερικό τοίχωµα του φρεατίου. Η κλίµακα θα είναι 

κατασκευασµένη από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση, ήτοι είτε από συνθετικά υλικά, είτε από 

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, είτε από αλουµίνιο. 

Επί του αγωγού αναρρόφησης κάθε αντλίας θα προβλεφθεί δικλείδα αποµόνωσης τύπου 

σύρτη. Επί του αγωγού κατάθλιψης θα προβλεφθούν εν σειρά βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου  

µπίλιας και δικλείδα αποµόνωσης τύπου σύρτη. Οι δύο ανεξάρτητοι καταθλιπτικοί αγωγοί θα 

συνδέονται σε συλλέκτη απ΄όπου θα εκκινεί ο δίδυµος κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός του 

αντλιοστασίου. Ανάντη κάθε συλλέκτη θα υπάρχει δικλείδα αποµόνωσης. Το σύνολο των 

εσωτερικών αγωγών του αντλιοστασίου θα είναι  κατασκευασµένο  από  ανοξείδωτο  χάλυβα 

AISI 304L ή από HDPE κατάλληλης πίεσης. Το σύνολο των υδραυλικών εξαρτηµάτων θα είναι 

κατάλληλο για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα. 

Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι αυτοµατοποιηµένη. Η εντολή για εκκίνηση και παύση 

λειτουργίας θα δίνεται από διακόπτες στάθµης. 

Το προκατασκευασµένο αντλιοστάσιο θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τα ακόλουθα :  

 Αντλίες λυµάτων, οι οποίες θα είναι κατάλληλες για εγκατάσταση εν ξηρώ. 

 Θάλαµο προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και ανεξάρτητο εσωτερικό θάλαµο 

συλλογής λυµάτων, καθώς και σύστηµα διαχείρισης των φερτών σύµφωνα µε τα 

προαναφερόµενα. 

 Πλήρες υδραυλικό δίκτυο αγωγών αναρρόφησης και κατάθλιψης, αποτελούµενο από 

τους αγωγούς και τα απαιτούµενα υδραυλικά εξαρτήµατα, σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης και τον σχεδιασµό του προµηθευτικού οίκου. 

 ∆ίκτυο αερισµού και εξαερισµού. 
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 ∆ίκτυο φωτισµού του ξηρών χώρων. 

 Ηλεκτρολογικό πίνακα κίνησης και καλωδιώσεις. 

 Επιτηρητές τάσεως και θερµικά προστασίας κινητήρων για τις αντλίες. 

 Ρυθµιστές συχνότητας λειτουργίας (frequency inverter), για κάθε αντλία. 

 Σύστηµα αυτοµατισµού µε δυνατότητα ασύρµατης τηλεµετάδοσης και τηλεχειρισµού 

των δεδοµένων λειτουργίας του αντλιοστασίου. 

15.3. Εκτέλεση εργασιών 

Μετά την υλοποίηση των αρχικών χωµατουργικών εργασιών εκσκαφών,  αντιστηρίξεων,  κ.λπ.  

το προκατασκευασµένο και προσυναρµολογηµένο αντλιοστάσιο  θα  καθελκύεται στο  όρυγµα, 

θα τοποθετείται και θα ορθοσταθµίζεται κατακόρυφα  στον  πυθµένα.  Εφόσον  απαιτείται  -  

βάση των οδηγιών του προµηθευτικού οίκου - θα προβλέπεται βάση από σκυρόδεµα για την 

έδραση αυτού ή/και για την αντιστάθµιση της άνωσης που ασκείται από  τον  υδροφόρο  

ορίζοντα. Τα στοιχεία έδρασης του αντλιοστασίου θα παρουσιάζονται στη µελέτη του 

προµηθευτικού οίκου. 

Μετά την τοποθέτηση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου και την υλοποίηση των 

συνδέσεων µε τα εξωτερικά δίκτυα, θα πραγµατοποιείται η εξωτερική επίχωση - συµπύκνωση 

µε θραυστό υλικό και οι απαραίτητες αποκαταστάσεις (οδοστρωµάτων, πλακοστρώσεων, 

κρασπεδόρειθρων κ.λπ.). 

15.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των προκατασκευασµένων αντλιοστασίων, θα γίνεται ανά τεµάχιο 

εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται : 

 Η τεχνική µελέτη του αντλιοστασίου από τον επιλεγόµενο προµηθευτικό οίκο, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 

 Οι χωµατουργικές εργασίες (γενικές εκσκαφές, ειδικές εκσκαφές θεµελίων, επιχώσεις 

µε θραυστό υλικό) για την κατασκευή του απαιτούµενου ορύγµατος, βάσει των 

διαστάσεων του επιλεγόµενου προµηθευτικού οίκου του αντλιοστασίου.  

 Οι κάθε είδους αντιστηρίξεις του ορύγµατος και οι απαιτούµενες αντλήσεις. 

 Οι κάθε είδους εργασίες και υλικά έδρασης σύµφωνα µε τις  οδηγίες  του 

προµηθευτικού οίκου και τα αναφερόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 

 Η προµήθεια, µεταφορά και  φορτοεκφόρτωση  στον  τόπο  του  έργου,  η  τοποθέτηση, 

οι συνδέσεις µε τα εξωτερικά δίκτυα λυµάτων (προσαγωγής και  καταθλιπτικών  

αγωγών) και µε τα εξωτερικά δίκτυα αερισµού και εξαερισµού και η πλήρης 

εγκατάσταση του προκατασκευασµένου αντλιοστασίου σύµφωνα µε τη µελέτη και την 

παρούσα προδιαγραφή, συµπεριλαµβανοµένων : 

- των αντλητικών συγκροτηµάτων, 

- του συστήµατος διαχείρισης φερτών και των  συνοδών  έργων  που  απαιτούνται  για 

την πλήρη εγκατάστασή του (σε περίπτωση πρόβλεψης  αλεστή  λυµάτων  σε  

εξωτερικό του αντλιοστασίου φρεάτιο, περιλαµβάνεται και η πλήρης κατασκευή του 

φρεατίου αυτού), 

- των εσωτερικών σωληνώσεων αερισµού και εξαερισµού, 

- έναν ή περισσότερους ανεµιστήρες εξαερισµού και απόσµησης, 

- των κάθε είδους εσωτερικών σωληνώσεων και υδραυλικών εξαρτηµάτων, 

- του τοπικού ηλεκτρικού πίνακα του αντλιοστασίου και  του  συστήµατος 

αυτοµατισµού, των οργάνων µέτρησης και ελέγχου, καθώς και των καλωδιώσεων 

διασύνδεσης του πίνακα µε το αντλιοστάσιο. 

 Οι αποκαταστάσεις των οδοστρωµάτων, πλακοστρώσεων, κρασπέδων κ.λπ. µετά την 

ολοκλήρωση των επιχώσεων µε θραυστό υλικό. 

 Το φίλτρο απόσµησης, τύπου ενεργού άνθρακα,  το  οποίο  εγκαθίσταται  επί  του 

αγωγού αερισµού του δοχείου συλλογής λυµάτων, εντός φρεατίου από οπλισµένο 

σκυρόδεµα µε εσχαρωτό κάλυµµα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 

 Οι απαραίτητες δοκιµές. 

 Η θέση σε λειτουργία του αντλιοστασίου. 

 Κάθε άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την 

παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
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Επιπρόσθετα, η επιµέτρηση και πληρωµή  των πλαστικών υπόγειων αεραγωγών αναρρόφησης  

και απόρριψης του συστήµατος απόσµησης του αντλιοστασίου, θα γίνεται ανά µέτρο µήκους    

και είδους εγκατεστηµένου σωλήνα. Τα ειδικά τεµάχια των σωληνώσεων (γωνίες, ταύ κλπ.) θα 

επιµετρούνται ως εγκατεστηµένος σωλήνας και το µήκος τους θα  λαµβάνεται  από  το 

ανάπτυγµα έκαστου τεµαχίου ανηγµένο σε ευθεία γραµµή σωλήνας. Στην τιµή  των  

σωληνώσεων συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο 

του έργου, τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά στήριξης και τα κάθε είδους στηρίγµατά τους, οι 

δοκιµές, καθώς και ότι άλλο χρειαστεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική 

λειτουργία, σύµφωνα µε τους όρους του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου µελέτης. 

 
 

16. ΑΝΤΛΙΕΣ 

16.1. Γενικές Απαιτήσεις 

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις για την προµήθεια,  εγκατάσταση,  δοκιµή  και 

θέση σε αποδοτική λειτουργία του εξοπλισµού άντλησης ακαθάρτων. Οι αντλίες θα πρέπει να 

είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6, ISO EN 9906 Παράρτ. Α, όσον 

αφορά τα ακάθαρτα και τα λύµατα. 

Όλες οι αντλίες του έργου, θα προέρχονται από τον ίδιο προµηθευτικό οίκο, µε εξαίρεση τα 

αντλητικά συγκροτήµατα των αντλιοστασίων  προκατασκευασµένου  τύπου  όπου  το  σύνολο 

του αντλιοστασίου θα αποτελεί προϊόν του προµηθευτικού οίκου των αντλητικών 

συγκροτηµάτων, ως εκ τούτου οι αντλίες αυτές µπορούν να διαφοροποιούνται ως προς τον 

προµηθευτικό οίκο από τις λοιπές αντλίες του έργου. 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα 

καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις/ώρα, επαρκούς 

εγκατεστηµένης ισχύος για την κάλυψη της απορροφούµενης ισχύος στον άξονα της αντλίας.    

Η ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι µικρότερη από 1.500rpm, σε συχνότητα 50 Hz  

και τάση 400 V. Στην περίπτωση µικρού µεγέθους αντλιών (εγκατεστηµένης ισχύος 

µικρότερης των 3,0kW) η µέγιστη ταχύτητα περιστροφής µπορεί να είναι µικρότερη από 3.000 

rpm σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V. 

Ο κινητήρας θα πρέπει να ικανοποιεί τα επίπεδα απόδοσης, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον 

πρότυπο IEC. 

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καµπύλες λειτουργίας οι οποίες  θα καλύπτουν όλο    

το εύρος λειτουργίας (χαµηλότερο ή υψηλότερο σηµείο λειτουργίας), καθώς επίσης και  

καµπύλες απόδοσης κινητήρα, σύµφωνα µε το ISO 9906. 

Στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συµπεριλαµβάνονται οι καµπύλες παροχής / 

απαίτησης µανοµετρικού για τα αντλιοστάσια µε περισσότερες από 1 ενεργές αντλίες του 

παρόντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ώστε οι υποψήφιοι ανάδοχοι να λάβουν γνώση όλων των συνθηκών 

λειτουργίας του κάθε αντλιοστασίου και να προβούν στην κατάλληλη επιλογή αντλιών, για τη 

σύνταξη της προσφοράς τους. Επιπρόσθετα, βάσει των καµπυλών αυτών θα ελεγχθεί και η 

καταλληλότητα των αντλιών κατά το στάδιο της κατασκευής και πριν την έγκριση του 

εξοπλισµού για παραγγελία. 

16.2. Εφαρµοστέοι Κανονισµοί και Πρότυπα 

Βρετανικά Πρότυπα (BS) 

499 Μέθοδοι δοκιµών - Αντλίες 

4082 Εξωτερικές διαστάσεις για κατακόρυφες φυγοκεντρικές αντλίες σε σειρά.  

5257 Οριζόντιες φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής αναρρόφησης. 

5316 ∆οκιµές παραλαβής για αντλίες φυγοκεντρικές, µικτής ροής και αξονικής ροής.  

 

Γερµανικό Ινστιτούτο (DIN) 

1944∆οκιµές παραλαβής φυγοκεντρικών αντλιών (κανονισµοί VDI για φυγοκεντρικές 

αντλίες). 

4325 ∆οκιµές παραλαβής αντλιών αποθήκευσης., σύµβολα, µονάδες. 
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45635 Μετρήσεις θορύβου. 

622 Αντιτριβικοί (ANTIFRICTION) τριβείς. 

3760 ∆ακτυλιοειδείς στυπιοθλίπτες. 

24253 Φυγοκεντρικές αντλίες χαµηλής και µέσης πίεσης. 

2532 Μορφές και είδη φλαντζών. 
 

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO) 

2548Αντλίες φυγοκεντρικές µικτής ροής και αξονικής ροής - Κώδικες δοκιµών 

παραλαβής. 

 
16.3. Υλικά - Εκτέλεση εργασιών 

Οι αντλίες θα κατάλληλες για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα.  

Βάσει της µελέτης, οι αντλίες λυµάτων µπορεί να είναι υγρής ή ξηρής εγκατάστασης (για τα 

αντλιοστάσια προκατασκευασµένου τύπου). 

Η αντλία υγρής εγκατάστασης θα περιλαµβάνει χυτοσιδηρό πέλµα και εξαρτήµατα στήριξης 

στους οδηγούς, για να διευκολύνεται η οµαλή και άνετη κίνηση των µονάδων στις τροχιές 

ανύψωσης, χωρίς κίνδυνο εµπλοκής. 

Η αντλία ξηρής εγκατάστασης θα εδράζεται σε χυτοσιδηρή βάση (duck foot), προµήθεια του 

κατασκευαστή, µέσω της οποίας θα συνδέεται στον αγωγό αναρρόφησης. Σε περίπτωση 

κάθετης τοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήµατος η καµπύλη αναρρόφησης της αντλίας 

θα είναι επίσης προµήθεια του κατασκευαστή της αντλίας. 

Η πτερωτή της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο DIN GGG50.7 (EN-GJS-500.7) ή GG25 (EN- 

GJL-250), υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη, χωρίς οξείες στροφές και  ανεµπόδιστης  ροής  

(χωρίς εµφράξεις). Η πτερωτή θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την άντληση υγρών που 

περιέχουν στερεά απόβλητα, ινώδη υλικά και άλλες ύλες που περιέχονται σε συνήθη ακάθαρτα 

νερά (λύµατα). 

Η πτερωτή θα πρέπει να είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένη, στερεωµένη στον άξονα  

µε ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη  αποσυναρµολόγηση  σε  περίπτωση  

συντήρησης. Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 316 ή καλύτερης. 

H αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα µηχανικό σύστηµα στεγανοποίησης άξονα, το οποίο θα 

αποτελείται από δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες σε σειρά (άνω και κάτω) είτε θα είναι 

εφοδιασµένη µε ένα ενιαίο µπλόκ που θα περιλαµβάνει τους δύο µηχανικούς στυπιοθλίπτες 

διατεταγµένους εν σειρά, εγκιβωτισµένους σε  κλειστό  σωληνοειδές  προστατευτικό  κιβώτιο  

από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι µηχανικοί στυπιοθλίπτες σε κάθε περίπτωση θα είναι δύο και θα 

λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον  άλλο,  αποµονώνοντας  τον  κινητήρα  από  το 

υδραυλικό τµήµα της αντλίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι βάσει των σταθµών λειτουργίας της µελέτης οι υποβρύχιες αντλίες 

προβλέπεται να λειτουργούν περιοδικά εκτός υγρού (στην χαµηλότερη στάθµη ο κινητήρας ή 

µέρος  του  θα  αποκαλύπτεται  αφήνοντας  εκτεθειµένη  την  αντλία  σε  ύψος  που  εκτιµάται  

µεγαλύτερο από τα 2/3 του ύψους της αντλίας), η ψύξη του κινητήρα θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται από κλειστό σύστηµα ψύξης µε κυκλοφορία κατάλληλου ψυκτικού υγρού, ή 

εναλλακτικά και για µικρότερα µεγέθη κινητήρων, ο κινητήρας θα είναι κατάλληλα 

σχεδιασµένος ώστε να εξασφαλίζεται η απαγωγή της θερµότητας χωρίς κίνδυνο 

υπερθέρµανσης και χωρίς την απαίτηση ψύξης από το περιβάλλων υγρό. 

Οι αντλίες ξηρής εγκατάστασης των αντλιοστασίων προκατασκευασµένου τύπου θα διαθέτουν  

σε κάθε περίπτωση κλειστό σύστηµα ψύξης µε κυκλοφορία κατάλληλου ψυκτικού υγρού. 

Σε κάθε περίπτωση το σύστηµα ψύξης θα πρέπει  να  επαρκεί  για  συνεχή  λειτουργία  της 

αντλίας σε περιβάλλοντα χώρο θερµοκρασίας µέχρι 40°C. Σύστηµα µε  χιτώνιο  ψύξης  στο  

οποίο θα ανακυκλοφορεί το αντλούµενο λύµα, ως ψυκτικό µέσο, δεν είναι αποδεκτό. 

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασµένη θάλαµο λαδιού για το σύστηµα στεγανοποίησης του 

άξονα. Οι τάπες επιθεώρησης του λαδιού θα είναι προσιτές από  το  εξωτερικό  µέρος  της 

αντλίας. Το λάδι του συστήµατος στεγανοποίησης δεν θα περιέχει κυκλικούς υδρογονάνθρακες 

και θα είναι εγκεκριµένο από το FDA ή άλλο διεθνή οργανισµό. Το λάδι θα µπορεί να λιπαίνει 

επίσης και τους στυπιοθλίπτες. Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργήσει για ορισµένο χρονικό 

διάστηµα χωρίς λάδι, χωρίς να προκαλείται βλάβη στους στυπιοθλίπτες. 
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Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, µε βραχυκυκλωµένο δροµέα, 

εδραζόµενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήµατος και ενσωµατωµένος  στο  ίδιο  

κέλυφος µε την αντλία. Η κλάση µόνωσης θα είναι τουλάχιστον F και ο βαθµός προστασίας IP 

68. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία άντλησης (κατηγορία  S1)  

ρευστών θερµοκρασίας 40οC. 

Οι κινητήρες των αντλιών  θα  είναι  επαναπεριελίξιµοι χωρίς  να  είναι  συντηγµένοι σε  ρητίνη,  µε  

το σύρµα περιέλιξης να προστατεύεται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια 

ανίχνευσης θερµοκρασίας σε  κάθε  φάση  για  την  προστασία  από  την  υπερθέρµανση.  Η  αντλία  

θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για  την  ανίχνευση  πιθανής  διαρροής  και  σε  περίπτωση 

ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας να τίθεται  εκτός  λειτουργίας  και/ή  να  ενεργοποιείται  

συναγερµός. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από  τα  ηλεκτρονικά  συστήµατα  του  

κατασκευαστή στα οποία θα συνδέονται όλα τα αισθητήρια. 

Τα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους χάλκινους αγωγούς 660/1000 Volt µονωµένους  

και επενδυµένους µε µόνωση κατάλληλη για υποβρύχια χρήση.  Θα  είναι  αιωρούµενα,  

επαρκούς µήκους, ώστε να εκτείνονται από το κουτί διακλάδωσης µέχρι  το  κουτί  σύνδεσης 

στον κινητήρα. Το µήκος των καλωδίων θα είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 2,50 m 

εύρος από την άνω στάθµη σκυροδέµατος  του  χώρου  εγκατάστασης  (στέψης  επί  του 

εδάφους). Τα καλώδια πρέπει να είναι µονοκόµµατα προς τους ηλεκτρικούς πίνακες και να 

αποφεύγονται οι υπαίθριες συζεύξεις. Όπου αυτές είναι αναπόφευκτες, πρέπει να είναι 

κατάλληλες για λειτουργία σε συνθήκες καταιγισµού νερού (IP 65). 

Το κιβώτιο σύνδεσης των καλωδίων πρέπει να είναι ολοκληρωτικά σφραγισµένο, µε 

στυπιοθλίπτη, που θα εµποδίζει της είσοδο υγρού ή υγρασίας. 

Τα κελύφη της αντλίας και του κινητήρα (ανεξάρτητα συζευγµένα µε στεγανή Φλάντζα) και τα 

κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από φαιό χυτοσίδηρο (grey cast iron)  ή  ελατό  

σφαιροειδή χυτοσίδηρο προδιαγραφών κατά DIN GG20 (EN-GJL-200), GG25 (EN-GJL-250) ή 

GGG50.7 (EN-GJS-500.7), µε λείες επιφάνειες ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες.  

Όλα τα εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, 

προδιαγραφών AISI 316 (DIN 1.4401), ASTM A 276/A 182, ή 316 Gr F 316 ή καλύτερης 

ποιότητας. 

Το κέλυφος του κινητήρα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες υποδοχές ενιαίες µε το σώµα της 

αντλίας για την ανύψωση της αντλίας, στους οποίους  θα  συνδέεται  µόνιµα  ανοξείδωτη  

αλυσίδα ή συρµατόσχοινο σε προσπελάσιµο σηµείο. 

Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα θα είναι µηχανικά 

κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε  στεγανοποιητικούς  δακτύλιους. Η συναρµογή τους  

θα επιτυγχάνεται µε ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση  των  στεγανοποιητικών  δακτυλίων  και 

στις τέσσερις πλευρές της αύλακάς τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή  στήριξης  στους  

κοχλίες που ασφαλίζουν τη συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν ειδική 

ροπή στρέψης ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

H αντλία πρέπει να διαθέτει έναν ή  περισσότερους  οδηγούς  ανέλκυσης  από  ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότητας κατ΄ελάχιστο AISI 304. Οι οδηγοί θα είναι γερά στερεωµένοι µέχρι  το  

άνοιγµα πρόσβασης στο επίπεδο του εδάφους. H αντλία θα µπορεί να ανυψωθεί έξω από τον 

θάλαµο χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδεθούν οι συνδέσεις στην σωληνογραµµή κατάθλιψης. 

Πρέπει να υπάρχει  αρκετό µήκος  αλυσίδας, που θα είναι  µόνιµα συνδεδεµένο µε την αντλία,  

για την ανύψωση της αντλίας στο επίπεδο εργασίας. Η αλυσίδα ανέλκυσης (ή  το  

συρµατόσχοινο) θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και θα στηρίζεται 

επί του ανοίγµατος ανέλκυσης της αντλίας στο επίπεδο του εδάφους. 

 
16.4. Χαρακτηριστικά λειτουργίας αντλιών 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων του έργου της παρούσας 

εργολαβίας, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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17. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΕΣ 

17.1. Γενικές απαιτήσεις – υλικά – εκτέλεση εργασιών 

Στον επιµέρους υγρούς θαλάµους κάθε αντλιοστασίου και όπου προβλέπεται στην  

µελέτη, θα εγκατασταθεί διάταξη ανάδευσης των λυµάτων, ήτοι ένας υποβρύχιος 

αναδευτήρας. 

Η προπέλα του αναδευτήρα θα αποτελείται από πτερύγια κατασκευασµένα από 

κατάλληλο υλικό (µεταλλικό ή πλαστικό), απρόσβλητο στη χηµική διάβρωση και 

ανθεκτικό στη µηχανική φθορά. Το κέλυφος του  κινητήρα  θα  είναι  από 

χυτοσίδηρο GG-25 (EN-GJL-250) ή από 

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, µε λείες επιφάνειες. Όλα τα εκτεθειµένα στο ρευστό παξιµάδια, 

βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ή ανώτερης. 

Ο κινητήρας του αναδευτήρα θα είναι επαγωγικός, τύπου βραχυκυκλωµένου δροµέα, 

τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα είναι υδατοστεγής και  

θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή λειτουργία  ανάδευσης  ρευστών θερµοκρασίας  µέχρι  40°C 

και για τουλάχιστον 15 εκκινήσεις την ώρα. 

Η ταχύτητα περιστροφής των αναδευτήρων δεν θα είναι µεγαλύτερη  από  1.500rpm.  Η  

ταχύτητα θα επιτυγχάνεται είτε µε απευθείας σύνδεση σε αργόστροφο ηλεκτροκινητήρα  ή 

µέσω µειωτήρα στροφών. 

Ο κινητήρας και ο αναδευτήρας θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από τον ίδιο 

κατασκευαστή. 

Οι αναδευτήρες θα διαθέτουν τουλάχιστον ένα µηχανικό στυπιοθλίπτη (για την εξωτερική 

στεγανοποίηση) και για την εσωτερική στεγανοποίηση της πλευράς του κινητήρα είτε δεύτερο  

µηχανικό στυπιοθλίπτη είτε στεγανοποιητικό δακτύλιο από πολυµερή στεγανοποιητικά υλικά 

(π.χ. Viton, NBR). 

Το συγκρότηµα του αναδευτήρα θα είναι αναρτηµένο σε ειδική διάταξη (οδηγό), ώστε να είναι 

δυνατή η τοποθέτησή του και η αποµάκρυνσή του από τον υγρό θάλαµο   εγκατάστασης χωρίς   

να είναι αναγκαία η εκκένωσή της. Για το σκοπό αυτό το κέλυφος του αναδευτήρα πρέπει να 

διαθέτει κατάλληλο άγκιστρο, στο οποίο θα είναι µόνιµα προσδεδεµένη αλυσίδα ή 

συρµατόσχοινο ανέλκυσης. Ο οδηγός ανέλκυσης και η αλυσίδα/συρµατόσχοινο ανέλκυσης του 

αναδευτήρα, θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI  304  ή  

ανώτερης. 

Η διάταξη καθέλκυσης πρέπει να εξασφαλίζει την ακριβή τοποθέτηση του αναδευτήρα στη 

βέλτιστη θέση ανάδευσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

17.2. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των αναδευτήρων, θα γίνεται ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου 

εξοπλισµού και τύπου, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου του 

συνόλου του κύριου και βοηθητικού εξοπλισµού ανάδευσης, οι εργασίες 

εγκατάστασης/σύνδεσης, το σύστηµα ανέλκυσης, καθώς και ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό 

απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 
 

18. ΕΣΧΑΡΟΚΑ∆ΟΙ 

18.1. Γενικές Απαιτήσεις 

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην προµήθεια, εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία 

εσχαροκάδων για την συγκράτηση και την αποµάκρυνση φερτών. 

Ο εσχαροκάδος και το σύστηµα ανέλκυσής του θα αποτελεί προϊόν από καταξιωµένο 

κατασκευαστή µε πλήθος αντίστοιχων εφαρµογών. 

O Ανάδοχος πριν την παραγγελία των εσχαροκάδων του έργου, θα  υποβάλλει  στην  

Επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση τα σχέδια εγκατάστασης του κάθε  εσχαροκάδου, 

αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά (κατασκευαστής, τύπος, υλικά κατασκευής, κ.λπ.)  και  

τεχνικά φυλλάδια, καθώς και κάθε άλλη κατασκευαστική λεπτοµέρεια είναι απαραίτητη 

προκειµένου η Υπηρεσία να ελέγξει την συµβατότητα µε την εγκεκριµένη µελέτη, µε τις  

Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, καθώς και τις λειτουργικές απαιτήσεις. 

18.2. Υλικά κατασκευής 

Όπου προβλέπεται από την µελέτη, θα εγκατασταθεί εσχαροκάδος, εντός ανεξάρτητου 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 85 
 

φρεατίου στην είσοδο του αντλιοστασίου ακαθάρτων, για τη  συγκράτηση  και  την  

αποµάκρυνση των ευµεγεθών φερτών υλικών. 

Ο εσχαροκάδος θα είναι ορθογωνικού σχήµατος και θα  εγκατασταθεί  στο  δάπεδο  του  

φρεατίου. Θα αποτελείται από µεταλλικά πλαίσια κατασκευασµένα  από  ανοξείδωτο  χάλυβα, 

στα οποία θα εφαρµοστεί πλέγµα διακένων κατά µέγιστο 50x50mm ή ράβδοι µε διάκενα κατά 

µέγιστο 50mm, κατασκευασµένα επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα αντίστοιχης ποιότητας. Ο 

εσχαροκάδος θα είναι ανοικτός από την άνω πλευρά του, για την εκκένωση και τον καθαρισµό 

του. Για τον σκοπό αυτό, θα φέρει κατάλληλα ράουλα ολίσθησης εντός οδηγών κίνησης 

κατασκευασµένων από ανοξείδωτο χάλυβα, οι οποίοι θα ανέρχονται  έως  το  επίπεδο  της  

στέψης του φρεατίου εγκατάστασης, για την απρόσκοπτη αποµάκρυνση και επανατοποθέτηση 

του εσχαροκάδου µετά τον καθαρισµό του. 

Για την ανέλκυση θα προβλεφθεί µόνιµα εγκατεστηµένο συρµατόσχοινο ή αλυσίδα, 

κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η ανύψωση του εσχαροκάδου, θα πραγµατοποιείται µε ανυψωτικό µηχανισµό της Υπηρεσίας.  

Ο εσχαροκάδος και το σύστηµα ανέλκυσης, θα κατασκευαστούν εξ  ολοκλήρου  από  

ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304. Όλα τα στηρίγµατα κοχλίες, και 

µικροϋκλικά σύνδεσης/στήριξης κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας Α2 (AISI 304) 

σύµφωνα µε το ISO 3506. 

18.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των εσχαροκάδων, θα γίνεται ανά τεµάχιο  και  τύπο  

εγκατεστηµένου εσχαροκάδου, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή 

περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, η 

εγκατάσταση του εσχαροκάδου και του πλήρες συστήµατος ανέλκυσής του στο επίπεδο του 

εδάφους, οι δοκιµές, καθώς και ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση  

και την παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 
 

19. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

19.1. Γενικά 

Στο αντικείµενο περιλαµβάνεται η εγκατάσταση συστηµάτων απόσµησης στα αντλιοστάσια 

ακαθάρτων, τα  οποία θα  ελέγχουν το ατµοσφαιρικό υδρόθειο και τις άλλες  επιβλαβείς  ουσίες  

οι οποίες εκλύουν οσµές. 

Για όλα τα οµοειδή συστήµατα θα προβλεφθεί ένας µόνο  κατασκευαστής, µε µεγάλη εµπειρία 

και αξιοπιστία στην κατασκευή αντίστοιχων συστηµάτων. 

Η παρούσα Τ.Π. δεν θα αφορά τα αντλιοστάσια προκατασκευασµένου τύπου, το σύστηµα 

απόσµησης των οποίων προδιαγράφεται στην Τ.Π. 30. του παρόντος Τεύχους.  

 

19.2. Υλικά – Εκτέλεση εργασιών 

Οι µονάδες απόσµησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασµένες 

για 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 

πιστοποιητικό ISO ή αντίστοιχο, για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χηµικών φίλτρων θα είναι τουλάχιστον για 12 µήνες λειτουργίας του 

αντλιοστασίου. Τα χηµικά φίλτρα θα είναι άκαυστα, µη τοξικά, εύκολα απορριπτόµενα, θα 

αντέχουν σε υγρασία έως 95% και θα διαθέτουν δείκτες κορεσµού.  

Ο ανεµιστήρας θα είναι φυγοκεντρικός, αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλης παροχής και  

στατικής πίεσης και θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή των µονάδων 

απόσµησης. Το κέλυφος του ανεµιστήρα και η πτερωτή του, θα είναι κατασκευασµένα από 

πλαστικό υλικό για ανθεκτικότητα σε χηµική διάβρωση. 

Η έδραση του ανεµιστήρα θα γίνεται µέσω κατάλληλων αντικραδασµικών συνδέσµων. 

Το κέλυφος της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό 

περιβάλλον και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση (ανεξαρτήτως  της  στέγασής  του).  Για 

την πρόσβαση στο εσωτερικό, θα υπάρχουν κατάλληλες θύρες µε κλείστρα και µεντεσέδες 

κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. 

Η µονάδα απόσµησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση βαρέως τύπου. 

Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικής διατοµής, κατασκευασµένοι από  ανοξείδωτο  χάλυβα  

ποιότητας AISI 304L. Η αναρρόφηση θα γίνεται από ένα σηµείο επί της πλάκας οροφής του 

αντλιοστασίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
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19.3. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή του συστήµατος απόσµησης (ανεµιστήρας, φίλτρο) θα γίνεται ανά 

τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, και ανά δυναµικότητα συγκροτήµατος, σύµφωνα µε το 

αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και 

φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, τα ειδικά τεµάχια  διασύνδεσης  του  ανεµιστήρα  µε  

τους αεραγωγούς και το φίλτρο, τα στηρίγµατα τους, ο ανεµιστήρας, το φίλτρο απόσµησης, ο 

πίνακας ελέγχου, οι εργασίες εγκατάστασης, οι δοκιµές, καθώς και ότι άλλο υλικό και 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

Η επιµέτρηση και πληρωµή των αεραγωγών αναρρόφησης και απόρριψης (καµινάδα) του 

συστήµατος απόσµησης του αντλιοστασίου, θα γίνεται ανά µέτρο µήκους και είδους 

εγκατεστηµένης σωληνογραµµής, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα Τιµολογίου.  Τα  ειδικά  

τεµάχια  των  σωληνώσεων (γωνίες, ταύ κλπ.)  θα επιµετρούνται  ως εγκατεστηµένος σωλήνας  

και το µήκος τους θα λαµβάνεται από το ανάπτυγµα έκαστου τεµαχίου ανηγµένο σε ευθεία 

γραµµή σωλήνας. Στην τιµή των σωληνώσεων συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά 

και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του Έργου, τα στηρίγµατα, οι φλάντζες και οι  ειδικοί  

σύνδεσµοι, τα στηρίγµατα και τα µικροϋλικά στήριξης, το καπέλο της καµινάδας απόρριψης, η 

επεξεργασία της επιφανείας των σωλήνων, οι δοκιµές και ότι άλλο χρειαστεί για την  

εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τους όρους  του 

αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου µελέτης. 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των πλαστικών υπόγειων αεραγωγών αναρρόφησης και απόρριψης 

του συστήµατος απόσµησης του αντλιοστασίου, θα γίνεται ανά µέτρο µήκους και είδους 

εγκατεστηµένου σωλήνα. Τα ειδικά τεµάχια των σωληνώσεων (γωνίες, ταύ κλπ.) θα 

επιµετρούνται ως εγκατεστηµένος σωλήνας και το µήκος τους θα  λαµβάνεται  από  το 

ανάπτυγµα έκαστου τεµαχίου ανηγµένο σε ευθεία γραµµή σωλήνας. Στην τιµή  των  

σωληνώσεων συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, η µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο 

του έργου, τα στηρίγµατα, τα µικροϋλικά στήριξης και τα κάθε είδους στηρίγµατά τους, οι 

δοκιµές, καθώς και ότι άλλο χρειαστεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική 

λειτουργία, σύµφωνα µε τους όρους του αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου µελέτης. 

 
 

20. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

20.1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στον ανυψωτικό εξοπλισµό, που εγκαθίσταται στα 

αντλιοστάσια. 

Σε όλους µηχανισµούς ανύψωσης θα αναγράφεται ευκρινώς η ανυψωτική ικανότητα.  

 

20.2. Υλικά 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις επιµέρους 

Προδιαγραφές. Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, 

κατάλληλα πιστοποιηµένου (π.χ. ISO). 

 

20.3. Γερανοδοκοί – φορεία - βαρούλκα 

Η γερανοδοκός θα είναι κατασκευασµένη από µορφοχάλυβα, διατοµής IPE και ποιότητας  

S235JR κατά ΕΝ 10025. 

Το κάθε συγκρότηµα ανύψωσης, θα κρέµεται από ένα φορείο σχεδιασµένο  έτσι  ώστε  να  

κινείται κατά µήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού θα είναι εφοδιασµένο µε 

ρυθµιζόµενο εµπόδιο τέρµατος (stop). 

Το βαρούλκο κατατάσσεται στην κατηγορία Μ2, σύµφωνα µε το ISO 4301-5. Το βαρούλκο θα 

είναι δυναµικότητας σύµφωνα µε την µελέτη και ηλεκτροκίνητο.  

Οι κινητήρες των ηλεκτροκίνητων βαρούλκων θα να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες 

ανύψωσης από τις οποίες η ταχύτητα ερπυσµού θα είναι το 1/10 της µεγάλης ταχύτητας. Θα 

διαθέτουν φρένο που θα συγκρατεί αυτόµατα, ακαριαία και σταθερά,  το  αναρτηµένο  βάρος 

όταν διακοπεί το ρεύµα είτε ηθεληµένα είτε λόγω βλάβης του δικτύου. 
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Η µεγάλη και µικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα θα ελέγχεται µε 

ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας (ισόγειος χώρος αντλιοστασίου) µέσω πλήρως  

µονωµένου κρεµαστού χειριστηρίου χαµηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που θα λειτουργεί µε 

διακόπτες - κουµπιά. Επίσης θα προβλεφθεί διακόπτης - κουµπί κινδύνου (µανιτάρι 

ασφαλείας). Το κρεµαστό χειριστήριο θα είναι ορθολογικά τοποθετηµένο ώστε ο χειρισµός να 

γίνεται από οποιοδήποτε σηµείο του χώρου ανύψωσης ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται 

το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα χειρισµού θα έχουν εµφανή σήµατα για την κατεύθυνση 

της διαδροµής. 

Θα προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή  

κάθοδο. Ο µηχανισµός θα έχει συστήµατα αυτόµατης επαναφοράς. Και οι δύο περιοριστικοί 

διακόπτες θα µπορούν να ρυθµιστούν µέσα στην περιοχή της κανονικής  διαδροµής  του  

γάντζου. 

Το συγκρότηµα ανυψώσεως θα κρέµεται από ένα φορείο σχεδιασµένο έτσι ώστε  να κινείται  

κατά µήκος της γερανοδοκού - σιδηροτροχιάς. 

 

20.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των ηλεκτροκίνητων βαρούλκων των ανυψωτικών µηχανισµών, θα 

γίνεται ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα  µε  το  αντίστοιχο  άρθρο 

Τιµολογίου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια,  µεταφορά  και  φορτοεκφόρτωση  

στον τόπο του έργου, η το βαρούλκο µε τον µηχανισµό κίνησης και ότι άλλο υλικό  και 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

Η επιµέτρηση και πληρωµή των σιδηροτροχιών κύλισης του βαρούλκου γίνεται ανά 

χιλιόγραµµο (kg) εγκατεστηµένης σιδηροτροχιάς κύλισης. Για το σκοπό αυτό θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο ζυγίσεως (βλ. παρ. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ παρόντος Τεύχους). Το βάρος της 

σιδηροτροχιάς κύλισης µπορεί να λαµβάνεται και βάσει πινάκων του εγκεκριµένου προµηθευτή 

της σιδηροτροχιάς. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και 

φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, τα ρυθµιζόµενα εµπόδια τέρµατος (stop), οι εργασίες 

εγκατάστασης/σύνδεσης, τα ειδικά τεµάχια έδρασης της σιδηροτροχιάς στην οροφή 

(σύµφωνα µε τα σχετικά σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης), καθώς και ότι άλλο υλικό και 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

 

 
 

21. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

21.1. Γενικά 

Όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισµός θα πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα  

προερχόµενα από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, µε 

αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα. 

Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από δόκιµα υλικά,  ανθεκτικής  

κατασκευής, αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και µελετηµένα έτσι ώστε  να  διευκολύνεται  η  

συντήρηση και η επισκευή. Τα γυαλιά όλων των ενδεικτικών οργάνων πρέπει να είναι  τύπου 

µατ, µη ανακλαστικά. Τα αναλογικά όργανα  θα έχουν έξοδο 0/4…20  mA, και θα  πρέπει να  

είναι κατάλληλα για µετρήσεις  του ρευστού  µέσου  για το οποίο που προορίζονται και για όλο 

το εύρος θερµοκρασιών του. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής (24V DC ή 230 V AC). 

- Τα όργανα θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση “CE” σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις 

των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”. 

- Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0410 και 

τα πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 
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- Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 

αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 

ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20°C σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 

0410. 

- Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. 

- Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 

ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

- Τα όργανα που  προγραµµατίζονται  θα  πρέπει  να  έχουν  δυνατότητα  διασύνδεσης  µε 

φορητό υπολογιστή για τον προγραµµατισµό και να διαθέτουν υποδοχή και τα αναγκαία 

εξαρτήµατα για την διασύνδεση αυτή. Επίσης θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα λογισµικά 

για να είναι δυνατός ο προγραµµατισµός από την Υπηρεσία. 

- Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες. 

Τέλος, σε ότι αφορά τα αναλογικά όργανα µέτρησης επισηµαίνεται  ότι  µετατροπέας  /  

ενισχυτής θα τοποθετηθεί επί του τοπικού πίνακα, εκτός  αν ορίζεται  διαφορετικά  στα  σχέδια 

της µελέτης. Οι συνδέσεις µεταξύ αισθητηρίου-σώµατος και ηλεκτρονικού µετατροπέα θα 

πραγµατοποιούνται µέσω ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης έναντι ηλεκτροµαγνητικών 

παρεµβολών, τα οποία θα εξασφαλίζουν την µεταφορά του σήµατος χωρίς απώλειες. Σε κάθε 

περίπτωση θα διασφαλίζεται προστασία ΙΡ 65. 

 

21.2. ∆ιακόπτες Στάθµης 

Οι διακόπτες στάθµης θα εγκατασταθούν εντός των αντλιοστασίων όπου προβλέπεται στην 

εγκεκριµένη µελέτη. 

Ο διακόπτης θα είναι τύπου πλωτήρα µε κατάλληλο ηλεκτρικό αισθητήριο (sensor) διακόπτη 

υδραργύρου. Το όργανο θα παρέχει ψηφιακό (διακοπτικό) σήµα  On/Off  κατάλληλο  για  

σύνδεση σε κύκλωµα χαµηλής ισχύος,  συµβατό  µε  τις  προδιαγραφές  των 

προγραµµατιζόµενων συσκευών ελέγχου. 

Ο διακόπτης στάθµης θα συνοδεύεται µε καλώδιο µεγέθους 3 x 0,8 mm2. 

Το καλώδιο κάθε πλωτήρα θα οδεύει εντός κατακόρυφου πλαστικού σωλήνα, σύµφωνα µε τα 

σχέδια της µελέτης. Όλα τα µεταλλικά στηρίγµατα και µικροϋλικά για την εγκατάσταση του 

Το όργανο θα παρέχει ψηφιακό (διακοπτικό) σήµα On/Off κατάλληλο για σύνδεση σε κύκλωµα 

χαµηλής ισχύος. 

 

21.3. ∆ιατάξεις Μέτρησης Πίεσης 

Οι διατάξεις µέτρησης πίεσης θα εγκατασταθούν στα σηµεία που προβλέπεται στην Οριστική  

µελέτη. Θα είναι κατάλληλες για εφαρµογή σε ανεπεξέργαστα λύµατα και τα χαρακτηριστικά 

τους θα είναι τα ακόλουθα : 

Πίεση λειτουργίας 0-20 bar 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 φορές την ονοµαστική πίεση 

Ακρίβεια οργάνου: 0,35% της πλήρους κλίµακας 

Τροφοδοσία: 12-36 VDC 

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας 

Προστασία: IP 65 

Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 έως 90 C 

Σήµατα εξόδου: Αναλογικά (4-20mA) 

Τοπική ένδειξη: Ναι 

Προστασία απόαντίστροφη 

πολικότητα και βραχυκύκλωµα: Ναι 

Σύνδεση Αρσενικό σπείρωµα G1/2 A 

 

21.4. ∆ιατάξεις ελέγχου εισόδου - πρόσβασης 

Το σύστηµα αποτελείται από ένα ανιχνευτή, ο οποίος επιτηρεί τις πόρτες των χώρων, όπου 

απαιτείται η γνώση από τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου ότι εισήλθε άνθρωπος εκεί.  

Αυτός ο ανιχνευτής τοποθετείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται έναντι 

κτυπηµάτων. 
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Η επαφή ενεργοποιείται όταν ο ανιχνευτής αντιληφθεί κίνηση στο χώρο. Αυτή η επαφή θα 

τοποθετηθεί µε κατάλληλου µήκους καλώδιο. 

Τέτοιοι ανιχνευτές προβλέπονται στις θύρες των νέων και  υφιστάµενων  οικίσκων στέγασης  

του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 

 

21.5. ∆ιατάξεις µέτρησης ενέργειας στα αντλιοστάσια 

Ο µετρητής ενέργειας πρέπει να έχει τοπικές ενδείξεις για τον έλεγχο των τάσεων, ρευµάτων 

κ.λπ. 

Ο µετρητής ηλεκτρικών µεγεθών θα είναι ένας προγραµµατιζόµενος µετρητής κατανάλωσης 

ενέργειας που µετρά τις ηλεκτρικές παραµέτρους των ισορροπηµένων ή µη µονοφασικών και 

τριφασικών ηλεκτρικών δικτύων. 

Τα µεγέθη που µετράει, θα είναι τα παρακάτω: 

 Πολική τάση 

 Φασική τάση 

 Ένταση ρεύµατος 

 Συχνότητα 

 Ενεργό ισχύ 

 Άεργο ισχύ 

 Φαινόµενη ισχύ 

 Ενεργό ενέργεια 

 Άεργο ενέργεια 

 Συνφ 

Σήµα εξόδου : ∆ύο έξοδοι παλµού για µέτρηση ενέργειας (π.χ. ενεργού,άεργης) 

Προστασία υπέρτασης CAT III 

Μέτρηση ρεύµατος: Μέσω µετασχηµατιστή έντασης /5Α 

Μέγιστη AC τάση:  400VAC (τριφασική) 

Ακρίβεια:  1 (κατά ΙΕC 688) 

Προστασία:   IP    54    (case)/IP    20    (terminals) 

Θερµοκρασία λειτουργίας: -10 … +55oC 

Υγρασία:  80% (non condensing) 

Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη θύρα για την επικοινωνία µε PLC και την 

αποστολή των δεδοµένων στο κέντρο ελέγχου. 

 

21.6. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή του κάθε οργάνου µέτρησης και ελέγχου, θα γίνεται ανά τεµάχιο 

πλήρως εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή, καθώς και 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, 

µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, τα υλικά στήριξης, οι εργασίες 

εγκατάστασης/σύνδεσης, οι δοκιµές καθώς και ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την 

εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια της 

εγκεκριµένης µελέτης και τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου οργάνου. 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των διατάξεων µέτρησης ενέργειας στα αντλιοστάσια, 

περιλαµβάνονται στα άρθρα Τιµολογίου των ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης του έργου.  

 

 
 

22. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 

22.1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών 

πινάκων χαµηλής τάσης (Χ.Τ.) των αντλιοστασίων. 

Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιηµένα – τυποποιηµένα συστήµατα  διανοµής  χαµηλής  

τάσης «verified assemblies», σύµφωνα µε  τις  απαιτήσεις του νέου πρότυπο IEC 61439-1 και  

IEC 61439-2. 
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Τα χαρακτηριστικά των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή µονοφασικό 
+ γείωση + ουδέτερος 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 
400 V ( 10%) ή 230 V

 

Τάση  µόνωσης κύριων ζυγών 
1.000 V

 

Τάση δοκιµής 
2.500 V

 

Συχνότητα λειτουργίας 
50 Hz (-4%, +2%)

 

Σύστηµα γείωσης 
TN (ή TT, IT)

 

24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται απ’ 
ευθείας µε το PLC και/ή 230 V AC για τα λοιπά 
κυκλώµατα 

Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 

(kΑrms/sec) στο σηµείο που δίδεται η 

ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας 

ακροδεκτών) 

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύµφωνα µε τα µεγέθη 

που θα προκύψουν από την µελέτη 

επιλεκτικότητας και τους υπολογισµούς 

βραχυκυκλωµάτων Χ.Τ. 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας 

Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω  στην  

πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο 

πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών 

πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή- 

συναρµολόγηση πινάκων χαµηλής τάσης. 

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. 

 

22.2. Υλικά 

 
37.2.1 .Γενικά 

Όλοι οι πίνακες του έργου θα είναι του ιδίου κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο 

εσωτερικός εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους  θα 

είναι προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να  εξασφαλίζεται  

εναλλαξιµότητα αυτού. 

 

37.2.2 .Γενικός αυτόµατος διακόπτης 

Ο γενικός αυτόµατος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 25 kΑ τουλάχιστον, για 

τάση 400 V µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία επιλεγµένα για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, 

σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC 60947.2 και IEC 60157.1. 

Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από 

τους άλλους διακόπτες µε κατάλληλο χρώµα ή άλλο πρόσφορο µέσο, ώστε να εντοπίζεται 

εύκολα σε περίπτωση ανάγκης. 

Όταν σε ένα χώρο υπάρχουν περισσότεροι του ενός γενικοί διακόπτες, θα τοποθετείται στον 

καθένα πινακίδα ενδεικτική της εγκαταστάσεως που αυτός ελέγχει. 

Στο πεδίο εισόδου θα τοποθετούνται µόνο τα εισερχόµενα καλώδια τροφοδοσίας. Σε καµιά 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων διανοµής. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 

900 mm από τη στάθµη του δαπέδου. 

Οι γενικοί αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα είναι συροµένου τύπου, σε φορείο.  

Σύστηµα διανοµής 

Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων 
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37.2.3 .Αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων 

Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωµα  θα  επιτυγχάνεται  µε  αυτόµατους  διακόπτες 

ισχύος κλειστού τύπου. Ο συντονισµός µε συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, όπως 

ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 

κανονισµούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή µε τους αντίστοιχους κανονισµούς των χωρών µελών 

(VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1και 2), ήτοι: 

 θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε την 

ικανότητα διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (lcu) 

 θα πρέπει να είναι ονοµαστικής τάσης 690 V AC (50/60 Hz) 

 θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη,  όπως  ορίζεται  από  τους  κανονισµούς 

IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

 θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή 

κάθετη στήριξή τους, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοσή τους 

 θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της 

αναχώρησης 

 θα πρέπει να έχουν κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60335-1) 

µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος.  

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόµατους διακόπτες µε ρυθµιζόµενη 

θερµική και σταθερή µαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήµανση 

πτώσης θερµικού, βραχυκυκλώµατος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη 

προστασία όχι µόνο από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές 

DIN VDE 0110 – 0660 και IEC 292-1. 

Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήµανση ότι: 

 έχει ανοίξει 

 έχει πέσει λόγω θερµικού, 

Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά: 

 για µέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι µέσα σε περίβληµα από 

θερµοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες όπως ο µηχανισµός 

λειτουργίας, το σώµα, η µονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα. 

 ο µηχανισµός λειτουργίας των αυτοµάτων διακοπτών  ισχύος  κλειστού  τύπου  θα  

πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης  – ταχείας απόζευξης, µε  δυνατότητα αφόπλισης  

σε σφάλµα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. Όλοι οι πόλοι θα 

πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιµο, άνοιγµα και αφόπλιση του 

αυτόµατου διακόπτη. 

 οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να ενεργοποιούνται από µία 

λαβή που ευκρινώς αποδεικνύει τις τρεις δυνατές θέσεις: κλειστός (ΟΝ),  ανοικτός  

(OFF) και αφόπλιση (TRIPPED). 

 για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-2, παράγραφος 7- 

27 πρέπει: 

- ο µηχανισµός λειτουργίας να έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη 

θέση OFF (O) µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι αποχωρισµένες 

- στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

 οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα µπορούν να δεχθούν στη θέση 

«απόζευξης» εξάρτηµα κλειδώµατος 

 οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διαθέτουν ένα µπουτόν αφόπλισης, 

«push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγµατος των πόλων 

 η ονοµαστική ένταση του αυτόµατου διακόπτη, το µπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση 

του κυκλώµατος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, πρέπει να είναι 
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ευκρινώς ορατές και να έχουν πρόσβαση από την πρόσοψη, µέσω του µπροστινού  

µέρους ή της πόρτας του πίνακα 

 οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή 

ικανότητα περιορισµού των ρευµάτων. Η  ηλεκτρική  αντοχή  των  αυτοµάτων 

διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα  IEC 60947-2, θα πρέπει να  

είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούµενο από τους κανονισµούς. 

 θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να 

εξοπλισθούν µε ένα περιστροφικό χειριστήριο όπου θα µπορεί να τοποθετηθεί εύκολα 

µία επαφή ζεύξης (µε επικάλυψη) 

 οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένοι, 

ώστε να εγκαθίστανται µε ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά εξαρτήµατα όπως πηνία 

εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήµατα: 

 θα είναι αποµονωµένα από τα κυκλώµατα ισχύος 

 όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι τύπου «snap-in», µε κλεµοσειρές 

 όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι κοινά για όλη την γκάµα των διακοπτών 

 βοηθητικές λειτουργίες και ακροδέκτες θα πρέπει να εµφανίζονται µόνιµα πάνω στο 

πλαίσιο του διακόπτη καθώς και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτηµα 

 η προσθήκη των βοηθητικών εξαρτηµάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις     

του αυτόµατου διακόπτη. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µέχρι 2 kW θα προστατεύονται µε τριπολικό θερµικό στοιχείο 

υπερεντάσεως και έναντι διακοπής φάσεως. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 2 kW και µέχρι 75 kW θα προστατεύονται µε 

τριπολικό θερµικό στοιχείο υπερεντάσεως, έναντι διακοπής φάσεως και ρυθµιζόµενα 

µαγνητικά τυλίγµατα. Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 75 kW θα 

προστατεύονται µε ηλεκτρονική µονάδα προστασίας κινητήρος. Η µονάδα αυτή θα περιέχει 

ένα ισοδύναµο θερµικό κύκλωµα, αθροιστικό των απωλειών σιδήρου και χαλκού του κινητήρα. 

Βάσει των απωλειών αυτών θα παράγει τη χαρακτηριστική καµπύλη θερµοκρασίας του 

κινητήρα κατά το στάδιο της εκκίνησης, της λειτουργίας και της ψύξεως. Η µονάδα πρέπει να 

παρακολουθεί τη χαρακτηριστική αυτή και κατά τη διακοπή της ρευµατοδοτήσεως και να 

αναλαµβάνει πάλι στο σωστό σηµείο της καµπύλης µόλις η ηλεκτροδότηση αποκατασταθεί. Η 

χαρακτηριστική αυτή καµπύλη πρέπει να επιδέχεται ρύθµιση, ώστε να ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικούς χρόνους εκκίνησης του κινητήρα, ως εξής: 

i. Προστασία έναντι υπερφορτώσεως (1,50 – 1,15 Ιn) 

ii. Προστασία έναντι σφάλµατος προς γη (0,1 – 0,35 Ιn) 

iii. Προστασία έναντι διακοπής φάσεως (2 – 3 sec) 

iv. Προστασία έναντι υπερτάσεων κατά τη διαδικασία της εκκινήσεως και ενώ ο 

κινητήρας δεν έχει αρχίσει ακόµη να περιστρέφεται (stalled rotor)(50 ms σε  6–  

10 Ιn) 

v. Προστασία επιτυχούς εκκινήσεως έναντι πτώσεως θερµικών 

Θα διαθέτει ένα κεντρικό ηλεκτρονόµο που θα διεγείρεται και λειτουργεί στις περιπτώσεις, 

υπερφορτίσεως, διακοπής µίας φάσεως και σφάλµατος προς τη γη. 

 

37.2.4 .Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να  ανταποκρίνονται  

σύµφωνα µε τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-µελών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή µε τα Πρότυπα UL 489. Τα 

πιστοποιητικά ικανότητας διακοπής των αυτόµατων διακοπτών  ισχύος  θα  πρέπει  να  

διατίθενται για την κατηγορία Β των προαναφερθέντων κανονισµών. Η δοκιµή θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε την ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση µε το 

50% της ικανότητας διακοπής µέγιστου βραχυκυκλώµατος (lcu) και το ονοµαστικό ρεύµα  

αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι µε 25 kA/0,5 sec. Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα 
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πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση  λειτουργία  690  V  –  50  Hz  και  ονοµαστική  τάση  µόνωσης  

750 V – 50 Hz. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα είναι σταθερού τύπου, τριπολικοί ή  τετραπολικοί.  

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α µε 

ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε την ικανότητα διακοπής µεγίστου 

βραχυκυκλώµατος (lcu) σε όλο  το  εύρος  τάσης  λειτουργίας  για  ονοµαστικές  εντάσεις  έως  

250 Α και έως τα 500 V για µεγαλύτερες ονοµαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι 

για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισµούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου από 630Α έως 1600Α θα πρέπει να είναι 

κατηγορίας Β των κανονισµών µε ικανότητα διακοπής  σε  λειτουργία  βραχυκυκλώµατος  (Icu) 

και το ονοµαστικό ρεύµα αντοχής βραχέως χρόνου (Icu) να είναι 25 kΑ/0,5 sec (εκτός των 

αυτόµατων διακοπτών τύπου περιοριστή ρεύµατος). 

Για τους αυτόµατους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου άνω των 1600 Α θα πρέπει η ικανότητα 

διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (Icu) να είναι τουλάχιστον ίση µε το αναµενόµενο ρεύµα 

βραχυκύκλωσης (Isc) στο σηµείο της ηλεκτρικής εγκατάστασης όπου προορίζεται, εκτός αν ο 

ανάντη αυτόµατος διακόπτης ισχύος εξασφαλίζει συνεργασία σύµφωνα µε το IEC 947-2 

Παράρτηµα Α. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

οριζόντια ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να 

είναι δυνατή η αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόµατου διακόπτη ισχύος χωρίς µείωση της 

απόδοσης του έως τα 500 V AC. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, µε τη 

λειτουργία µηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισµού ώστε να εµποδίζονται οι επαφές να 

παραµένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης  ή  βραχυκύκλωσης.  Ο  µηχανισµός  

λειτουργίας θα είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός 

πολυπολικού αυτόµατου διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγµατος, κλεισίµατος ή αφόπλισης. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από µία λαβή η οποία θα δείχνει 

ευκρινώς τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός 

λειτουργίας (OFF), συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόµατος 

διακόπτης θα είναι εφοδιασµένος µε περιστροφικό χειριστήριο. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασµένος ώστε η λαβή του  αυτόµατου  

διακόπτη να δείχνει την πραγµατική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η ένδειξη 

θετικής απόζευξης. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν µεγάλη ικανότητα 

περιορισµού του ρεύµατος. Για βραχυκυκλώµατα, η µέγιστη  θερµική  καταπόνηση  I2t  θα  

πρέπει να περιορίζεται σε: 

 10.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος έως 250 Α 

 5.000.000 A2s για ονοµαστικές εντάσεις ρεύµατος 400 Α έως 630 Α 

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυµένης 

προστασίας (cascading) µε τη χρήση στην αναχώρηση αυτοµάτων διακοπτών ισχύος κλειστού 

τύπου ή µικροαυτοµάτων διακοπτών ράγας. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονοµαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες  

µε τις ονοµαστικές εντάσεις των µονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 

επιλεκτική συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύµα σφάλµατος έως τουλάχιστον 35 Ka rms, µε 

οποιοδήποτε αυτόµατο διακόπτη στην αναχώρηση µε ονοµαστική ένταση µικρότερη ή ίση µε    

το 0,4 της ονοµαστικής έντασης του αυτόµατου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η 

ηλεκτρική αντοχή των αυτόµατων διακοπτών ισχύος κλειστού  τύπου,  όπως  ορίζει  ο  

κανονισµός IEC 60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 3 φορές την ελάχιστη 

απαιτούµενη από τους κανονισµούς. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες θα έχουν διπλή µόνωση στην  πρόσοψη  επιτρέποντας  έτσι  την  

επιτόπου εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτηµάτων χωρίς να χρειάζεται να αποµονωθεί  η  

συσκευή. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων 

και θα εξασφαλίζεται βαθµός προστασίας ΙΡ30 από την µπροστινή πλευρά του διακόπτη 

ισχύος (όταν αυτός είναι τοποθετηµένος στον πίνακα), βαθµός προστασίας ΙΡ20 για τα 



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 31 
 

υπόλοιπα µέρη του (πλην των ακροδεκτών) και δυνατότητα επίτευξης βαθµού προστασίας 

ΙΡ54 από την µπροστινή πλευρά του διακόπτη µε κατάλληλους µηχανισµούς προσαρµογής.  

Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήµατα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση και 

βοηθητικές επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν 

εύκολα στον αυτόµατο διακόπτη. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήµατα θα έχουν 

ενσωµατωµένους ακροδέκτες ελέγχου. 

Οι  αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου µε ονοµαστικές εντάσεις ως  250 Α θα πρέπει   

να διαθέτουν θερµοµαγνητική µονάδα ελέγχου (θερµική για προστασία υπερφόρτισης, 

µαγνητική για προστασία βραχυκλώσεως) ή εναλλακτικά ηλεκτρονική.  

Οι διακόπτες µε ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 630 Α θα πρέπει να διαθέτουν 

ηλεκτρονική προστασία. Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να συµφωνούν µε τους 

κανονισµούς IEC 60947-2, παράρτηµα F (µέτρηση rms τιµών ρεύµατος, ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα κτλ). Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα θα πρέπει  να αντέχουν σε θερµοκρασίες  

έως 125oC. 

Οι ηλεκτρονικές και θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενες και θα 

είναι δυνατή η προσαρµογή καλυµµάτων, µε σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέµβασης στις 

ρυθµίσεις. Οι ρυθµίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους  πόλους  του  αυτόµατου 

διακόπτη. 

Οι θερµοµαγνητικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 ρυθµιζόµενη θερµική προστασία 

 σταθερή µαγνητική προστασία για ονοµαστικές εντάσεις έως 100 Α 

 ρυθµιζόµενη µαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονοµαστική ένταση) για 

ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες από 100 Α 

 δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου 

 η τιµή ρύθµισης της αφόπλισης θα είναι ίση µε αυτή  των  φάσεων  ή  ένα  ποσοστό 

αυτής της τιµής (γενικά 50% της ρύθµισης των φάσεων). 

Οι ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 προστασία µακρού χρόνου (LT) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιr µε βήµατα  από  40%  έως  

100% της ονοµαστικής έντασης της µονάδας ελέγχου 

 προστασία βραχέως χρόνου (ST) µε ρυθµιζόµενη τιµή Ιm από 2 έως 10 φορές  τη 

θερµική ρύθµιση Ιr και δυνατότητα χρονικής καθυστέρησης αντίδρασης σε 

βραχυκύκλωµα 

 στιγµιαία προστασία (INST) µε ρύθµιση σταθερή µεταξύ 12 ως 19 φορές το  Ιn,  

ανάλογα της ονοµαστικής έντασης 

 οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθµίσεις 3 θέσεων για προστασία 

ουδετέρου: µη προστατευόµενος ουδέτερος-προστασία ουδετέρου ρυθµισµένη στο 

50% αυτής των φάσεων-προστασία ουδετέρου µε ρύθµιση ίση µε αυτή των φάσεων. 

Για διακόπτες έντασης µεγαλύτερης από 630 A, τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής µονάδας 

έλεγχου θα είναι τα εξής: 

 Προστασία µακρού χρόνου (LT) ρυθµιζόµενη σε βήµατα της ονοµαστικής έντασης και 

µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση. 

 Προστασία βραχέως χρόνου (ST) ρυθµιζόµενη σε πολλαπλάσια βήµατα της  

ονοµαστικής έντασης και µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση. 

 Στιγµιαία προστασία (INST) ρυθµιζόµενη έως 15 φορές το ονοµαστικό ρεύµα και µε 

θέση OFF. 

 Εξοπλισµός “test”- στοιχείο για έλεγχο σωστής λειτουργίας της µονάδας ελέγχου 

Επίσης θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα προστασίας  έναντι  σφάλµατος  γης  (εφόσον  

αποκτείται) µε χρονική καθυστέρηση. 

Ο κατασκευαστής θα προµηθεύει τους αυτόµατους διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου 

συνοδευόµενους µε τις οδηγίες απόσυρσης  –  αποσυναρµολόγησης  των  διαφόρων  

εξαρτηµάτων τους στο τέλος της χρήσης τους.  Οι  εν λόγω οδηγίες  µε ευθύνη του Αναδόχου.  

Θα ενσωµατώνονται στα Τεύχη Οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του έργου, τα οποία 
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οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης  του  έργου  ο Ανάδοχος  µε 

δική του δαπάνη. 

 

37.2.5 .∆ιακόπτες φορτίου 

Οι  διακόπτες  φορτίου κλειστού τύπου  θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-  

1 και 60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(UTE, BS, VDE) µε τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ονοµαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz 

Ονοµαστική κρουστική τάση 8 kV 

Ονοµαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής: 
 

Ονοµαστική ένταση (A) Icw (kA) 

ως 80 3 

80 – 160 6 

250 8,5 

400 – 630 12 

800 25 

1.000 – 1.250 35 

1.600 – 2.500 50 

 
Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό 

περιβάλλον). 

Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων µε 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα. 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπτών φορτίου είναι τα εξής: 

 Ο µηχανισµός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου  ταχείας 

ζεύξης – απόζευξης και θα είναι σύµφωνος µε το πρότυπο IEC 60947-3, παράγραφος 2-

12. Όλοι οι πόλοι συµπεριλαµβανοµένου και του ουδετέρου θα  πρέπει  να  λειτουργούν 

ταυτόχρονα κατά το άνοιγµα-κλείσιµο σύµφωνα µε το IEC 60947-3. 

 Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο 

µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος έτσι ώστε το χειριστήριο να  

µπορεί να είναι στην θέση OFF µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Οι 

διακόπτες φορτίου θα µπορούν να δέχονται  ένα  εξάρτηµα  κλειδώµατος  µε  λουκέτο 

για την θέση απόζευξης. 

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι διπλά µονωµένοι και σχεδιασµένοι για να προσαρµόζονται δύο 

βοηθητικές επαφές. 

Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε  κατηγόρια  χρήσης  AC  23  A  χωρίς  µείωση  απόδοσης 

στα 440 V AC για τα µεγέθη ως  80A  και  στα  500 V  AC  για  τους  µεγαλύτερους  διακόπτες  ως 

400 A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα  ανταποκρίνονται  στην  κατηγόρια  

χρήσης AC 22 χωρίς µείωση της απόδοσης στα 415 V AC. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε 

συµµετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα. Το περιστροφικό χειριστήριο θα διατίθεται στην  

πρόσοψη ή πλευρικά µε δυνατότητα προέκτασης και στις δυο περιπτώσεις. 

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωµάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντι 

αυτόµατο διακόπτη ισχύος µε βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον 

κατασκευαστή. 

 

37.2.6. Ηλεκτρονόµοι 

Ηλεκτρονόµοι προστασίας 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώµατος ή υπερεντάσεων  

µέσω ηλεκτρονόµων οι  οποίοι  θα ενεργοποιούν τους αυτόµατους διακόπτες χαµηλής  τάσεως.  

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόµενα από αυτόν µέσα προστασίας συµφωνούν µε τις 

απαιτήσεις της ∆ΕΗ. 
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Όλοι οι ηλεκτρονόµοι θα είναι  σύµφωνοι  µε  την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 60255. 

Θα είναι κατάλληλοι για τις κλιµατικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου. 

Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι κατάλληλοι για να εργάζονται µε το ρεύµα των βοηθητικών 

κυκλωµάτων και θα φέρουν όλες τις απαιτούµενες επαφές και ακροδέκτες για τη συνεργασία  

τους µε τους αυτοµατισµούς και τα συστήµατα συναγερµού και ενδείξεων του έργου για τη 

σύνδεσής τους µε τα συνεργαζόµενα εξωτερικά κυκλώµατα. 

Για λόγους δοκιµών θα είναι δυνατή η εύκολη, µέσω βυσµατικών ακροδεκτών, σύνδεση µε 

ανεξάρτητους µετασχηµατιστές τάσεως ή εντάσεως. ∆ιακοπή ή αποσύνδεση οποιασδήποτε  

µόνιµης καλωδίωσης δεν επιτρέπεται. 

Ηλεκτρονόµοι ισχύος 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόµοι ισχύος) θα πρέπει να  ανταποκρίνονται  

στους κανονισµούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών – µελών της 

Ε.Ε. (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισµούς UL/JIS. 

Οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660 V AC, 

ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25...400 Hz. Η ονοµαστική  

τάση µόνωσης θα είναι 1000 V AC  (50/60 Hz)  και η ονοµαστική τάση ελέγχου 12 έως  660 V 

AC ή DC. Όλοι οι τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν  σε  

τροπικά κλίµατα. 

Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι ονοµαστικής έντασης ως 780 Α (AC3) ή 1.600 Α (AC1). Θα 

διατίθενται  σε  3  ή 4 πόλους ανάλογα τη Μελέτη. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία  

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν 

µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 5.000.000 χειρισµών για θερµοκρασία περιβάλλοντος από  

–5 C  έως  55 C.  Θα  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  δέχονται  µπλοκ  βοηθητικών  και 

χρονικών επαφών. 

Βοηθητικά ρελέ 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να  ανταποκρίνονται  

στους κανονισµούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναµους κανονισµούς χωρών - µελών της Ε.Ε. (VDE 

0660, BS 4794, NFC 63-140). Θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας µέχρι 660 V AC, ενώ τα 

όρια συχνότητας του ρεύµατος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονοµαστική τάση 

µόνωσης θα είναι 690 V και η ονοµαστική τάση  ελέγχου  12  έως  660 V  AC  και  12-60 V  DC.  

Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες  θα  είναι  πλήρως  ικανοί  να  λειτουργούν  σε  

τροπικά κλίµατα. 

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόµενοι διακόπτες θα είναι ονοµαστικής έντασης Ith=10 A και θα 

διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασµός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία  

θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης. Οι  βοηθητικοί  τηλεχειριζόµενοι 

διακόπτες θα πρέπει να έχουν µηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000.000 χειρισµών για 

θερµοκρασία περιβάλλοντος από –5 °C έως 55°C. 

 

37.2.7 .Μεταγωγικοί διακόπτες – ∆ιακόπτες ράγας 

Μεταγωγικοί διακόπτες I-0-II 

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εµφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC 

όσες είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοµατισµού που εξυπηρετούν. 

∆ιακόπτες ράγας 

Οι διακόπτες ράγας µονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν κατά 

προτίµηση εξωτερική µορφή όµοια µε αυτήν των µικροαυτόµατων διακοπτών (MCB) επόµενης 

παραγράφου. Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε τυποποιηµένες ράγες DIN µε την βοήθεια 

κατάλληλου µανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιµοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισµού 

φωτιστικών σωµάτων στους πίνακες διανοµής ή σαν µερικοί διακόπτες κυκλωµάτων 

ονοµαστικής εντάσεως ως 160 Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη 

ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. 

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή ισοδύναµα 

πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα λοιπά τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα: 
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Μηχανική αντοχή Ι =     20 – 32 Α :    300.000 κύκλοι λειτουργίας 

40 – 63 Α : 150.000 κύκλοι λειτουργίας 

– 100 Α : 100.000 κύκλοι λειτουργίας 

Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 – 32 Α : 30.000 κύκλοι λειτουργίας 

40 – 63 Α :10.000 κύκλοι λειτουργίας 

80 – 100 Α :7.500 κύκλοι λειτουργίας 

Αντοχή βαρέως χρόνου: 20 x In / 1 sec 

Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C (τύπου 2) 

Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης 

37.2.8 .Αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB) 

Για την προστασία των γραµµών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιµοποιηθούν 

αυτόµατες ασφάλειες (µικροαυτόµατοι διακόπτες MCB). 

Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 

60947-2 ή IEC / EN 60898. Η συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από 

αναγνωρισµένο οργανισµό (π.χ. VDE) και η σήµανση ποιότητάς  του πρέπει  να είναι ορατή  

πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή θα πρέπει να φαίνονται στο 

µονογραµµικό σχέδιό της σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο: αριθµός πόλων, ονοµαστικό 

ρεύµα, ικανότητα διακοπής, τύπος σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση στιγµιαίας αφόπλισης.  

Οι µικροαυτόµατοι διακόπτες θα πρέπει να στηρίζονται σε συµµετρική ράγα DIN πλάτους 35  

mm και θα είναι µονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι  ικανότητες διακοπής  

των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον µε την αναµενόµενη τιµή σφάλµατος 

στο σηµείο του συστήµατος διανοµής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν µεσολαβεί άλλος  

διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική cascading – ενισχυµένης προστασίας). 

Ο µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος µηχανικά από τη λαβή χειρισµού, 

ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραµένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή 

υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόµατου επανοπλισµού”. 

Ο µηχανισµός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό µικροαυτόµατο διακόπτη (MCB) θα 

πρέπει να συνδέεται απευθείας µε τον εσωτερικό µηχανισµό του διακόπτη και όχι µε τη λαβή 

χειρισµού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), µε δυνατότητα 

κλειδώµατος. Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διµεταλλικό θερµικό στοιχείο, για προστασία 

κατά υπερφόρτισης και ένα µαγνητικό στοιχείο,  για προστασία  κατά βραχυκυκλώµατος.  Για  

την ονοµαστική ένταση µικρο-αυτόµατου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες 

επιλογής ανάλογα µε τον τύπο του φορτίου και το µέγεθος αυτού.  Οι  ακροδέκτες  θα  είναι 

τύπου σήραγγος (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άµεσης  επαφής. Θα πρέπει  να  

είναι δυνατή η επιτόπου προσαρµογή βοηθητικών εξαρτηµάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο 

έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή σηµατοδότησης ανάγκης (alarm)  ή  συσκευή  

ανίχνευσης ρεύµατος διαρροής 30 mA ή 300 mA µε δυνατότητα ελέγχου από απόσταση 

(αφόπλιση από απόσταση). 

Οι διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τους Γερµανικούς Κανονισµούς VDE 0641 και 0643, µε 

χαρακτηριστικά διακοπής καµπύλης «Β» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώµατα φωτισµού  

και ρευµατοδοτών και καµπύλων «C» ή «D» (κατά IEC / EN 60898) για τα κυκλώµατα µικρών 

κινητήρων. Οι αυτόµατες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες  για ονοµαστική τάση 230 V  – 400 V 

σε 50 Hz, µε ισχύ διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώµατα φωτισµού και ρευµατοδοτών  

και ισχύ διακοπής τουλάχιστον 6 kΑ για  τα  κυκλώµατα κινητήρων σύµφωνα µε το πρότυπο   

IEC 947,2. Θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και 

ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα τα οποία θα διεγείρονται από 

εντάσεις ρεύµατος ίσες µε 5 - 14 φορές την ονοµαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές     

την ονοµαστική για τις τύπου «D». Ο ελάχιστος αριθµός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000. 

 

37.2.9 .∆ιακόπτες διαρροής (RCD) 

Για την προστασία εγκαταστάσεων και συσκευών από υπερφόρτιση ή βλαβών έναντι διαρροής 

προς γη θα χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι διακόπτες διαρροής (διαφυγής έντασης). Θα 

ενεργοποιούνται µε βάση το διανυσµατικό άθροισµα των ρευµάτων των φάσεων και του 
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ουδετέρου. Θα πρέπει να µετρούν τα εναλλασσόµενα και παλµικά συνεχή ρεύµατα (CBR,  

τρόπος κατασκευής Α κατά IEC 60947-2). 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 61008. Η 

συµµόρφωση µε τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισµένο οργανισµό και η 

σήµανσή του πρέπει να είναι ορατή πάνω στις συσκευές. Τα χαρακτηριστικά για κάθε συσκευή  

θα πρέπει να φαίνονται σε µονογραµµικό διάγραµµα σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο: 

αριθµός πόλων, ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας, ονοµαστικό ρεύµα διαρροής. 

Η ονοµαστική τιµή της ικανότητας διακοπής και αποκατάστασης θα  πρέπει  να  είναι 

τουλάχιστον ίση µε 1,5 kA τόσο για ρεύµα βραχυκύκλωσης ενεργών αγωγών (Im) όσο και για 

ρεύµα βραχυκύκλωσης γης ( ). 

Τα ονοµαστικά υποθετικά ρεύµατα βραχυκύκλωσης (Inc και ) πρέπει να είναι µεγαλύτερα ή 

ίσα µε το αναµενόµενο ρεύµα βραχυκύκλωσης στο σηµείο της εγκατάστασης (Isc σύµφωνα µε  

το IEC 60364). Ο κατασκευαστής πρέπει  να εγγυάται ότι  αυτές  οι  τιµές  δεν  διαφέρουν από 

την ονοµαστική ικανότητα διακοπής του µικροαυτόµατου διακόπτη που παρέχει προστασία 

έναντι βραχυκυκλώµατος στο διακόπτη διαρροής. 

Οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αφοπλίζουν για ρεύµατα σφάλµατος µε DC συνιστώσες 

(τύπος A σύµφωνα µε το IEC 60755). Το ίδιο απαιτείται για  διακόπτες  διαρροής  που  

βρίσκονται µετά από UPS. 

Οι διακόπτες διαρροής που προστατεύουν τριφασικούς ρυθµιστές στροφών πρέπει να  είναι  

τύπου B σύµφωνα µε το IEC 60755. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC / EN 60364 όταν µικροαυτόµατοι διακόπτες υποδιανοµής 

προστατεύουν ρευµατοδότες γενικής χρήσης, µε ονοµαστικό ρεύµα που  δεν  υπερβαίνει  τα  

20A, πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετα προστασία έναντι άµεσης επαφής. Αυτές οι συσκευές 

πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο IEC / EN 61009 και πρέπει να έχουν ονοµαστικό 

ρεύµα διαρροής 30 mA. 

Οι διακόπτες διαρροής µπορεί να παρεµβαίνουν στην λειτουργία του διακόπτη είτε  µηχανικά  

είτε ηλεκτρικά. Θα πρέπει να διακρίνονται από: 

 Απλότητα στην συναρµολόγηση. 

 Ύπαρξη πλήκτρου δοκιµής απόζευξης (test), ώστε να είναι εφικτός ο  έλεγχος 

λειτουργίας της µονάδας. 

 Ύπαρξη οπτικής ένδειξης (LED ή άλλης), η οποία καθιστά εφικτή  την  οπτική  

επιτήρηση της µονάδας. 

 Ύπαρξη βοηθητικής επαφής συναγερµού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας 

µε σύστηµα αυτοµατισµού. 

Η λειτουργία της µονάδας δεν πρέπει να επηρεάζει τις ιδιότητες λειτουργίας  του  διακόπτη 

ισχύος µε τον οποίο συνεργάζεται η µονάδα. 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας της µονάδας 230V AC ή 400V AC. 

∆ιαφορικό ρεύµα διαρροής 30 mA, 300 mA ή 500 mA σταθερό ή ρυθµίσιµο (ανάλογα την 

απαίτηση προστασίας) ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µέχρι 160 Α: 

0...50 mA, β) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 Α: 0...3 Α. 

Άµεση ενεργοποίηση ή ρύθµιση χρονικής καθυστέρησης (ανάλογα την  απαίτηση προστασίας)  

ως εξής: α) Για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µέχρι 160 Α: 0...0,5 sec, β) Για 

διακόπτες µε ονοµαστική ένταση ρεύµατος µεγαλύτερη από 160 Α: 0...1 sec. 

Όλοι οι διακόπτες διαρροής θα πρέπει να αυτοπροστατεύονται από ανεπιθύµητες διακοπές 

που οφείλονται σε µαταβατικές υπερτάσεις (κεραυνοί, διαταραχές στο δίκτυο κλπ).  

 

37.2.10. Αντικεραυνικά 

Απαιτείται η εκπλήρωση των ακόλουθων προτύπων: 

 EN 61643-11 Τύπος (Class) 1, Τύπος 2 και Τύπος 3. Αντικεραυνικά που συνδέονται σε 

συστήµατα διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης. Η συµµόρφωση θα πρέπει να 

αποδεικνύεται µε την σήµανση ποιότητας NF ή ισοδύναµη επάνω στη συσκευή. 

 IEC 61643-1 ∆οκιµή: Κλάσης I, Κλάσης II και Κλάσης III Έκδοση 2 (Μάρτιος 2005): 

Αντικεραυνικά που συνδέονται σε συστήµατα διανοµής ενέργειας χαµηλής τάσης. 
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 IEC 60364-4-44 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 4-443: Προστασία έναντι 

υπερτάσεων ατµοσφαιρικής προέλευσης ή από αλλαγές κατάστασης  (ζεύξη  –  

απόζευξη) διακοπτικού εξοπλισµού. 

 IEC 60364-5-53 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων – Μέρος 5-534 Συσκευές για 

προστασία έναντι υπερτάσεων. 

Τα αντικεραυνικά Τύπου 2 θα αποτελούνται από αποσπώµενα φυσίγγια, µε µέγιστο ρεύµα 

εκφόρτισης 8 kA. Θα περιορίζουν την τάση ώστε ποτέ να µην υπερβαίνει τα 1,4 kV µεταξύ  

φάσης γης και το 1,0 kV µεταξύ φάσης ουδετέρου. Η τάση λειτουργίας Uc δεν θα είναι 

µικρότερη από 340 V µεταξύ φάσης γης καθώς και  µεταξύ  φάσης  ουδετέρου.  Το  

αντικεραυνικό θα τοποθετείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η απόσταση µεταξύ του  

ακροδέκτη γης του αντικεραυνικού και του ακροδέκτη γης  εισόδου  να  µην υπερβαίνει τα 15  

cm. Εναλλακτικά θα χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά µε µεταλλικό περίβληµα, βαθµού 

προστασίας IP 65 (NEMA 4) µε οµοιογενές δισκίο βαρίστορ µεταλλικού οξειδίου πιστοποιηµένα 

από UL 1449 (3η έκδοση), IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEEE, NEMA LS-1 ή 

άλλο αναγνωρισµένο οργανισµό. Η διάταξη του αντικεραυνικού θα είναι κατάλληλη για το 

σύστηµα γείωσης της εγκατάστασης. 

Σύµφωνα µε το EN 61643-11, το αντικεραυνικό θα πρέπει να συνδυάζεται µε έναν αποζεύκτη 

(ασφάλεια), του οποίου η αφόπλιση δε θα επηρεάζει τη διακοπή της τροφοδοσίας  σε  

οποιοδήποτε φορτίο που βρίσκεται στα κατάντι. Αυτός ο αποζεύκτης µπορεί να συνίσταται σε 

µικροαυτόµατο διακόπτη, σε συµφωνία µε το πρότυπο IEC / EN 60898. Ο 

συντονισµός/συνεργασία του αντικεραυνικού µε τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον 

κατασκευαστή. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντικεραυνικά αναγνωρισµένα κατά 

UL 1449 (3η έκδοση) που λειτουργούν ασφαλώς χωρίς εσωτερικές ασφάλειες. 

 

37.2.11. Ρελέ θερµικής προστασίας 

Τα  ρελέ  θερµικής  προστασίας  (θερµικά)  θα  πρέπει   να   ανταποκρίνονται   στα   πρότυπα   

IEC 60947-1, IEC 60947-4 ή σε ισοδύναµα πρότυπα χωρών – µελών της  Ε.Ε. (ΝFC  63-650,  

VDE 0660) ή µε τα πρότυπα UL. 

Η ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας  του  ρεύµατος  

λειτουργίας θα πρέπει να είναι από 50/60 Hz. 

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα.  

Όλα τα ρελέ θερµικής  προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίµατα  

και να είναι αντισταθµισµένα στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά. 

Τα ρελέ θερµικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους. 

Θα  πρέπει  να  διατίθενται  σε  2  κλάσεις  ενεργοποίησης,  σύµφωνα  µε   τους   κανονισµούς 

IEC 60947–4 (κλάση ενεργοποίησης 10,20). 

Η θερµοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι  από  –25°C  έως 

55°C. 

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε να µπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το 

ρελέ ισχύος. 

Το ρελέ θερµικής προστασίας θα διαθέτουν: 

 Εύκολη και ακριβή ρύθµιση δυνατότητα µανδάλωσης της ρύθµισης µε διαφανές 

προστατευτικό κάλυµµα 

 Επιλογέα θέσης «χειροκίνητου επανοπλισµού» και θέση «αυτόµατου επανοπλισµού» 

 Σηµατοδότηση της ενεργοποίησης 

 Λειτουργία «επανοπλισµού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start» 

 Λειτουργία «stop» µε δυνατότητα µανδάλωσης 

 Λειτουργία «test» µε προσοµοίωση ενεργοποίησης του θερµικού 

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται µέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) µε lth=5A. 

 

37.2.12. Μπουτόν τηλεχειρισµού – ενδεικτικές λυχνίες 

Τα µπουτόν τηλεχειρισµού και οι ενδεικτικές λυχνίες που θα τοποθετηθούν στις θύρες πινάκων 

τύπου πεδίων θα είναι διαµέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι λυχνίες 
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θα είναι αίγλης 24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο VDE 0660 µε 

βαθµό προστασίας ΙΡ65. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων τύπου πεδίων θα πρέπει να συνδέονται µε την παρεµβολή 

κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταµπακέρας) µε τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυµµα των 

λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώµα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωµένο πλαίσιο. Σε περίπτωση 

ένδειξης πολλών λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυµµα των αντίστοιχων 

λυχνιών θα µπορεί να είναι κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των λαµπτήρων των 

ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να µπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η 

µπροστινή µεταλλική πλάκα των πινάκων. 

Στα κυκλώµατα εναλλασσοµένου ρεύµατος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαµηλής 

τάσεως µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή. Για να εξασφαλιστεί µεγάλος χρόνος ζωής των 

λυχνιών, αυτές δεν πρέπει να λειτουργούν υπό τάση µεγαλύτερη του  90%  της  ονοµαστικής 

τους. 

Στα κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τη 

λυχνία. 

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push to 

test) ή θα προβλέπεται σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων κοµβίο ελέγχου. 

Οι ενδεικτικές λυχνίες που θα εγκατασταθούν σε τυποποιηµένες ράγες DIN θα είναι σύµφωνες 

µε το πρότυπο IEC 62094-1, τύπου µε φωτοδίοδο (LED). Θα λειτουργούν µε ονοµαστική τάση 

230 V AC ή 12 – 48 V AC/DC. Η αντοχή τους σε κρουστική τάση θα είναι τουλάχιστον 4 kV (2 

kV για ενδεικτικά 12 – 48 V). Θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα στην απόδοση των χρωµάτων και 

της φωτεινότητας και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50.000 h. Η κατανάλωση ισχύος δεν ξεπερνά  

το 0,8 W. 

 

37.2.13. Όργανα µετρήσεως 

Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα 

πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

Τα όργανα µετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και DIN 

43718, οι περιοχές µετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις µετρήσεως στο DIN 43703. Η 

τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι  η  κατάλληλη  για  την  

αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η  κλάση  

ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20οC σύµφωνα µε  τους  κανονισµούς  VDE 

0410. 

Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο 

θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει µε ακρίβεια την  

µηδενική θέση σε ηρεµία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το    

DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το 

διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι µικρότερο από 400 mm και µεγαλύτερο από 2.000 mm. 

Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 

ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται  από ασφάλειες  HRC  και  όπου προβλέπεται 

θα προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώµατος. 

Αµπερόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των αµπεροµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

i. Θα είναι εναλλασσοµένου ρεύµατος τύπου στρεφόµενου  σιδήρου  ή  ψηφιακά, 

για συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 

ii. Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα  πίνακα 

τύπου πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε  τυποποιηµένη  ράγα  

DIN. 

iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

Βολτόµετρα 

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτοµέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι: 

i. Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος στρεφόµενου σιδήρου ή ψηφιακά, για 

συχνότητες λειτουργίας 45 Hz – 65 Hz. 
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ii. Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm όταν τοποθετούνται σε θύρα  πίνακα 

τύπου πεδίων ή 70 mm (πλάτος) όταν τοποθετούνται σε  τυποποιηµένη  ράγα  

DIN. 

iii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%. 

Ηλεκτρονικά πολυόργανα 

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν  τα 

αναλογικά όργανα µέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω αναφερόµενες 

ακρίβειες µετρήσεων και να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες. 

Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) µέχρι 275V AC 50/60 Hz. 

 Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) µέχρι 475V AC 50/60 Hz. 

 Κλάση ακρίβειας 1,5%. 

 Τάση λειτουργίας 230V AC ή 400V AC. 

 Μέτρηση ρευµάτων και για τις τρείς φάσεις µε την χρήση µετασχηµατιστή έντασης. 

 H απεικόνιση των µετρήσεων θα γίνεται σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (τύπος  LCD). 

 Να έχει τη δυνατότητα µετάδοσης των µετρήσεων σε PLC. 

Μετασχηµατιστές εντάσεως 

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC 185, µε τύλιγµα στο 

πρωτεύον ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα µε την επιθυµητή σχέση µετασχηµατισµού και θα 

είναι κατάλληλοι για τροφοδότηση µετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων προστασίας.  

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις  εντάσεως  

εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 30 Α και θα είναι σύµφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 

42600 και VDE 0414/12.70. 

Τα τεχνικά στοιχεία του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι: 

i. Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονοµαστικής εντάσεως 5 Α ενώ το πρωτεύον θα 

πρέπει να καλύπτει το άθροισµα των φορτίων που εξυπηρετεί. 

ii. Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. 

Ειδικότερα για τροφοδότηση µετρητών, η απαιτούµενη  κλάση  ακριβείας  θα  

είναι 1, για τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων 3 και  για  τροφοδότηση  

διατάξεων ασφαλείας 5, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο 

µετασχηµατιστής εντάσεως εκτελεί περισσότερες της µιας λειτουργίες,  θα 

πρέπει να είναι της ανωτέρας των απαιτουµένων κλάσεως ακριβείας. 

iii. Η µόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύµφωνα προς VDE 

iv. Η ονοµαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz 

v. Η τάση λειτουργίας έως 600 V 

vi. Η τάση δοκιµής θα είναι 3 kV 

vii. Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλµα σε 5xΙΝ), όπου IN η 
ονοµαστική ένταση 

viii. Αντοχή βραχυκυκλώµατος Ι θερµική ένταση: Ith = 60 In 

ix. ∆υναµική ένταση: Idyn = 150 In 

x. Συνεχής υπερφόρτωση: 20% 

xi. Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec) 

Κάθε µετασχηµατιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο 

τύπος, η σχέση µετασχηµατισµού, το ονοµαστικό φορτίο κτλ. 

Κατά προτίµηση πρέπει να τοποθετούνται µετασχηµατιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών  

µε τύλιγµα. 

Οι µετασχηµατιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο 

βραχυκυκλώµατος που θα µπορούσε να συµβεί στη θέση που είναι τοποθετηµένοι. Η ως άνω 

αντοχή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισµού του πίνακα.  

Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των µετασχηµατιστών εντάσεως προβλέπεται η 

τοποθέτηση λυοµένων συνδέσµων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος. 
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Μετασχηµατιστές τάσεως 

Οι µετασχηµατιστές τάσεως θα είναι κατασκευασµένοι κατά IEC 186. Τα τυλίγµατα των 

µετασχηµατιστών τάσεως θα  είναι εµβαπτισµένα και θα µονώνονται  µε εποξική χυτορητίνη.   

Θα έχουν τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά, ήτοι λόγο µετασχηµατισµού, ονοµαστική τάση 

εξόδου, ονοµαστική ισχύ κτλ. η απόκλιση από την ονοµαστική τάση και ισχύ δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 0,5%. 

Οι σταθερές επαφές των µετασχηµατιστών θα καλύπτονται αυτοµάτως µε διαφράγµατα 

ασφαλείας όταν οι µετασχηµατιστές αποζευγνύονται. Τα διαφράγµατα θα έχουν κίτρινο χρώµα 

και θα φέρουν την επιγραφή «ΚΥΚΛΩΜΑ» όταν οι επαφές ζευγνύονται προς την πλευρά των 

τροφοδοτικών αγωγών. 

Τα πρωτεύοντα τυλίγµατα θα προστατεύονται µε ασφάλειες  HRC  σύµφωνα  µε  το  πρότυπο 

IEC 60282 και µαζί µε τις καλωδιώσεις µεταξύ των ασφαλειών και των αγωγών του  

πρωτεύοντος θα πρέπει να αντέχουν στην ένταση βραχυκυκλώµατος στο σηµείο που είναι 

τοποθετηµένος ο µετασχηµατιστής. 

Η πρόσβαση στις ασφάλειες του πρωτεύοντος θα είναι αδύνατη, αν δεν  έχει  αποµονωθεί  

πλήρως ο µετασχηµατιστής από την τροφοδοτούσα το πρωτεύον πηγή. 

Τα τυλίγµατα του δευτερεύοντος θα προστατεύονται επίσης µε ασφάλειες των οποίων η 

αντικατάσταση πρέπει να είναι ασφαλής και εύκολη. 

Βαττόµετρα 

Οι µετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το IEC 1036. Η 

ακρίβεια θα είναι κλάσης 2 και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι  ψηφίων στην οποία 

θα εµφανίζεται η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η σύνδεσή τους θα γίνεται είτε 

άµεσα είτε µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κατάλληλου λόγου µετασχηµατισµού. 

Ωροµετρητές 

Οι ωροµετρητές θα είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο IEC, µηχανικού τύπου, πέντε τουλάχιστον 

ψηφίων για παράλληλη σύνδεση µε το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, µε  τάση λειτουργίας 230V 

και ονοµαστική συχνότητα 50 Ηz. 

 

37.2.14. Επιτηρητές τάσης 

Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάσης 

µεταγωγική επαφή σήµανση της ανωµαλίας. 

Θα επισηµαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η ασυµµετρία  

φάσης σε υπόταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 85 ... 95%, η ασυµµετρία φάσης σε υπέρταση σε 

ρυθµιζόµενο ποσοστό 105 ... 115%, η συµµετρική υπόταση και  υπέρταση  στα  ίδια  

ρυθµιζόµενα ποσοστά. 

Η επιτήρηση θα γίνεται µε την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ η επαφή     

θα µετάγεται σε ρυθµιζόµενο µετά την ανωµαλία χρόνο 0,1 έως 10 sec. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας επιτηρητής που να εκτελεί  όλα  τα  ανωτέρω  γίνονται  

δεκτοί και δύο µαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 

 

37.3. Εκτέλεση εργασιών 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή και 

µε τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη.  

Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής τάσης πρέπει να είναι 

σύµφωνοι µε τα εξής: 

 Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

 Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

 Πρότυπα 

- IEC / EN 60909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατά του Μέρη 1 και 2, όπου 

αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µιας 

εγκατάστασης. 

- IEC 61439-1 και IEC 61439-2 που αναφέρονται στις δοκιµές τύπου («routine 

verifications») και σειράς («design verifications») σύµφωνα µε το νέο πρότυπο. 
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- IEC 60529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε  

ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 

 Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική  τοποθέτησή  τους  

πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε  αυτούς  εξοπλισµό  και  τις  εσωτερικές 

συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις προς τα 

φορτία αυτών. 

Με την κατασκευή των πινάκων θα εξασφαλίζεται ότι τα όργανα διακοπής, χειρισµού,  

ασφαλείας, ενδείξεως κλπ θα είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές  αποστάσεις 

µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, 

χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Θα παρέχεται επίσης άνεση 

χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων. 

 

37.3.1 .Βαθµός προστασίας 

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθµό προστασίας IP 55,  σύµφωνα  µε  το  

πρότυπο EN 60529. Ο βαθµός προστασίας  θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίµων τύπου και  

η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται  ο  βαθµός 

προστασίας µε πλαίσιο/πόρτα µε άµεση πρόσβαση στο χειρισµό του διακοπτικού υλικού. O 

βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στα πρότυπα IEC 62262 ή EN 62262 (πρώην IEC/EN 

50102). 

 

37.3.2 .∆οµή πινάκων Χαµηλής Τάσης 

Μεταλλικά µέρη 

Η συµπαγής µεταλλική δοµή είναι κατασκευασµένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή 

λαµαρίνα µε ασηµοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Κάθε πίνακας θα είναι τύπου 

κλειστού ερµαρίου µε σκελετό από µορφοσίδηρο (γωνιά) 40 mm x 40 mm x 4 mm. 

Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαιρετό (τύπος 

ενιαίου ταµπλά). Οι µετωπικές µεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην εσωτερική άκρη 

της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να τοποθετείται προστατευτικό 

λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1 cm. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για  την 

στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν µε την τοποθέτηση ειδικών στηριγµάτων από 

γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα. Η πίσω, πλάι και πάνω  πλευρές  των  πινάκων  πρέπει  να 

είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές λαµαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την 

στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από 

την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από µια µετακινούµενη µεταλλική πλάκα) η οποία είναι 

τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο 

τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες µάπες ώστε να µπορούν να 

υπερυψωθούν χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση ή µερική καταστροφή 

της µεταλλικής  κατασκευής. Ο  κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα χωριζόµενο  

σε πεδία και θα είναι εγκατεστηµένος πάνω σε µεταλλική βάση ύψους 10 ως 15 cm. 

Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένων διαστάσεων  µεταλλικά  ερµάρια  

από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 12/10 που στηρίζεται σε  ορθοστάτες  από  λαµαρίνα  

πάχους 15/10, µε αφαιρούµενα πλαϊνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µία κατασκευή, σύµφωνα 

µε το πρότυπο EN 60439-1. H ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 690 V AC και η ονοµαστική 

αντοχή σε βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 35 kA. 

Οι θύρες των ερµαρίων θα είναι µεταλλικές αδιαφανείς ή διαφανείς. Στη δεύτερη περίπτωση 

θα φέρουν σκληρυµένο κρύσταλλο ελάχιστου πάχους 4 mm, επικολληµένο µε χυτό 

στεγανωτικό πολυουρεθάνης. 

Οι πίνακες θα βαφούν µε µια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν 

ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα του οποίου η απόχρωση θα αποφασιστεί από την Υπηρεσία. 

Όπου απαιτούνται ανοξείδωτοι πίνακες, η µεταλλική κατασκευή (θύρες, µεντεσέδες, πλάκα 

στήριξης και επικάλυψης οργάνων κτλ.) θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304, µε ελάχιστο πάχος 1,5 mm 
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Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 

χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές 

θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 

µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων οργάνων. Θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό 

αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε 

φυσική κυκλοφορία µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος.  

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους µεταφοράς οι πίνακες θα πρέπει να 

παραδοθούν σε περισσότερα του ενός τεµάχια, θα είναι φροντίδα του Αναδόχου η µηχανική 

ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των  ηλεκτρικών  συνδέσεων  

εσωτερικά των πινάκων. 

Κύριοι ζυγοί διανοµής 

Η διανοµή ενέργειας µέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιµοποιώντας τέσσερις ζυγούς σε  

οριζόντια διάταξη στο επάνω µέρος του πίνακα ή σε ανεξάρτητο ερµάριο σε κάθετη διάταξη.      

Οι ζυγοί θα είναι ένας για κάθε φάση και ένας για  τον  ουδέτερο,  θα  τοποθετηθούν  µε  

οριζόντια την µεγάλη πλευρά της διατοµής τους και µετά την τοποθέτησή τους  και  την  

εκτέλεση συνδέσεων, θα µονωθούν µε εποξειδικές ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο,  θα  

βαφτούν µε χρώµατα όµοια προς αυτά που θα  χρησιµοποιηθούν για την διάκριση των φάσεων 

και στους άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις R,S,T, PE ή L1, L2, L3, PE, ανά 1,50 m  

περίπου. Εναλλακτικά η µπάρα ουδετέρου µπορεί να είναι παράλληλη µε την µπάρα  της 

γείωσης. 

Οι ζυγοί διανοµής θα είναι κατασκευασµένοι από µπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ 

ορθογωνικής διατοµής. Η διατοµή των κυριών ζυγών διανοµής θα πρέπει να είναι επαρκής για 

την µεταφορά του ονοµαστικού ρεύµατος µέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερµοκρασίας 

όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές και µηχανικές 

καταπονήσεις σε πλήρη ισχύ βραχυκυκλώµατος. Η επιλογή της διατοµής και του αριθµού των 

µπαρών χαλκού θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη το ονοµαστικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας του, 

την αντοχή σε βραχυκύκλωµα, την επιθυµητή θερµοκρασία λειτουργίας και τον βαθµό 

προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαµηλής τάσης. 

Η στήριξη των ζυγών διανοµής θα γίνεται µε  την  χρήση  κατάλληλου  αριθµού  µονωτήρων 

ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούµενες µονωτικές και µηχανικές ιδιότητες. Επίσης το υλικό 

κατασκευής των µονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερµότητα 

παραγόµενη από εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόµενα σύµφωνα µε το IEC 60695-2.1 (960oC 

30 s/30 s). Οι ζυγοί θα προστατεύονται έναντι τυχαίας επαφής µε αφαιρούµενα φύλλα 

διάφανου πλεξιγκλάς, στερεωµένου κατάλληλα. 

Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης 

Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. 

Μεγάλοι πίνακες, µε περισσότερα του ενός  πεδία,  θα φέρουν συνεχή ζυγό  γειώσεως, ο οποίος 

θα διατρέχει όλο το µήκος τους και προς τον οποίο θα συνδέεται όλος ο πίνακας. 

Στο  κάτω µέρος  του πίνακα τύπου πεδίων θα τοποθετηθεί η µπάρα γείωσης και εναλλακτικά   

και η µπάρα ουδετέρου του πίνακα. Η µπάρα της γείωσης θα είναι  διαστάσεων ίσων  µε  το 

ήµισυ των µπαρών των φάσεων και τουλάχιστον 12 mm x 5 mm. Θα  συνδεθεί  αγώγιµα προς  

την σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στήριξης  της,  θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο  γειώσεως  

και θα συνδεθούν µε αυτήν οι αγωγοί γείωσης των γραµµών που αναχωρούν καθώς και το 

εσωτερικό µέρος (ταµπλάς) κάθε ερµαρίου. Η µπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές 

αποστάσεις για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί µε κίτρινο χρώµα. 

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά µεταλλικά µέρη (δηλαδή µετωπικές  πλάκες,  βάσεις  στήριξης  

του διακοπτικού υλικού, πλευρικά µεταλλικά καλύµµατα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική 

συνέχεια τόσο µεταξύ τους όσο και µε τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα 

εξασφαλίζοντας την γείωση όλων των σταθερών µεταλλικών µέρων του. 

Σε όλα τα κινούµενα µεταλλικά µέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγµένες µετώπες) θα πρέπει να 

τοποθετηθεί αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατοµής 6 mm2 σύµφωνα µε το ΙΕC 

60364-5-54. 

Η µπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων µε αυτές των µπαρών των φάσεων και θα 

συνδέονται µε αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραµµών του πίνακα που χρησιµοποιούν 

ουδέτερο. 
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Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων 

Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται µέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, όπως 

ορίζουν οι κανονισµοί. Η µία πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή  µε  προσθαφαιρετές  

πλάκες, προσαρµοσµένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατοµές των καλωδίων είναι 

µεγάλες επιτρέπεται διαδροµή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς µε την 

βοήθεια γάντζων. Αγωγοί διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια.  

Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε χάλκινες µπάρες επιτρεπόµενης έντασης κατ’ ελάχιστο  ίσης 

µε αυτή του διακόπτη του πίνακα από τον οποίο τροφοδοτούνται ή τον οποίο τροφοδοτούν.  

Η χρησιµοποίηση καλωδίων ή αγωγών επιτρέπεται µόνο για διακόπτες µε ονοµαστική ένταση 

ως 125 A. 

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων χειρισµών, µετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων 

πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή  1,5  mm2,  ενώ  

αυτές των σηµάτων προς και από το PLC πρέπει να πραγµατοποιούνται  µε  εύκαµπτους  

αγωγούς µε ελάχιστη διατοµή 1,0 mm2. 

Οι συνδέσεις των κυκλωµάτων ισχύος πρέπει να πραγµατοποιούνται µε εύκαµπτους αγωγούς 

µε ελάχιστη διατοµή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισµό των διατοµών θα πρέπει να ληφθούν υπ' 

όψη οι πραγµατικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου. 

Από τις κεντρικές µπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία µε µονοπολικούς µονωµένους αγωγούς  

µε κατάλληλα χρώµατα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των φάσεων και του 

ουδέτερου) και διατοµής ίσης τουλάχιστον µε την διατοµή της εξυπηρετούµενης γραµµής. Οι 

συνδέσεις προς τους ζυγούς θα γίνονται µε περαστές βίδες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm µε την 

παρεµβολή ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά της κεφαλής της βίδας και ανοξείδωτης 

ασφαλιστικής ροδέλας («γρόβερ») προς την πλευρά του περικόχλιου. 

Τα χρώµατα των µονώσεων των αγωγών θα είναι όµοια για αγωγούς ίδαας ονοµαστικής τάσης 

σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ονοµαστική τάση καλωδίου Χρώµα καλωδίου 

400 V, 230 V AC µαύρο 

24 V DC γκρι ή κόκκινο 

Καλώδιο ουδετέρου µπλε 

Καλώδιο γείωσης κίτρινο ή κίτρινο/πράσινο 

 
Όλα τα σηµεία υπό τάση µε το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται  

µε κινητές ισχυρές µονώσεις ΙΡ 20 µε αποδεδειγµένο αποτέλεσµα, φέροντας το συµβολισµό 

"επικίνδυνο". 

Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασµένοι και στα δύο άκρα τους µε ειδική 

πλαστική περιτύλιξη σήµανσης καλωδίων που φέρει την αρίθµηση των αγωγών, µε ανεξίτηλα 

γράµµατα ή αριθµούς όµοια µε τα λειτουργικά διαγράµµατα.  Η  αρίθµηση των καλωδίων θα 

γίνει και στα υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισµού, ρελέ ισχύος, 

αυτόµατους διακόπτες, θερµικά, βολτόµετρα, αµπερόµετρα, κλέµµες κτλ.) και  στα δυο άκρα  

των καλωδίων καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων. 

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και  πρέπει  να 

υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για να διαµορφώνονται οι αναγκαίες καµπυλότητες στα καλώδια. 

Συνδέσεις καλωδίων 

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοµατισµού οι πολύκλωνοι αγωγοί θα εφοδιάζονται µε 

χάλκινο επικασσιτερωµένο ακροδέκτη («κος»), κατάλληλου µεγέθους. 

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται µέσω κατάλληλων αριθµηµένων 

κλεµµών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, που θα καλύπτει την 

τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα µελλοντικά µηχανήµατα. 

Οι κλέµµες πρέπει να είναι µε διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατοµής 2,5 mm2, µε 

διαφράγµατα όπου είναι απαραίτητο  (π.χ.  σε  συνάρτηση  των διαφόρων τάσεων λειτουργίας).  

Οι κλέµµες πρέπει να είναι αριθµηµένες. Στις συνδέσεις των κλεµµών που βρίσκονται στην 

εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας µόνο αγωγός σε κάθε κλέµµα. Οι 

κλέµµες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαµάκι (ή 

παρόµοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον αγωγό. Τα χρώµατα των κλεµµών θα είναι τα ακόλουθα: 
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Είδος κλέµµας χρώµα 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V µπεζ 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών σηµάτων κόκκινη 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου µπλε 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 

Πρόσθετος εξοπλισµός πινάκων τύπου πεδίων 

Σε κάθε πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα  

(θα ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεµιστήρες για την ψύξη του (θα  

ενεργοποιούνται από ένα θερµοστάτη) και εσωτερικά φωτιστικά, ένα  για κάθε  πεδίο, τα οποία 

θα ανάβουν µε έναν ανεξάρτητο διακόπτη που θα βρίσκεται πάνω στο φωτιστικό. 

Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη 

θερµότητα κατά την λειτουργία της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των 

τοιχωµάτων του πίνακα προς τα ανοίγµατα του καλύµµατος. 

Πεδία 

Τα πεδία ενός πίνακα τύπου ισταµένων πεδίων χωρίζονται σε τρεις τύπους ως προς την  

ηλεκτρική τους σύνδεση (συνδεσµολογία τους): το πεδίο εισόδου, το πεδίο τροφοδοσίας 

κινητήρων (πεδίο εκκινητών) και τέλος το πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων (τα  οποία  

πληρούν όλα τα παραπάνω): 
 

Πεδίο εισόδου. Το πεδίο εισόδου είναι το πρώτο πεδίο κάθε πίνακα. 

Από το κάτω µέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο συνδέεται κατευθείαν 

πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερµοµαγνητικό διακόπτη µε ρυθµιζόµενα  

µαγνητικά και θερµικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία  καταναλώσεων για την προστασία  

του πίνακα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωµα) ο οποίος βρίσκεται στο αριστερό µέρος του 

πεδίου. Το επάνω µέρος του διακόπτη συνδέεται µε τις µπάρες χαλκού, κατάλληλων διατοµών  

και χρωµάτων, από την έξοδο του αυτόµατου διακόπτη  εισόδου  του  πίνακα  µέχρι  τους  

ζυγούς. Για σύνδεση µπάρας – µπάρας θα χρησιµοποιούνται δύο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες 

½ in x 40 mm, τοποθετηµένες διαγώνια στην σύνδεση. Γενικά θα καταβληθεί µεγάλη  

προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσµολογίας από άποψη τεχνικής και αισθητικής, 

δηλαδή µε σύντοµες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδροµές µπαρών, καλή προσαρµογή και 

σύσφιξη στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων διασταυρώσεων κτλ.  

Στο ίδιο µέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής: 

 Τρεις µετασχηµατιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση 

 Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει πρόβληµα στην τάση 

(έλλειψη, µη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήµα συναγερµού στο σύστηµα 

αυτοµατισµού. 

 Τρεις µικροαυτόµατοι 6 Α για την προστασία του µεταγωγικού διακόπτη  –  

βολτοµέτρου (ένας για κάθε φάση) και ένας µικροαυτόµατος διακόπτης για την 

τροφοδοσία του πίνακα µε τάση 230 V AC για τα βοηθητικά κυκλώµατα. 

Στο ίδιο πεδίο θα υπάρχουν και τα όργανα ένδειξης (τουλάχιστον τρία αµπερόµετρα, ένα 

βολτόµετρο µε µεταγωγικό διακόπτη ή αντίστοιχο πολυόργανο µέτρησης), οι λυχνίες ύπαρξης 

τάσης και ένα µπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν πατηθεί διακόπτει την παροχή ρεύµατος στον 

πίνακα. 

 

Πεδία εκκινητών. Από τις θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται µε ασφάλειες  

(στο επάνω µέρος του ενιαίου ταµπλά κάθε πεδίου), οι οποίες τροφοδοτούν οµάδες εκκινητών 

πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιλογική συνεργασία µεταξύ του γενικού διακόπτη του πίνακα 

µε τον επιµέρους θερµοµαγνητικό διακόπτη κάθε εκκινητή. 

Με την βοήθεια καναλιών που θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό του πίνακα θα δηµιουργηθούν 

διακεκριµένοι χώροι τύπου “κορνίζας” µέσα στον καθένα από τους οποίους θα υπάρχει ό,τι 

χρειάζεται για κάθε εκκινητή κινητήρα (διακόπτες, ρελέ, χρονικά  κτλ.).  Σηµειώνεται  ότι  σε 

κάθε ένα τέτοιο διακριτό χώρο θα υπάρχει µόνο ένας εκκινητής έτσι,  ώστε  ανοίγοντας  την 

πόρτα του πεδίου να είναι ευδιάκριτοι όλοι οι εκκινητές του πεδίου. 

Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή µε επιλογικό διακόπτη τουλάχιστον δύο θέσεων 

AUTO/MANUAL, µπουτόν «START» (χρώµατος πράσινου) για εκκίνηση στο χειροκίνητο (το 
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οποίο θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα µε ηλεκτρικό επενεργητή η εντολή να 

ανοίξουν), µπουτόν «STOP»  (χρώµατος  κόκκινου)  για σταµάτηµα στο χειροκίνητο (το οποίο  

θα είναι για τις βάνες και τα θυροφράγµατα η εντολή να κλείσουν). Για τροφοδοσία 

θυροφραγµάτων θα υπάρχουν επιπλέον ενδεικτική λυχνία  «RUN»  (χρώµατος  πράσινου)  για 

την ένδειξη λειτουργίας και ενδεικτική λυχνία «FAIL» (χρώµατος κόκκινου) για ένδειξη 

σφάλµατος. Έτσι, στην θέση AUTO (αυτόµατη λειτουργία) ο αυτοµατισµός και οι διατάξεις 

προστασίας των κινητήρων θα λειτουργούν µέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL (χειροκίνητη 

λειτουργία) η εντολή θα  δίνεται τοπικά.  Στην περίπτωση εκκίνησης µέσω  ρυθµιστή στροφών  

θα υπάρχει για κάθε ρυθµιστή (επιπλέον του  επιλογικού  διακόπτη)  ένα  ποτενσιόµετρο  το  

οποίο θα ρυθµίζει τις στροφές του ρυθµιστή όταν ο επιλογικός διακόπτης βρίσκεται στην θέση 

MANUAL. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο 

επιλογικός διακόπτης, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σηµειώνεται ότι στην πόρτα του 

κάθε πεδίου θα βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και µόνο αυτού.  

εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης µέσω ρυθµιστή συχνότητας (frequency inverter). 

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερµοµαγνητικό διακόπτη  µε  ρυθµιζόµενα  

θερµικά και σταθερά ή ρυθµιζόµενα µαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές µια ΝΟ και µια ΝC, ένα 

τριπολικό ρελέ ισχύος µε βοηθητικές επαφές (προκύπτουν από  την  µελέτη  εφαρµογής), ένα 

ρελέ 24 V DC για το κύκλωµα του PLC, ένα µικροαυτόµατο 6 Α για την τροφοδοσία του 

βοηθητικού κυκλώµατος και λοιπά βοηθητικά ρελέ. Ο ρυθµιστής συχνότητας θα αναλαµβάνει  

την σταδιακή εκκίνηση του κινητήρα µέσω της ρύθµισης της συχνότητας λειτουργίας του. 

 

Πεδίο αυτοµατισµού και οργάνων. Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε  πίνακα. Σ’  

αυτό το πεδίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωµα PLC, το PLC και οι 

τροφοδοσίες των οργάνων του πίνακα. 

Στο κάτω µέρος του πεδίου θα βρίσκονται  οι  κλέµµες  σύνδεσης  των εξωτερικών  καλωδίων 

των κυκλωµάτων 24 V DC και των αναλογικών σηµάτων, τα οποία καταλήγουν µέσω των 

κλεµµών αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι κλέµµες που συνδέονται µε τα 

εξωτερικά καλώδια των κυκλωµάτων τροφοδοσίας των οργάνων. 

Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα µπουτόν «RESET» (χρώµατος 

πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας µετά από σφάλµα,  

µια ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και µια ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας 

(χρώµατος πράσινου). 

Όλα τα τεµάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σηµειωµένα σύµφωνα µε τα 

σχέδια «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» που τον συνοδεύουν. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα 

όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή µηχανήµατος ή οργάνου πρέπει να  είναι  ξεκάθαρα  

αναγνωρίσιµα από τα όργανα των άλλων εκκινητών, µηχανηµάτων ή οργάνων και θα 

αναγράφεται ο ίδιος κωδικός µε τα σχέδια. Τυχόν µεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα 

αποτυπωθούν στα σχέδια «OΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

Στην µετωπική όψη θα υπάρχουν πλαστικές ή µεταλλικές πινακίδες στερεωµένες  µε  

ανοξείδωτες βίδες που θα περιγράφουν το κάθε όργανο και κινητήρα και θα έχουν  τον  

αντίστοιχο κωδικό τους. 

 

37.3.3 .Έλεγχος και δοκιµές 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι  επιθεωρήσιµα  την  

περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή . 

Οι έλεγχοι  και οι  δοκιµές  θα γίνουν µε µέριµνα και µε έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια  

του προµηθευτή του εξοπλισµού ή από εξειδικευµένο οργανισµό ή εργαστήριο το οποίο θα 

καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος  οφείλει  µε προειδοποίηση 

δύο εβδοµάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις δοκιµές του πίνακα ή των επιµέρους 

εξαρτηµάτων του, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυµεί. 

Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα  

µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL (για τις  

διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να υπάρχουν 

διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή εργαστήρια. 
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Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα µε το 

πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου: 

 ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας 

 ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση) 

 ∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης») 

 ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός  γείωσης) 

 ∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών και 

µεταξύ ενεργών αγωγών και γείωσης) 

 ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα) 

 ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΙΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60529) 

Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και να 

εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: 

 Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων 

 ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης») 

 Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης (Megger 

Test) 

 Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 

Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: 

 Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ» 

 Γενικός έλεγχος πίνακα 

 Έλεγχος βαφής 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί να 

ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων  έχουν  σχέσεις  µε  την  

δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

37.3.4 .Κατασκευαστικά σχέδια – πιστοποιητικά 

Πριν την παραγγελία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία για 

έγκριση, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες: 

 Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών πινάκων 

και του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. 

 Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και δοκιµών σειράς που αναφέρονταιστις 

προηγούµενες παραγράφους της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος πριν την προσκόµιση των πινάκων Χαµηλής Τάσης στο έργο, θα πρέπει να  

υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτοµερή  ηλεκτρολογικά 

διαγράµµατα. 

Μετά την τοποθέτηση των πινάκων Χαµηλής Τάσης πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια  

λειτουργίας και συντήρησης τόσο των επιµέρους τµηµάτων του εξοπλισµού, όσο  και  των 

πλήρως κατασκευασµένων πινάκων. 

 
 

37.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των πινάκων χαµηλής τάσης του Έργου, θα γίνεται ανά τεµάχιο 

εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, τα 

υλικά – όργανα – διατάξεις ελέγχου του πίνακα (σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή, τα 

Σχέδια,), οι εσωτερικές καλωδιώσεις, τα υλικά στήριξης, οι ρυθµίσεις  –  επιθεωρήσεις  –  

δοκιµές, οι ρυθµιστές συχνότητας (inverter), η συναρµολόγηση και ότι άλλο υλικό και 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία.  
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23. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (FREQUENCY INVERTER) 
 

23.1. Ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters) 

Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα και να 

συµφωνούν µε τα πιο κάτω πρότυπα: 

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα EMC) 

 IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιοµηχανικό ή δηµόσιου τοµέα 

 ΕΝ 50178 για χαµηλή τάση 

 IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ 

 IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθµό 2 αντοχής σε µέγιστη περιβαλλοντική µόλυνση 

 Low Voltage Derective 73/23/EEC µε τροποποιήσεις 

Ο ρυθµιστής ταχύτητας θα έχει  την  έγκριση  κατά  UL  και  CSA.  Για  τη  µετατροπή  των  

ρευµάτων θα χρησιµοποιείται η τεχνολογία IGBT ή άλλη καλύτερη που θα εξασφαλίζει εξ’ ίσου 

µικρές παραµορφώσεις του ρεύµατος και τις τάσης. 

Η ονοµαστική τάση λειτουργίας των οµαλών εκκινητών θα είναι τουλάχιστον 380V / 415V, 

συχνότητας 48 ως 63 Hz, µε συντελεστή ισχύος της τάξης του 0,95 για όλη την κλίµακα  

ρύθµισης της συχνότητας και  θα µπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιµατικές  συνθήκες  

του έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους θα καλύπτει την ονοµαστική ισχύ των κινητήρων των 

οποίων τη λειτουργία θα ρυθµίζει. 

Ο ρυθµιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι 

µονάδες µε βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρµόζονται βυσµατωτά. Επιπλέον θα πρέπει να 

διαθέτουν σήµανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά 

χαρακτηριστικά των µονάδων που αφορούν την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους 

ελέγχου, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για την 

αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω: 

 Έξοδος κινητήρα: 3 Φάσεις, 0V έως τάση δικτύου, συχνότητας 0 έως 250 Ηz µε 

χρόνο επιτάχυνση και χρόνο επιβράδυνσης 0,1 έως 1.800 sec. 

Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου: ∆ύο προγραµµατιζόµενες αναλογικές είσοδοι, τάσεως 

0/2...10 V, εντάσεως 0/4...20 mA µε χρόνο απόκρισης ≤ 60 ms, ανάλυση 0,1%,    

ακρίβεια  ±1%.   Μία   προγραµµατιζόµενη   αναλογική   έξοδος έντασης 0/4...20 

mA. Τρεις προγραµµατιζόµενες ψηφιακές είσοδοι 24 V DC, µε χρόνο απόκρισης ≤ 9 

ms. ∆ύο προγραµµατιζόµενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 

250 V AC / 30 V DC. Ρελέ εξόδου θα χρησιµοποιούνται για τις ενδείξεις

 καταστάσεων (αφόπλιση λόγω σφάλµατος, οµαλή εκκίνηση, 

προειδοποίηση θερµικού κλπ). 

Βοηθητικές τάσεις: 10 V DC, 10 mA για χρήση µε γραµµικά ποτενσιόµετρα. 

 ∆υνατότητες: Περιορισµός ρεύµατος και συχνότητας, δύο ρυθµιζόµενες ράµπες 

εκκίνησης – στάσης, λειτουργία PID, εκκίνηση σε συγχρονισµό µε περιστρεφόµενο 

φορτίο (Flying start),  πέντε  προγραµµατιζόµενες  σταθερές  ταχύτητες,  

αντιστάθµιση IR, αντιστάθµιση ολίσθησης. 

 Προστασίες: Υπερφόρτιση µετατροπέα, ανύψωση θερµοκρασίας µετατροπέα, 

βραχυκύκλωµα στην έξοδο του µετατροπέα, υπέρταση δικτύου, απώλεια φάσης 

δικτύου, υπερφόρτιση κινητήρα, µηχανικό µπλοκάρισµα  κινητήρα,  σφάλµα  ως  

προς γη. 

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλµατος θα επισηµαίνονται µε λυχνίες  και  µέσω  ρελέ  

εξόδων του επεξεργαστή θα µπορούν να µεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο δίκτυο 

αυτοµατισµού. Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηµατοδοτήσεις θα περιλαµβάνουν 

ενδεικτικές λυχνίες σήµανσης της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλµατος. 

Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλµάτων θα εµφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη.  

Ο  inverter  θα  έχει  µέγιστη  θερµοκρασία  λειτουργίας  περιβάλλοντος  40 C  και  µέγιστη  υγρασία 

90% και θα µπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονοµαστικής τάσης. Θα µπορεί να 
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αποδίδει την ονοµαστική ισχύ του για όλη την κλίµακα ρύθµισης  της  συχνότητας  από  30- 

100% της ονοµαστικής συχνότητας (50 Hz). 

Οι ρυθµιστές στροφών θα περιλαµβάνουν δυνατότητα επικοινωνίας µε βιοµηχανικά δίκτυα ή 

προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές. 

Οι µονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες  προστατευτικές διατάξεις  

που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο εκκινητής αναστροφής. Επιπλέον, θα διαθέτουν 

στην είσοδο πηνίο περιορισµού των αρµονικών και των αιχµών καθώς και φίλτρο 

ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (Radio Interference Suppression Filter RFI) από τις τοπικές 

συνθήκες. 

Οι µονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήµα για να ξεκινούν και να 

σταµατούν τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθµιστεί.  

Ο προµηθευτής των ρυθµιστών στροφών θα συνοδεύει αυτούς  µε γραπτές οδηγίες λειτουργία  

και συντήρησης οι οποίες µε ευθύνη του αναδόχου θα ενσωµατώνονται στα «Τεύχη Οδηγιών 

λειτουργίας και συντήρησης» του έργου, τα οποία οφείλει να συντάξει και να παραδώσει στην 

Υπηρεσία επίβλεψης του έργου µε δική του δαπάνη. 

 

23.2. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Οι ρυθµιστές συχνότητας περιλαµβάνονται στην τιµή του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα του 

αντλιοστασίου. Στην τιµή αυτή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και 

φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, οι εσωτερικές καλωδιώσεις, η εγκατάσταση,  οι  

ρυθµίσεις – επιθεωρήσεις – δοκιµές και ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την 

εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 
 

24. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ 

24.1. Γενικά 

Το κάθε Η/Ζ θα είναι επαρκούς ισχύος για την αυτόνοµη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισµού του 

αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής της παροχής. 

Το συγκρότηµα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

α) Τον πετρελαιοκινητήρα 

β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

γ) Τη δεξαµενή καυσίµου 

δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 

ε) Την κοινή βάση στηρίξεως και τον ηχοµονωτικό κλωβό (όπου εφαρµόζεται) 

Το Η/Ζ θα είναι αυτοµάτου λειτουργίας, συνεχούς  ισχύος  σύµφωνης  µε τους  υπολογισµούς  

της µελέτης  (κατά ISO  8528), µε  περιθώριο υπερφορτίσεως κατά  10% ως stand-by για µία  

ώρα ανά δώδεκα ώρες λειτουργίας (κατά ISO 3046). Θα φέρει τετράχρονο, υδρόψυκτο 

πετρελαιοκινητήρα, αυτορρυθµιζόµενη, αυτοδιεγειρόµενη γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης 

µόνωσης H, κλάσης αύξησης θερµοκρασίας F, µετά ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσεως 

αντίστοιχης ισχύος, δεξαµενή καυσίµου όγκου ικανού να καλύψει τη λειτουργία των 

απαιτούµενων φορτίων επί οκτώ ώρες, ενσωµατωµένη στη βάση του και πίνακα ελέγχου και 

αυτοµατισµού. 

Το Η/Ζ πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή πιστοποιηµένου µε ISO 9001 ή 

ισοδύναµο. 

 

24.2. Περιγραφή 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ισχύ ώστε να εξασφαλίζει την 

ονοµαστική ισχύ της γεννήτριας σε cosφ = 0,80 σε συνεχή λειτουργία και εγκατάσταση σε 

κλειστό χώρο µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Θα έχει τέσσερις τουλάχιστον 

κυλίνδρους σε διάταξη εν σειρά ή σε διάταξη «V». Θα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από 

εξής παρελκόµενα: 

α)Φίλτρο λαδιού 

β)Φυγοκεντρικό ρυθµιστή στροφών (governor) 

γ)Ψυγείο λαδιού 
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δ)Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού 

ε)Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθµό ανοµοιοµορφίας 1/250 

στ)Φίλτρα αέρα 

ζ)Γραναζωτή αντλία καυσίµου 

η)∆ιπλό φίλτρο καυσίµου 

θ)Λεκάνη ελαίου 

ι)Ηλεκτρικό  εκκινητή  24V,   DC   κατάλληλης   ισχύος   µε   αµπερόµετρο   φορτίσεως 

και ενδεικτική λυχνία βλάβης 

ια)Γεννήτρια (δυναµό) 230 V / 24 V για φόρτιση των συσσωρευτών 

ιβ)Ψυγείο µε ανεµιστήρα για  θερµοκρασία  40°C  µε  προστατευτικό  κάλυµµα, 

οδηγά πτερύγια και σωληνώσεις 

ιγ)Μεγάλης ικανότητας µεταψύκτη 

ιδ)   Σιγαστήρα καυσαερίων µε φλάντζες παρεµβύσµατα και κοχλίες συνδέσεως    

ιε)  Σειρά ανταλλακτικών για δύο έτη σύµφωνα µε πρόταση του κατασκευαστή   

ιστ) Σωληνοειδές για το σταµάτηµα της µηχανής 

ιζ)Συστοιχία συσσωρευτών 24V DC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον διαδοχικές 

εκκινήσεις του ζεύγους 

ιη)∆ιάταξη ψυχρής εκκίνησης 

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι εφοδιασµένος τουλάχιστον µε τα παρακάτω όργανα 

αυτοµατισµού για την προστασία και εύρυθµη λειτουργία του: πιεζοστάτη, µανόµετρο και 

θερµόµετρο λιπαντελαίου, θερµοστάτη και θερµόµετρο νερού ψύξεως, θερµαντική αντίσταση 

λαδιού και νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη για την αυτόµατη προθέρµανσή τους, δείκτη 

στροφών και µετρητή ωρών λειτουργίας. 

Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσοµένου  ρεύµατος  50 Hz ±2% ισχύος  ικανής  να τροφοδοτήσει  

τα φορτία και να εκκινήσει τον µεγαλύτερο κινητήρα, τάσεως 400  V  /  230  V, 

αυτοδιεγειρόµενη, αυτορυθµιζόµενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS). Ο αυτόµατος ηλεκτρονικός 

ρυθµιστής τάσης θα πρέπει να διατηρεί την τάση σταθερή ±3% της ονοµαστικής τιµής για 

µεταβολή φορτίου από 0 - 100% µε σύγχρονη µεταβολή της συχνότητας ±2% και του 

συντελεστή ισχύος. Ο χρόνος αποκαταστάσεως της τάσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

από 2 sec. 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίσεων, προστασία έναντι 

υπερστροφίας – υπερσυχνότητας, στροφόµετρο, µετρητή ωρών λειτουργίας, θερµόµετρο 

νερού, θερµόµετρο ελαίου λίπανσης, µανόµετρο ελαίου λίπανσης και αµπερόµετρο φορτίσεως 

συσσωρευτών. 

Η δεξαµενή καυσίµου θα είναι χωρητικότητας ικανής για οκτάωρη λειτουργία του Η/Ζ, θα είναι 

ενσωµατωµένη στη βάση του Η/Ζ και φέρει ηλεκτρικό διακόπτη στάθµης τύπου πλωτήρα µε 

οπτική ένδειξη της χαµηλής στάθµης του καυσίµου. 

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι συναρµολογηµένες επάνω σε κοινή βάση 

στηρίξεως που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασµικά ελατήρια.  

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοµατισµού του ζεύγους θα είναι  µεταλλικός,  ενσωµατωµένος  σε 

αυτό και θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα αυτοµατισµού και προστασίας. 

Η εκκίνηση του ζεύγους θα γίνεται αυτόµατα χωρίς φορτίο, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης  

του δικτύου διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα προκαθορισµένο (ρυθµιζόµενο) όριο.  Η 

παραλαβή των επιθυµητών φορτίων θα γίνεται επίσης  αυτόµατα  κατόπιν  εντολής  του 

κεντρικού συστήµατος αυτοµατισµού, κατά τρόπο ώστε τα φορτία να είναι πάντα εντός των 

ορίων ισχύος του Η/Ζ. Η µεταγωγή του φορτίου γίνεται µε κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη 

τριών θέσεων (∆ΕΗ - ΕΚΤΟΣ - Η/Ζ), ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης 

µε τοπικό χειρισµό. 

Ο µεταγωγικός διακόπτης θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς διακόπτες ισχύος µε 

ηλεκτροκινητήρες, µε µηχανική και ηλεκτρική µανδάλωση (interlocking), ώστε να αποκλείεται  

το ταυτόχρονο κλείσιµο και των δύο. Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι εναλλασσοµένου 

ρεύµατος 400 V – 50 Hz κατάλληλης ονοµαστικής εντάσεως µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Κατηγορία λειτουργίας AC 1. 

 Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec. 

 ∆ιάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισµοί. 

 Μέγιστη συχνότητα χειρισµών: τουλάχιστον 20 χειρισµοί ανά ώρα. 
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 Στιγµιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής 

 
Η διαδικασία µεταγωγής (άνοιγµα διακόπτη – µεταγωγή φορτίου) θα γίνεται µε ρυθµιζόµενη 

χρονική καθυστέρηση για το άνοιγµα του διακόπτη, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες  

αποζεύξεις στις περιπτώσεις στιγµιαίων διακυµάνσεων της τάσης. Στην περίπτωση που η τάση 

του δικτύου της ∆ΕΗ αποκατασταθεί εντός του προκαθορισµένου χρόνου, τότε η εντολή 

ανοίγµατος του διακόπτη µεταγωγής του φορτίου θα ακυρώνεται όχι όµως και η εντολή 

εκκινήσεως του ζεύγους, το οποίο θα εκκινεί κανονικά και θα λειτουργεί για λίγα λεπτά πριν  

σταµατήσει. 

Η µεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν µπορεί να γίνει προτού αυτό ξεκινήσει και αναπτύξει  

µία προκαθορισµένη τάση που θα µπορεί να ρυθµιστεί κατά βούληση.  

Η επαναφορά του φορτίου στη θέση  κανονικής  τροφοδοτήσεως  θα  γίνεται  όταν 

αποκατασταθεί η τάση του δικτύου σε µία προκαθορισµένη τιµή. Η διαδικασία µεταγωγής θα 

γίνεται µε ρυθµιζόµενη καθυστέρηση. Μετά την µεταγωγή του φορτίου στη θέση κανονικής 

τροφοδοτήσεως το ζεύγος θα συνεχίζει τη λειτουργία του για λίγα ακόµη λεπτά. 

 

Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια  κατάλληλης  συσκευής  που  θα 

δίνει µέχρι τρεις  το  πολύ διαδοχικές  εντολές εκκινήσεως. Ο  αυτοµατισµός θα πρέπει να δίνει  

τη δυνατότητα κράτησης του πετρελαιοκινητήρα στις παρακάτω περιπτώσεις  σφαλµάτων: 

 αποτυχία εκκινήσεως (µετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες) 

 χαµηλή πίεση λαδιού 

 υπερβολική ταχύτητα περιστροφής 

 υψηλή θερµοκρασία νερού 

Το κράτηµα της µηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείει οποιαδήποτε νέα εντολή 

εκκινήσεως εάν δεν εντοπισθεί προηγουµένως η βλάβη και θα συνοδεύεται από κατάλληλη 

οπτική και ηχητική σήµανση. 

Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου κρατήµατος του 

πετρελαιοκινητήρα από τον πίνακα, κατά την  αυτόµατη  λειτουργία,  µε  ταυτόχρονο  

αποκλεισµό εντολής νέας εκκινήσεως. 

Όλα τα όργανα, συσκευές και εξαρτήµατα αυτοµατισµού που έχουν περιγραφεί θα 

περιλαµβάνονται στον ηλεκτρικό πίνακα του ζεύγους. Επιπλέον, θα είναι εφοδιασµένος µε 

βολτόµετρο και µεταγωγικό διακόπτη, τρία αµπερόµετρα, συχνόµετρο, µετρητή στιγµιαίας 

κατανάλωσης ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες σφαλµάτων (χαµηλή τάση µπαταριών, χαµηλή 

θερµοκρασία ή στάθµη καυσίµου, θέση διακοπτών µεταγωγής φορτίου, κλπ) µε  διάταξη  

ελέγχου της καλής καταστάσεως τους. 

 

24.3. Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα και στις 

επιµέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή.  Για  τον  σκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην  προσφορά  του  τις  υπηρεσίες  του  

κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση  και την  θέση  

του εξοπλισµού σε αποδοτική λειτουργία. 

 

24.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του  Έργου,  θα  γίνεται  ανά  

τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, η 

εγκατάσταση, ο πίνακας αυτόµατης µεταγωγής, οι ρυθµίσεις – επιθεωρήσεις – δοκιµές και ότι 

άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. 
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25. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ο∆ΕΥΣΕΩΣ 

 
25.1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις (ισχυρών και ασθενών 

ρευµάτων) που πραγµατοποιούνται στο έργο. 

 

25.2. Υλικά 

40.2.1 .Γενικά 

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 0271 Καλώδια µε µόνωση PVC, (Y). 

 VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

 VDE 0273 Καλώδια µε µόνωση ∆ικτυωµένο 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 

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα  υποβάλει  στην 

Υπηρεσία προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου παραγωγής των καλωδίων 

(ανάλογα τον τύπο καλωδίων και σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ). 

Η εκλογή των καλωδίων και των συντελεστών αποµειώσεως θα βασισθούν στα ακόλουθα:  

 Θερµοκρασία εδάφους. 

 Θερµική αγωγιµότητα εδάφους. 

 Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαµηλής τάσεως 0,6 m. 

 Οµαδοποίηση καλωδίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και 

της ∆ΕΗ. 

 Εναέρια τοποθέτηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της 

∆ΕΗ. 

 Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει µε επάρκεια  τις  συνθήκες  µεγίστου 

φόρτου λειτουργίας και βραχυκυκλώµατος καθώς και τις κλιµατικές και  λοιπές 

συνθήκες του τόπου του έργου. 

 

40.2.2 .Καλώδια χαµηλής τάσης 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν χάλκινους µονόκλωνους ή  πολύκλωνους  

αγωγούς µέσα σε θερµοπλαστική µόνωση από PVC ή δικτυωµένο πολυαιθυλένιο XLPE και 

εξωτερικό µανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο IEC 60502-2. 

Οι τύποι των καλωδίων θα είναι: 

 Για το  φωτισµό  J1VV-U  (µονόκλωνα),  ονοµαστικής  τάσεως  600/1000 V  και 

κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

 Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισµού J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονοµαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

 Για τις παροχές των πινάκων κίνησης J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονοµαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843 

 Για την τροφοδοσία των υποβρύχιων αντλιών και αναδευτήρων τα καλώδια θα είναι 

J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), ονοµαστικής τάσεως 600/1000 V και 

κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 

ονοµαστική διατοµή 2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών 

σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν  ελάχιστη  ονοµαστική  διατοµή  1,5 mm2.  Η  διατοµή 

του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  



ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ σελ. 51 
 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο οποίος θα 

είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε θερµοπλαστική µόνωση 

(PVC),  πράσινου/κίτρινου  χρώµατος,  µε  διατοµή  καθορισµένη  σύµφωνα  µε  το   πρότυπο 

IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιµοποίηση του χαλύβδινου οπλισµού των 

καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως 

µοναδικών µέσων γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά. 

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάµεση σύνδεση (µάτισµα) δεν επιτρέπεται. 

Η τοποθέτηση  των καλωδίων µέσα σε  σωληνώσεις  ή  εναέρια κανάλια, θα είναι σύµφωνη µε  

τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί 

των καλωδίων µπορούν να είναι µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4 mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι 

από 6 mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού συστήµατος 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση τάσης 

 
1 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
κινητήρων 

Κινητήρας που λειτουργεί στην 
ονοµαστική ισχύ 

 
5% 

 
 

2 

Στους ακροδέκτες των κινητήρων 

κατά την εκκίνηση σε 

βραχυκύκλωµα 

 

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του 

κινητήρα (σηµ. Ι) 

 
 

25% 

 
3 

Στις µπάρες των πινάκων 

τροφοδοσίας των κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του 

πιο µεγάλου κινητήρα (σηµ. ΙΙ) 
 

15% 

 
4 

Στα καλώδια τροφοδοσίας των 

πινάκων φωτισµού 

 
Με µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο 

 
1% 

 

5 
Στα καλώδια τροφοδοσίας των 
φωτιστικών σωµάτων 

  

2% 

 
Σηµ. Ι α. Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες  των  κινητήρων κατά  τη διάρκεια της εκκίνησης θα  

είναι τέτοια που να εγγυάται µία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για µέγιστο 

φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η µέγιστη τιµή των 25% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις 

µπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο Γενικό Πίνακα Χαµηλής 

Τάσης µέχρι την κατανάλωση. 

γ. Για κινητήρες µέσης τάσης, η αναγκαία τάση στους ακροδέκτες κατά την εκκίνηση θα είναι 

γενικά µεγαλύτερη από 75% της τάσης παροχής και έτσι οι συνθήκες εκκίνησης θα είναι 

αντικείµενο επαλήθευσης κατά περίπτωση. Θα ικανοποιείται όµως παντού η συνθήκη του  

προηγούµενου σηµείου (α) αυτής της σηµείωσης. 

Σηµ. ΙΙ Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την λειτουργία των 

κινητήρων που είναι ήδη αναµµένοι και να επιτρέπει το κλείσιµο των επαφών των κινητήρων. 

 
Για τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόµενων συγκροτηµάτων θα 

χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε µήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί 

συνδέσεως του κινητήρα µέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του ανοίγµατος 

επισκέψεως του υγρού θαλάµου. Τα εύκαµπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους, 

χάλκινους αγωγούς 450 V / 750 V µονωµένους µε ελαστικό µανδύα µε εύκαµπτη µόνωση από 

ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 

Τα εύκαµπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι υπολογισµένα ώστε να δέχονται όλο το 

ρεύµα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες 

θερµοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισµού νερού και 

τροπικά κλίµατα. Τα παρεµβύσµατα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει  να  είναι  τελείως  

στεγανά. 

Το σώµα των συζευκτήρων θα είναι από αλουµίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην 

διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασµένο µε κρίκους για να κλειδώνει µε λουκέτο ώστε να 

αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέµβασης από αναρµόδια άτοµα, βανδαλισµού κτλ.  

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι 

από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες 

ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύµατος / προστασίας της αντλίας κατά 

την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, µε υδατοστεγή παρεµβύσµατα για τα καλώδια 

ρεύµατος / προστασίας της αντλίας. 
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40.2.3 .Καλώδια οργάνων και ελέγχου 

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώµατα ελέγχου θα 

είναι πολύκλωνα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά VDE 0271 ονοµαστικής 

διατοµής 1,5 mm2 µε αριθµηµένους κλώνους για σήµανση αναγνώρισης σε όλο το µήκος τους. 

Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι µε τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σηµεία 

διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει 

διπλούς δακτυλίους σηµάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθµησης θα σηµειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό 

διάγραµµα της εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της οµάδας 

καλωδίων οργάνων και ελέγχου µιας µονάδος του εξοπλισµού, τα κυτία αυτά θα  είναι  

κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο  

σειρές ακροδεκτών τύπου κώς. 

 

40.2.4 .Καλώδια µεταφοράς δεδοµένων 

Για τη µεταφορά των δεδοµένων θα χρησιµοποιηθούν καλώδια  µε  χάλκινους  αγωγούς 

χάλκινους αγωγούς µονόκλωνους ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων: 

 LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του µεταφεροµένου σήµατος. 

 UTP-FTP κατ’ ελάχιστον CATEGORY 5 σε εφαρµογές που δεν αναµένονται 

ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές στη µετάδοση των δεδοµένων. 

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές VDE 

0812 και 0814 και έχει ως ακολούθως: 

 Αγωγοί: Λεπτοπολύκλωνα συρµατίδια χαλκού (VDE 0295 class 5) 

 Μόνωση αγωγών: Από PVC µε κωδικοποίηση χρωµατισµών κατά DIN 47100 χωρίς 

επανάληψη χρωµάτων 

 Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη 

 Θωράκιση: Πλέγµα επικασσιτερωµένου χαλκού µε κάλυψη >90% 

 Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρί, βραδύκαυστο κατά IEC 332.1 

 Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V) 

 Περιοχή θερµοκρασιών: -30 C έως 80 C 

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να  είναι  σύµφωνη  µε  τις  προδιαγραφές  

ISO/IEC DIS 11801 Class D, TIA/EIA 568A και TSB 36 και έχει ως ακολούθως: 

 Αγωγοί: Μονόκλωνα συρµατίδια καθαρού χαλκού διαµέτρου 0,5 mm (24 ΑWG) 

 Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) µε κωδικοποίηση χρωµατισµών 

 Συνεστραµµένοι αγωγοί: σε ζεύγη µε πολύ µικρό βήµα στρέψης. 

 Θωράκιση (FTP µόνο): Φύλλο αλουµινίου µε συνθετική επικάλυψη και αγωγός 

συνέχειας από επικασσιτερωµένο χαλκό. 

 Εξωτερικός µανδύας: PVC χρώµατος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1 

 Περιοχή θερµοκρασιών: -   

Τα καλώδια θα είναι συνεστραµµένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz 

χωρητικότητας  46 pF/m,  σύνθετης  αντίστασης  100 Ω   15 Ω  µε  απόσβεση  21,98 dB/100 m 

στα 100 MHz. 

 
 

25.3. Εκτέλεση εργασιών 

 
40.3.1 .Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων 

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τους 

κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα 

εφαρµοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες των καλωδίων από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα µηχανήµατα που οδεύουν σε 

δοµικά στοιχεία θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς µονωτική  επένδυση,  µε  

διάµετρο και πάχος τοιχωµάτων σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Όταν µία µονάδα του εξοπλισµού εξυπηρετείται από περισσότερα  του  ενός  καλώδια,  θα  

πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από µία κοινή 

κατεύθυνση και ο τερµατισµός τους µε κανονική σειρά και συµµετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήµανση µε τον αριθµό του ο οποίος  
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αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο  

µέγεθος και µορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία µετά από πρόταση του Αναδόχου και θα είναι 

στερεωµένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από 

υπόγεια κανάλια, οικοδοµικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση  αφανούς  τοποθέτησης 

όπου απαιτείται να σηµειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση 

πινακίδων στερεωµένων µε κόλλα απαγορεύεται. 

Τα σηµεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδοµικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως  

πινάκων θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο  ελαστοµερές  

υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό στρώµα αδιάβροχης αποξειδικής ρητίνης πάχους  όχι 

µικρότερου των 40 mm ή ελαφράς τσιµεντοκονίας κατά περίπτωση.  Η εργασία  αυτή  θα γίνει  

και για κάθε εφεδρικό άνοιγµα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος  και  για  την  προσωρινή 

στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου από οικοδοµικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του  

σταδίου κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι κατακλύσεως. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται  ιδιαίτερη προσοχή  

ώστε να µην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου. 

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η 

σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθµοί των φάσεων και τα χρώµατα των αγωγών θα  

διατηρούνται σε όλη την εγκατάσταση. 

 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα ταυτίζονται µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 1η Φάση L1 

 2η Φάση L2 

 3η Φάση L3 

 Ουδέτερος N ή µπλε αγωγός 

 Γείωση πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

 
Τα µονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης:  

 Φάση Καφέ 

 Ουδέτερος Μπλε 

 ΓείωσηΠράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

 
Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερµατίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους 

δακτυλίους µε χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωµα” µε  

τα χέρια ή πένσα. 

 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατοµή, το µήκος και η µόνωση και θα ελεγχθούν 

από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 

Τα άκρα των καλωδίων θα στεγανώνονται κατάλληλα, όταν τα καλώδια βρίσκονται στα 

στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν αποκόπτεται ένα κοµµάτι από το 

καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρµα του καλωδίου που αποµένει θα  στεγανώνεται  

αµέσως. 

Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να υπερβούν τις  προδιαγραφόµενες 

τιµές του  κατασκευαστή,  και  σε  περίπτωση  ελλείψεως  αυτής,  δεν  πρέπει  να  ξεπερνούν  τα  

6 kg/mm2  διατοµής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα γίνονται ή µε το χέρι, ή µηχανοκίνητα µε   

την προϋπόθεση όµως ότι διατίθεται όργανο ελέγχου της έλξης. 

Όλα τα  µήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται αµέσως  

στις προβλεπόµενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αµέσως τα άκρα των. 

Προκειµένου να κοπεί ένα τµήµα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα τοποθετείται σε 

κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και  να  αποφεύγονται  

στροφές και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόµενο µήκος καλωδίου είναι µεγάλο θα 

χρησιµοποιούνται κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση των καλωδίων θα 

είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά σχέδια. 

Επέκταση των καλωδίων (µάτισµα) µέσω κατάλληλων µουφών  δεν  επιτρέπεται  παρά  µόνο  

στις περιπτώσεις που το µήκος της γραµµής είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο µήκος του 

καλωδίου ενός στροφείου και αφού ενηµερωθεί η Υπηρεσία. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόµενη µηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα φέρουν 

δακτυλίους µε τα χαρακτηριστικά σύµβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση κάθε  

µηχανής. 

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρµα των 

καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούµενο τµήµα και ο εκτιθέµενος αγωγός ή  
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οπλισµός θα καλύπτεται επαρκώς µε κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο.  

Τα καλώδια µε µόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω µηχανικών 

στυπιοθλιπτών σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι 

ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων µε οπλισµό από ταινία αλουµινίου, όπου οι 

στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουµίνιο. Οι στυπιοθλίπτες  θα  εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση  

των καλωδίων µέσω του µεταλλικού οπλισµού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη 

σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, µε ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και 

κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα µέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσµατικά το µεταξύ 

επενδύσεων του καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο. 

 

40.3.2 .Κουτιά διακλάδωσης 

Τα κουτιά  θα  είναι  διαστάσεων  62 mm  x 62 mm,  82 mm x 82 mm,  91  mm  x  91 mm  και 

100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55. 

Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα πάχους 3  mm  

γαλβανισµένα ή από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα ή 

ορθογώνια, κατάλληλα για σύνδεση µε χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα 

είναι επαρκείς για την άνετη σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητα 

τσακίσµατα. 

 

40.3.3 .Εσχάρες καλωδίων 

Για την όδευση των καλωδίων εντός των αντλιοστασίων, θα χρησιµοποιηθούν  εσχάρες 

καλωδίων, βαρέως τύπου, από λαµαρίνα ανοξείδωτου χάλυβα  (INOX).  Οι εσχάρες καλωδίων,  

θα είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και  Σκάλες 

Καλωδίων". 

 

 

40.3.4 .Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων 

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαµπτες, πρέπει  να  γίνουν 

σύµφωνα µε τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 60023, ΙΕC 60614. 

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισµένοι εν θερµώ 

(εντός και εκτός) µέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες 

και θα εγκαθίστανται µε πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτηµάτων όπως στις υδραυλικές συνδέσεις.  

Θα είναι σύµφωνοι µε το ΙΕC 60423, µε ελάχιστο πάχος τοιχωµάτων 1,5 mm. Κουρµπάρισµα 

των σωλήνων επιτρέπεται µόνον µέσω καταλλήλου κουρµπαδόρου για γωνίες άνω των 90 . Οι 

γωνίες  90  θα  γίνονται  µε  έτοιµες  καµπύλες.  Η  σύνδεσή  τους  µε  τα  κουτιά  διακλάδωσης  θα 

γίνεται στεγανά µε περικόχλια µέσα – έξω. ∆εν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών 

διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης. 

Οι ευθύγραµµοι πλαστικοί σωλήνες για εµφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι για 

εµφανή εγκατάσταση σύµφωνα µε τα διεθνή  πρότυπα IEC και  τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 

και 799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε 

υπεριώδη ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτηµάτων όπως καµπύλες, 

µούφες, κολάρα, ρακόρ κτλ. 

Η πληρότητα των σωλήνων δεν  πρέπει  να υπερβαίνει το 40%.  ∆εν θα  γίνονται  δεκτές  άνω  

των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάµεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο. 

Οι χαλυβδοσωλήνες σπιράλ θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση µηχανηµάτων  

και οργάνων µε τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα είναι ανοξείδωτοι, 

επενδεδυµένοι µε µανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα 

σύνδεσης. 

Οι διάµετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν  µε  βάση  τον  αριθµό  των 

καλωδίων που πρόκειται να διέλθουν µέσα απ’ αυτές, σύµφωνα µε  τις  απαιτήσεις  του  

προτύπου IEC 60364, ή όπως απαιτηθεί για κάποια συγκεκριµένη θέση, σε καµία όµως 

περίπτωση δεν θα υπάρξει διάµετρος σωλήνα µικρότερη από 20 mm. 

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον 

εξαερισµό και την αποστράγγιση τους. Οι καµπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. 

Κυτία διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σηµεία. 

Ολόκληρο το σύστηµα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί µε επιµέλεια και θα 

αποµακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων  

µέσα από αυτό. 

Στα σηµεία που οι σωλήνες συνδέονται µε κουτιά διακοπτών, θα  φέρουν  ειδική  

κοχλιοτοµηµένη υποδοχή, η οποία όταν σφιχθεί  θα  είναι  πρόσωπο µε  την εξωτερική παρειά 

του κουτιού. Οι σωλήνες θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί µε τη βοήθεια ενός 
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µπρούτζινου, εσωτερικώς κοχλιοτοµηµένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται  από  το  

εσωτερικό του κουτιού επάνω στην κοχλιοτοµηµένη υποδοχή της  σωληνώσεως. Η στερέωση  

των σωλήνων επάνω στο κουτί µε χρήση κοχλιοτοµηµένων  δακτυλίων  απ’  ευθείας  χωρίς 

χρήση της κοχλιοτοµηµένης υποδοχής επιτρέπεται. 

Όλα τα εκτεθειµένα στον αέρα τµήµατα των σπειρωµάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισµα 

µετά την εγκατάστασή των. 

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:  

 
Πίνακας 4: ∆ιαστήµατα επίτοιχων σωληνώσεων 

Α/Α ∆ιάµετρος [mm] ∆ιάστηµα [m] 

1 20 2,50 

2 25 2,00 

3 30 1,20 

 
Στα σηµεία καµπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσµατικά σε απόσταση  

225 mm εκατέρωθεν της καµπύλης. Στα σηµεία  συνδέσεων  ή  απότοµων  αλλαγών  

κατεύθυνσης και σε πρόσθετα σηµεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα 

σταθερά ή αφαιρετά κουτιά συνδέσεως. Σε µεγάλου µήκους γραµµές θα τοποθετηθούν  

χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά µε θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των 

καλωδίων. Οι εγκιβωτισµένες στα δάπεδα σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς  ενδιάµεσα  

κουτιά συνδέσεως, θαµµένα στο δάπεδο. Αν απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από 

οπλισµένο σκυρόδεµα µε χαλύβδινο κάλυµµα. 

Στα σηµεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρµούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κουτιά 

σύνδεσης, που θα µπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά θα 

φέρουν εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως µέσω των οποίων θα συνδέονται προς το σύστηµα 

γειώσεως µε καταλλήλου διατοµής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι 

οποίες εγκιβωτίζονται σε µπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το µπετόν µε 

κατάλληλες ορειχάλκινες τάπες. 

Σε εξωτερικές σωληνώσεις και γενικά όπου προβλέπεται από τις Προδιαγραφές  θα  

τοποθετηθούν στεγανά κουτιά συνδέσεων. 

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να  επιτρέπει  την  

εύκολη αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεµβάσεις στα οικοδοµικά  

στοιχεία και µερεµέτια. 

Στις σωληνώσεις προστασίας µονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωµάτων, ρευµατοδοτών, 

διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων. 

Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα πληρούν  

τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 Οι σωλήνες θα είναι από HDPE µε κατάλληλες συνδέσεις. 

 Θα χρησιµοποιηθούν µόνο ευθύγραµµα τµήµατα σωλήνων και οι  αλλαγές 

κατευθύνσεως θα γίνονται µε φρεάτια, µε µόνη εξαίρεση τις καµπύλες 90° για την 

είσοδο σε  κτίρια.  Όπου χρησιµοποιούνται τέτοιες  καµπύλες, η ακτίνα καµπυλότητας  

θα είναι 800 mm για σωλήνες διαµέτρου 100 mm και 1.000  mm  για  σωλήνες  

διαµέτρου 150 mm και 200 mm. 

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως µε κατάλληλα  

µέσα τους σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν  κατάλληλα  για  να  αποφευχθεί  η  

είσοδος υγρασίας, ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων. 

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση µιας κατανάλωσης απαιτεί µη σταθερή σύνδεση 

(κινητήρες κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο µεταξύ του πέρατος της σταθερής 

σωλήνωσης και του κιβωτίου συνδέσεως τµήµα του µε εύκαµπτο προστατευτικό σωλήνα  από 

PVC ή εύκαµπτο χαλυβδοσωλήνα επενδεδυµένο εσωτερικά µε PVC. 

Η σύνδεση του εύκαµπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα 

πραγµατοποιηθεί µέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτηµάτων προσαρµογής. Το µήκος 

της εύκαµπτης  σωλήνωσης, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 400 mm.   

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούµενης κατανάλωσης θα συνδέεται µέσω ξεχωριστού 

αγωγού γειώσεως µε τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η 

χρησιµοποίηση του εύκαµπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως. 

 

40.3.5.Oικοδοµικές εργασίες 

Ο Ανάδοχος θα σηµειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώµατα που απαιτούνται για την 

εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι 

διανοίξεις και επαναπληρώσεις µε µπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και  των 
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σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαιτούµενες οικοδοµικές εργασίες,  

π.χ. σκαψίµατα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την στερέωση 

των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων  προστασίας  των  καλωδίων  κατά  τρόπο  

που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδοµικού µέρους του έργου. 

 
 

40.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των καλωδίων του έργου θα γίνεται ανά µέτρο µήκους 

εγκατεστηµένου καλωδίου, σύµφωνα µε τα άρθρα Τιµολογίου. 

Οι αγωγοί όδευσης των καλωδίων επιµετρούνται ανά µέτρο µήκους εγκατεστηµένου σωλήνα, 

σύµφωνα µε τα άρθρα Τιµολογίου. Στην  τιµή  συµπεριλαµβάνεται  η  προµήθεια, η µεταφορά 

και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του Έργου, η στήριξη  των  αγωγών,  τα  ειδικά  τεµάχια  

(γωνιές, ταύ κλπ.) καθώς και λοιπά υλικά και µικροϋλικα. 

Οι υπόλοιπες εργασίες και υλικά της ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης,  όπως  κουτιά  

διακλάδωσης, διακόπτες φωτισµού, ρευµατοδότες, και ότι άλλο χρειάζεται  για την  παράδοση 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Έργου σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία, 

επιµετρούνται και πληρώνονται ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε το 

αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. 

 

 

26. ΓΕΙΩΣΕΙΣ 

 
26.1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των ηλεκτρικών πινάκων κτλ. εξοπλισµού 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την 

προστασία ατόµων που έρχονται σε άµεση ή έµµεση επαφή µε αυτές και ειδικότερα 

περιλαµβάνει: 

 Τη θεµελιακή γείωση των αντλιοστασίων 

 Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των έργων 

 Τις γειώσεις των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων. 

 

26.2. Υλικά 

41.2.1 .Θεµελιακή γείωση 

Η εκλογή των υλικών γίνεται µε βάση την προστασία της θεµελιακής γείωσης  έναντι 

διαβρώσεως και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεµελιακής γείωσης πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη (St/tZn) κατά ΕΛΟΤ EN 50164-2 

ελάχιστης διατοµής 30 mm x 3,5 mm. Χαλύβδινα θερµά επιψευδαργυρωµένα  πρέπει  να  είναι 

και όλα τα ειδικά τεµάχια κατασκευής της θεµελιακής γείωσης, ήτοι: 

- οι ορθοστάτες ή στηρίγµατα ταινίας 

- οι σύνδεσµοι διακλαδώσεων ή κατά µήκος συνδέσεων 

- οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και 

- οι συνδετήρες ταινίας και οπλισµού θεµελίων. 

 

41.2.2 .Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι γυµνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γειώσεων µε αγωγιµότητα  

98% σε σχέση µε τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι µεµονωµένοι αγωγοί της αυτής  

µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος. 

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως µε τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου 

ασφαλείας και κατασκευασµένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους 

γειώσεως. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  η διατοµή των αγωγών γείωσης, εφ’  όσον οι αγωγοί  

του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατοµής. Εάν οι 

αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 ως 35 mm2, ο  αγωγός  γείωσης  θα  είναι  16 mm2, 

ενώ, για διατοµές αγωγών κυκλωµάτων µεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει 

διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος.  

Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (µπλεντάζ) θα χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η µεταλλική 
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συνέχεια των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών  κατασκευών,  των  εσχαρών  κτλ.  και  

στις συνδέσεις µεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που 

υπόκεινται σε κραδασµούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυµνό κασσιτερωµένο 

χαλκό, επίπεδη, πολύ εύκαµπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγµατοποιούνται εξ’ 

ολοκλήρου στον αέρα και το µήκος πρέπει να κυµαίνεται από 50 cm έως 20 cm. 

Ο αγωγός γείωσης, κατά τη διέλευση των δοµικών στοιχείων του  έργου  καθώς  και  τις  

υπαίθριες µεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώµατα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατοµής 25 mm2. 

 

41.2.3 .Ηλεκτρόδια γείωσης 

Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόµορφα διαµέτρου 17 mm και µήκους 2,5 m κατ’ 

ελάχιστο, από πυρήνα συµπαγούς χάλυβα µε ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώµατος χαλκού 

πάχους 250 µm, συγκολληµένου στον πυρήνα (όχι περαστού) µε τρόπο ώστε να προκύπτει 

µοριακή συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόµενο µεταξύ χαλκού και 

χάλυβα ή την ολίσθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο.  Η  κεφαλή του ηλεκτροδίου 

θα είναι κωνική για την εύκολη εισαγωγή του περιλαίµιου γείωσης. Η άλλη άκρη του 

ηλεκτροδίου θα είναι αιχµηρή για την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα 

φέρουν κοχλιοτόµηση ¾ in W για τη δυνατότητα επιµήκυνσής τους µε κοχλιωτή ορειχάλκινη 

µούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται από χάλκινο περιλαίµιο τύπου  σύσφιξης  µε 

τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης σε αυτό. 

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιµα, δηλαδή το µήκος τους θα µπορεί να επαυξάνεται µε 

κοχλίωση πρόσθετου τµήµατος όµοιου ηλεκτροδίου µήκους 2,5 m ορειχάλκινου συνδέσµου µε 

εσωτερικό σπείρωµα ¾ in W. 

 

41.2.4 .Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα 

εµφυτεύονται στο έδαφος σε σχήµα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι αγωγοί συνδέσεως 

των ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυµνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. 

Οι µεταλλικές πλάκες γειώσεως χρησιµοποιούνται κυρίως στα τέρµατα των γραµµών δικτύων 

οδικού φωτισµού. Τα υλικά των γειώσεων αυτών αναφέρονται στην σχετική προδιαγραφή.  

 

26.3. Εκτέλεση Εργασιών 

 
41.3.1 .Θεµελιακή γείωση 

Η θεµελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόµενων κτιρίων, υπό  

µορφή κλειστού δακτυλίου στην περίµετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της  θεµελιακής 

γειώσεως γίνεται σύµφωνα µε το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185 (ΦΕΚ 1525/31-12-73). 

Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η µεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι 

κάθετη προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται µε ειδικά στηρίγµατα 

(ορθοστάτες) που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται 

στρώµα σκυροδέµατος (µπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει µηδενική  

διάβρωση, µηχανική αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως. 

Όσον αφορά τις συνδέσεις µεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται  

µε ειδικά τεµάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιµη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής 

πρέπει εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέµατος να γεφυρωθούν τα τµήµατα της θεµελιακής 

γείωσης µε κατάλληλα διαστολικά ελάσµατα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιµη 

συνέχεια. Οι διακλαδώσεις ή κατά µήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται µε µηχανικό 

σύνδεσµο (σφικτήρα). 

 

Απαγωγοί γείωσης 

Σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό των χώρων κάθε κτιρίου θα 

κατασκευασθούν συγκεντρωτικοί απαγωγοί γειώσεων (υποδοχή  γειώσεων).  Για  τη  σύνδεση  

του εξισωτή δυναµικού µε τη θεµελιακή γείωση πρέπει να εγκατασταθεί ένας συγκεντρωτικός 

απαγωγός γείωσης µεταξύ τους που θα βρίσκεται στο χώρο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 

(γενικός πίνακας χαµηλής τάσεως) του κτιρίου. 

Αυτός ο συγκεντρωτικός απαγωγός γείωσης  πρέπει  να  εξέρχεται  στον τοίχο του υπογείου και 

σε ύψος 50 cm από το δάπεδο και να έχει µήκος κατ’ ελάχιστον 1,50 m. Ο εν λόγω απαγωγός     

θα επεκτείνεται από το σηµείο εξόδου του στον τοίχο, επίτοιχα, στερεούµενος µε ειδικά 

στηρίγµατα, µέχρι τον αντίστοιχο χώρο όπου υπάρχει ισοδυναµικός ζυγός. 

Με τη θεµελιακή γείωση πρέπει να συνδέονται σταθερά και αγώγιµα όλα τα µεταλλικά µέρη 

του κτιρίου. Οι γειώσεις των εγκαταστάσεων συνδέονται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο. 
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Έλεγχος – Μέτρησητης θεµελιακής γείωσης 

Υπεύθυνος για τη σωστή κατασκευή της θεµελιακής γείωσης είναι  ο  εγκαταστάτης 

ηλεκτρολόγος του Αναδόχου και υπεύθυνος για τη µέτρηση και τη  σωστή  λειτουργία αυτής  

είναι ο επιτόπου του έργου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός αυτού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης της θεµελιακής γείωσης  είναι  η  δυνατότητα  

επιθεώρησης και ελέγχου (µέτρησης) αυτής, όταν απαιτηθεί. Η ύπαρξη µόνο της τερµατικής 

ταινίας συνδέσεως δεν πιστοποιεί και την ύπαρξη της θεµελιακής γείωσης και συνακόλουθα τη 

σωστή λειτουργία αυτής. 

Για να γίνει η µέτρηση της θεµελιακής γείωσης πρέπει να αποσυνδεθεί από τον εξισωτή 

δυναµικού. Κατά τη µέτρηση πρέπει να προσεχθεί ότι η τάση στον γειωτή δεν πρέπει να είναι  

µεγαλύτερη από την επιτρεπτή τάση επαφής (50 V AC ή 250 V  AC).  Η  µέτρηση  της 

αντίστασης γείωσης γίνεται µε ένα γειώµετρο. Ανάλογα µε την αντίσταση γείωσης που  θα 

µετρηθεί διακρίνονται δύο περιπτώσεις. 

 Αντίσταση γείωσης Ro < 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση στη θεµελιακή γείωση του 

κτιρίου µπορεί να συνδεθεί και ο ουδέτερος της εγκατάστασης χαµηλής τάσης, 

ανεξάρτητα αν εφαρµόζεται σαν µέθοδος προστασίας από τάσεις επαφής η 

ουδετέρωση ή η άµεση γείωση. 

 Αντίσταση γείωσης Ro > 1Ω: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει διαχωρισµός     

της γείωσης µεταλλικών µερών και ουδέτερου της χαµηλής τάσης. 

Όλες οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεις που θα πραγµατοποιηθούν θα καταγραφούν στο 

Πρωτόκολλο ∆οκιµών Γειώσεων και θα συνυπογραφούν από την Υπηρεσία  και τον Ανάδοχο.   

Το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής. 

 

41.3.2 .Γείωση προστασίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Οι συνδέσεις µεταξύ των γυµνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας  και  θα  γίνονται  ή  µε 

θερµή συγκόλληση ή µε ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση µεταξύ  

αγωγών επιλεγεί  η µέθοδος  µε  θερµή συγκόλληση, αυτή πραγµατοποιείται µε την τήξη των  

υπό σύνδεση αγωγών σε µία ενιαία µάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών µε 

λιωµένο µέταλλο. Για να γίνει η σύνδεση, χρησιµοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη 

µέσα στο οποίο γίνεται η εξώθερµη αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει  ικανότητα 

διέλευσης ρεύµατος µεγαλύτερου από το επιτρεπόµενο να διέλθει  από τον  αγωγό. Η σύνδεση 

δεν µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και αντέχει κάτω από τις  πιο  δυσµενείς  

συνθήκες περιβάλλοντος. 

Σε κάθε πίνακα θα “φθάνει” καλώδιο γείωσης παράλληλα µε το παροχικό καλώδιο και  θα 

υπάρχει ένα επιπλέον τρίγωνο γείωσης από το οποίο θα αναχωρεί ένα  επιπλέον  καλώδιο  

γείωσης για τον πίνακα το οποίο θα συνδέεται και αυτό µε την µπάρα γείωσης του πίνακα. 

Από τον συλλεκτήριο ζυγό γειώσεως των πεδίων Χ.Τ. αναχωρούν αγωγοί γείωσης κατάλληλης 

διατοµής προς κάθε σηµείο ρευµατοληψίας χωρίς να συνδέεται προς οποιαδήποτε άλλη 

εγκατάσταση ή σύστηµα ή τον ουδέτερο. Όλα τα µεταλλικά µέρη των τοπικών πινάκων, 

συσκευών, µηχανηµάτων, κινητήρων, φωτιστικών σωµάτων κτλ θα γειωθούν επί του  

συστήµατος αυτού. 

Η σύνδεση της εύκαµπτης πλεξίδας γείωσης (µπλεντάζ) στις πλάκες ή στα καλώδια από χαλκό 

και στους οργανισµούς ή τις συσκευές πρέπει να πραγµατοποιηθούν, σύµφωνα µε τις 

περιγραφές της παρούσας. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, πρέπει να ενωθούν µε την γείωση µε αγωγό J1VV (NYY), σύµφωνα 

µε το IEC 60502, κατάλληλης διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δοµικά στοιχεί και τις υπαίθριες µεταλλικές 

κατασκευές, θα τοποθετηθεί σε χαλυβοσωλήνα βαρέως τύπου µέχρι το φρεάτιο, όπου θα  

συνδεθεί µε το ηλεκτρόδιο γείωσης. 

 

41.3.3 .Ηλεκτρόδια γείωσης 

Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση 

χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιµη µε 

φρεάτιο ελέγχου από σκυρόδεµα διαστάσεων 300 mm x 300 mm µε χυτοσιδηρό κάλυµµα. 

Σε περίπτωση εδάφους µε υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την 

Υπηρεσία, η αγωγιµότητα του εδάφους θα βελτιωθεί µε εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου 

διαµέτρου 200mm και βάθους 400mm γύρω από κάθε  ηλεκτρόδιο  και  µε  πλήρωση  της  

τάφρου µε καρβουνόσκονη. 

Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούµενης  
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αντίστασης  γείωσης, θα επιζητηθεί µια ελάχιστη µεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς  

το διπλάσιο του ενεργού µήκους ενός µεµονωµένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιµή της 

αντιστάσεως θα µπορεί να βελτιωθεί µε την επαύξηση του µήκους ηλεκτροδίων. 

41.3.4 .Τρίγωνα γείωσης – πλάκες γείωσης 

Το άνω µέρος των ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιµο µέσα σε ειδικά 

φρεάτια. Οι αγωγοί συνδέσεως των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60 m από την 

επιφάνεια του εδάφους. Αν η διάταξη του τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούµενη 

αντίσταση τότε θα επεκταθούν σε µεγαλύτερο βάθος µε την χρησιµοποίηση και άλλων τριών 

ράβδων που θα συνδεθούν µε τις προηγούµενες ώστε το τελικό µήκος των ηλεκτροδίων 

γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη στάθµη γειώσεως τότε πρέπει να 

κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα γείωσης. 

 
 

26.4. Επιµέτρηση - Πληρωµή 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των συστηµάτων γείωσης των αντλιοστασίων, θα γίνεται ανά  

τεµάχιο εγκατεστηµένου εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο του έργου, οι 

χάλκινοι αγωγοί και ταινίες γείωσης, τα υλικά στήριξης, οι ακροδέκτες, τα ηλεκτρόδια, τα 

φρεάτια γείωσης, οι επιθεωρήσεις – δοκιµές, η συναρµολόγηση και ότι άλλο υλικό και 

µικροϋλικό απαιτηθεί για την εγκατάσταση και την παράδοση σε κανονική λειτουργία. Επίσης 

περιλαµβάνονται πιθανά πρόσθετα υλικά και εργασίες που θα απαιτηθούν εφόσον η τιµή της 

αντίστασης γείωσης είναι πάνω από τα όρια που προβλέπει ο ΕΛΟΤ HD 384, και ότι άλλο υλικό 

και µικροϋλικό απαιτηθεί. 

 

 

 

27. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

27.1. Πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

Θα είναι κατάλληλοι για πυρκαγιές τύπου A.B.C.E. θα είναι εφοδιασµένοι µε εξωτερικό 

χαλύβδινο φιαλίδιο προωθητικού CO2, αντοχής σε υδραυλική πίεση 25 bar.  Το  κυλινδρικό  

σώµα του πυροσβεστήρα θα αποτελείται από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5mm και 

αντοχής σε υδραυλική πίεση 25 bar. 

Το βεληνεκές εκτόξευσης θα είναι τουλάχιστον 3m και η διάρκεια λειτουργίας περίπου 30sec,    

το δε βάρος σκόνης 6kg. Η κατασκευή και σήµανση θα είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς και 

ξένους κανονισµούς, δηλ. την προδιαγραφή ΝΗS 10/1971 ΦΕΚ Β/264  /8-4-71  όπως  αυτή  

ισχύει σήµερα και του Αµερικάνικου κανονισµού ΝFPA 10. 

 

27.2. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα θα ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:  

 Κατασκευαστική Ικανότητα 55Β - C 

 Περιεκτικότητα 6 Κg, CΟ2 

 Πίεση Λειτουργίας 55 Bar 

 Βαλβίδα Ασφαλείας 18,5±1,5 

 Θερµοκρασία Λειτουργίας -20° - 60° 

 Χρόνος Εκτόνωσης 15 sec 

 ∆οχείο CE 

 Υλικό ∆οχείου Steel 34 Cr Mo4 

 Πίεση ∆οκιµής 250 Bar 

 Πίεση Θραύσης 530 Bar 

 Εξωτερική Βαφή RAL3000 

 Εσωτερική Επεξεργασία Kαµµία 

 ∆ιαστάσεις ∆οχείου 155 mm x 608 mm 

 Συνολικό Βάρος 19 Kg 

 

27.3. 
 

Επιµέτρηση - Πληρωµή 

 

Η επιµέτρηση και πληρωµή των πυροσβεστήρων, θα γίνεται ανά τεµάχιο εγκατεστηµένου 

εξοπλισµού, σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο Τιµολογίου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η  
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προµήθεια,  µεταφορά και φορτοεκφόρτωση στον τόπο  του έργου,  η τοποθέτηση, καθώς και    

ότι άλλο υλικό και µικροϋλικό απαιτηθεί για την παράδοση  σε  ετοιµότητα  πλήρους  

λειτουργίας. 
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