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1. Γενικοί όροι 

Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί το γενικό πλαίσιο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών για τις εργασίες που αφορούν την διεκπεραίωση του Υποέργου με τίτλο " 

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο Αιγινίου ". 

Το τεύχος αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

των Υλικών, τον τρόπο εφαρμογής τους και τους τρόπους κατασκευών που 

περιλαμβάνονται στα πλαίσια του παραπάνω έργου. 

Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελούν συμπλήρωμα και 

αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Περιγραφής. 

Οι παρόντες όροι συνιστούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των 

εργασιών και δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο από τις ευθύνες του για την ορθή εκτέλεσή 

τους σύμφωνα με την άριστη κατασκευαστική εμπειρία και πρακτική που διαθέτει. 

2. Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 2221/30-7-

2012. Για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη 

ΕΤΕΠ (π.χ. φωτιστικά), αλλά περιλαμβάνονται στο έργο όπως αυτό θα εγκριθεί να 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής, ισχύουν οι πρόσθετες Ειδικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν 

μέχρι τη σύνταξη του παρόντος. 

Η ποιότητα εργασίας και τα εφαρμοζόμενα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα 

με τις τελευταίες εκδόσεις των ισχυόντων προτύπων των χωρών της Ε.Ε., καθώς και με 

όλους τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012. Ελληνικοί νόμοι, διατάξεις και κανονισμοί που ισχύουν ή 

έχουν υποχρεωτική εφαρμογή θα τηρούνται κατά προτεραιότητα, έναντι οποιασδήποτε 

άλλης επιλογής. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. 

Πρότυπα χωρών εκτός της Ε.Ε. μπορούν να υιοθετηθούν ως εναλλακτική επιλογή υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι είναι 

ισοδύναμα, ισάξια ή και καλύτερα των κατά προτεραιότητα προτεινόμενων από την 

Μελέτη. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κωδικοί ΕΤΕΠ που αντιστοιχούν στην κάθε 

εργασίας που περιγράφει το κάθε άρθρο τιμολογίου της μελέτης, κατά την παρ. 10 της ΕΓΚ. 

26/ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356/ 4 - 10 - 2012). Λαμβάνεται επίσης υπόψη η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. 

Δ.Κ.Π. / οικ. / 1322/7-9-2016 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". 
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Στο παράρτημα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας 

παρουσιάζεται ο Πίνακας Αντιστοίχισης Άρθρων Μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. 

3. Παρατηρήσεις σχετικά με το Τιμολόγιο Μελέτης 

Σε σχετικό εδάφιο της Διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, 

και σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ορίζεται η σειρά 

ισχύος των συμβατικών τευχών. 

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 κατά σειρά στα αντίστοιχα Τεύχη 

Δημοπράτησης κατά σειρά ισχύος αυτών. 

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο κατ' αποκοπή 

τίμημα, δεν θα προσμετρούνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής 

σχετικής αναφοράς στις Προδιαγραφές. 

4. Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  

παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

5. Υλικά 

5.1 Γενικά 

i. Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 

ii. Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 

ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

iii. Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να 

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

iv. Με την δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-

2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 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 και να φέρουν την σήμανση CE. 

5.2 Δείγματα 
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Για όλες τις εργασίες ανεξαιρέτως θα απαιτηθούν δείγματα τόσο για τα κύρια όσο και για 

τα βοηθητικά υλικά. Ο χρόνος υποβολής των δειγμάτων καθορίζεται στην Συγγραφή 

Υποχρεώσεων. 

Το ίδιο απαιτείται και για τα δοκίμια (δείγματα κατασκευών), τα οποία θα κατασκευάζονται 

σε εργοταξιακές συνθήκες ή αν θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια θα ενσωματώνονται 

πλήρως στο εργοτάξιο, σε θέσεις που θα υποδεικνύει η επίβλεψη και στις δύο περιπτώσεις. 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών κατά την κρίση του να 

ζητήσει την λήψη δοκιμιών από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο έργο για εργαστηριακό 

έλεγχο προσδιορισμού αντοχών ή ιδιοσυστασίας κλπ, για την πιστοποίηση τήρησης των 

προδιαγραφών. 

6. Εκτέλεση εργασιών 

(α) Καμία εργασία δεν θα αρχίσει να υλοποιείται αν δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί 

έγκαιρα και εγγράφως από τον Ανάδοχος η Διευθύνουσα υπηρεσία και η Επίβλεψη για τον 

ακριβή χρόνο έναρξης του συγκεκριμένου σταδίου εργασιών. 

(β) Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας θα εξασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες άδειες 

από τις αρμόδιες αρχές και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 

ατυχημάτων ή ζημιών στο έργο ή στο περιβάλλον. Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας θα 

εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες συνθήκες για τη σωστή, ταχεία και άρτια εκτέλεσή 

τους (φωτισμός, αερισμός, ικριώματα, προστατευτικές κατασκευές, κλπ). 

(γ) Καμία εργασία δεν θα εκτελείται αν προηγουμένως δεν έχει εγκριθεί το προς 

ενσωμάτωση δείγμα. Οι εργασίες που αποκλίνουν από τις προδιαγραφές δεν θα γίνονται 

αποδεκτές. 

(δ) Με την αποπεράτωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται τα πλεονάζοντα και άχρηστα 

υλικά, οι βοηθητικές κατασκευές, θα καθαρίζονται οι χώροι και θα καλύπτονται οι 

τελειωμένες εργασίες για να μην υποστούν φθορές μέχρι την παράδοση του έργου. 

(ε) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, 

δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των 

αρμοδίων φορέων. 

(στ) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση 

σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις 

της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να 

παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και 

θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών 

οχλήσεων. 
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(ζ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. 

στο έδαφος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε 

περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 

Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα 

πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

7. Προμήθεια και ποιότητα υλικών 

7.1 Καμία παραγγελία προμήθειας υλικού δεν θα δίνεται αν προηγουμένως δεν έχει 

εγκριθεί το αντίστοιχο δείγμα. 

7.2 Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια οι προσκομίσεις δειγμάτων θα γίνονται 

έγκαιρα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το εργοστάσιο. Πάντως ο 

Ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούμενων 

ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά και τη μελέτη εφαρμογής είναι 

δεσμευτικά για τον Ανάδοχο. 

7.3 Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής, πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά 

ποιοτικού ελέγχου να προσκομίζονται στο εργοτάξιο συσκευασμένα όπως συνήθως 

διατίθενται στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από: 

 αντίστοιχα έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και δοκιμών 

 αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρμογής και 

 οδηγίες αποθήκευσης (τρόπος συσσώρευσης, συνθήκες αποθηκών κλπ) 

7.4 Ελαττωματικά ή αλλοιωμένα ή ληξιπρόθεσμα ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή 

παραποιημένα υλικά θα απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του 

Αναδόχου χωρίς κατ' ανάγκη την υπόδειξη ή την επέμβαση της Επίβλεψης, αλλά μετά από 

έγγραφη ενημέρωση και έγκρισή της. 

7.5 Οι ποσότητες των παραγγελιών για υλικά που έχουν ορισμένη διάρκεια ζωής 

(ημερομηνία λήξης υλικού) θα παραγγέλλονται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 

χρησιμοποίησης, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η ενσωμάτωση τους στο έργο πριν την λήξη. 

Μέχρι την χρησιμοποίησή τους, θα είναι αποθηκευμένα με τρόπο και σε συνθήκες που θα 

συμφωνούν με τις αντίστοιχες οδηγίες - υποδείξεις του κατασκευαστικού τους οίκου. 

8. Επιμέτρηση και πληρωμή 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών 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 επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 

βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και 
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πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στα παρόντα Τεύχη Δημοπράτησης, 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 Προσφοράς του Αναδόχου. 

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

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της 

παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  

Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ 

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

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες 

επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 

άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

9. Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και 

εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

κάθε εργασίας. 

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε 

περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή 

αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, 

κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη 

δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και 

βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των 

εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών 

μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών 

εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης 

και μεταφορών.  Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, 

μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, 
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εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 

μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με 

την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών 

σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους 

επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού 

των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή αλλοδαπού, 

εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, 

οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, 

των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών 

συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και 

οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η 

αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 

κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών 

εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, 

υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  

όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 

προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 

περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 

των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για 

την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου 

ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 

λειτουργίας για την κατασκευή  

Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 

προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που 

αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις 

και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα 

στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 
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Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην 

παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα 

Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται 

ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους 

"δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.). 

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη 

και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 

αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), 

οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 

απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 

απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα 

μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα 

που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 

χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και 

προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των 

συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων 

Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., 

Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), 

καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω 

εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της 

υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού 

γενικά. 

Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ 

κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις 

λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις 

και τον εξοπλισμό. 

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την 

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

Η  τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και λοιπά 

χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. 

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού 

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η 
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απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, 

εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων 

και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε 

είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων 

χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ. 

Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη 

μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης 

του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που 

τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, 

εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει 

εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή 

τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του 

Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και 

αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, 

δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή 

αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, 

η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου 

χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι 

δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των 

εργασιών. 

Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα 

τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 

βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 

περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται 

από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες 

για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη 

των οποίων  θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του έργου.  
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Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής 

με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 

εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 

συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, 

υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 

τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η 

λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των 

επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά 

την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 

αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους 

συναρμόδιους φορείς. 

Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 

επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά 

των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή 

τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα 

Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και 

για Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 

Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα 

συμβατικά τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος 

σκυροδέματος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες 

αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή 

τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ 

εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν 

γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την πληρωμή τους.  Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των 

απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής 

εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με 
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μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

10. Παραρτήματα 

Στα παρακάτω παραρτήματα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές για τις εργασίες που 

συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια του παρόντος Υποέργου. 

Παράρτημα Α - Πίνακας Αντιστοίχισης Άρθρων Μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ 

Παράρτημα Β - ΤΔ-Δ-120 Χωματουργικές Εργασίες 

Παράρτημα Γ - ΤΔ-Δ-340 Σκυροδέματα 

Παράρτημα Δ - ΤΔ-Δ-1120 

Παράρτημα Ε - ΤΔ-Δ-1140 

Παράρτημα ΣΤ - ΤΔ-Δ-1160 Υαλουργικά 

Παράρτημα Ζ - ΤΔ-Δ-1220 Εγκαταστάσεις αερισμού - θέρμανσης - κλιματισμού 

Παράρτημα Η - ΤΔ-Δ-1240 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Παράρτημα Θ - ΤΔ-Δ-1300 Αυτοματισμός κτιρίων 

Παράρτημα Ι - Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών 

Παράρτημα Κ - Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εργασιών 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ

26 04-12-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ

30 18-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ

22 24-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ

26 11-12-2014 ΔΚΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7

17 07-09-2016 ΔΚΠ/οικ./1322 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π

Αρ. Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

+

Τίτλος ΕΤΕΠ/ ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016) ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ

1

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με 

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων

Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών και παραθύρων από αλουμίνιο

Άρθρα μελέτης

N. OIK 22.45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και 

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 

κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου. 

Υποέργο 1: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κλειστό 

γυμναστήριο Αιγινίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016(ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Τίτλος ΆρθρουΚωδικός

Θέμα

Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα



2

3 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 03-08-03-00

4 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου 03-08-03-00

5
03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 03-08-07-02

6

7

8

9

10

11
02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 02-04-00-00

12

13

01-01-01-00 

01-01-02-00 

01-01-03-00 

01-01-04-00 

01-01-05-00 

01-01-07-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος, Διάστρωση 

σκυροδέματος,            Συντήρηση σκυροδέματος,          

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος,                                        

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος, Σκυροδετήσεις 

ογκωδών κατασκευών

01-01-01-00 01-01-

02-00 01-01-03-00 

01-01-04-00 01-01-

05-00 01-01-07-00

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 36 - 40 W

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8 18W με λαμπτήρες LED

Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρα LED

Σφαιρική βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη διαμ. 1/2 ins

Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 

m3/h

Δοχείο αδρανείας διπλής ενέργειας 1.000 λίτρων

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, 

ελάχιστης ισχύος 5,5 kW.

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε 

εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη

Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, 

ελάχιστης ισχύος 2,5 kW.

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, 

ελάχιστης ισχύος 4,0 kW.

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, 

ελάχιστης ισχύος 5,0 kW.

Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2''

Ν. ΑΤΗΕ 8983.1.1.1

Ν. ΑΤΗΕ 9395.1

Ν. ΑΤΗΕ 9395.2

Ν. ΑΤΗΕ 9395.3

N. ATHE 8473.02.11.2

N. ΑΤΗΕ 8605.1.3

ΑΤΗΕ 8104.1

Ν. ΑΤΗΕ 26.4

ΟΙΚ 64.49

ΟΙΚ 64.48

ΟΙΚ 64.26.02

ΟΙΚ 64.46

ΟΙΚ 20.04.01

ΟΙΚ 10.07.01

ΟΙΚ 32.02.04

Ν. ΑΤΗΕ 8431.99

Ν. ΑΤΗΕ 26.1

Ν. ΑΤΗΕ 26.2

Ν. ΑΤΗΕ 26.3

Ν. ΑΤΗΕ 8702

Ν. ΟΙΚ 65.01.01

Ν. ΟΙΚ 65.41

Ν. ΟΙΚ 76.27

Ν. ΟΙΚ 50.15.02

Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών

Κουφώματα αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενα, ηλεκτροστατικά 

βαμμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής

Θύρες αλουμινίου, μονόφυλλες ή δίφυλλες

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24 μμ (κρύσταλλο 

4 μμ, 100% αέρας 16 μμ, κρύσταλλο 4 μμ)

Εξωτερικό, σταθερό σύστημα σκίασης



26

27

28

29

30 Εξοπλισμός σήμανσης και ενημέρωσης ΑμεΑ

Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, 

κοχλιωτής συνδέσεως, διαμέτρου 1/2 ins

Τοπικός συλλέκτης ορειχάλκινος μίας εισόδου και 3 αναχωρήσεων με 

τα ανάλογα όργανα διακοπής των αναχωρήσεων (μίνι διακοπτάκια)

Βαλβίδα αντεπιστροφής από σκληρό PVC

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΑΤΗΕ 60.20.75.02

ΑΤΗΕ 8101.1

ΑΤΗΕ 8126.1

ΑΤΗΕ 8072.3

ΑΤΗΕ 8621.1.1
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120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

121.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 

- Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. 

- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ.) 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το πα-
ρόν. 

(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου (βλ. παρ. 121.2) 
σε οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδα-
φών (βλ. παρ. 121.2) οποιουδήποτε βάθους και πλάτους. 

121.2 Υλικά 
Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και «βράχος». Αναλυτικότερα:
  
• Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει 

από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
• Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή 

υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µα-
λακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο 
όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκ-
σκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 

• Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε 
εκρηκτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, 
όγκου µεγαλύτερου του µισού (0,5) m3. 

• Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους 
ή ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεω-
ρείται ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε 
µπουλντόζα τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάµου τύπου άλλου κατασκευαστή, εφοδιασµένη µε µονό 
αναµοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατοµής. 

• Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν µε 
ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται ως εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση 
ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από τον 
Εργοδότη, για διάφορους λόγους όπως π.χ. σε κατοικηµένες περιοχές. 

121.3  Εκτέλεση εργασιών 

121.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 
(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Ε-

ταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 123 της παρούσας. 

(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να 
διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφα-
λείας. 
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(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες 
κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 
έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 

(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και 
ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατα-
σκευής του έργου. 

121.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 
(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα πραγµατο-

ποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην 
αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 121.2), στην 
εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιεί-
ται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 

(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. 
και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από 
την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας. 

(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση 
πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις 
της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 

121.3.3 Απορροή υδάτων 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων, όπως π.χ. : 

- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές 
(π.χ. τάφροι οφρύων). 

- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η 
διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 

- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει να κατα-
σκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 

- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 
(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την 

εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 

121.3.4 Εκσκαφή 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και 

γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των ερ-
γασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά 
µε δαπάνες του Αναδόχου. 

(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται 
στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της προόδου 
κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις 
και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανά-
δοχος δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για 
τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γί-
νεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραί-
τητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορί-
ζεται στα εγκεκριµένα από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 

(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που 
προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί 
σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη απο-
ζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµ-
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φωνα µε τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ερ-
γοδότης µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση 
όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις 
υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλή-
ρωσής τους. 

(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν 
επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από 
µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρα-
κτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρε-
µάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα 
αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  

(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου 
σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρα-
νή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέ-
πει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής 
που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές 
αυτές. 

(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υ-
πηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, µε ευθύνη όµως πάντοτε 
του Αναδόχου. 

(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για 
την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 

(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προ-
θεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, 
οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµο-
ποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. των ορυγµάτων. 

(θ) Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα εκπαιδευµένους 
τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια 
γοµωτού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο ό-
ταν έχουν ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των έργων και 
της δηµόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας. 

(ι) Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχο-
νται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέ-
ντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι α-
νατινάξεων θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν 
κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, 
στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές του έργου. 

(ια) ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρη-
κτικά σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυ-
χόν ζηµιές που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα απο-
καθίστανται από τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο 
µέτρο που είναι απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή 
να µην είναι ακανόνιστη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά α-
σταθές, να µην κατακερµατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοπο-
θετηθεί σκυρόδεµα ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες 
κατασκευές. 

(ιβ) Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο πάνω 
στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να δια-
ταράξουν υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευ-
στάθεια του εδάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µή-
κος των οπών, να µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη 
γόµωση, να εφαρµόσει προρηγµάτωση, ή ήπια µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υ-
λών και να ολοκληρώσει την εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων 
µέσων. Η έγκριση από την Υπηρεσία  της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλ-
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λάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

121.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 
(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. Όπου είναι 

πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που 
πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της 
εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους 
αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 

(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθε-
το κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησι-
µοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες 
περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµ-
βάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην ε-
µπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιό-
µορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα απο-
στραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακα-
τάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υ-
περβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται 
από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διάστρωσης.  

(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους 
στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους 
αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορι-
σµένες περιοχές για τελική χρήση. 

(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή 
διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 

(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση 
του Εργοδότη. 

(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συ-
ντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης 
θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του Εργοδότη. 

(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλο-
γα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  

- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρα-
νών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 

- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  

- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του Εργοδότη.   

121.3.6 Άρση καταπτώσεων 
(α) Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε 

φύσεως έδαφος, η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε για αποθήκευση, προκειµένου τα κατάλ-
ληλα προϊόντα κατάπτωσης να χρησιµοποιηθούν για κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων κατασκευών, είτε  για 
οριστική απόρριψη, θα πραγµατοποιηθεί µε τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό και κατά τα λοιπά όπως κα-
θορίζεται στην παρ. 121.3.5 του παρόντος. 

(β) Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα 
παρεµποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρηµνίσεων κλπ., εφαρµόζοντας τις κατάλληλες µεθόδους εργα-
σίας και ότι θα αποζηµιώνεται για την άρση των καταπτώσεων µόνο στην περίπτωση που αποδεδειγµένα 
δεν έχει υπευθυνότητα γι’ αυτές. 
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121.3.7 Καθαιρέσεις 
(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 

- Καθαιρέσεις κτισµάτων  

- Καθαιρέσεις λιθοδοµών 

- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 
(β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 121.3.2, πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφι-

ση υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών 
και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε 
χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του 
έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 121.3.4. 

(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα µε το Τιµολό-
γιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις - ηµιβραχώδεις» γενικές 
εκσκαφές ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 

121.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

121.4.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλικών  

που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλάτος που 
απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσω-
ρινή απόθεση (στοκάρισµα), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (πλήρωση  
νησίδων, επένδυση πρανών κτλ.) είτε για την οριστική  απόθεση τους (περισσεύµατα και ακατάλληλα εδά-
φη). 

• την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι τη  χρονική 
στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 

• την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης του Εργοδότη. 
• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή  εκριζωµέ-

νων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  θέσεις 
που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 

121.4.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 

3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξη-
ρώ ή µέσα στο νερό 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 
• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 121.4.1. 
• τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµο-
πράτησης. 

• τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
• την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατα-

σκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έ-
γκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 

• την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου 
µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 

• τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
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• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 
του παρόντος 

• την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώ-
σεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάσης φύσεως λιθοδοµών και κρασπε-
δορείθρων, εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή 
των εργασιών αυτών. 

• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που ε-
κτελούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 

• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων  µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.3 Γενικές εκσκαφές βράχου 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγο-

ρίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3,00 m και µε 
οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση ή µε χρήση 
(κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Ανα-
δόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα και την α-
ποµάκρυνση αιχµηρών εξαρµάτων ή επικρεµάµενων τµηµάτων βράχου 

• την κοπή και εκρίζωση θάµνων  και δένδρων κτλ., όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.1 του παρόντος 
• τη διαλογή, επιλογή, φόρτωση, µεταφορά, εναπόθεση κτλ. των προϊόντων εκσκαφής όπως περιγράφονται 

στην παρ. 121.4.2 του παρόντος 
• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 

του παρόντος 
• την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων εκτός αν προβλέπεται από το Τιµο-

λόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών 
• την εκσκαφή βράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται (κο-

ντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 
• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 
• την εκσκαφή βράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων,  µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 
• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη 

121.4.4 Άρση καταπτώσεων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την  άρση  καταπτώσεων  και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων σε οποιασδήποτε 

φύσεως εδάφη. 
• τον τυχόν αναγκαίο θρυµµατισµό ογκολίθων 
• τη διαλογή, επιλογή φόρτωση µεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των καταπτώσεων και κατολισθή-

σεων, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.4.2 του παρόντος. 

121.4.5 Καθαίρεση κτισµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, υποστυλωµάτων, λιθοδοµών 

και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, εξωτερικών κλιµάκων, 
υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών). 
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• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και τη µεταφορά και εναπόθεσή 
τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους, ή σε χώρους της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων αρχών. 

• την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θεµελίων, 
υπογείων κλπ. 

121.4.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  
• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή 

τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων 
Αρχών. 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 
• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου 

αγωγού. 

121.4.7 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνι-

κά έργα, τοίχοι κτλ.) 
• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή 

τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 

• τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 
• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγω-

γού  

121.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 

121.5.1 Γενικές εκσκαφές 
(α) Γενικά 

Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κα-
τηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται 
στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατι-
κά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντί-
στοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισ-
θεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµ-
φωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών 
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3,00  m, τότε, για το µέρος αυτών των 
γενικών εκσκαφών, θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνι-
κών έργων και τάφρων. Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έρ-
γων σε συνέχεια των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και 
τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 122 της παρούσας. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα απο-
τελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
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νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(β) Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 
Συµπληρωµατικά µε τα αναγραφόµενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που το βάθος εκ-
σκαφής προκαθορίζεται στη µελέτη του έργου, η επιµέτρηση να γίνεται και σε τετραγωνικά µέτρα (m2). 

(γ) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµ-
µές εκσκαφής και που οφείλεται, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειω-
µένη φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθο-
ρισµένες κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµία επιπλέον πληρωµή. 

(δ) Γενικές εκσκαφές βράχου 
∆ιευκρινίζεται ότι,  όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει µέχρι καθορισµένες γραµµές και κλίσεις, η πλη-
ρωµή θα γίνεται µέχρι τις γραµµές αυτές. ∆εν θα γίνεται µείωση για µικρή υποεκσκαφή, που µπορεί να γίνει 
αποδεκτή από την Υπηρεσία. 
∆εν θα γίνεται πληρωµή για τα πρώτα τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις 
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τριάντα εκατοστά του µέτρου (30 cm) πέρα από τις καθορισµένες  γραµµές 
εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε µειωµένη φροντίδα και έλλειψη ε-
µπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα εκατοστά του µέτρου 
(30 cm) θα επιµετράται για πληρωµή ως εκσκαφή βράχου. 
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµία επιπλέον πληρωµή. 

121.5.2 Άρση καταπτώσεων 
(α) Οι εργασίες άρσης καταπτώσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέ-

τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωµής µόνο για άρση καταπτώσεων για τις οποίες αποδε-
δειγµένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε περίπτωση πληρωµής άρσης καταπτώσεων, σχετι-
κή έγγραφή βεβαίωση της Υπηρεσίας. 

121.5.3 Καθαιρέσεις 
(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωµέ-

νων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Ο όγκος των υλικών των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή των. 

(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις «Γενικές Εκσκαφές» µόνο όταν αυτό προβλέπε-
ται στο Τιµολόγιο ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπερι-
λαµβάνεται στις γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώδεις – ηµιβραχώδεις» και των 
κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 
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122. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

122.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), 

τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών 
ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις 
όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων 
υπερισχύει το παρόν. 

(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε 
βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τά-
φρων” νοούνται και: 

- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 
(m2) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m (ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια της κάτοψης). 

- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής ορθογωνι-
κής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέ-
τευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώ-
σεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για 
πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m 

- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών 
έργων. 

- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους 
εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 

- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 100 m2, 
για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις 
υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 
5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί 
µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  

(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι 
εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την κα-
θοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως 
οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκα-
φές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν 
ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

122.2 Υλικά 
Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 121.2 του παρόντος. 

122.3 Εκτέλεση εργασιών 

122.3.1 Γενικά 
(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 121.3. 
(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις 

διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως 
προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την 
ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για 
πρόσθετη αποζηµίωση. 
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(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την 
εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η 
πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα 
σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 

(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρο-
νται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανο-
νικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδο-
µή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 

(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξα-
σφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα 
πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και τη συµπύ-
κνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

122.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 
(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρχει, ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδο-
στρώµατος. 

(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγουµένη 
του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του 
οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρ-
µόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασί-
ες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ι-
σχύει. 

(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται 
περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 

122.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 
(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο που να 

εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των 
οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 

(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που 
φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο 
πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότη-
τα. 

(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο 
υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm πριν 
από τη συµπύκνωση. 

(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει 
να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκ-
σκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., 
τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης 
και καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επι-
σηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή 
µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. 

122.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδή-

ποτε συνθήκες. 
(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και 

απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευ-
ές. 
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(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν 
δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 

(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. 
(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα α-

ποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 
(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής 

οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 

- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 

- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 

- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  
(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να έχουν 

αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε 
άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 

122.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 
(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , είτε µε 

µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 
m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. 

(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για 
χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήπο-
τε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 

122.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 
(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών 

του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλο-
ζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσί-
α. 

(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά α-
τυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρε-
ούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε 
ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυ-
λοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα 
τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εκσκαφών που έγιναν. 

122.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 
Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος του οποίου είτε 
η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την κατα-
σκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους τους 
κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµφωνα µε τα 
παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασσαλοσανίδων 
δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο σκοπός της ξυλό-
ζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 

122.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 
• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), περιλαµβανοµένων και 

των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος 
αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό 
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µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς τη χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 

• Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος 
και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.2 του παρόντος. 

• Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 122.3.3 του πα-
ρόντος. 

• Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµ-
φωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 122.3.6 και 122.3.7 του παρόντος. 

• Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµέ-
νων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προ-
στασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών. 
• Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 
• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένο-

ντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 
• Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατα-

σκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έ-
γκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 

• Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έρ-
γου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 

• Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 
• Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και 

την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπο-
γείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.4 του παρόντος. 

• Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, κα-
ταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτη-
ση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 

• Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσίας, 
πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 

• Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσί-
ας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  

• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστα-
σης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 

122.5  Επιµέτρηση και πληρωµή 

122.5.1 Γενικά 
(α) Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο των “Γενικών 

Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδε-
χόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή 
επιφανείας, να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και 
Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται ως “Γενικές Εκσκαφές” και 
το υπόλοιπο ως “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρι-
σµού για την  πληρωµή των εκσκαφών ορίζεται βάσει του πλευρικού ορίου διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) και του 
κάτω ορίου διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) 

(β) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών, ορίζεται η 
γραµµή που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως 
αυτή ορίζεται στην παρ. 122.5.2 , µε κλίση υ:β = 3:2 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που α-
ναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση 
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πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των 
εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:2) θα θεωρείται συµβατικά 
ως γενικές εκσκαφές. 

(γ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση βραχωδών εδαφών, ορίζεται η γραµµή που φέρεται 
από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 
122.5.2 , µε κλίση υ:β = 2:1 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές 
περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από 
υ:β=2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε 
περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 

(δ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσο-
στά “γαιώδη - ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γραµµή 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσο-
στά χαρακτηρισµού “γαιώδη-ηµιβραχώδη” θα κατατάσσεται, από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆ στην πλησιέστε-
ρη από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

(ε) Το κάτω όριο διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) θα λαµβάνεται 1,00 m ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού. 
Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 
Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε 
τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τεχνικού γίνο-
νται στην ίδια χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περί-
πτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των εκσκα-
φών), τότε το Κ.Ο.∆. θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών. Για την 
περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται 
σε βάθος Η µικρότερο από 1,00 m κάτω από την επιφάνεια των συνεχόµενων γενικών εκσκαφών, σύµφωνα 
µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την ΓΘΕ της 
στάθµης θεµελίωσης, δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 

(στ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, στην περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή 
τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα 
του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του 
εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών θε-
µελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0 m.  

(ζ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τε-
χνικών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε 
πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες 
δυσχέρειες προσέγγισης κτλ. 

122.5.2 Επιµέτρηση 
(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), οι 
οποίες καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 

- Πυθµένας σκάµµατος 

- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα 
ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων 
κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν 
λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 

- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή του πυθ-
µένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 

- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος 
εκσκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κτλ. προκύ-
πτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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- Πλάτος σκάµµατος 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση 
που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα 
µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 

- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρ-
των) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του 
αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω 
πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνω-
τών αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 

- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νε-
ρών και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, 
ορθογωνικές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού 
προσαυξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 

- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τό-
τε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 

- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές δια-
στάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε α-
πόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  

- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις 
εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κτλ. µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος 
σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 

- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβατικά 
σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 

- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών δικτύου ΟΤΕ, ή 
στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλά-
τος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξω-
τερικών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60 m). 

- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά ορί-
ζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος 
κεντρικής νησίδας. 

- Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα παρα-
µείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λο-
γιστούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 
Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του 
φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. 
υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµά-
των) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 

122.5.3 Πληρωµή 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο, είτε µε µια ενιαία τιµή µονά-
δος για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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123. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
(ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

123.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην 

περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύ-
σεως εκσκαφών. 

(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή/και 
οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε 
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευ-
τικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 

 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή 
θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 

(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις πε-
ριοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, 
λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 

(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της επιρρο-
ής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύ-
ξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 

(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες αποκα-
τάστασης της λειτουργίας τους. 

123.2 Υλικά 
Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 121.2 και 122.2. Τυχόν άλλα 
υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια 
της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των σχετικών εγκεκριµένων µελετών. 

123.3 Εκτέλεση εργασιών 

123.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 
(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή γειτνιάζει 

µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 

- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  

- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 

- Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  

- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατά-
σταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψο-
µετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 

- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενηµερώσει έγκαιρα 
γι’ αυτά την Υπηρεσία 

(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγησης της 
λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, 
πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση 
αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 

- Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κατασκευ-
ών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 

- Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια των ερ-
γασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 
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- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκαφών 
τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 

- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 
(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό 

από τον οικείο ΟΚΩ. 

123.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 
(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των υποχρεώσεών 

του, που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 

- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «αγνώ-
στων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστω-
θείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. 
Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορί-
ων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».  
Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρµό-
διο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

- Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό 
την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας 
παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λει-
τουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνωστών και 
αγνώστων αγωγών»  µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υ-
πάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατά-
σταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση µε την υπάρχουσα 
µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» και των 
έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώ-
στων αγωγών». 

- Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα εκτείνονται σε µε-
γάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν 
προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του 
µετατοπιζόµενου τµήµατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του «γνωστού αγωγού», 
ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο 
οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο, ανα-
λαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών 
τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 

- Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την µελέτη 
µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκονται 
έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου 
να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 

- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συνερ-
γεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται 
από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των 
εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που 
δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή 
η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 

- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε 
τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' 
ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
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ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε 
θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε 
τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' 
ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει 
ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε 
θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 

- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου ΟΚΩ και της 
Υπηρεσίας. 

(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, εφόσον 
απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέ-
σεις θα επισηµαίνονται. 

(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται 
και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 

(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση ερ-
γασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδια-
γράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 123.3.3. 

(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του αχρη-
στευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους 
πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
στην µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκα-
φής τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµί-
ωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η 
απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανό-
µενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέρι-
µνα και δαπάνες του Αναδόχου. 

123.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 
(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά µη-

χανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της 
Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 

(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα 
υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την 
διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτεί-
ται, µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υπο-
στήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 

(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα 
µέτρα: 

- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 

- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  
(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προ-

στασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 
(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή 

και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 
(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ειδών αγω-

γών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνή-
σει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά 
δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα 
της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να 
θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 
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(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατηρουµένων 
στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλο-
ντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 
0,50 m από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου 
αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται 
τα ακόλουθα: 

- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βά-
θος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκα-
λύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θό-
λου. 

- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές ή, αν έχει 
υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 

- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 125 
της παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του 
έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε 
χρήση ξυλοτύπων. 

- Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, π.χ. βάθρα γε-
φυρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να απο-
φευχθεί η µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατα-
σκευή από σκυρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, 
τότε θα πρέπει να πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του 
αγωγού, µε την οποία θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον 
αγωγό, π.χ. να χρησιµοποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 

- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτι-
κού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 

123.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 
• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και αναπροσαρµογής των αγωγών, κα-

θώς και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σηµαντικών αγωγών. 
• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων 

κτλ. από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 
• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη κλίµακα 

και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. παρ. 
123.5). 

• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων εκσκαφών, δυσχέρεια 
που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των υπαρχόντων α-
γωγών ΟΚΩ. 

• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών χρήσεως µηχανικών µέσων που 
µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των 
προϊόντων εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από την περιοχή των 
αγωγών και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή απόρ-
ριψης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, (βλ. κεφάλαιο 
122 της παρούσας ΓΤΣΥ) 

• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένης της 
φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο 
συµβατό µε τους συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ 

• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή ή κατά την τυ-
χόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και προστασίας των 
αγωγών. 

• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και λειτουργίας µηχανηµάτων. 
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• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των πα-
ρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή και µέχρι 
σοβαρής προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κτλ. 

• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, των λεπτοµερέστερων κατά 
το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή οχετών για να διευκολυνθούν οι εργασίες των 
εκσκαφών. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι απλώς ενδεικτικά και 
είναι δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκ-
σκαφές µε µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια και 
τυχόν ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι 
οµοίως υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες. 

• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκαφής από 
τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυ-
χόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η εργασία αυτού του προ-
σωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέ-
λεσης των εργασιών όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται υ-
πάλληλός τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κτλ. 

123.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 
(α) Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχεριών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 

εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 

(β) Ο όγκος εκσκαφών, ο οποίος θα επιµετράται για την πληρωµή των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ 
σε λειτουργία, θα υπολογίζεται από τη σχέση: 
Vε = L x (Hα – Ηκ) x W - Vα 
όπου: 
Vε = όγκος εκσκαφών 
L = µήκος αγωγού 
Hα = στάθµη άνω επιφάνειας 
Ηκ = στάθµη κάτω επιφάνειας 
W = πλάτος αγωγού 
Vα = όγκος αγωγού 
Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως : 

- Μήκος αγωγού: θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες εκσκαφών του 
έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-
ανακατασκευής αγωγών, οι οποίες ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 

- Πάνω επιφάνεια: Θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00 m) ψηλότερα από τη στάθµη της πάνω επιφά-
νειας του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθ-
µη, η µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκα-
λοπάτι. Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του α-
γωγού. Και για τα σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα του επόµενου 
εδαφίου. ∆ιευκρινίζεται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο 
τµήµα, ισχύει η υψηλότερη πάνω επιφάνεια. 

- Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες: Θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού 
σχετικά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται, προσαυξηµένο και από τις δύο πλευ-
ρές, κατά 0,25 m σε κάθε πλευρά. Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια από-
σταση µικρότερη από 0,25 + 0,25=0,50 m, τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι 
αθροιστικά µεγαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 

- Κάτω επιφάνεια: Θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη, που θα φθάνει το πολύ µέχρι δύο 2,00 m χαµηλότερα από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έ-
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δρασης του αγωγού. Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρα-
σης, η µορφή της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 

 (γ) Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από λεπτοµερειακή υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών, σε κλίµακα 
1:500 ή ακόµα λεπτοµερέστερα σε κλίµατα 1:100 ή 1:200, όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των 
αγωγών το απαιτήσουν και από χαρακτηριστικές τοµές κτλ., στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των 
αγωγών που συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση ΟΚΩ, υ-
ψόµετρο του ανωτέρου και του κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κτλ.). 

(δ) Οι εκσκαφές, επιθεώρησης επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο άρθρο Τιµολογίου των εκσκαφών 
θεµελίων και τεχνικών έργων όσο και µε την πρόσθετη αποζηµίωση, σύµφωνα µε το παρόν. 

(ε) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(στ) Στην περίπτωση που προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη συνάντηση αγωγών ΟΚΩ σε λει-
τουργία, αυτή θα αποτελεί πρόσθετη αποζηµίωση, πέραν από την πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκα-
φών που εκτελείται. ∆ιευκρινίζονται δε τα ακόλουθα: 

- Με την παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται µόνον για 
τις επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο παρόν, ενώ για τις 
λοιπές εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως 
επίσης και κάθε άλλης συναφούς εργασίας της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση 
της περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα 
που απαιτούν οι διάφοροι ΟΚΩ, όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέ-
µατος ή µε ειδικές ταινίες κτλ., θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και 
αποκατάστασής τους ανέκυψε από υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαµβάνεται 
στην παρούσα αποζηµίωση και ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για τον 
εντοπισµών δικτύων ΟΚΩ, όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και ο-
χετών σε υπάρχουσα οδό (όχι εργοταξιακή), κάτω από ταυτόχρονα διερχόµενη κυκλοφορία.  

- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναέριων αγωγών 
ΟΚΩ (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργη-
θούν στην εκτέλεση των εργασιών. 

 

124. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

124.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει: 

- Την κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων 

- Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων κατάλ-ληλων υλικών, προϊό-
ντων εκσκαφών ή δανείων. 

(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ 1, µε τις όποιες βελτιώσεις, 
τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 

(γ) "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προϊόντων 
εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, µε τα µέσα συµπύκνωσης που διατίθενται, να επι-
τυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα κατάλληλων διαστάσεων, 
ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 

(δ) Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµ-πύκνωση γαιωδών 
εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη", που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση βραχωδών ε-
δαφικών υλικών. 
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(ε) Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 124.1 : Τµήµατα Επιχωµάτων 

# Ονοµασία Γαιώδη Επιχώµατα Βραχώδη Επιχώµατα 
1 2 3 4 

1 Θεµέλιο 

Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από 
την αρχική επιφάνεια του εδάφους 
µετά τον καθαρισµό των ακατάλλη-
λων υλικών και την κατάλληλη δια-
µόρφωση της επιφανείας ώστε να 
αγκυρώνεται το επίχωµα στο υπέδα-
φος και επιπλέον στρώση πάχους 
0,30 m πάνω από την αρχική επιφά-
νεια του φυσικού εδάφους. 

Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 m σε επαφή µε το έδαφος 
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα 
υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή 
(µετά από τον ενδεχοµένως απαιτού-
µενο καθαρισµό, εκρίζωση, ή/και απο-
µάκρυνση ακατάλληλων υλικών) για 
διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρω-
ση. 

2 Πυρήνας Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 

Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµε-
λίου και µεταβατικού τµήµατος. 

3 Μεταβατικό 
τµήµα 

 

Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση 
του υλικού των στρώσεων που το απο-
τελούν, πληρούν ορισµένες απαιτήσεις 
(φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης 
του υλικού της στέψης στο υποκείµενο 
βραχώδες τµήµα. Το πάχος του είναι 1 
m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη 

4 Στέψη 

Το µέρος του επιχώµατος κάτω από 
τη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης 
που εκτείνεται σε βάθος 1 m περίπου 
από την πάνω επιφάνεια της στρώ-
σης έδρασης ή θεµελίωσης. 

Το µέρος του επιχώµατος πάνω από το 
µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζεται 
από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώδη 
επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο ή 
µέρος του) τη στρώση έδρασης ή θεµε-
λίωσης. 

 
(στ) Σχετικά µε τα τµήµατα των επιχωµάτων επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 

- Η στρώση «έδρασης» ή «θεµελίωσης» είναι το αµέσως κάτω της κατασκευής έδαφος ή το υλικό επί-
χωσης, το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Χ 1 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που εξαρτάται από τα υπερκείµενα φορτία 

- Στις περιοχές επιχωµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύν-
δετο υλικό 

- Στις περιοχές ορυγµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαιτούµενη, 
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προστασίας από ασύν-
δετο υλικό και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων 

124.2 Υλικά 

124.2.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων 
(α) Τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα προϊόντα 

εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα, ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυνατός ο συντονι-
σµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έργων, θα γίνεται δανειο-
ληψία για την προµήθεια τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα 
µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατα-
σκευή επιχωµάτων η άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 
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(γ) Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση στις κατασκευές 
καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµένου υλικού να τον 
αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά. 

124.2.2 Γαιώδη Επιχώµατα 
(α) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενικά 

σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1. 
(β) Τα γαιώδη εδαφικά υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, κατατάσσονται στις 5 κατη-

γορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Πίνακας 124.2 : Κατηγορίες Γαιωδών Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγο-
ρία εδαφι-
κού υλι-
κού 

Χαρακτηρι-
στικά υλικού Όρια Αtterberg 

Μέγιστη 
πυκνότητα 
κατά την 
τροπο-
ποιηµένη 

δοκιµή συµ-
πύκνωσης 

kg/m3 CBR(1) 

Περιε-
κτικότη-
τα σε 
οργανι-
κά(3) 

Παρατηρή-
σεις ως 
προς τη 

δυνατότητα 
χρησιµο-
ποίησης 
τους για 

επιχώµατα 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ε1 

Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη 

διάσταση κόκ-
κου D<200 

mm 
Περιεκτικότητα 
σε κόκκους 
200>D>150 

mm µέχρι 25% 

LL<40 ή LL<65 
και 

ΡΙ>(0,6xLL-9) >1.600 

>3 
και διό-
γκωση(2) 

<3% <2% Αποδεκτό 

2 Ε2 

Μέγιστος κόκ-
κος <100 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% LL<40 >1.940 

>5 
και διό-
γκωση(2) 

<2% <1% Κατάλληλο 

3 Ε3 

Μέγιστος κόκ-
κος <80 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% 

LL<30 
και 

ΡΙ>10  

>10 
και διό-
γκωση(2) 

=0 0% Επίλεκτο Ι 

4 Ε4 

Μέγιστος κόκ-
κος <80 mm 
∆ιερχόµενο % 

από No. 
200<25% 

LL<30 
και 

ΡΙ>10  

>20 
και διό-
γκωση(2) 

=0 0% Επίλεκτο II 
5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες Ακατάλληλο 

(1) CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας. 
Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµη-

χανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροπο-
ποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από υδρεµποτι-
σµό 4 ηµερών. 

(2) Κατά τη δοκιµή CBR. 
(3) Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194). 
Όπου: 
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LL  = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5) 
PI  = ∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6) 
No. 200 =Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κόσκινων ΑΑSΗΤΟ Μ-92, ανοίγµατος βροχίδας 

0,074 mm. 
(γ) Υλικά κατηγορίας Ε0 (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι 

απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: 

- Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γη, ριζόχωµα κτλ) 

- Οργανούχων 

- ∆ιογκούµενη άργιλος 
(δ) Εδαφικά υλικά, τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα, εκφρασµένη ως SΟ3, µεγαλύτερη 

από 1.9 g ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 10, µε λόγο νερού προς έδαφος 
2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από κατασκευές σκυροδέµατος ή 
από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 

(ε) Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα, εκφρασµένα ως SΟ3, µεγαλύτερη από 0,5% κατά βάρος, 
µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 9, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λι-
γότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.  

(στ) Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. 

(ζ) Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων, πάνω από το θεµέλιο, θα πρέπει να γίνεται χρήση επίλεκτου υλικού 
πάχους 1 m και στη συνέχεια συµπλήρωση µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

124.2.3 Βραχώδη Επιχώµατα 
(α) Τα πετρώµατα, από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά, διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και 

σε εκείνα που απαιτούν ειδική µελέτη. 
(β) Στα κατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, οφίτες, ανδεσί-

τες, βασάλτες, δολοµίτες, µάρµαρα κτλ. Στα ακατάλληλα πετρώµατα περιλαµβάνονται οι σερπεντίνες, φυλί-
τες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα πετρώµατα γενικά που αποσυντίθενται µε την έκθεση τους 
στις επιδράσεις του καιρού ή που θραύονται σε σηµαντικό βαθµό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσµενή 
υφή µε τη συµπύκνωση. 

(γ) Για την χρησιµοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώµατα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρε-
σία εργαστηριακή µελέτη, στην οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιµο-
ποιήσει είναι κατάλληλα. 

(δ) Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του υλικού πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Η µέγιστη διάσταση κόκκου (D) του υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
από τα 2/3 του πάχους της εκάστοτε συµπυκνούµενης στρώσης 

- Η περιεκτικότητα (κατά βάρος) του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της µιας ίντσας (1") να είναι 
µικρότερη από 30%, ενώ του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο No. 200, να είναι µικρότερη από 
10% 

(ε) Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν το ασυµπύκνωτο υλικό, από το οποίο θα λαµβάνονται δείγµατα για εξα-
κρίβωση της τήρησης των απαιτήσεων, διότι κατά τη διάστρωση και τη συµπύκνωση το υλικό µπορεί να υ-
φίσταται αλλαγές που να µεταβάλλουν την αρχική κοκκοµετρική διαβάθµιση. 

(στ) Η κοκκοµετρική καµπύλη του υλικού θα πρέπει επιπλέον να πληροί τις απαιτήσεις του ακόλουθου Πίνακα: 
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Πίνακας 124.3 : Κοκκοµετρική Καµπύλη Υλικών Βραχωδών Επιχωµάτων 

# ∆ιάσταση κόκκου (κόσκινο) 
Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 
1 2 3 

1 D 90 - 100 
2 D/4 45 - 60 
3 D/16 25 - 45 
4 D/64 15 - 35 

D = Η µέγιστη διάσταση κόκκου. 
Η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλει τα παραπάνω όρια µε βάση τα συµπεράσµατα και τις παρατηρήσεις από 
την κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 

(ζ) Το ποσοστό των κόκκων µε ακατάλληλη µορφή πρέπει να είναι µικρότερο από 30%. Ακατάλληλη µορφή 
έχουν οι κόκκοι, για τους οποίους ισχύει η σχέση: 
(L + G) / 2E ≥ 3 
όπου: 

- L =  Η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο παράλληλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο 

- G =  Η ελάχιστη διάµετρος κυκλικής οπής, δια της οποίας µπορεί να διέλθει ο κόκκος 

- E = Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων επιπέδων που εφάπτονται στον κόκκο 
Οι τιµές L, G και Ε µπορούν να προσδιορίζονται προσεγγιστικά και δεν είναι υποχρεωτικό να µετρούνται σε 
τρεις κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. 

(η) Στην όποια περίπτωση και πριν αρχίσει η εκσκαφή βραχωδών υλικών, θα αποµακρύνονται τα εδαφικά υλι-
κά ή η εξαλλοιωµένη επιφανειακή στρώση βράχου που είναι ακατάλληλη. Επίσης θα αποµακρύνονται τα 
τµήµατα ακατάλληλου εδαφικού υλικού που εµφανίζονται µέσα στο βραχώδη σχηµατισµό καθ' όλη τη διάρ-
κεια της εκσκαφής των βραχωδών υλικών. 

(θ) Η εκσκαφή πρέπει να γίνεται µε τρόπο που η κοκκοµετρία και η µορφή των παραγοµένων βραχωδών υλι-
κών να είναι εντός των ορίων των απαιτήσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Αν χρειάζεται, µετά την εκ-
σκαφή, θα γίνεται αποµάκρυνση ή θραύση των στοιχείων που έχουν µορφή ή διαστάσεις εκτός των ορίων. 

(ι) Η φόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται κατά τρόπο που να αποφεύγεται  η απόµι-
ξη του υλικού και η αλλοίωση της µορφής των κόκκων του. 

124.3 Εκτέλεση εργασιών 

124.3.1 Κατασκευή Γαιωδών Επιχωµάτων 
(α) Ετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή 
φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από τη διά-
στρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 

- Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.) 

- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 

- ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 

- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 

- Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β.) 
(β) ∆ιάστρωση 
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Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, 
παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό, να 
επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. 
Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κατάλληλο 
µηχανικό εξοπλισµό. 
∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας λόγω διήθη-
σης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 
Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής µελέτης και θα κατασκευά-
ζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη µη υπέρβα-
ση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των πρώτων στρώσεων για 
να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλικού και των µηχανηµάτων συ-
µπύκνωσης. 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλί-
ση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών χωρίς κίνδυνο 
διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και το ό-
ρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, ποταµοί, υπό-
γειο νερό). 
Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε, διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι δεν 
είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει οµοιόµορφη 
ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της υγρασίας θα γίνει ξή-
ρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χηµικά πρόσθετα, όπως µε 
άσβηστο ασβέστη, υδράσβεστο κτλ, εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

(γ) Συµπύκνωση 
Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα µε τη: 

- Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µικρότερο ή ίσο προς 7% 

- Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µεγαλύτερο από 7% 
Η συµπύκνωση θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του επιχώ-
µατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί πλάτους. 
Για τα επιχώµατα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της µέγιστης πυ-
κνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86, ∆οκιµή 11). 
Για τα υψηλά επιχώµατα (Η>10 m) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη ξηρά φαι-
νόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την τροπο-
ποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11). Ο αυξηµένος βαθµός συµπύκνωσης θα ε-
φαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη ή περιλαµβάνεται στα συµ-
βατικά τεύχη ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. 
Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε ποσοστό κόκκων 
µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος διερχόµενου από το 
κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆ο-
κιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυκνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνε-
ται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής πυκνότητας": 

- Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 
90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor 

- Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 95% 
της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. 

Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (Dr) επιτρέπονται οι παρα-
κάτω αποκλίσεις: 
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- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε όλα τα επί µέ-
ρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<10 τότε επιτρέπεται 
κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυκνότητα, 
όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής 

- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10 τότε κάθε φορά 
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις, πρέπει 
να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 
Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 
Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin) 
όπου: 
e = Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 
emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ελάχιστης 

πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83) 
emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγιστης πυ-

κνότητας ΑSΤΜ D 4253-83) 
(δ) Κλιµατολογικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 

Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρικές 
συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµοκρασία περι-
βάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2°C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 
π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας διαστρωµένης στρώσης, λόγω της 
κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης. 

(ε) Κυκλοφορία 
Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν εργοταξιακά οχήµατα µέχρι να 
τελειώσει η συµπύκνωση τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµονται έτσι ώστε να 
µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και οι τροχοί τους δηµιουργήσουν ίχνη και αυλακώσεις. Το αυτό 
ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 

124.3.2 Κατασκευή Βραχωδών Επιχωµάτων 
(α) Προετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 

Πριν αρχίσει η διάστρωση και η συµπύκνωση των πετρωδών υλικών θα γίνεται ο καθαρισµός, η εκρίζωση 
και η αποµάκρυνση των επιφανειακών ακαταλλήλων υλικών ή φυτικής γης σ' όλο το βάθος που απαιτείται, 
όπως αναφέρεται στην παράγρ. 2.3 της ΠΤΠ Χ1 και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώµατος απ' ευθείας πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγµέ-
να ή πάνω σε µαλακές αργίλους θα λαµβάνονται µέτρα για την εξυγίανση της στρώσης έδρασης του επιχώ-
µατος µε στερεοποίηση ή αποµάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στη στάθµη έδρασης του επιχώµατος 
υπάρχει βράχος µπορεί να αποµακρύνεται το υπερκείµενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώµατος 
να γίνεται κατ' ευθείαν πάνω στο βράχο, πάντα µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

(β) ∆ιάστρωση 
Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις οµοιόµορφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεµελί-
ωσης. Γι αυτό και η αρχική επιφάνεια πρέπει να µορφώνεται µε κατάλληλη κλίση που να επιτρέπει άµεση 
αποστράγγιση / αποχέτευση. 
Το υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο Έργο πάνω σε τµήµα ήδη διαστρωµένο της ίδιας στρώσης και 
κοντά στο άκρο προώθησης (µέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται µέχρι το µέτωπο κα-
τασκευής και θα διαστρώνεται πέραν αυτού µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται απόµιξη του. Το πάχος θα 
ανταποκρίνεται προς την ικανότητα συµπύκνωσης των µηχανηµάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η απαιτούµενη συµπύκνωση. 
Το µέγιστο πάχος µετά τη συµπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το µεταβατικό τµήµα το πάχος 
πρέπει να µειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθµιαίο βήµα από τον πυρήνα προς την 
ανώτερη στάθµη του επιχώµατος. 
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Μεταξύ δύο συνεχόµενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 
l15% / S85 < 5 και l50% / S50 < 25 
όπου: 
lx =  Το άνοιγµα του κόσκινου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης 
Sx =  Tο άνοιγµα του κοσκίνου, από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης 

(γ) Συµπύκνωση 
Η επιλεγείσα µέθοδος συµπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτούµενων συµπυκνώσε-
ων. Προς τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα, για κάθε τµήµα του επιχώµατος, η κοκκοµετρία του υλι-
κού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισµού συµπύκνωσης και ο αριθµός διελεύσεων του. Αυτές οι µε-
ταβλητές θα προσδιορίζονται από την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος (βλ. παρ. 124.3.2 (δ)). 
Η συµπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν µεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισµού 
συµπύκνωσης που αναφέρεται παραπάνω, δεν µετράται υποχώρηση µεγαλύτερη από 0,7 cm στο θεµέλιο 
και τον πυρήνα και από 0,3 cm στο µεταβατικό τµήµα. 
Η υποχώρηση θα µετριέται µε χαλύβδινο µάρτυρα διαστάσεων 40 cm x 40 cm, από λαµαρίνα πάχους του-
λάχιστο 15 mm, µε κατάλληλη διαµόρφωση έδρασης. Ο τύπος του µάρτυρα θα προταθεί από τον Ανάδοχο 
στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση και θα εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν οριζόντια διατήρηση του κατά 
τη διέλευση του εξοπλισµού συµπύκνωσης. Οι µάρτυρες αυτοί θα τοποθετούνται στις θέσεις υψοµετρικού 
ελέγχου και µετά την ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της ελεγχόµενης στρώσης θα αφαιρούνται, προκειµέ-
νου να επαναχρησιµοποιηθούν. 
Εναλλακτικά προς την παραπάνω µέθοδο ποιοτικού ελέγχου της συµπύκνωσης των βραχωδών επιχωµά-
των είναι δυνατόν να υιοθετηθεί από την Υπηρεσία, µετά από πρόταση του Aναδόχου και άλλη µέθοδος 
στην περίπτωση, κατά την οποία αποδειχθεί κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος ότι υπάρχει 
άλλη αξιόπιστη µέθοδος που να εξασφαλίζει την ανταπόκριση της κατασκευής προς τις παραπάνω αναφε-
ρόµενες απαιτήσεις συµπύκνωσης, συνεκτιµωµένων όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στην επί-
βλεψη της εργασίας. 
Αν κατά την εφαρµογή αυτής της νέας µεθόδου αποδειχθεί ότι αυτή παρουσιάζει προβλήµατα αξιοπιστίας 
στο συσχετισµό αποτελεσµάτων προς τη συµπύκνωση, στην επίβλεψη κτλ., τότε θα είναι δυνατόν η Υπη-
ρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο να εφαρµόσει στη συνέχεια τη µέθοδο ελέγχου συµπύκνωσης που ανα-
φέρθηκε προηγουµένως. 

(δ) Κατασκευή ∆οκιµαστικού Τµήµατος 
Ο Ανάδοχος θα προτείνει γραπτώς στην Υπηρεσία τη µέθοδο κατασκευής που θεωρεί πιο κατάλληλη για 
κάθε τύπο υλικού, έτσι ώστε να πληρούνται οι παρούσες προδιαγραφές. Στην πρόταση θα περιέχονται τα 
εξής: 

- Χαρακτηριστικά όλου του µηχανικού εξοπλισµού 

- Μέθοδος εκσκαφής, φόρτωσης και µεταφοράς των πετρωδών υλικών 

- Μέθοδος διάστρωσης 

- Πάχος στρώσεων, µέθοδος συµπύκνωσης και αριθµός διελεύσεων του εξοπλισµού 

- Εµπειρίες από την εφαρµογή του προτεινόµενου τρόπου κατασκευής µε ανάλογα υλικά 
Εκτός αν υπάρχει αρκετή εµπειρία επί της προτεινόµενης µεθόδου, η έγκριση της θα εξαρτάται από την επί 
τόπου δοκιµή της. Αυτή η δοκιµή αποτελείται από τη κατασκευή ενός δοκιµαστικού τµήµατος µε όγκο όχι µι-
κρότερο των 3.000 m3, µε στόχο την επαλήθευση της καταλληλότητας της προτεινόµενης µεθόδου εργασίας 
ή ανάλογα την αναπροσαρµογή της. 
Κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού βραχώδους επιχώµατος θα προσδιορίζεται η κοκκοµετρία του προ-
σφάτως εκσκαφθέντος υλικού, καθώς και η κοκκοµετρία και η πυκνότητα του συµπυκνωθέντος υλικού. Για 
να προσδιοριστούν αυτές οι τιµές, θα χρησιµοποιούνται αντιπροσωπευτικά δείγµατα όχι µικρότερα από 4 
m3 όγκου. Θα γίνονται τουλάχιστο 10 δοκιµές κάθε τύπου. Επίσης θα επιθεωρούνται οι παρειές των τοµών 
που γίνονται στο επίχωµα για να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά του συµπυκνωµένου υλικού. Αυτές οι 
τοµές θα γίνονται σ' όλο το πάχος της στρώσης και θα έχουν ελάχιστη επιφάνεια 4 m2. Θα ελέγχονται, µε 
τοπογραφικές µεθόδους, οι επιφανειακές παραµορφώσεις του επιχώµατος µετά από κάθε διέλευση του ε-
ξοπλισµού συµπύκνωσης, καθώς και η µέση πυκνότητα του συµπυκνωµένου υλικού. 
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Σε σχέση µε τα ληφθέντα αποτελέσµατα, η Υπηρεσία θα αποφασίζει για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρ-
ριψη της Μεθόδου Εργασίας που προτείνεται. 
Όταν υπάρχει αισθητή διακύµανση των χαρακτηριστικών των υλικών είναι στην κρίση της Υπηρεσίας να 
απαιτήσει την επανεξέταση της µεθόδου εργασίας. 

(ε) Ανοχές των περατωµένων επιφανειών 
Οι περατωµένες επιφάνειες πυρήνα και µεταβατικού επιχώµατος θα επαληθεύονται µε πασσάλους υψοµε-
τρικούς µε ακρίβεια 1 cm, τοποθετηµένους στον άξονα της κατασκευής και στα άκρα εγκαρσίων διατοµών, 
που δεν απέχουν µεταξύ τους πάνω από 20 m. 
Θα βρίσκονται οι διαφορές µεταξύ των πραγµατικών ορίων των πασσαλωµένων σηµείων και των θεωρητι-
κών ορίων, σύµφωνα µε τα σχέδια που θα προσδιορίζονται οι ακραίες αλγεβρικές τιµές αυτών των διαφο-
ρών, για τµήµατα µήκους όχι µικρότερου των 100 m. Θα θεωρούνται θετικές οι διαφορές που αντιστοιχούν 
σε σηµεία τοποθετηµένα πάνω από την θεωρητική επιφάνεια. Πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαιτή-
σεις: 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι θετικό, πρέπει να είναι µικρότερο του 1/5 του πάχους της 
τελευταίας στρώσης 

- Αν το ηµιάθροισµα των ακραίων τιµών είναι αρνητικό, η απόλυτη τιµή του θα πρέπει να είναι µικρότερη 
του 1/2 της τελευταίας στρώσης 

- Η ηµιδιαφορά των ακραίων τιµών πρέπει να είναι µικρότερη των 5 cm για την επιφάνεια του µεταβατι-
κού επιχώµατος 

Αν δεν πληρούται η πρώτη συνθήκη θα εκσκάπτεται η τελευταία κατασκευασθείσα στρώση και θα κατα-
σκευάζεται άλλη µε σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η δεύτερη συνθήκη θα κατασκευάζεται νέα στρώση µε 
σωστό πάχος. Αν δεν πληρούται η τρίτη συνθήκη θα προστίθεται απισωτική στρώση µε ελάχιστο πάχος όχι 
µικρότερο των 15 cm επί του πυρήνα ή των 10 cm επί του µεταβατικού επιχώµατος, αποτελούµενη από 
κοκκώδες υλικό καλά διαβαθµισµένο, µε µηχανικά χαρακτηριστικά όχι κατώτερα απ' αυτά του υλικού του 
βραχώδους επιχώµατος και µε µέγιστο µέγεθος 10 cm ή 6 cm, αντίστοιχα. 

124.3.3 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης xώρων κτλ. 
(α) Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κτλ. που φαίνο-

νται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µετά την αναµε-
νόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και την καθίζηση του ε-
δάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµάτωσης διαµόρφωσης χώρου. 

(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ' άπαξ είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύξηση 
στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχωρήσεων. 

(γ) Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδοχος κατά 
την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει «πραγµατικό όγκο» 
επιχωµάτων - επιχωµατώσεων και δανειοληψία µεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συµβατικά 
σχέδια και τεύχη («γεωµετρικός όγκος»). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο 
στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατισµών. 

124.3.4 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών 
(α) Αν δεν προβλέπεται κατασκευή: 

- Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ) 

- Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ) από ασύνδετο υλικό ή 

- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων, 
η Άνω Επιφάνεια Χωµατουργικών (ΑΕΧ) ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της στρώσης έδρασης ή θεµελίω-
σης. 

(β) Αν προβλέπεται κατασκευή ΣΣΟ ή ΣΑΠ τότε η ΑΕΧ ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της ΣΣΟ ή της 
ΣΑΠ. 
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(γ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης Βραχωδών Ορυγµάτων (ΙΣΒΟ) τότε οι 
απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων και οµαλότητας της ΑΕΧ αναφέρονται στην άνω επιφάνεια της ΙΣΒΟ ενώ η 
κατασκευή της ΙΣΒΟ κατά τα λοιπά θα γίνεται σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 150. 

(δ) Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας µεγαλύ-
τερες από: 

- ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ' αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό (άσφαλτο, 
τσιµέντο κτλ) 

- ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
(ε) Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, τυχόν 
χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ των χωρο-
σταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 m. 

- Μέγιστη απόσταση χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών ορίζεται αυτή των 20,0 m. 
(στ) Λόγω της ανάγκης αυστηρής συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της επιφάνειας έδρα-

σης των στρώσεων από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ), ουδεµία στρώση ΣΕΥ θα κα-
τασκευάζεται πάνω σε ΑΕΧ αν προηγουµένως δεν έχει γίνει ειδική λεπτοµερειακή παραλαβή της επιφάνειας 
αυτής και δεν έχει επιβεβαιωθεί το σύµφωνο αυτής προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις. 

124.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

124.4.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης (γαιωδών 
και βραχωδών) 

(α) Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 

- Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά 

- Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος (θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -µόνο 
για βραχώδη επιχώµατα- και στέψη) 

- Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων, µετά την τυχόν αφαίρεση των ακατάλ-
ληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων 

- Κατασκευή της «στρώσης έδρασης» εκτός της «στρώσης στράγγισης» (όπου υπάρχει), εργασία η ο-
ποία πληρώνεται χωριστά 

- Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» µε κατάλληλο αριθµό διελεύ-
σεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί µια 
λεία «στραγγιστική» επιφάνεια 

- Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων 

(β) ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται: 

- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί κτλ.) 

- Οι εργασίες κατασκευής τυχόν αναβαθµών. 

124.4.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 
• Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση λατοµείων και δα-

νειοθαλάµων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα συµβατικά τεύχη. 
• Η εκθάµνωση, κόψιµο και ξερίζωµα δενδρυλλίων, φυτείας και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου από την 

περιοχή ανάπτυξης λατοµείων και δανειοθαλάµων, καθώς και αποµάκρυνση τους σε οποιαδήποτε απόστα-
ση 

• Η αφαίρεση από λατοµεία και δανειοθαλάµους των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανεια-
κών στρωµάτων ή ενστρώσεων πάχους µέχρι 30 cm καθώς και η αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος γαιώδους 
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στρώµατος πάνω από επιφανειακά αµµοχάλικα εφ' όσον χρησιµοποιούνται δάνεια αµµοχαλικώδη κτλ. και 
αποµάκρυνση αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση από την περιοχή του λατοµείου ή δανειοθαλάµου, για 
προσωρινή ή οριστική κατά στρώσεις απόθεση σε θέσεις, εγκεκριµένες από την Υπηρεσία 

• Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των δανείων υλικών, µε οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο και σε οποιαδήπο-
τε απαιτούµενη απόσταση από τις οποιεσδήποτε κατάλληλες πηγές µέχρι τη θέση της ενσωµάτωσης τους 

• Η πλήρης αποκατάσταση του δανειοθαλάµου στην πρότερη λειτουργικά κατάσταση του 
• Η πρόσθετη δαπάνη που τυχόν θα υπάρξει από την αυξηµένη ποσότητα δανείων υλικών, που θα προκύ-

ψουν λόγω συνίζησης, καθίζησης κτλ. του επιχώµατος 

124.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

124.5.1 Κατασκευή επιχωµάτων 
Οι εργασίες κατασκευής επιχωµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών µε µέ-
ριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρουσία εκπροσώπων 
αυτής. 

124.5.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 
Οι εργασίες προµήθειας δανείων επί τόπου του έργου θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµέ-
νων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελι-
κών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την παρου-
σία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει να γίνει η κατάλληλη πρό-
βλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρητικών στοιχείων για τη µέτρηση του όγκου του 
µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην α-
νωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

125. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 

125.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά την κατασκευή των έρ-

γων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δι-
κτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 
αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και ειδικότερα: 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 

- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 

- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, µε τις όποιες 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
 (γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επίχωση µε 

κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): 

- της «ζώνης αγωγών και οχετών» 

- των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 
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- της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 

- κάτω από πεζοδρόµια 
(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέ-

χρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας της «ζώνης 

αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 
(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα 

125.2 Υλικά 

125.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, ε-

δαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 
(β) Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδιαγραφές 

του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 
(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα και 

είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 
Πίνακας 125. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 

# 

Κατηγορία ανάλογα 
προς την ικανότητα συ-

µπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DΙΝ 18196 
1 2 3 4 

1 V1 
Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συ-
νεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτό-
κοκκα εδάφη 

GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 
GU, GT, SU, ST 

2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 

3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 
Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, ΟΤ, ΟΗ, 
ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 

(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται από τη σύνθεση 
των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 

- Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των 
κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των 
καιρικών συνθηκών 

- Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η επίδραση της περιεκτικότη-
τας σε νερό 

- Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην 
αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 

(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

- Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης 

- Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 

(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και 
µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και 
εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 
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125.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 
(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των κινητών και 

µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται 
αµµοχάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
Πίνακας 125.2 : Κοκκοµετρική καµπύλη υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 

# 
∆ιάµετρος κόσκινου 

[mm] 
Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

[%] 
1 2 3 

1 40 100 
2 30 70 - 100 
3 15 50 - 85 
4 7 35 - 80 
5 3 25 - 70 
6 0,075 (No. 200) <12 

(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει: 
D60 / D10 ≥ 5 
Όπου: 
D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 

(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, τότε το 
λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 

125.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 
Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε 
δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 

125.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 
Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφε-
ρόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 
Πίνακας 125.3 : Κοκκοµετρία Υλικού για Επιχώµατα κάτω από Πεζοδρόµια 

Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

Άνοιγµα οπής 

# 
Σε ίντσες 

[in] 
Σε χιλιοστά 

[mm] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
1  2 3 4 

1 3" 76,2   
2 2" 50,8   
3 11/2" 38,1   
4 11/4" 31,7 100  
5 1" 25,4 83-100 100 
6 3/4" 19,1 65-95 70-100 
7 3/8" 9,52 47-77 50-80 
8 No. 4 4,76 33-63 35-65 
9 No. 10 2,00 23-50 25-50 
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Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 
τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 

Άνοιγµα οπής 

# 
Σε ίντσες 

[in] 
Σε χιλιοστά 

[mm] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
∆ιαβάθµιση 

[%] 
1  2 3 4 

10 No. 40 0,42 13-30 15-30 
11 No. 200 0,074 5-15 5-15 

Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσι-
µεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της 
ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 

125.3 Εκτέλεση εργασιών 

125.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 
(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθέµενα 

από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 
(β) Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις: 
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Πίνακας 125.4 : Ταξινόµηση Εδαφών και Μηχανηµάτων Συµπύκνωσης 
Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 

V1 V2 V3 

# Είδος µηχανήµατος 

Υπηρε-
σιακό βά-

ρος 
[kg] 

Καταλ-
λη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώσης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

Κα-
ταλλη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώσης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

Κα-
ταλλη-
λότη-
τα(1) 

Πάχος 
στρώ-
σης 

Αριθµός 
διελεύ-
σεων 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 

2 
∆ονητικός 
συµπιεστής 

Ελαφρός 

Μέσος 

έως 25 

25-60 
+ 
+ 

έως 15 

20-40 
2-4 
2-4 

+ 
+ 

έως 15 

15-30 
2-4 
3-4 

+ 
+ 

έως 10 

10-30 
2-4 
2-4 

3 
∆ονητής 
εκρήξεων Ελαφρός έως 100 ο 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 

4 
∆ονητικές 
πλάκες 

Ελαφρές 
Μέσες 

έως 100 

100-300 
+ 
+ 

έως 20 

20-30 
3-5 
3-5 

ο 
ο 

έως 15 

15-20 
4-6 
4-6    

5 
∆ονητικός 
κύλινδρος Ελαφρός έως 600 + 20-30 4-6 ο 15-20 5-6    

6 Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 

8 
∆ονητικός 
συµπιεστής 

Μέσος 
Βαρύς 

25-60 
60-200 

+ 
+ 

20-40  

40-50
2-4 
2-4 

+ 
+ 

15-30 

20-40
2-4 
2-4 

+ 
+ 

10-30  

20-30
2-4 
2-4 

9 
∆ονητής 
εκρήξεων 

Μέσος 
Βαρύς 

100-500 
500 

ο 
ο 

20-40  

30-50
3-4 
3-4 

+ 
+ 

25-35 

30-50
3-4 
3-4 

+ 
+ 

20-30 

30-40
3-5 
3-5 

10 
∆ονητικές 
πλάκες 

Μέσες 
Βαριές 

300-750 
750 

+ 
+ 

30-50  

40-70
3-5 
3-5 

ο 
ο 

20-40 

30-50
3-5 
3-5    

11 
∆ονητικοί 
κύλινδροι  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6    

(1)  + = Συνιστάται 
ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 
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(γ) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πάχη των 
στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβαση αυτών). Α-
κριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν διεξαχθεί δοκιµαστική 
συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσεων και σωλήνων από σφαιρο-
ειδή χυτοσίδηρο (ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές 
πάχους που δίνονται τον προηγούµενο Πίνακα. 

(δ) Έλεγχοι συµπύκνωσης 
Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη, όπως 
αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η εργαστηριακή 
δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµαστικής οπής (προσ-
διορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να µεταβάλλεται από θέση σε 
θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε χονδρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση 
όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. 
Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 m µή-
κους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m3 όγκου. 
Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες από 
τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει τον τρόπο 
εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. 
Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που εκτελούνται 
όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά από αίτη-
ση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό δοκιµών συµπύ-
κνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών των στρώσεων που 
συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, ανάλογα προς το είδος του 
µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευθύνσεις του προηγούµενου Πίνακα 
125.4. 
Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντεχνη κα-
τασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 
Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα υπόκει-
νται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

125.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών 
(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 

Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστικός και 
οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται πριν από τη 
τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη συνεκτικό υλικό, κα-
τάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του αγωγού. 

(β) Συµπύκνωση 
Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 

- 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε 
υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 
Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος της πλήρωσης 
όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων δίνονται στον Πίνακα 125.4. Στην προκείµενη περίπτωση πάρθηκε 
ως προϋπόθεση ύψος επικάλυψης 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 
Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τάφρου και 
η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές του αγωγού 
για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη όταν υ-
πάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 
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Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να πληρωθεί 
και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 
Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσιαζοµένων 
δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού πλήρωσης πάχους 
t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε ελάχιστο πάχος tmin = 0,15 m. 

125.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 
(α) ∆ιάστρωση 

Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα συµπύκνωσης 
που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε τον ανα-
γκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον Πίνακα 125.4. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυ-
τόν τον Πίνακα, αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψηλή περιεκτικό-
τητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πάχη των στρώσεων που δίνο-
νται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές 
µπορούν να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση. Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση 
επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο - 
για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσης που δί-
νονται στον εν λόγω Πίνακα. 

(β) Συµπύκνωση 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από 
την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 

- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard Proctor σε 
υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 

- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 
Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συµπυκνώνεται σε 
ποσοστό: 

- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196) 

- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και V3 
Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφάνεια του 
εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συµπυκνώνεται όπως 
ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 
Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή του 
σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το είδος της µηχανικής συµπύκνωσης εξαρτά-
ται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. 

(γ) Ειδικές Επισηµάνσεις 
Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον επι-
χωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. 
Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρόκληση 
φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα 
απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 

125.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα 
(α) Τοποθέτηση  

Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του Έργου ή/και σύµ-
φωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, κατά το δυνατόν, 
ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για την αποφυγή 
µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 
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(β) Συµπύκνωση 
Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 

- Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα συµπυ-
κνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 

- Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της 
Standard Proctor 

- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της 
Standard Proctor 

Τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.2 σχετικά µε τη διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του 
αγωγού και στην παρ. 125.3.5 σχετικά µε  τους τάφρους αγωγών µε αντιστήριξη, ισχύουν και για τα µεταβα-
τικά επιχώµατα. 
Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις, ισχύ-
ουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρχουσες 
προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 

125.3.5 Πρόσθετες Απαιτήσεις 
(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 

Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της αντιστήριξης 
που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η συναρµογή 
και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. 
Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνονται τµη-
µατικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος της τάφρου που 
ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 
Όµοια, σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τάφρων, 
πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο τµήµα της τάφρου που 
ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 

(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό 
Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την τοποθέτηση 
του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η οριστική ανακατα-
σκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδόστρωµα πρέπει να γίνει 
µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 
Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή και µε 
τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει να εκτελεστεί 
κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 
Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει ευθύς µε-
τά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε προσωρινή επικάλυψη ασφαλτοµίγµα-
τος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης πρέπει αυτές να αποκατασταθούν αµέσως. 

125.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 

125.4.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η διαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου 
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού 
• Η διάστρωση κατά στρώσεις και η συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν λόγω υλικού 
• Η χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού 
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• Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 
• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ., σε περίπτωση το-

ποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ. όπως και της προ-

στατευτικής επένδυσης τους από νερά, διαβρώσεις κτλ. 
• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

125.4.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη αγωγών και οχετών» 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου εδαφικού 

υλικού (V1 ή V2 ή/και V3), µε ικανότητα συµπύκνωσης, από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια 
• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό σύµ-

φωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 
• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 125.4.1 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργα-

σιών 

125.4.3 Επανεπιχώσεις µεταβατικών επιχωµάτων µε κοκκώδη υλικά  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  
Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 

125.4.4 Επανεπιχώσεις, κάτω από πεζοδρόµια, µε κοκκώδη υλικά  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  
• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, σύµ-

φωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 
• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

125.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

125.5.1 Επιµέτρηση 
(α) Γενικά 

Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο κάτω 
οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις πρανών 
κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς πληρωµή. 

(β) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» θα επιµετρώνται σε κυβικά µέ-
τρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (ΓΘΕ) του πυθµένα και 
των παρειών σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας και µε άνω επιφάνεια το ο-
ριζόντιο επίπεδο, µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των όγκων του αγωγού και 
του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί, βάσει της εγκεκριµένης µελέτης. 
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Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών, ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του υλικού της ζώνης 
αγωγού γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30 m πάνω από την νοητή εφαπτόµενη 
γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. 

(γ) Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» θα επιµετρώ-
νται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος, όπως 
αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας, τον πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της ζώ-
νης αγωγού και µε άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορφωµένη κατά τον 
χρόνο της επίχωσης, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου οδοστρώµατος ή στρώσης 
φυτικών κτλ. 

(δ) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 
(m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 
Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται µεταξύ: 

- Των ΓΘΕ πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 122.5 του 
παρόντος 

- Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και πλάτους 0,50 m στην 
στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσης µε λόγο βάσης (β) προς ύψος (υ) β:υ = 1:1 µέχρι 
το πρανές αυτό να τµήσει την προσκείµενη ΓΘΕ 

- Της γραµµής της εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου 
Από τον παραπάνω όγκο θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το τυχόν 
σκυρόδεµα έδρασης αυτών. 

(ε) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 
Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 
υπό την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 

125.5.2 Πληρωµή 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικών επανεπίχωσης. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 
 

126. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 

126.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση µαρτύρων ελέγχου των υποχωρήσεων 

του υπεδάφους. 
(β) «Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων» νοούνται οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή ειδικής διάταξης για 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση της γεωτεχνικής συµπεριφοράς των έργων. 
(γ) Οι µάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων διακρίνονται σε: 
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- «Μάρτυρες Υ» - Τοποθετούνται στο υπέδαφος µε την έναρξη κατασκευής του αντίστοιχου επιχώµατος 
ώστε παράλληλα µε την κατασκευή του επιχώµατος να λαµβάνονται στοιχεία των καθιζήσεων κάτω 
από το φορτίο του. 

- «Μάρτυρες ΤΣ» - Τοποθετούνται στην ίδια περιοχή µε τους «Μάρτυρες Υ» (σε οριζοντιογραφική από-
σταση το πολύ 5,0 m) στην τελική στάθµη του επιχώµατος, µόλις τελειώσει η κατασκευή του και οι σχε-
τικές µετρήσεις αρχίζουν αµέσως µετά την εγκατάσταση τους. 

126.2 Υλικά 
(α) Οι µάρτυρες θα κατασκευασθούν από µαύρο σιδηροσωλήνα Φ 25,4 mm (1”) ISO ΜΕDIUM βαρύ, (πράσινη 

ετικέτα), που θα θεµελιώνεται σε κυλινδρική βάση από σκυρόδεµα Φ 0,60 m και πάχους 0,50 m από C12/15 
και θα περιβάλλεται, για µείωση της επιρροής των αρνητικών τριβών, από πλαστικό σωλήνα από σκληρό 
ΡVC διαµέτρου Φ 140 mm, τύπου υπονόµων ή βαρύτερου. Οι µάρτυρες θα τοποθετούνται κατακόρυφοι µε 
τη βοήθεια νήµατος της στάθµης και θα στερεώνονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η κατακόρυφη ε-
πέκταση τους προς τα πάνω. 

(β) Η πάκτωση του σιδηροσωλήνα θα γίνεται κατ' ελάχιστον 0,30 m µέσα στη βάση από σκυρόδεµα και η επέ-
κταση τους προς τα πάνω θα γίνεται (µε την πρόοδο της κατασκευής του επιχώµατος) µε προσθήκη τυπο-
ποιηµένων κοµµατιών, µήκους 1.00 m µέχρι 1.50 m, που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικά τεµάχια (µού-
φες). Ανάλογα ισχύουν για την επέκταση προς τα πάνω και για τους πλαστικούς σωλήνες (δηµιουργία µού-
φας µε θέρµανση κτλ.). Η ανώτατη στάθµη του σωλήνα του µάρτυρα δεν θα πρέπει να προεξέχει περισσό-
τερο από 0.50 m σε σχέση µε την τελική στάθµη επιχωµάτων. 

126.3 Εκτέλεση Εργασιών 

126.3.1 Θέσεις Τοποθέτησης Μαρτύρων 
(α) Οι θέσεις που θα επιλεγούν για την τοποθέτηση όλων των µαρτύρων, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 

µπορούν να διατηρηθούν και µετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Έργου (χωµατουργικά, 
ανωδοµές κτλ.) και την απόδοσή του σε χρήση, ώστε να µπορούν να συνεχιστούν οι µετρήσεις χωρίς να 
δηµιουργούνται εµπόδια στην ασφαλή λειτουργία του ή/και την εκτέλεση άλλων εργασιών. Θα πρέπει να 
λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τυχόν εργασίες επιδοµής στην περιοχή των µαρτύρων, να γίνονται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην εµποδίζεται ή αλλοιώνεται η παραπέρα λειτουργία τους. 

(β) Εκτός εάν άλλως προδιαγράφεται στη Μελέτη ή στα λοιπά Συµβατικά τεύχη οι «Μάρτυρες Υ» θα εγκαθίστα-
νται σε επιχώµατα ύψους µεγαλύτερου των 7,0 m για την περίπτωση λεπτοκόκκων εδαφικών υλικών ή ύ-
ψους µεγαλύτερου των 10,0 m για την περίπτωση χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών. Για κάθε ελεγχόµενο 
υψηλό επίχωµα θα τοποθετούνται στην κρισιµότερη διατοµή (στα δύο άκρα της) κατά την κρίση της Υπηρε-
σίας ή την πρόβλεψη της Μελέτης τουλάχιστον δύο «Μάρτυρες Υ» µε τους συνοδούς τους «Μάρτυρες ΤΣ» 
(δηλαδή θα εγκαθίστανται δύο δίδυµα µαρτύρων ανά διατοµή). Για µεγάλου µήκος επιχώµατα θα τοποθε-
τούνται τουλάχιστον δύο δίδυµα µαρτύρων ανά 400 m επιχώµατος. Για την περίπτωση επικλινούς εδάφους 
τα δύο δίδυµα των µαρτύρων θα τοποθετούνται µονόπλευρα (προς την πλευρά του υψηλότερου πάχους) µε 
µικρή απόσταση µεταξύ τους (π.χ. σε απόσταση περίπου 10 m). 

(γ) Εκτός από τους µάρτυρες που προκύπτουν σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο, η Υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να εγκαταστήσει και πρόσθετους µάρτυρες (µέχρι ποσοστού 30% επιπλέον) κατά την κρίσης 
της, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και του ελέγχου κατασκευής του Έργου. 

126.3.2 Μέθοδος Μετρήσεων 
(α) Οι µετρήσεις των υποχωρήσεων θα γίνονται σε δύο σειρές µετρήσεων (µετάβαση και επιστροφή) µε γεωµε-

τρική χωροστάθµιση συνήθους ακρίβειας, σύµφωνα µε το Π.∆. 696/74. Τα αποτελέσµατα αυτά θα αναγρά-
φονται σε ξεχωριστά φύλλα για τους δύο Μάρτυρες κάθε θέσης (Μάρτυρες Υ και ΤΣ) και θα συντάσσονται 
κατάλληλα διαγράµµατα υποχωρήσεων. 

(β) Για κάθε µέτρηση θα παίρνονται στοιχεία ηµεροµηνίας και στάθµης που έχει φθάσει η κατασκευή του επι-
χώµατος. 

(γ) Ειδικότερα για τους κάθε δύο Μάρτυρες Υ και ΤΣ, τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να δίνονται σε ξεχωριστή 
θέση του πίνακα: 
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- Η ηµεροµηνία έναρξης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο εδάφους στο ελεγχόµε-
νο σηµείο από το «Μάρτυρα Υ». 

- Η ηµεροµηνία της ολοκλήρωσης κατασκευής του επιχώµατος µε το αντίστοιχο υψόµετρο του επιχώµα-
τος στη θέση του «Μάρτυρα ΤΣ». 

(δ) Θα πρέπει να δίνονται ως συµπληρωµατικά στοιχεία, παρατηρήσεις για το ρυθµό ανύψωσης του επιχώµα-
τος και θα πρέπει να αναγράφονται ιδιαιτέρως τυχόν περίοδοι απραξίας (µικρές ή µεγάλες). 

(ε) Σκοπός της συλλογής των στοιχείων είναι να µπορεί να διαµορφωθεί πλήρης εικόνα της χρονικής εξέλιξης 
της ανύψωσης του επιχώµατος. 

126.3.3 Πρόγραµµα Μετρήσεων 
Οι µετρήσεις στους Μάρτυρες Υ και ΤΣ, θα γίνονται σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα: 
• Για την περίοδο κατασκευής των επιχωµάτων, θα λαµβάνεται µία µέτρηση ανά 15 ηµέρες (ισχύει µόνο για 

τους «Μάρτυρες Υ»). 
• Για έξη µήνες µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των επιχωµάτων στη τελική τους στάθµη, θα λαµβάνε-

ται µία µέτρηση ανά µήνα. 
• Για την τυχόν υπολειπόµενη περίοδο µέχρι και την έναρξη κατασκευής των εργασιών επιδοµής (π.χ. ασφαλ-

τικών) θα λαµβάνεται µία µέτρηση ανά δύο µήνες. 
• Για όλη την υπόλοιπη περίοδο µέχρι και την προσωρινή παραλαβή όλων των εργασιών του έργου, θα λαµ-

βάνεται µία µέτρηση ανά τέσσερις µήνες. 

126.3.4 Προστασία Μαρτύρων 
(α) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι µάρτυρες θα προστατεύονται µε κατάλληλα προστατευτικά 

περιφράγµατα (τρίποδες ή άλλης µορφής) της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
(β) Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την προστασία των µαρτύρων υποχώρησης. Στην περίπτωση 

κατά την οποία καταστραφεί οποιοσδήποτε µάρτυρας από οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεω-
µένος να τον επιδιορθώσει (µε αντικατάσταση του κατεστραµµένου τµήµατος ή/και ολοκληρωτική αντικατά-
στασή του), αφού υποβάλλει εγγράφως σχετική µεθοδολογία στην Υπηρεσία, µε την οποία να αποδεικνύει 
τη δυνατότητα συσχετισµού των νέων µετρήσεων µε τις παλαιές του αρχικού µάρτυρα. 

126.2.5 Αποτελέσµατα – Αξιολόγηση Μετρήσεων 
(α) Οι πίνακες και τα διαγράµµατα υποχωρήσεων θα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα ανά τρίµηνο 

(ή/και σε συντοµότερα χρονικά διαστήµατα εφόσον πρόκειται να παρθούν αποφάσεις σχετικά µε την εκτέλε-
ση εργασιών) στην Υπηρεσία, για αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 

(β) Από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του µάρτυρα υποχώρησης, που θα γίνει από την 
Υπηρεσία, θα συναχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό εργασιών επιδοµής (π.χ. κατα-
σκευής των ασφαλτικών στρώσεων), ή/ και τροποποιήσεις του προγράµµατος εκτέλεσης των εργασιών, 
ή/και για χρήση στον ποιοτικό έλεγχο κατασκευής των διαφόρων εργασιών του Έργου. 

126.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• την προµήθεια, κατεργασία, κοπή και τοποθέτηση του µάρτυρα, µαύρου σιδηροσωλήνα Φ 25,4 mm (1”) ISO 

ΜΕDIUM βαρέως (πράσινη ετικέτα), µε περίβληµα από πλαστικό σωλήνα από σκληρό ΡVC διαµέτρου Φ 
140 mm τύπου υπονόµων ή βαρύτερου. 

• την προµήθεια και τοποθέτηση διαφόρων µικροϋλικών (µούφες κτλ.) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέ-
λεση της εργασίας. 

• την κατασκευή κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεµα Φ 0,60 m και πάχους 0,50 m από C12/15 και η θεµελίω-
ση σ' αυτήν του µάρτυρα. 

• την προστασία του µάρτυρα και τη διόρθωσή του ή επανατοποθέτησή του σε περίπτωση τυχόν καταστρο-
φής του. 

• τον προσδιορισµό της θέσης τοποθέτησης των µαρτύρων. 
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• τη λήψη των µετρήσεων, τη σύνταξη σχετικών πινάκων και διαγραµµάτων και την υποβολή τους στην Υπη-
ρεσία όπως λεπτοµερώς περιγράφεται ανωτέρω. 

 

126.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης µαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους 
(m), πλήρως εγκατεστηµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην α-
νωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

127. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

127.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εξυγίανση του εδάφους µε τσιµέντο ή/και υδράσβεστο σε συµπυ-

κνωµένες στρώσεις. 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Ο 164 µε τις όποιες βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις ή/και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
(γ) «Εξυγίανση εδάφους» νοείται η βελτίωση την µηχανικών ιδιοτήτων εδαφικού υλικού µε την ανάµιξη του µε 

υδράσβεστο ή/και τσιµέντο, ώστε µε τη συµπύκνωσή του υπό συνθήκες βέλτιστης υγρασίας και µε τη συ-
ντήρησή του για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να προκύψει οµοιογενής, σκληρή και ανθεκτική στρώση. 

(δ) Εξυγίανση του εδάφους µπορεί γενικά να γίνεται για τους ακόλουθους λόγους: 

- βελτίωση του υπεδάφους 

- κατασκευή υπόβασης και βάσης 

- κατασκευή αυτοδύναµου σταθεροποιηθέντος οδοστρώµατος επιφανειών κυκλοφορίας 

- ανακατασκευή υποβάσεων και βάσεων που αστόχησαν λόγω πλαστικότητας 

- περαιτέρω ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας βάσεων. 
Τονίζεται ότι η εφαρµογή αυτής της εργασίας επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση που δεν διατίθενται κοντά 
στο Έργο κατάλληλα εδαφικά υλικά που να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, η δε προ-
µήθειά τους από άλλες µακρινές πηγές δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος. 

127.2 Υλικά 

127.2.1 Χρησιµοποιούµενα υλικά 
(α) Τσιµέντο 

Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 «Περί Κανονισµού Τσιµέντου για 
Έργα από Σκυρόδεµα» (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980) και του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 

(β) Υδράσβεστος 
Η υδράσβεστος θα είναι κοινή υδράσβεστος εµπορίου βιοµηχανικής παραγωγής, παραδιδόµενη σε χάρτι-
νους σάκους ή σε σιλό 

(γ) Νερό 
Το νερό πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ-345 
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(δ) Εδαφικό Υλικό 
Το εδαφικό υλικό πρέπει να είναι λεπτόκοκκο αργιλώδες έδαφος, µε µεγάλη πλαστικότητα ή διογκωσιµότητα 
και µικρή περιεκτικότητα σε λίθους µεγάλου µεγέθους. Η ύπαρξη λίθων διαµέτρου µεγαλύτερης των 7,5 cm 
δηµιουργεί δυσκολίες στην ανάµιξη και διαµόρφωση της επιφάνειας και προκαλεί φθορές στα αναµικτικά 
µηχανήµατα. Λίθοι µεγαλύτεροι από 7,5 cm πρέπει να αποµακρύνονται. 

127.2.2 Μελέτη Σύνθεσης 
(α) Η σύνθεση του µίγµατος, δηλ. το ποσοστό του/των σταθεροποιητών (υδρασβέστου ή τσιµέντου) και η υ-

γρασία του µίγµατος κατά τη συµπύκνωση, καθορίζονται από τη µελέτη σύνθεσης, ανάλογα µε το είδος του 
εδαφικού υλικού και το είδος και το βαθµό της επιδιωκόµενης βελτίωσης των µηχανικών ιδιοτήτων.  

(β) Εκτός αν τίθενται διαφορετικές ή πρόσθετες απαιτήσεις στους Όρους ∆ηµοπράτησης του Έργου, λόγω των 
ειδικών απαιτήσεών του και των ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί, το µίγµα εδάφους 
και σταθεροποιητών, συµπυκνωµένο στο 100% της Πρότυπης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 
10), θα έχει τιµή CΒR σε 7 ηµέρες (3 ηµέρες συντήρησης µέσα σε αεροστεγή πλαστικό σάκο και 4 ηµέρες 
µε υδροεµποτισµό) τουλάχιστον ίση µε 5% και διόγκωση µικρότερη από 2%. 

(γ) Το ελάχιστο ποσοστό υδρασβέστου θα πρέπει να είναι 2% και τσιµέντου 3% κατά βάρος ξηρού προς εξυγί-
ανση υλικού. 

127.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Γενικά η κατασκευή της στρώσης θα γίνει σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο 164 µε τις ακόλουθες µεταβολές ή προσθήκες: 
(α) Εφ' όσον χρησιµοποιούνται ως σταθεροποιητές υδράσβεστος ή υδράσβεστος και τσιµέντο, η προσθήκη της 

υδρασβέστου θα προηγείται της προσθήκης του τσιµέντου για να βοηθήσει στο θρυµµατισµό του εδαφικού 
υλικού. 

(β) Η διάστρωση της υδρασβέστου ή του τσιµέντου πάνω στη στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί, η διαβροχή 
µε νερό, η ανάµιξη και η συµπύκνωση, θα γίνεται όπως προβλέπεται στην ΠΤΠ Ο 164 (παράγρ. 6.1). Η 
διάστρωση του τσιµέντου ή της υδρασβέστου δεν θα γίνεται όταν επικρατούν δυνατοί άνεµοι, διότι πιθανόν 
να παρασύρουν σηµαντικές ποσότητές τους. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την κρίση της, να διατάξει την δια-
κοπή των εργασιών στις περιπτώσεις αυτές, µέχρις ότου σταµατήσουν οι δυνατοί άνεµοι. 

(γ) Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης µε υδράσβεστο θα προστίθεται νερό µε οµοιόµορφη διαβροχή, έτσι ώστε το 
µίγµα να έχει οµοιόµορφη υγρασία µε τιµή ίση µε τη βέλτιστη για να διευκολυνθεί ο θρυµµατισµός του εδα-
φικού υλικού και η ανάµιξή του µε την υδράσβεστο. 

(δ) Εάν µετά από 4 διελεύσεις του µηχανήµατος σταθεροποίησης δεν έχει επιτευχθεί βαθµός θρυµµατισµού, 
όπως ορίζεται στην παράγρ. 6.1 της ΠΤΠ Ο 164 ίσος µε 60%, τότε η εργασία θα σταµατά και η στρώση θα 
κυλινδρώνεται µε µία διέλευση στατικού οδοστρωτήρα µε λείους τροχούς µε βάρος ανά µέτρο πλάτους τρο-
χού 2,7 t ή µε µία διέλευση οδοστρωτήρα µε ελαστικούς τροχούς µε βάρος 1,0 t ανά τροχό. Η στρώση αυτή 
στραγγισµένη κατά τον παραπάνω τρόπο θα διατηρείται υγρή - αν απαιτείται - µε 1 ή 2 διαβροχές την ηµέρα 
επί 72 ώρες. 

(ε) Μετά το πέρας της περιόδου αυτής των 72 ωρών, το υλικό θα αναµοχλεύεται και θα καταιωνίζεται οµοιό-
µορφα µε νερό, αν απαιτείται, ώστε η υγρασία του µίγµατος να φθάσει τη βέλτιστη. 
Θα γίνονται έλεγχοι θρυµµατισµού (3 έλεγχοι για κάθε 200 m3 εξυγιαινόµενου υλικού) και, εφόσον ο βαθµός 
θρυµµατισµού είναι τουλάχιστον ίσος προς 60% και έχει επιτευχθεί οµοιογενές µίγµα, γίνεται έναρξη της συ-
µπύκνωσης της στρώσης (εάν πρόκειται για εξυγίανση µόνο µε υδράσβεστο)  ή γίνεται η διανοµή της προ-
βλεπόµενης ποσότητας τσιµέντου (εάν πρόκειται για εξυγίανση µε συνδυασµό τσιµέντου και υδράσβεστου). 
Εάν ο βαθµός θρυµµατισµού είναι µικρότερος του απαιτούµενου τότε ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιή-
σει ισχυρότερα µηχανήµατα θρυµµατισµού και ανάµιξης. 

(στ) Εάν στο δοκιµαστικό τµήµα [βλ. εδάφιο (ιδ) κατωτέρω] αποδειχθεί ότι, µε τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµα-
τα, µπορεί να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός θρυµµατισµού χωρίς τη µεσολάβηση της περιόδου 72 
ωρών του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον προβλέπεται χρησιµοποίηση και τσιµέντου, τότε µπορεί η 
διανοµή του τσιµέντου να γίνει µετά την ανάµιξη της υδράσβεστου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι 
χρονικοί περιορισµοί του εδαφίου (θ). 
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(ζ) Σε κάθε περίπτωση η προσθήκη τσιµέντου στο µίγµα δεν θα αρχίζει αν ο βαθµός θρυµµατισµού δεν είναι 
τουλάχιστον ίσος προς 60%. Επίσης η περιεχόµενη υγρασία δεν πρέπει να υπολείπεται της βέλτιστης πε-
ρισσότερο από τρεις (3) εκατοστιαίες µονάδες. 
Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης θα προστίθεται οµοιόµορφα νερό υπό µορφή λεπτού καταιωνισµού, κατά τα 
προβλεπόµενα στην παράγρ. 6.14 της ΠΤΠ Ο 164, για να αποκτήσει το µίγµα τη βέλτιστη υγρασία και για 
να αναπληρωθούν τυχόν απώλειες λόγω εξάτµισης. 
Πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης, το µίγµα πρέπει να είναι οµοιογενές µε τη βέλτιστη υγρασία και µε 
βαθµό θρυµµατισµού ίσο ή µεγαλύτερο του 80%. 

(η) Η υδράσβεστος δεν πρέπει να µένει εκτεθειµένη στον ατµοσφαιρικό αέρα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 6 ωρών. Για τον λόγο αυτό, το χρονικό διάστηµα µεταξύ έναρξης ανάµιξης και έναρξης συµπύκνωσης 
[προσωρινής για σφράγιση της στρώσης του εδαφίου (δ) ανωτέρω ή οριστικής] δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
6 ώρες. 

(θ) Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου ή της υδράσβεστου και του τσιµέντου, ακολουθεί η µόρφωση και 
συµπύκνωση, σύµφωνα µε τις παραγρ. 6.15 και 6.16 της ΠΤΠ Ο 164. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ προσ-
θήκης του τσιµέντου και περάτωσης της εργασίας ανάµίξης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2 ώρες. 
Η συµπύκνωση που πρέπει να ακολουθήσει αµέσως µετά, χωρίς καθυστέρηση, θα πρέπει να περατωθεί σε 
χρόνο που δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ο συνολικός χρόνος από την προσθήκη του τσιµέντου στο µίγµα µέ-
χρι το πέρας της συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 4 ώρες για θερµοκρασία περιβάλλο-
ντος µεγαλύτερη από 26°C και 6 ώρες για θερµοκρασίες µικρότερες από 26°C. 

(ι) Η στρώση που περατώθηκε, θα προστατεύεται από την απώλεια υγρασίας µε συχνούς καταιωνισµούς, ή µε 
επικάλυψη µε υλικό της υπερκείµενης στρώσης σε πάχος 10 cm τουλάχιστον, ή µε κάλυψη µε αδιάβροχα 
πλαστικά φύλλα, τα οποία επικαλύπτονται στις ενώσεις τους κατά 30 cm τουλάχιστον και στηρίζονται µε ε-
πιµέλεια ώστε να µην ανασηκώνονται από τον άνεµο, ή µε επάλειψη µε ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε 
την παράγρ 6.4 της ΠΤΠ Ο 164. Η κυκλοφορία οχηµάτων δεν θα επιτρέπεται επί 4 ηµέρες τουλάχιστον. 

(ια) Το πάχος της συµπυκνωµένης στρώσης, που εξυγιαίνεται µε υδράσβεστο ή µε υδράσβεστο και τσιµέντο, 
εξαρτάται από τη φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και τις αναµενόµενες καταπονήσεις (απαιτήσεις) και 
οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm. Αν το προβλεπόµενο για εξυγίανση πάχος εδαφικής 
στρώσης είναι µεγαλύτερο από 30 cm τότε η εξυγίανση θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 10 cm έως 30 cm. 

(ιβ) Όταν η εδαφική στρώση που πρόκειται να εξυγιανθεί είναι µεγάλου πάχους τότε, µε βάση τους περιορι-
σµούς πάχους του προηγούµενου εδαφίου, γίνεται εκσκαφή σε τέτοιο πάχος που να αποµείνει στον πυθµέ-
να στρώση προς εξυγίανση πάχους όχι µεγαλύτερου από 30 cm. Το υλικό που εκσκάπτεται, εναποτίθεται 
στο ένα ή στα δύο άκρα της λωρίδας που εξυγιαίνεται. Μετά την αναµόχλευση του υλικού της στρώσης αυ-
τής γίνεται διανοµή της υδράσβεστου και ανάµιξη όπως προβλέπεται στα εδάφια (α) έως και (στ). 
Μετά την πλήρη ανάµιξη της υδράσβεστου γίνεται η διανοµή του τσιµέντου [βλ. εδάφιο (ζ)], εφόσον έχει επι-
τευχθεί βαθµός θρυµµατισµού 60%, διαφορετικά ακολουθείται η διαδικασία των εδαφίων (δ) και (ε). 
Ακολουθεί η µόρφωση και η συµπύκνωση της στρώσης. 
Η στρώση διατηρείται υγρή µε συχνά καταβρέγµατα ή επικαλύπτεται µε εδαφικό υλικό, που θα αποτελέσει 
την υπερκείµενη στρώση, σε πάχος τουλάχιστον ίσο µε 10 cm. Προ της επικάλυψης αυτής, η επιφάνεια 
πρέπει να διαβραχεί επαρκώς. 
Η στρώση προφυλάσσεται κατά τον τρόπο αυτό από απώλεια υγρασίας και από κυκλοφορία αυτοκινήτων, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (ι). Μετά την πάροδο του διαστήµατος αυτού µπορεί να αρχίσει η εξυγίανση της υ-
περκείµενης στρώσης. 

(ιγ) Κατά τις εργασίες εξυγίανσης θα γίνονται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

- Έλεγχος πάχους αναµόχλευσης 

- Έλεγχος φυσικής υγρασίας του υλικού πριν από την προσθήκη νερού 

- Έλεγχος θρυµµατισµού πριν από την έναρξη συµπύκνωσης κάθε τµήµατος. Θα γίνονται τρεις τουλάχι-
στον έλεγχοι θρυµµατισµού σε τυχαία δείγµατα µίγµατος για κάθε τµήµα που πρόκειται να συµπυκνω-
θεί και τουλάχιστον κάθε 100 m3 εδαφικού υλικού που έχει εξυγιανθεί. 

- Σε κάθε τµήµα που πρόκειται να διαστρωθεί τσιµέντο ή υδράσβεστος και τουλάχιστον κάθε 100 m3 ε-
δαφικού υλικού που πρόκειται να εξυγιανθεί, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι της ποσότητας της 
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υδράσβεστου και του τσιµέντου που προστίθεται. Αν χρησιµοποιείται µηχανικός διανοµέας θα τοποθε-
τείται στην επιφάνεια της στρώσης που πρόκειται να εξυγιανθεί, πλαστικό φύλλο ή µουσαµάς ή κατάλ-
ληλο δοχείο γνωστής επιφάνειας και θα συλλέγεται και θα ζυγίζεται η ποσότητα του σταθεροποιητή 
που διανεµήθηκε σ' αυτό, µετά την διέλευση του διανοµέα. Αν η διανοµή γίνεται µε άνοιγµα σάκων θα 
ελέγχεται η ακρίβεια τοποθετήσης των σάκων. 

- Έλεγχος πάχους ανάµιξης µε κατάλληλο κανόνα. Ο έλεγχος αυτός θα είναι συνεχής ώστε το πάχος της 
στρώσης µετά το πέρας της συµπύκνωσης να είναι το απαιτούµενο. 

- Έλεγχος τήρησης των χρονικών περιορισµών των εδαφίων (η). και (θ). 

- Τρεις τουλάχιστον έλεγχοι υγρασίας µίγµατος πριν από την έναρξη της συµπύκνωσης από τρία τυχαία 
δείγµατα που λαµβάνονται από το τµήµα που πρόκειται να συµπυκνωθεί και τουλάχιστον από κάθε 
100 m3. 

- Από το µίγµα που είναι έτοιµο για συµπύκνωση ή τουλάχιστον κάθε 100 m3 θα λαµβάνονται τρία τυ-
χαία δείγµατα, από τα οποία θα παρασκευάζονται τρία δοκίµια µε συµπύκνωση ίση προς 100% της 
πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης. Τα δοκίµια αυτά θα συντηρούνται και θα δοκιµάζονται. Η τιµή CΒR 
των δοκιµίων αυτών µετά από 7 ηµέρες δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 5% και η διόγκωση µεγαλύ-
τερη από 2%. 

- Κάθε 100 m3 ή σε κάθε τµήµα που συµπυκνώνεται κάθε ηµέρα, θα γίνονται τρεις τουλάχιστον έλεγχοι 
συµπύκνωσης. Ο µέσος όρος των τιµών του βαθµού συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 
100% της πρότυπης δοκιµής συµπύκνωσης και καµιά µεµονωµένη τιµή δεν πρέπει να είναι κατώτερη 
του 98%. Κατά τον έλεγχο της συµπύκνωσης θα γίνεται έλεγχος του πάχους της στρώσης που συµπυ-
κνώθηκε. ∆εν επιτρέπεται διαφορά µεγαλύτερη από 2,5 cm σε σχέση µε το πάχος της εκάστοτε στρώ-
σης. 

- Έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων συντήρησης της στρώσης. 
(ιδ) ∆έκα ηµέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει δοκιµα-

στικό τµήµα 250 m2 ή 60 m3 (όποιο είναι µεγαλύτερο) µε το εδαφικό υλικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, 
τους σταθεροποιητές στις αναλογίες που προβλέπει η µελέτη, το µέγιστο πάχος στρώσης που πρόκειται να 
εφαρµοσθεί, τον µηχανικό εξοπλισµό και το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει στην κατασκευή του κυρίως 
έργου εξυγίανσης. Θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται στο Άρθρο αυτό, για να εξακριβωθεί αν ο 
Ανάδοχος, µε τον µηχανικό εξοπλισµό που διαθέτει, µπορεί να κατασκευάσει την στρώση µε το βαθµό 
θρυµµατισµού, το βαθµό συµπύκνωσης, τις απαιτήσεις CBR, τις απαιτήσεις οµοιογένειας µίγµατος και γενι-
κά όλες τις απαιτήσεις του παρόντος και των λοιπών όρων ∆ηµοπράτησης. 
Η έναρξη των κυρίως εργασιών δεν µπορεί να γίνει αν ο Ανάδοχος δεν έχει έγγραφη έγκριση της Υπηρεσί-
ας, η οποία θα εκδίδεται µόνο µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων του δοκιµαστικού τµήµατος, η οποία 
πρέπει να γίνεται σε διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 10 ηµέρες από την περάτωση του δοκιµαστικού τµή-
µατος. 
Αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί, το δοκιµαστικό τµήµα θα εντάσσεται στο κύριο Έργο του Αναδόχου. 

127.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• Τη σύνταξη µελέτης σύνθεσης, την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των απαιτούµενων 

υλικών (τσιµέντο, υδράσβεστος, νερό, πρόσθετο εδαφικό υλικό κτλ.). 
• Τη διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς µηχανικού εξοπλισµού 
• Την κατασκευή συµπυκνωµένων στρώσεων πάχους έως 0,30 m όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

127.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες εξυγίανσης του εδάφους θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέ-

τρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών δια-
τοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπρο-
σώπου αυτής. 
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• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

128.  ΓΑΙΟΫΦΑΣΜΑΤΑ - ΓΑΙΟΠΛΕΓΜΑΤΑ 

128.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

128.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
Τα υδατοπερατά γαιοϋφάσµατα ή γαιοπλέγµατα έχουν εφαρµογή σε χωµατουργικές εργασίες και αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις οδικών έργων. ∆εν περιλαµβάνονται γαιοµεµβράνες και χαλύβδινα στοιχεία οπλισµού. 
Τα γαιοϋφάσµατα είναι υδατοπερατά υλικά, υφαντά ή µη, µορφής διχτιού, ή σύνθετα υλικά. 
Τα γαιοπλέγµατα είναι προϊόντα µορφής πλέγµατος κατασκευασµένα από συνθετικές ίνες, µε διαφορετικές συνδέ-
σεις κόµβων και διαστάσεις ανοιγµάτων άνω των 10 mm. ∆ιακρίνονται σε υφαντά, τεταµένα και συγκολληµένα γαι-
οπλέγµατα. 
Υπάρχουν επίσης προϊόντα µε στοιχεία µορφής ταινίας ή ράβδου. 
Τα γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα εφαρµόζονται σε χωµατουργικές εργασίες για: 
• ∆ιαχωρισµό: 

∆ιαχωριστική στρώση κάτω από επιχώσεις 
• Ασφάλεια: 

Ασφάλεια πρανών επιχωµάτων 
Αποκατάσταση πρανών από κατολισθήσεις 

• Προστασία: 
Προστασία πρανών και επιφανειών πρασίνου από διάβρωση. 
Προστασία στρώσεων και επιφανειών στεγανοποίησης από βλάβες. 

• Φιλτράρισµα: 
Φίλτρο σε εργασίες αποχέτευσης 

• Αποχέτευση - αποστράγγιση: 
Στραγγιστήριο σε εργασίες αποχέτευσης 

• Ενίσχυση: 
Ενίσχυση σε χωµατουργικές εργασίες 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γαιοϋφασµάτων και γαιοπλεγµάτων εξαρτώνται από τα συστατικά και τη διάταξη 
τους, από τα υλικά κατασκευής και από το είδος και τη σταθεροποίηση (ή σύνδεση) των ινών και νηµάτων, ή αντί-
στοιχα τη διαµόρφωση των κόµβων των γαιοπλεγµάτων. 
 
(1) Γαιοϋφάσµατα ως διαχωριστικές στρώσεις κάτω από επιχώσεις  

Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει: 

- έλλειψη σταθερότητας φίλτρου µεταξύ δύο στρώσεων 

- κίνδυνος ανάµιξης, ή/και αστοχίας ενός επιχώµατος επί έδάφους µικρής φέρουσας ικανότητας. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Συνηθέστερα χρησιµοποιούνται µη υφαντά γαιοϋφάσµατα. Οι ιδιότητές τους ως φίλτρα υπολογίζονται ανα-
φορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
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Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Τα γαιοϋφάσµατα ως διαχωριστικές στρώσεις τοποθετούνται εγκάρσια στον άξονα της οδού. Η επικάλυψη 
των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων, καθώς και η επέκτασή τους πέραν του ποδός του επιχώµα-
τος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m. Για ανώµαλο έδαφος θεµελίωσης, η επικάλυψη πρέπει να είναι τό-
ση, ώστε κατά την επίχωση να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη επικάλυψη. Τα επιµέρους τµήµατα 
των γαιοϋφασµάτων είναι δυνατόν να ενώνονται µεταξύ τους (π.χ. µε ραφή). Αυτό είναι υποχρεωτικό, όταν 
οι διαχωριστικές στρώσεις βρίσκονται εντός ύδατος.  
Το ύψος επίχωσης της πρώτης στρώσης πάνω από το γαιοΰφασµα προκύπτει από τη φέρουσα ικανότητα 
του υπεδάφους και τη δυνατότητα συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, σε συνδυασµό µε την καταπόνηση 
από την κυκλοφορία εργοταξιακών µηχανηµάτων αµέσως µετά τη συµπύκνωση και πρέπει να είναι τουλά-
χιστον 0,50 m.  
Οταν η επίχωση γίνεται πέραν των 7 ηµερών µετά την τοποθέτηση του γαιοϋφάσµατος, πρέπει να λαµβάνε-
ται υπόψη η ανθεκτικότητά του σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. 

(2) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα για ασφάλεια πρανών επιχωµάτων 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει περίπτωση µετατόπισης του εδάφους στις περιοχές των οριογραµµών των πρανών, εκροή και 
έκπλυση 

- υπάρχει µικρή σταθερότητα πρανών επιχωµάτων µε απότοµη κλίση. 
Με ενίσχυση, µπορεί να αυξηθεί η σταθερότητά τους (παράγρ. 1003.4). 
Οδηγίες για την επιλογή 
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ανθεκτικότητα των προϊόντων σε γήρανση. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις 
αναµένεται, ότι οι επιφάνειες των υλικών µετά την τοποθέτησή τους θα είναι ελεύθερες για αρκετό χρόνο, 
καλόν είναι να χρησιµοποιούνται υλικά µεγάλης ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών και 
να προστατεύονται αµέσως µετά την τοποθέτησή τους από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι ιδιό-
τητές τους ως φίλτρα υπολογίζονται αναφορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Σε περιπτώσεις εδαφών που παρουσιάζουν τάση να εκπλένονται ή να εκρέουν (άργιλος, ιλύς, άµµος ενιαίας 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης), τα γαιοϋφάσµατα πρέπει να περιβάλλουν τις στρώσεις σε πλάτος (από το ε-
κτιθέµενο άκρο του πρανούς) τουλάχιστον 4πλάσιο του πάχους της στρώσης. Η επικάλυψη των επιµέρους 
τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 m. Τα επιµέρους τµήµατα των γαιοϋφα-
σµάτων είναι δυνατόν να ενώνονται µεταξύ τους (π.χ. µε ραφή). 

(3) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα για αποκατάσταση κατολισθήσεων πρανών 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει µικρή σταθερότητα φίλτρου µεταξύ υπάρχοντος εδάφους και υλικού επιχώµατος 

- υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεως, λόγω έκπλυσης και εκροής 

- υπάρχει έντονη εκροή ύδατος από το πρανές του επιχώµατος 
Με ενίσχυση, µπορεί να αυξηθεί η σταθερότητά τους. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Aν τα γαιοϋφάσµατα / γαιοπλέγµατα τοποθετούνται επιφανειακά, πρέπει να επιλέγεται υλικό υψηλής ανθε-
κτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. Τα γαιοϋφάσµατα, εντός των οποίων πρόκειται να φυ-
τρώσουν φυτά, πρέπει να έχουν πόρους τέτοιου µεγέθους και οι ίνες ή τα νήµατά τους να παρέχουν τη δυ-
νατότητα τόσης µετατόπισης, ώστε να µην εµποδίζεται η ανάπτυξη των ριζών των φυτών. Οι ιδιότητές τους 
ως φίλτρα υπολογίζονται αναφορικά µε το έδαφος θεµελίωσης. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
 Η κλίση των διαχωριστικών επιφανειών πρέπει να είναι τόση, ώστε να µην εµποδίζεται η αποστράγγιση και 
να µη δηµιουργείται νέα επιφάνεια ολίσθησης, δηλαδή περίπου 1,5% µικρότερη από την κλίση του πρα-
νούς. Στην τελική στρώση, η επικάλυψη των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋφασµάτων πρέπει να είναι του-
λάχιστον 0,50 m.  
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(4) Γαιοϋφάσµατα ως φίλτρα σε εργασίες αποστράγγισης  
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις, όπου υπάρχει έλλειψη σταθερότητας φίλτρου σε χονδρόκοκκα υλικά κα-
κής κοκκοµετρικής διαβάθµισης, σε σχέση µε το έδαφος προς αποστράγγιση. Σε όλες τις εγκαταστάσεις 
αποστράγγισης της οδοποιίας, στις οποίες χρησιµοποιούνται φίλτρα, µπορούν να τοποθετηθούν φίλτρα 
γαιοϋφασµάτων. Κατά την ανάληψη της λειτουργίας φίλτρου από γαιούφασµα, µπορούν να χρησιµοποιη-
θούν στις εγκαταστάσεις αποστράγγισης χονδρόκοκκα και στενής κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανή, µε 
πλεονέκτηµα την υψηλή υδατοπερατότητα και πιθανώς το χαµηλό κόστος. 
Οδηγίες για την επιλογή 
Πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητά τους ως φίλτρων, αναφορικά µε το προς αποστράγγιση έδαφος. 
Κατά την επιλογή τους, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η στερεότητα του γαιοϋφάσµατος/φίλτρου σε σχέση µε 
το έδαφος που έρχεται σε επαφή και των καταπονήσεων κατά την κατασκευή. 
Κατά την εφαρµογή τους σε επικλινείς επιφάνειες, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τριβή µεταξύ εδάφους και 
γαιοϋφάσµατος. 
Λόγω του µακρού χρόνου που συνήθως παρέρχεται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των αποχετεύ-
σεων, πρέπει να εκλέγονται υλικά υψηλής ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Οι εγκαταστάσεις απορροής των υδάτων πρέπει να περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από γαιούφασµα/φίλτρο, 
ώστε να αποκλείεται η έκπλυση του λεπτόκοκκου υλικού. Η επικάλυψη των επιµέρους τµηµάτων των γαιοϋ-
φασµάτων πρέπει να είναι ίση µε το πλάτος της τάφρου, όχι όµως µικρότερη των 0,50 m. 

(5) Γαιοϋφάσµατα και γαιοπλέγµατα ως ενίσχυση σε χωµατουργικές εργασίες 
Χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις όπου: 

- υπάρχει ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα του εδάφους θεµελίωσης 

- υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεως, λόγω µη επαρκούς σταθερότητας του εδάφους, σε πρανή απότοµης 
κλίσης 

Τόσο τα γαιοϋφάσµατα, όσο και τα γαιοπλέγµατα µπορούν να αναλάβουν εφελκυστικές δυνάµεις ώστε να 
αυξάνεται η ασφάλεια έναντι θραύσης του πρανούς, ή του εδάφους θεµελίωσης. 
α. Ενίσχυση επιχώµατος 

Σκοπός: - Αύξηση της ασφάλειας έναντι θραύσης 
β. Ενίσχυση µη επιστρωµένων οδών (π.χ. εργοταξιακή οδός) 

Σκοπός: - Αύξηση της φέρουσας ικανότητας 
- Μείωση των παραµορφώσεων, για εξασφάλιση της βατότητας 

γ. Ενίσχυση µη κατεργασµένων βάσεων/υποβάσεων επιστρωµένων οδών 
Σκοπός: - Αύξηση της φέρουσας ικανότητας (π.χ. για εξασφάλιση της βατότητας της  

βάσης/υπόβασης) 
δ. Ενίσχυση πρανών (µε κλίση έως 70° ως προς την κατακόρυφη) 

Σκοπός: - Αύξηση της σταθερότητας των πρανών 
ε. Ενίσχυση των έργων αντιστήριξης (µε κλίση ορατής επιφάνειας άνω των 70°) 

Σκοπός: - Αύξηση της σταθερότητας των πρανών 
Οδηγίες για τη µελέτη και επιλογή 
Πρέπει να αποδεικνύεται η καταλληλότητα της ενίσχυσης και η σταθερότητα του ενισχυµένου εδάφους. Κατά 
την επιλογή των υλικών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πιθανές βλάβες που µπορούν να προκληθούν από 
το έδαφικό υλικό επίχωσης και την περαιτέρω πορεία των εργασιών. 
Κατά την ενίσχυση µη κατεργασµένων βάσεων/υποβάσεων, η απόδειξη της επίτευξης της απαιτούµενης 
φέρουσας ικανότητας γίνεται µε επί τόπου δοκιµές σε δοκιµαστικό τµήµα. 
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Στην περιοχή των πρανών πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον υλικά υψηλής ανθεκτικότητας σε επίδραση 
κλιµατολογικών συνθηκών, καθόσον είναι αναµενόµενο, ότι θα µείνουν για αρκετό καιρό ακάλυπτα. Μπορεί 
να είναι επίσης απαραίτητη η προστασία από βλάβες λόγω µηχανικών καταπονήσεων. 
Οι επιφάνειες των πρανών πρέπει να προστατεύονται από διάβρωση και εκροή του εδάφους. Αν αυτό δεν 
συµβαίνει (π.χ. σε περίπτωση χρήσης προϊόντων µορφής πλέγµατος, ή µη επαρκούς για το σκοπό αυτό ε-
πικάλυψης των ενισχυµένων στρώσεων), µπορούν να χρησιµοποιούνται κατάλληλα γαιοϋφάσµατα. 
Οταν στο προς ενίσχυση επίπεδο προκύπτει διαχωρισµός εδαφών χωρίς σταθερότητα φίλτρου, πρέπει να 
ληφθεί απόφαση από την Υπηρεσία (κατόπιν εισήγησης του αναδόχου), εαν τη λειτουργία φίλτρου µπορεί 
να αναλάβει η ενισχυµένη στρώση, ή θα απαιτηθεί η τοποθέτηση καταλλήλου γαιοϋφάσµατος. 
Πρέπει να υπάρχει πάντα ικανοποιητική υδατοπερατότητα, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία υδροστατι-
κής πίεσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δίδεται στην αποχέτευση των ενισχυµένων πρανών. 
Οδηγίες για την τοποθέτηση 
Τα στοιχεία ενίσχυσης πρέπει να τοποθετούνται κατά τη διεύθυνση της αναµενόµενης καταπόνησης σε ε-
φελκυσµό. ∆εν επιτρέπεται στη διεύθυνση αυτή σύνδεση στην επικάλυψη. Σύνδεση επιτρέπεται µόνον, όταν 
αποδεικνύεται επαρκής µεταβίβαση δυνάµεων, για την επιµήκυνση που µπορεί να αντέξει η κατασκευή. 
Σε περιπτώσεις εδαφών θεµελίωσης µικρής φέρουσας ικανότητας, η πλευρική επικάλυψη πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 0,50 m. Μπορεί να µειωθεί, όταν ενώνονται τα υλικά µεταξύ τους (π.χ. ραφή). Οταν τα υλικά 
δεν λειτουργούν συγχρόνως ως ενίσχυση και διαχωρισµός επιφανειών, είναι δυνατή η αποφυγή της επικά-
λυψης. 
Σε περίπτωση ενίσχυσης στη βάση του επιχώµατος, η στρώση ενίσχυσης µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας 
πάνω στο υπάρχον έδαφος, αφού ισοπεδωθούν ορισµένες ανωµαλίες. Αν το έδαφος έχει µικρή φέρουσα 
ικανότητα, διευκολύνεται η εργασία µε την κατασκευή µιας πρώτης επίχωσης ως στρώσης καθαριότητας 
(εργασίας), επί της οποίας θα τοποθετηθεί η ενίσχυση. 
Απαγορεύεται η άµεση διέλευση οχηµάτων επί της στρώσης ενίσχυσης. 
Η πρώτη στρώση επίχωσης σε επίχωµα πάνω σε έδαφος θεµελίωσης µικρής φέρουσας ικανότητας πρέπει 
να αποτελείται από υλικό µεγάλης ανθεκτικότητας σε επίδραση κλιµατολογικών συνθηκών και επαρκώς υ-
δατοπερατό, ώστε να αποχετεύει το ανερχόµενο νερό.  
Για το είδος του υλικού επίχωσης σε ενισχυµένα πρανή δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, εφόσον έχουν 
ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά τους κατά τον καθορισµό των διαστάσεων. 

128.1.2 Ορισµοί 
Μη υφαντά γαιοϋφάσµατα. Αποτελούνται από επάλληλα κείµενες ατέρµονες ίνες, ή ίνες µήκους 3 έως 20 cm 
ακανόνιστα διατεταγµένες. H σταθεροποίηση µπορεί να γίνεται µηχανικά (βελονωτά γαιοϋφάσµατα), ή/και µε συ-
νάφεια (µε συγκολλητική ουσία π.χ. συνθετικές ρητίνες) ή/και µε συνοχή (µε θερµική ή χηµική κατεργασία). 
Υφαντά γαιοϋφάσµατα. Αποτελούνται από καθέτως διαπλεκόµενα συστήµατα νηµάτων. ∆ιαφοροποιούνται ως 
προς το είδος των νηµάτων (π.χ. µονά, πολλαπλά, κυµατοειδούς µορφής νήµατα, ή συνθετικές µεµβράνες), την 
ύφανσή τους (ονοµαζόµενη επίσης ένωση), καθώς και τον αριθµό των νηµάτων στη µονάδα µήκους. Πιθανόν επί-
σης να υπάρχει επιπροσθέτως σταθεροποίηση (σύνδεση) στους κόµβους των νηµάτων. 
Γαιοϋφάσµατα µορφής διχτιού. Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα συστήµατα νηµάτων, τα οποία είναι συν-
δεδεµένα µεταξύ τους υπό µορφή βρόχων, από ένα ή περισσότερα συστήµατα νηµάτων, τα οποία έχουν ευθεία 
πορεία και συνδέονται µεταξύ τους µε ένα άλλο σύστηµα νηµάτων. 
Υφαντά γαιοπλέγµατα. Είναι αντίστοιχα των υφαντών γαιοϋφασµάτων, µε πλευρές ανοιγµάτων άνω των 10 mm. 
Τεταµένα γαιοπλέγµατα. Πρόκειται για συνθετικά πολυµερή υλικά, στα οποία γίνονται οπές και τείνονται κατά τη 
µία ή και κατά τις δύο κατευθύνσεις (κατά µήκος και εγκάρσια). Με αυτό τον τρόπο, προσανατολίζονται τα µόρια 
του πολυµερούς προς την κατεύθυνση του τεντώµατος, αυξάνεται έτσι η αντοχή του υλικού κατά την κατεύθυνση 
αυτή και µειώνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιµήκυνσής τους. 
Συγκολληµένα γαιοπλέγµατα. Κατασκευάζονται από ταινίες µε µανδύα επένδυσης. Οι ταινίες τοποθετούνται 
σταυρωτά και οι κόµβοι ενώνονται. 
Γαιοπλέγµατα µορφής ταινίας ή ράβδου. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται ως προϊόντα µορφής γαιοπλέγµα-
τος. Οι ταινίες µπορούν π.χ. να αποτελούνται από υφασµένες ή πλαστικές λωρίδες, καθώς επίσης από στρώσεις 
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νηµάτων τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη σε ένα επίπεδο και σταθεροποιηµένες µε περίχυση µε πολυµερές. 
Τα στοιχεία µορφής ράβδου συνίστανται από στρώσεις περιπλεγµένων νηµάτων, οι οποίες καλύπτονται από µαν-
δύα από συνθετικό υλικό. 
Σύνθετα (ενωµένα) υλικά 
Συνίστανται από υφαντά ή µη γαιοϋφάσµατα, γαιοπλέγµατα ή/και άλλους επιφανειακούς σχηµατισµούς, ενωµένους 
µεταξύ τους σε µία επιφάνεια. 

128.2 Υλικά 
Τα συνηθέστερα υλικά κατασκευής των ινών και πλεγµάτων είναι: Πολυαµίδιο (PA), Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), Πολυε-
στέρας (ΡΕS) και Πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Για την εξασφάλιση των ειδικών χαρακτηριστικών παραγωγής χρησιµο-
ποιούνται πολλές φορές πρόσθετα (π.χ. σταθεροποιητές). Για τις περιχύσεις χρησιµοποιείται κυρίως Πολυβινυλο-
χλωρίδιο (PVC), Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ή Ασφαλτος. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιµοποιούνται υλικά φυσικής προέ-
λευσης που σαπίζουν (π.χ. ίνες καρύδας), για προστασία επιφανειών που πρόκειται να φυτευθούν. 
Τα συνήθως χρησιµοποιούµενα υλικά δεν επιβαρύνουν το έδαφος και το υπόγειο νερό. Ορισµένα όµως πρόσθετα, 
τα οποία είναι υδατοδιαλυτά, ή υφίστανται απόπλυση από το νερό (π.χ. ορισµένοι σταθεροποιητές), πρέπει να 
αναφέρονται ως προς το είδος και το ποσοστό τους στην περιγραφή του προϊόντος και τότε θα επισυνάπτεται α-
ποδεικτικό ασφαλείας.  

128.2.1 Μη υφαντά γαιοϋφάσµατα  
Χρησιµοποιούνται κυρίως ως διαχωριστικές στρώσεις και φίλτρα. Σε περίπτωση ακανόνιστα διατεταγµένων ινών, 
τα µηχανικά χαρακτηριστικά τους είναι ανεξάρτητα της διεύθυνσης, αυτό όµως µπορεί να αλλάξει, µε τοποθέτηση 
των ινών τµηµατικά, προς ορισµένη κατεύθυνση. 
Τα µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, σε σχέση µε την ελατότητά τους, εφαρµόζονται σε ικανοποιητικό βαθµό σε µη επίπε-
δες επιφάνειες υποστρωµάτων. Ακολουθούν µία ακανόνιστη διαχωριστική επιφάνεια µεταξύ υπεδάφους και επι-
χώµατος, ακόµη και αν αυτό περιέχει λίθους. Σε περίπτωση δηµιουργίας οπής τοπικά (π.χ. λόγω κτυπήµατος από 
λίθο), οι ίνες µε την υψηλότερη ελατότητα περιβάλλουν το λίθο, ενώ δεν καταστρέφεται η δοµή του υλικού. 
Η τριβή και συνάφεια µεταξύ εδάφους και µη υφαντού γαιοϋφάσµατος εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση 
εδάφους / επιφανειακής υφής του υλικού και τη δυνατότητα προσαρµογής του µακροσκοπικά στις ανωµαλίες του 
επιχώµατος. 
Οι ιδιότητες του υλικού αναφορικά µε τη λειτουργία του ως φίλτρου (κατακόρυφη διήθηση) εξαρτώνται από το πλά-
τος των ανοιγµάτων και την υδατοπερατότητά του: 
• Με τη συµπίεση και την επιµήκυνση παρατηρείται ασήµαντη διαφοροποίηση του ενεργού πλάτους των α-

νοιγµάτων. 
• Κατά τη µελέτη πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της υδατοπερατότητας λόγω επενέργειας φορτίου 

και απόθεσης εδαφών. 
Υλικά µεγαλύτερου πάχους µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση του νερού από την επιφάνειά 
τους (οριζόντια αποστράγγιση). 

128.2.2 Υφαντά γαιοϋφάσµατα 
Τα υλικά αυτά εφαρµόζονται κυρίως εκεί όπου απαιτείται ενίσχυση. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των γαιοϋφασµά-
των εξαρτώνται από τη διάταξη και διεύθυνση των νηµάτων. Σε περίπτωση θραύσης ενός ή περισσοτέρων νηµά-
των, το γαιούφασµα χάνει µέρος της αντοχής του κατά την υπόψη διεύθυνση. 
Η τριβή και συνάφεια µεταξύ εδάφους και γαιοϋφάσµατος εξαρτάται κυρίως από την αλληλεπίδραση εδάφους / 
υφής του υλικού και τη δυνατότητα προσαρµογής του µακροσκοπικά στις ανωµαλίες του επιχώµατος. 
Οι ιδιότητες του υλικού αναφορικά µε τη λειτουργία του ως φίλτρου εξαρτώνται από το ενεργό πλάτος των ανοιγµά-
των και την υδατοπερατότητά του: 
• Με τη συµπίεση παρατηρείται ασήµαντη επίδραση στα χαρακτηριστικά του ως φίλτρου. 
• Με την επιµήκυνση είναι δυνατή η διαφοροποίηση των ανοιγµάτων του γαιοϋφάσµατος. 
• Κατά τη µελέτη, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µείωση της υδατοπερατότητας λόγω επενέργειας φορτίου 

και απόθεσης εδαφών. 
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128.2.3 Γαιοϋφάσµατα µορφής διχτιού 
Από τα υπόψη υλικά, ιδιαίτερα κατάλληλα για την ανάληψη εφελκυστικών δυνάµεων είναι αυτά που αποτελούνται 
από ευθύγραµµα συστήµατα νηµάτων. Οι ιδιαιτερότητές τους είναι: 
• υψηλή δύναµη εφελκυσµού µε µικρή επιµήκυνση στη διεύθυνση των νηµάτων 
• δυνατότητα ανάληψης φορτίου σε διαγώνια κατεύθυνση από προϊόντα µε διαγώνια συστήµατα νηµάτων 
• µικρότερη επιµήκυνση σε σύγκριση µε τα  υφαντά γαιοϋφάσµατα, κατά τη διεύθυνση των νηµάτων. 
Η µεταβίβαση δυνάµεων στο έδαφος και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ως φίλτρου των υλικών αυτού του τύπου 
αντιστοιχούν κατά κανόνα στα αντίστοιχα των υφαντών γαιοϋφασµάτων. 

128.2.4 Γαιοπλέγµατα  
Εφαρµόζονται για ενίσχυση των εδαφών. Η µεταβίβαση δυνάµεων µεταξύ εδάφους και γαιοπλέγµατος γίνεται µε 
τριβή, στην οποία µπορεί να συνεισφέρει πιθανή επαρκής ευστάθεια των κόµβων. 

128.2.5 Σύνθετα (ενωµένα) υλικά 
Τα υλικά αυτά εφαρµόζονται εκεί όπου απαιτούνται συγχρόνως οι ιδιότητες των επιµέρους στοιχείων τους, από την 
αλληλεπίδραση των οποίων καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. 
Ορισµένα υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση του νερού από την επιφάνειά τους (π.χ. ορι-
ζόντια αποστράγγιση). 

128.2.6 Ανθεκτικότητα σε γήρανση 
Θεωρείται γενικά, ότι τα έως τώρα χρησιµοποιούµενα προϊόντα έχουν υψηλή ανθεκτικότητα σε γήρανση, εφόσον 
κατά τη φάση της τοποθέτησης δεν έχουν υποστεί βλάβες και έχουν κατάλληλα προστατευθεί από την απευθείας 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ευπάθεια των πολυεστέρων στην επίδραση ισχυρών αλκαλικών. 

128.2.7 Εργαστηριακοί έλεγχοι 
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων δίδονται µεµονωµένα, σε περίπτωση κατά την οποία είναι λιγότερα από πέντε (5). 
Αλλιως δίδεται ο µέσος όρος, η τυπική απόκλιση και ο συντελεστής µεταβλητότητας. 
Οι απαιτούµενοι έλεγχοι φαίνονται, για κάθε περίπτωση εφαρµογής στον Πίνακα 128.2.7-1. 
Οι δοκιµές µε ένδειξη *) είναι ακόµη υπό εξέλιξη και υπό συζήτηση στις υπεύθυνες επιτροπές πανευρωπαϊκά και 
έτσι δεν είναι δυνατή η παρουσίαση κριτηρίων εφαρµογής βάσει των αποτελεσµάτων αυτών των δοκιµών.  
Πίνακας 128.2.7-1:  Εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου 

 
# 

 
∆οκιµή 

 
Προδιαγραφή 

 
Μέγεθος 
∆οκιµίου 

Αρ
. ∆

οκ
ιµ
ώ
ν 

Ποιοτικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

Ελεγχος  
Αυτεπι- 
στασίας 
∆ Π Φ Ε 

Τελικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

1 Βάρος ανά µονάδα 
επιφάνειας. 

DIN EN965 
ISO 9864 

100 cm2 10 + +  + +  + +  + + + +  + + 

2 Πάχος DIN EN964 T1-2 
ISO 9863 

25 cm2 10 
5 

+ +  + + 
+ +  + + 

+ +  + + 
+ +  + + 

/  /  +  / 
       / 

3 Μέγιστη αντοχή  σε 
εφελκυσµό / επιµήκυν-
ση 
Σταθερότητα ραφών 

DIN 53857 T1 
ISO 5081 
DIN EN29073 
ISO 10319 
ISO 10321 

b/l = 
50/200 mm 

 
b/l = 

200/100 mm 

2x5 
 
 

2x5 
5 

+ +  + + 
 
 
v v   /  v 
/  /   /  / 

+ +  + + 
 
 
x x  x  x 

g g  g g 
 
 
          v 
/  /   /  / 

4 Μόνιµη φόρτιση 
Αλλαγή µήκους 
Αλλαγή πάχους 

BS 6906, p.5 
DIN 53444 
DIN -pr. EN 

b/l= 
50/200 mm 
d=100 mm 

 
3 
3 

 
          + 
       + 

  

5 ∆ιάτρηση E DIN 54307 
DIN EN776 

d=150 mm 10 v v  v  v v  v  v  v v  v  v  v 
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# 

 
∆οκιµή 

 
Προδιαγραφή 

 
Μέγεθος 
∆οκιµίου 

Αρ
. ∆

οκ
ιµ
ώ
ν 

Ποιοτικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

Ελεγχος  
Αυτεπι- 
στασίας 
∆ Π Φ Ε 

Τελικός 
Ελεγχος 
 
∆ Π Φ Ε 

6 ∆ιείσδυση κώνου  *) E DIN 60500 T1 d=150 mm 10 ♣ ♣ ♣ ♣  ♣ ♣ ♣ 
7 Βλάβη κατά την το-

ποθέτηση  *) 
E DIN 60500 T 
E DIN 60500 T 

1-5 m2 
30/50 cm 

1 
5 

+ +  + +    

8 Βλάβη από την κυ-
κλοφορία  *) 

E DIN 60500 T 700/700 mm 1 +        x   

9 Βλάβη από χηµικά *) E DIN 60500 T b/l= 
50/200 mm 

10 x x   x x   

10 Ανθεκτικότητα σε 
επίδραση κλιµατολογι-
κών 
συνθηκών 

E DIN 60500 T 
+ DIN 53384 

b/l = 
50/200 mm 

10 + +  + +   

11 Συντ. τριβής µε το 
έδαφος  *) 

E DIN 60500 T 
E DIN 60500 T 

300/300 mm 
100/100 cm 

3 
3 

          + 
x x   x  

  

12 Συντ. τριβής µεταξύ 
υλικών 

E DIN 60500 T 300/300 mm 
 

3           x   

13 ∆ιάτµηση  *) E DIN 60500 T ≥300/300 m
m 

3           x   

14 Ενεργό πλάτος  α-
νοιγµάτων 

E DIN 60500 T6 d=165 mm 3 + +  + x        +  

15 Κατακόρυφη  
υδατοπερατότητα 

E DIN 60500 T4 
E DIN 60500 T3 

d=145 mm 1 + +  + x        +  

16 Οριζόντια  
αποστράγγιση 

E DIN 60500 T7 
E DIN 60500 T8 

165/100mm 
ή d=145mm 

1           x   

Επεξηγήσεις: Περιοχές εφαρµογής:  ∆=διαχωρισµός, Π=προστασία, Φ=φίλτρο, Ε=ενίσχυση 
+     ο έλεγχος είναι απαραίτητος 
♣   ο έλεγχος είναι απαραίτητος, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνει για όλα τα προϊόντα 
x ο έλεγχος γίνεται κατόπιν κοινής απόφασης Υπηρεσίας και αναδόχου, όχι όµως για κάθε εφαρµογή και µόνο σε 

ορισµένα προϊόντα 
v ο έλεγχος γίνεται σε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα ή άλλα προϊόντα υψηλής εγκάρσιας επιµήκυνσης 
g ο έλεγχος γίνεται σε υφαντά γαιοϋφάσµατα, γαιοπλέγµατα ή προϊόντα µορφής γαιοπλέγµατος 
/ ο έλεγχος είναι δυνιτικός αλλά, απαραίτητος σε ειδικές περιπτώσεις κατόπιν απόφασης Υπηρεσίας. 
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128.2.8 Οδηγίες για την επιλογή των υλικών 
Κατά την επιλογή του κατάλληλου, για συγκεκριµένη εφαρµογή, γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος, πρέπει να 
προσδιορισθούν οι αναµενόµενες καταπονήσεις του υλικού και να υπολογισθεί η βαρύτητά τους. Η βαρύτητα των 
παραµέτρων επιλογής, µε βάση την κλίµακα αξιολόγησης, των παραδειγµάτων εφαρµογής της παραγρ. 128.1.1 
φαίνεται στον Πίνακα 128.2.8-1. 
Πίνακας 128.2.8-1:  Βαρύτητα παραµέτρων επιλογής γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος 

Εφαρµογή παράγρ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδιότητα υλικού ∆ι
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ω
ρ.

 σ
τρ
ώ
ση

 

Π
ρο
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Φ
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ώ
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- 

Μ
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ς 
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µέ
νη
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ός

 

Εν
ίσ
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ση

 
π
ρα
νώ

ν 
γα
ιώ
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Αντοχή σε 
εφελκυσµό  

 
3 

 
2 

 
2, (1) 

 
4,(2,3) 

 
3, (4) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Επιµήκυνση   1 1 1 3-4,(2) 4, (2) 1 1 1 1 
Αντοχή σε διάτρηση    

1 
 
1 

 
1, (2) 

 
1-2, 
(3) 

 
2, (1) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

Αντοχή σε διείσδυση κώνου   
1 
 

 
1 

 
1, (2) 

 
1-3 

 
2, (1) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

Αντοχή σε µόνιµη φόρτιση   
4 

 
3 

 
3, (1) 

 
4 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Συντ. τριβής εδά-φους/υλικού   
3 

 
2, (1) 

 
1 

 
1, 3-4 

 
4 

 
1 (4) 

 
1 

 
1 

 
1 

Ανθεκτικότητα 
(γενικά) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Ανθεκτικότητα σε κλιµατολογικές 
συνθήκες  

 
3-2 

 
1, (2) 

 
2, (1) 

 
4 (2) 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4, (1) 

Μηχαν. ενεργητικότ. φίλτρου  
 2, 
(1) 

 
 2, 
(1) 

 
 1, 
(2) 

 
1 

 
 1, 
(4) 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

Υδατοπερατότητα 2, (1) 2, (1) 1, (2) 1 1, (4) 2 2 2 2 
Επεξηγήσεις (Κλίµακες αξιολόγησης) 
1 αποφασιστικής σηµασίας για την επιλογή 
2 σηµαντικό για την επιλογή 
3 λιγότερο σηµαντικό για την επιλογή 
4 χωρίς επίδραση στην επιλογή 
( ) κατ΄εξαίρεση (όχι τόσο συνήθεις) περιπτώσεις 
Οι προαναφερόµενες ιδιότητες των υλικών προσδιορίζονται µε τις αντίστοιχες δοκιµές που αναφέρονται στην πα-
ράγρ. 128.2.7. 
(1) Αντοχή σε εφελκυσµό 

γίνεται µελέτη υπολογισµού της. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου είναι σηµαντική αλλά όχι αποφασιστικής ση-
µασίας, ή όταν είναι αδύνατος ο υπολογισµός της, η µηχανική αντοχή των προϊόντων προσδιορίζεται µε κα-
τηγοριοποίηση. 
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(2) Επιµήκυνση 
Σε περίπτωση εφαρµογής για ενίσχυση, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επιµήκυνση λόγω εφελκυσµού  
(µελέτη υπολογισµού). 

(3) Ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις κατά την τοποθέτηση/κατασκευή και λειτουργία του εργοταξίου: 
- Υλικά επίχωσης και εργοταξιακή κυκλοφορία 

(Κατηγορίες Ανθεκτικότητας Γαιοϋφασµάτων: ΚΑΓ) 
Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται από το βάρος ανά µονάδα επιφανείας (µέσος όρος: Μ.Ο.) και για 
µεν τα µη υφαντά γαιοϋφάσµατα από τη δύναµη διάτρησης (Μ.Ο. - τυπική απόκλιση) (βλ. Πίνακα 
128.2.8-2), για δε τα υπόλοιπα από τη µέγιστη εφελκυστική δύναµη (Μ.Ο. - τυπική απόκλιση) (βλ. Πί-
νακες 128.2.8-3, 128.2.8-4). 
Η κατηγοριοποίηση ισχύει για περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπολογίζονται τα µηχανικά χαρακτηρι-
στικά των υλικών (διαχωριστική στρώση, στρώση προστασίας, φίλτρο) και όχι για ενισχύσεις. Σε περι-
πτώσεις ενίσχυσης η µείωση της αντοχής σε εφελκυσµό λόγω του υλικού επίχωσης προσδιορίζεται µε 
δοκιµή προσοµοίωσης. 
Πίνακας 128.2.8-2: Κατηγορίες ανθεκτικότητας µη υφαντών γαιοϋφασµάτων (ΚΑΓ)  

Κατηγορία (ΚΑΓ) ∆ύναµη ∆ιείσδυσης 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανεί-
ας  (Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥0,5 kN 
≥1,0 kN 
≥1,5 kN 
≥2,5 kN 
≥3,5 kN 

≥80 g/m2  
≥100 g/m2  
≥150 g/m2 
≥250 g/m2  
≥300 g/m2 

Πίνακας 128.2.8-3: Κατηγορίες στερεότητας υφαντών γαιοϋφασµάτων και υλικών µορφής   δι-
χτιού. Προϊόντα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 

Κατηγορία (ΚΑΓ) Μέγιστη εφελκ. δύναµη*) 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανείας  
(Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥20 kN/m 
≥30 kN/m 
≥35 kN/m 
≥45 kN/m 
≥50 kN/m 

≥100 g/m2  
≥160 g/m2  
≥180 g/m2 
≥220 g/m2  
≥250 g/m2 

*)  Ισχύει το µικρότερο αποτέλεσµα από την κατά µήκος και εγκάρσια διεύθυνση 
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Πίνακας 128.2.8-4: Κατηγορίες στερεότητας υφαντών γαιοϋφασµάτων και µορφής διχτιού. 
Προϊόντα πολλαπλών νηµάτων (multifilament), κυρίως πολυεστερικά 

Κατηγορία (ΚΑΓ) Μέγιστη εφελκ. δύναµη 
(Μ.Ο.-τυπική απόκλιση) 

Βάρος ανά µονάδα επιφανείας  
(Μ.Ο.) 

1 
2 
3 
4 
5 

≥60 kN/m 
≥90 kN/m 

≥150 kN/m 
≥180 kN/m 
≥250 kN/m 

≥230 g/m2  
≥280 g/m2  
≥320 g/m2 
≥400 g/m2  
≥550 g/m2 

Ο πίνακας 128.2.8-4 ισχύει για προϊόντα µε ενιαία µέγιστη εφελκυστική δύναµη 50 kN/m κατά την ε-
γκάρσια διεύθυνση. Για εφαρµογή προϊόντων µε διαφορετική σχέση µεταξύ κατά µήκους και εγκάρσιας 
διεύθυνσης, πρέπει να αποδεικνύεται η κατάταξή τους σε κάποια ΚΑΓ. 
Αναφορικά µε την κατάταξη σε ΚΑΓ σύνθετων (συνενωµένων) προϊόντων από υφαντά γαιοϋφάσµατα 
και υλικά µορφής διχτιού ή γαιοπλέγµατα µε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, τα οποία ενεργούν ως στρώση 
προστασίας ή φίλτρo, προτείνονται τα παρακάτω: 

- Σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων από γαιοπλέγµατα µε µη υφαντά γαιοϋφάσµατα, αυτά µπο-
ρούν να καταταγούν σε ΚΑΓ κατά µία µονάδα ανώτερη από την αντίστοιχη του µη υφαντού γαιοϋ-
φάσµατος, εφόσον ο σταθεροποιηµένος πυρήνας έχει αντοχή σε εφελκυσµό τουλάχιστον 25 
kN/m.  

- Σε περίπτωση σύνθετων προϊόντων από υφαντά γαιοϋφάσµατα ή υλικά µορφής διχτιού µε µη 
υφαντά γαιοϋφάσµατα, µπορεί η ΚΑΓ του  υφαντού γαιοϋφάσµατος ή αντίστοιχα του διχτιού να 
αυξηθεί κατά την ΚΑΓ του µη υφαντού γαιοϋφάσµατος, λαµβάνοντας υπόψη και τα βάρη τους ανά 
µονάδα επιφανείας. 

Σε περίπτωση χρήσης σύνθετων προϊόντων ως στραγγιστηρίων, σηµασία έχει για την ΚΑΓ µόνον το 
φίλτρο. 
Προσδιορισµός της καταπόνησης των γαιοϋφασµάτων αναφορικά µε την κατηγορία εδάφους 
του υλικού επίχωσης και της λειτουργίας του εργοταξίου 
∆ιαφοροποίηση λόγω καταπόνησης από το υλικό επίχωσης (ΑΥ) 
ΑΥ1: Γαιοΰφασµα σε περίπτωση ασήµαντης µηχανικής καταπόνησης.  
ΑΥ2: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος 
ΑΥ3: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε έως 40% 

λίθους, καθώς και θραυστό υλικό µε κοφτερές ακµές διαβάθµισης όπως στην περίπτωση ΑΥ2.
  

ΑΥ4: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε άνω του 
40% λίθους και ογκόλιθους, καθώς και θραυστό υλικό µε κοπτερές ακµές διαβάθµισης όπως 
στην περίπτωση ΑΥ3. 

ΑΥ5: Γαιοΰφασµα ανάµεσα σε λεπτόκοκκο έδαφος και σε µικτό ή χονδρόκοκκο έδαφος µε άνω του 
40% λίθους και ογκόλιθους από πέτρωµα µε κοφτερές ακµές. 

Καταπόνηση λόγω κατασκευής (ΑΕ) 
Για να ληφθεί υπόψη η µηχανική καταπόνηση κατά την επίχωση και τη λειτουργία του εργοταξίου, 
προσδιορίζεται µεταξύ άλλων και το αναµενόµενο βάθος τροχοαυλάκωσης στο επίχωµα από την κίνη-
ση των οχηµάτων εργοταξίου. 
ΑΕ1: Τοποθέτηση και επίχωση χωρίς µηχανικά µέσα, χωρίς ουσιαστική καταπόνηση λόγω συµπύ-

κνωσης. 
ΑΕ2: Κατασκευή και συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα, χωρίς ουσιαστική καταπόνηση λόγω κυκλοφο-

ρίας των οχηµάτων εργοταξίου. 
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ΑΕ3: Κατασκευή και συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα, καταπόνηση λόγω εναποµενόντων τροχοαυλα-
κώσεων βάθους 5 έως 15 cm. 

ΑΕ4: Κατασκευή µε µηχανικά µέσα, εξαιρετικά µεγάλη καταπόνηση λόγω εναποµενόντων τροχοαυ-
λακώσεων βάθους άνω των 15 cm. 

Από το συνδυασµό των καταπονήσεων των προηγουµένων προκύπτει η απαιτούµενη ΚΑΓ (βλ. Πίνακα 
128.2.8-5). Επισηµαίνεται, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η επιπρόσθετη καταπόνηση των υλικών, που 
προκύπτει από µικτά ή χονδρόκοκκα εδάφη θεµελίωσης. Με αύξηση της αντοχής του υπεδάφους, 
µπορεί επίσης να προκύψει κατά τη συµπύκνωση και κυκλοφορία των οχηµάτων εργοταξίου επιπρόσ-
θετη καταπόνηση του γαιοϋφάσµατος, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη στην παρούσα κατηγοριοποίη-
ση. 
Πίνακας 128.2.8-5: Απαιτούµενες κατηγορίες ανθεκτικότητας γαιοϋφασµάτων (ΚΑΓ) 

Περίπτωση εφαρµογής Περίπτωση καταπόνησης 
 ΑΕ1 ΑΕ2 ΑΕ3 ΑΕ4 

ΑΥ1 
ΑΥ2 
ΑΥ3 
ΑΥ4 
ΑΥ5 

ΚΑΓ1 
ΚΑΓ2 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

 
ΚΑΓ2 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

 
ΚΑΓ3 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

(1) 

 
ΚΑΓ4 
ΚΑΓ5 

(1) 
(1) 

(1)  Σε αυτές τις εφαρµογές γίνονται επιτόπου δοκιµές, ή αυξάνεται το πάχος επίχωσης. 
Επειδή µε χρήση του Πίνακα 128.2.8-5 δεν αποκλείονται τοπικές βλάβες στο γαιοΰφασµα, πρέπει σε 
περίπτωση εφαρµογής ως φίλτρου να εκλέγεται ως ελάχιστη καταπόνηση η ΑΕ3, ακόµη και σε περι-
πτώσεις µικρότερης καταπόνησης ΑΕ1 ή ΑΕ2.  

(4) Αντοχή σε καταπόνηση από πτώση (διείσδυση κώνου) 
Η αντίστοιχη εργαστηριακή δοκιµή είναι κατάλληλη για όλα τα γαιοϋφάσµατα και δίνει πληροφορία για την 
ευαισθησία του υλικού σε καταπόνηση από πτώση. ∆εν υπάρχουν προς το παρόν συγκεκριµένα επιτρεπό-
µενα όρια. 

(5) Αντοχή σε µόνιµη φόρτιση 
Σε περιπτώσεις ενίσχυσης, η αντοχή σε µόνιµη φόρτιση είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιλογή του 
καταλλήλου γαιοϋφάσµατος.  
H αντοχή σε µόνιµη φόρτιση δίδει τη χρονική διάρκεια µέχρι αστοχίας της ενίσχυσης, υπό την επίδραση συ-
γκεκριµένης µόνιµης φόρτισης. Ο κατασκευαστής του υλικού δίνει τις τιµές ερπυσµού και αντοχής σε µόνιµη 
φόρτιση, που προκύπτουν από δοκιµές (κόπωσης) µεγάλης διάρκειας, οι οποίες µπορούν να ελεγχθούν µε 
αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές µικρότερης διάρκειας. 

(6) Συντελεστής τριβής εδάφους/υλικού 
Η τριβή µεταξύ εδάφους και γαιοϋφάσµατος ή γαιοπλέγµατος είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη µεταβί-
βαση δυνάµεων στις ενισχυµένες γαίες. Οταν οι ενισχύσεις βρίσκονται η µία επί της άλλης, πρέπει να λαµ-
βάνεται υπόψη και η τριβή µεταξύ των υλικών. Οι τιµές των συντελεστών τριβής προσδιορίζονται µε αντί-
στοιχες δοκιµές. 
Η τριβή µεταξύ υλικού και εδάφους παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή επικλινών επιφανειών µε 
µικρά φορτία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αποφασιστικής σηµασίας είναι οι τιµές της αντοχής σε διάτµηση µε 
προσδιορισµό της γωνίας ολίσθησης. 

(7) Ανθεκτικότητα σε χηµικές επιδράσεις 
Η ανθεκτικότητα των προϊόντων πρέπει να είναι δεδοµένη για το χρόνο χρήσης τους. Στις περιπτώσεις 
στρώσεων διαχωρισµού ή ενίσχυσης σε επίχωση επί υπεδάφους µικρής φέρουσας ικανότητας, ο χρόνος 
χρήσης αντιστοιχεί στη φάση στερεοποίησης. Στις περιπτώσεις ενίσχυσης πρανών και χρήσης ως φίλτρου, 
αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής των ενισχυµένων γαιών. Ο κατασκευαστής του υλικού δίδει τα όρια εφαρµογής, 
τα οποία µπορούν να ελεγχθούν µε αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιµές. 

(8) Ανθεκτικότητα σε κλιµατολογικές συνθήκες 
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Προσδιορίζεται εργαστηριακά η µείωση αντοχής λόγω επίδρασης κλιµατολογικών συνθηκών µε την τιµή κα-
τάταξης εναποµένουσας αντοχής (µέσος όρος εναποµένουσας αντοχής µείον τυπική απόκλιση). 
Ανθεκτικότητα σε κλιµατ. συνθήκες Υψηλή Μέτρια Χαµηλή 
Τιµή κατάταξης εναποµένουσας αντοχής > 80 % 60 - 80 % < 60 % 
Για καλύτερη προστασία του υλικού συνιστάται η άµεση κάλυψη. Τα υλικά πρέπει πάντως να προστατεύο-
νται το πολύ εντός µιας εβδοµάδος, εντός δύο εβδοµάδων, ή εντός δύο µηνών εφόσον είναι αντίστοιχα χα-
µηλής, µέτριας, ή υψηλής ανθεκτικότητας. 

(9) Ενεργητικότητα φίλτρου 
Μηχανική 
Ο προσδιορισµός της µηχανικής ενεργητικότητας φίλτρου γίνεται είτε µε µελέτη (κλίµακα αξιολόγησης 1, βλ. 
Πίνακα 128.2.8-1), είτε σε περιπτώσεις µικρότερης σηµασίας µελέτη (κλίµακα αξιολόγησης 2  ή 3, βλ. Πίνα-
κα 128.2.8-1) λαµβάνοντας υπόψη  τις παρακάτω οριακές τιµές: 

- Η µηχανική ενεργητικότητα φίλτρου κρίνεται, σε απλές περιπτώσεις (µικρή ποσότητα νερού, υδροστα-
τική καταπόνηση), ως επαρκής, όταν για το ενεργό πλάτος ανοιγµάτων Ο90,w  ισχύει: 

0,06 mm ≤ Ο90,w ≤ 0,2 mm 

- Κατ΄ εξαίρεση ισχύει για τα υφαντά γαιοφάσµατα από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο (µε τον περιο-
ρισµό, ότι σε περίπτωση χονδρόκοκκης ιλύος, ή λεπτόκοκκης άµµου µε U<= 5 απαιτείται πάντα µελέ-
τη): 

0,06 mm ≤ Ο90,w ≤ 0,4 mm 
Υδραυλική (Υδατοπερατότητα)  
Σε απλές περιπτώσεις η υδατοπερατότητα είναι επαρκής, ανεξάρτητα από το φορτίο επίχωσης, όταν ο συ-
ντελεστής υδατοπερατότητας kv του γαιοϋφάσµατος-φίλτρου είναι τουλάχιστον 100 φορές µεγαλύτερος του 
αντίστοιχου του προς αποχέτευση εδάφους. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις  (κλίµακα αξιολόγησης 1, βλ. Πί-
νακα 128.2.8-1), ή σε περιπτώσεις υψηλής υδραυλικής καταπόνησης απαιτείται κατάλληλη µελέτη. 

128.2.9 Ποιοτικοί έλεγχοι 
128.2.9.1 Έλεγχοι καταλληλότητας 
Γίνονται προς απόδειξη της καταλληλότητας των προϊόντων για τον προβλεπόµενο σκοπό εφαρµογής, λαµβάνο-
ντας υπόψη τη σύµβαση έργου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά καταλληλότητας 
του προς χρησιµοποίηση υλικού. Οι απαιτούµενοι έλεγχοι για τις διάφορες περιοχές εφαρµογής προσδιορίζονται 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγρ. 128.1, λαµβανοµένου υπόψη του Πίνακα 128.2.7-1.  
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας µπορεί να εκδώσει οποιοδήποτε εργαστήριο αναγνωρισµένο από την Υπηρεσία. 
∆εν πρέπει να είναι παλαιότερα των 2 ετών, µπορεί όµως το εργαστήριο που τα εξέδωσε να δώσει παράταση ι-
σχύος για άλλα 2 έτη. Τα έξοδα των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
128.2.9.2 Έλεγχοι αυτεπιστασίας 
Γίνονται από τον ανάδοχο, για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ιδιότητες των προϊόντων και της έτοιµης στρώσης 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.  
Οι υπόψη έλεγχοι περιλαµβάνουν κατ΄ελάχιστον: 
• απόδειξη της ταυτότητας του προϊόντος, σύµφωνα µε τον Πίνακα 128.2.7-1 
• απόδειξη της τήρησης των ειδικών απαιτήσεων εφαρµογής (παράγρ. 128.1, “Οδηγίες τοποθέτησης”) 
• απόδειξη τήρησης της σύµβασης έργου. 
Αντίστοιχα πιστοποιητικά επιδίδονται (µετά από απαίτηση) στην Υπηρεσία, πριν και κατά τη διάρκεια της τοποθέ-
τησης των προϊόντων. Τα έξοδα των δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
128.2.9.3 Τελικοί έλεγχοι 
Γίνονται από την Υπηρεσία, για να διαπιστωθεί, κατά πόσον οι ιδιότητες των προϊόντων και της έτοιµης στρώσης 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
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Οι επιτόπου έλεγχοι γίνονται από την Υπηρεσία παρουσία του αναδόχου, για να διαπιστωθεί, αν η κατασκευή έγινε 
µε τήρηση της παρούσας προδιαγραφής. 
Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας παίρνει παρουσία του αναδόχου δείγµατα του προϊόντος, εγκαίρως προ της κατα-
σκευής. Ο αριθµός των δειγµάτων καθορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα µε την επιφάνεια π.χ. δύο δείγµατα για 
τα πρώτα 2.000 έως 10.000 m2 και ένα για κάθε επιπλέον 10.000 m2. Το ελάχιστο µέγεθος κάθε δείγµατος ανέρχε-
ται σε 1,20 m  µήκους επί το πλάτος, προκύπτει πάντως από το είδος και την έκταση των ελέγχων. ∆εν επιτρέπεται 
να λαµβάνονται δείγµατα από τις δύο πρώτες περιτυλίξεις του ρολού του προϊόντος. 
Τα δείγµατα ελέγχονται από εργαστήριο αναγνωρισµένο από την Υπηρεσία. Το είδος των ελέγχων αποφασίζεται 
από την Υπηρεσία, πρέπει πάντως να γίνονται τουλάχιστον οι αναφερόµενοι στον Πίνακα 128.2.7-1. Τα έξοδα των 
δοκιµών (και η αξία των δειγµάτων)  βαρύνουν τον ανάδοχο. 

128.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Οι εκτελούµενες εργασίες περιλαµβάνουν τη διάστρωση των γαιοϋφασµάτων ή γαιοπλεγµάτων σύµφωνα µε τις 
οδηγίες τοποθέτησης που αναφέρονται στην παράγρ. 128.2. Οι εφαρµοζόµενες υποδειγµατικές διατάξεις δίνονται 
στα επόµενα Σχήµατα 128.3.-1 έως 8. 
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Σχήµα 128.3-1: Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 
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Σχήµα 128.3-2:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 
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Σχήµα 128.3-3:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Χωµατουργικές εργασίες 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-120.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 62 από 68 Έκδοση : 0 

 

 
Σχήµα 128.3-4:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 
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Σχήµα 128.3-5:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 
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Σχήµα 128.3-8:Υποδειγµατικές ∆ιατάξεις 

128.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επιτόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, 
των γαιοϋφασµάτων ή γαιοπλεγµάτων καθώς και οι δαπάνες των εργασιών τοποθέτησης αυτών. Οι εργασίες διά-
στρωσης και συµπύκνωσης των αδρανών υλικών που σχηµατίζουν την κατασκευή καθώς και η αξία των αδρανών 
δεν περιλαµβάνονται στις δαπάνες και αυτές πληρώνονται ως επιχώµατα και υλικά αδρανών. 

128.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες τοποθέτησης γαιοϋφασµάτων και γαιοπλεγµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) 

πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υλικού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικού. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

• Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε µόρφωση επιχωµάτων και στρώσεων αδρα-
νών υλικών, θα επιµετρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα 124, 125, 127, 521, 
522 και 523 της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 
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129. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ 

129.1 Πεδίο εφαρµογής – Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει  τις εργασίες κατασκευής λιθορριπών προστασίας πρα-

νών, όπου αυτό προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη του έργου 
(β) Ως «λιθορριπές προστασίας» νοούνται τα κατάλληλα επιλεγµένα (βλ. παρ. 129.2) λίθινα υλικά για την προ-

στασία των πρανών των έργων, όπου αυτό προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη. 

129.2 Υλικά 

129.2.1 Ποιότητα λίθων 
Οι αργοί λίθοι που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι καθαροί, υγιείς, σκληροί, χωρίς φλέβες, ρωγµές ή σχισµές και 
απαλλαγµένοι από κάθε ετερογενή ουσία που µπορεί να αλλοιωθεί στην ατµόσφαιρα ή στο νερό και θα προέρχο-
νται από τα υγιέστερα στρώµατα των ασβεστόλιθων της περιοχής των έργων (χωρίς ενστρώσεις αργίλου, µαρµα-
ρυγία κτλ.) απαγορευµένης της χρήσης µαρµάρων. Επισηµαίνεται ότι οι λίθοι θα είναι γωνιώδεις και απαλλαγµένοι 
από λείες ή αλλοιωµένες (λόγω της επιδράσεως των καιρικών συνθηκών) επιφάνειες, χωρίς οπές, ρωγµές από την 
επίδραση των εκρηκτικών κτλ. 
Το ειδικό βάρος των λίθων (ΑΡΡΑRΕΝΤ SPECIFIC GRAVITY) πρέπει να είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 2,60 t/m3. Η 
αντοχή των λίθων σε τριβή και κρούση πρέπει να είναι τέτοια ώστε, κατά την δοκιµή LOS ANGELES (διαβάθµιση 
Α), η απώλεια βάρους να µην υπερβαίνει το 35% µετά από 500 περιστροφές και η απώλεια βάρους κατά την δοκι-
µή υγείας (τύπος θειικού νατρίου) να µην υπερβαίνει το 10% µετά από πέντε κύκλους. Η απορροφητικότητα των 
λίθων, µετά διαβροχή 24 ωρών θα πρέπει να είναι µικρότερη από 1%. 

129.2.2 ∆ιαβαθµίσεις 
(α) Το υλικό της λιθορριπής πρέπει να είναι κατάλληλα διαβαθµισµένο από άποψη διαστάσεων των µεµονωµέ-

νων λίθων, ώστε, όταν τηρούνται κατά τα λοιπά οι ελάχιστες και µέγιστες διαστάσεις και βάρη που καθορί-
ζονται παρακάτω, να παρουσιάζει µετά την τοποθέτηση του κατά το δυνατόν ελάχιστα κενά. 

(β) Η διαβάθµιση των µεµονωµένων λίθων για τις λιθορριπές (τριών τύπων, Α, Β και Γ, ανάλογα προς τα πάχη 
στρώσης της λιθορριπής προστασίας), όπως αυτές προβλέπονται στα συµβατικά σχέδια και τεύχη, πρέπει 
να ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 

Πίνακας 129.2.1: ∆ιαβάθµιση λιθορριπών προστασίας 
Πάχη λιθορριπής  

Απαιτήσεις 
ΤΥΠΟΣ Α 

0,75 µ. 
ΤΥΠΟΣ Β 

0,90 µ. 
ΤΥΠΟΣ Γ  

1,05 µ. 
Μέγιστο βάρος λίθων (kg) 1.100 2.000  3.000 

Ελάχιστο βάρος τουλάχιστον του 25% των λίθων (kg) 450  800  1.300  

Ποσοστό 45% έως 75% των λίθων πρέπει να έχουν βάρος 
(kg) µεταξύ 

20 - 450  40 - 800  60 - 1.300  

Ελάχιστο βάρος (kg) του 75% των λίθων 20  40 60 

Ελάχιστο   βάρος (kg) τουλάχιστον   του 50% των λίθων 250 450  700  

Ελάχιστη   διάσταση (m)  του   50%   των λίθων 0,45  0,55 0,65 

Ποσοστό του λιθοσυντρίµµατος και λεπτού υλικού (άµµου) 
σε  ποσοστό (κατά βάρος) του συνολικού υλικού 

<= 5% <= 5% 
 

<=5% 
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129.3  Εκτέλεση εργασιών 
(α) Οι λιθορριπές προστασίας των πρανών γενικά θα εδράζονται πάνω σε υπόστρωµα από διαβαθµισµένο 

υλικό (φίλτρο). 
(β) Οι λιθορριπές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται στα σχετικά 

σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης. 
(γ) Το υλικό που κρίθηκε ως κατάλληλο για την κατασκευή θα µεταφέρεται από τη θέση εξόρυξης/προµήθειας 

και θα εκφορτώνεται κατά το δυνατόν άµεσα στις θέσεις της τελικής χρησιµοποιήσής του. Γενικά δεν θα α-
παιτηθεί συµπίεση αυτού του υλικού, αλλά η τοποθέτηση του θα γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι λίθοι µε-
γαλύτερου βάρους να είναι κατανεµηµένοι οµοιόµορφα επί της επιφάνειας της λιθορριπής και οι λίθοι µικρό-
τερου βάρους να γεµίζουν τα κενά µεταξύ των µεγάλων λίθων, έτσι ώστε να αποτελέσουν συµπαγή και ο-
µοιόµορφη στρώση µε το απαιτούµενο πάχος. Η επιφάνεια της λιθορριπής πρέπει να είναι ανώµαλη και οι 
λίθοι καλά πλεγµένοι µεταξύ τους, ώστε να προστατεύουν αποτελεσµατικά το πρανές. Πρέπει να ληφθεί ι-
διαίτερη µέριµνα για την αποφυγή µετατόπισης του υλικού του υποστρώµατος (φίλτρου) κατά την τοποθέ-
τηση των λίθων. Μόνο η συµπλήρωση των τυχόν υφισταµένων κενών µεταξύ των λίθων θα γίνει "µε το χέ-
ρι". Με εξαίρεση τους λίθους πληρώσεως, οι υπόλοιποι λίθοι θα τοποθετηθούν έτσι ώστε η µεγαλύτερη έδρα 
τους να είναι παράλληλη προς το πρανές το αναχώµατος. 

(δ) Η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια κατασκευής του αναχώµατος, σε ζώνες 
µέγιστου ύψους 5,00 m. 

(ε) Επισηµαίνεται ότι η τοποθέτηση της λιθορριπής θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 
θραύση ή µικρορηγµάτωση των λίθων, που επηρεάζουν σηµαντικότατα τη συµπεριφορά της λιθορριπής 
προστασίας. 

(στ) Γενικά απαγορεύεται η ρίψη του υλικού των λιθορριπών εκ των άνω και η προώθηση τους προς τα κατώτε-
ρα τµήµατα των πρανών.  

129.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η εργασία περιλαµβάνει: 
• Την προµήθεια ή/και εξόρυξη και διαλογή του λίθινου υλικού 
• Την µεταφορά µέχρι τη θέση τοποθέτησης µε τις τυχόν ενδιάµεσες αποθηκεύσεις και µεταφορτώσεις 
• Τη διάστρωση, µόρφωση και τακτοποίηση της λιθορριπής προστασίας σύµφωνα µε τις διαστάσεις και κλί-

σεις που προβλέπονται στην εγκεκριµένη µελέτη 

129.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες λιθορριπής προστασίας θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο λι-
θορριπής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρού-
σας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπος λιθορριπών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη α-
ποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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340. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

341.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

341.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έργου από 
άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται στον ισχύοντα 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος 
ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΧ ’00) 

341.1.2 Ορισµοί 
α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ ’00. 
β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 

- Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέση. 

- Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε 
εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το 
σκυρόδεµα σκληρυνθεί. 

- Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 

- Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια 
κατεργάσιµο. 

- Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί 
να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό 
όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος). 

- Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την 
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής 
αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 

- Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, 
παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και 
στηρίζει το φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 

- Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για 
την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 

- την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 

- τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την 
συστολή κατά την πήξη  

- την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου 
ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   

γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδιαγραφές 
της µελέτης. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων 
του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97. 

- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε τρίτον 
(εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 
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έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου 
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών 
τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ 
'97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. 

- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή 
"εκείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 

341.2 Υλικά 

341.2.1 Σκυρόδεµα 
α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις 

βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 
β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παραπέµπει ο 

ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των αντίστοιχων 
προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται η αντιστοιχία των 
µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό στάδιο µεταπήδησης από 
τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες προδιαγραφές ΣΚ.  

γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 341.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 

# 
Αριθµός προτύπου 

ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο 

πρότυπο Θέµα 
1 2 3 4 

1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας 
χονδρόκοκκων αδρανών 

2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων 
αδρανών 

3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 

4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 
Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    δοκιµίων 
σκυροδέµατος 

5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 
Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm σε αδρανή 
υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 

6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα 
αδρανή 

7 ΣΚ307-84 ASTM C 233 και C 260 Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  το σκυρόδεµα 
8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του σκυροδέµατος 
9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 

10 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 

11 ΣΚ311-84 ASTM C 231 
Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο 
πίεσης 

12 ΣΚ312-84 ASTM C 280 
Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα 
αλκάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 

13 ΣΚ313-84 ASTM C 403 
Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 
αντίσταση στη διείσδυση 

14 ΣΚ314-84 ASTM C 156 και C 309 
Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 

15 ΣΚ315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα 

16 ΣΚ316-84 ASTM C 642 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κενών 
στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 

17 ΣΚ317-84 ASTM C 627 
Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 

18 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 

19 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 
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# 
Αριθµός προτύπου 

ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο 

πρότυπο Θέµα 
1 2 3 4 

20 ΣΚ321-84 ASTM C 88 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 
χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου 

21 ΣΚ322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά 

22 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 

23 ΣΚ326-84 ASTM C 123 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους 
µικρού ειδικού βάρους 

24 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα 

25 ΣΚ331-84 ASTM C 309 και C 156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 

26 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 

27 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

28 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 

29 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 

30 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 

31 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 

32 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 

33 ΣΚ341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 

34 ΣΚ342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα 

35 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 

36 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 

37 ΣΚ346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 

38 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 

39 ΣΚ363-84 ASTM C 87 
Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων 
µε λεπτά αδρανή 

40  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 

41  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 

Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97. 
Πίνακας 341.2-2 

# 
Αριθµός προτύπου 

ΕΛΟΤ Θέµα 
1 2 3 

2 ΕΛΟΤ 344 
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά 
ασβεστολιθικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 

3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 

4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 

5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 

6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 

7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 

δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε µεταξύ 
του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να 
προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκινα των 
0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 δεν θα 
υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 
4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου παραγωγής, χωρίς 
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αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός είναι ο µόνος υπεύθυνος 
απέναντι στην Υπηρεσία.» 

ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λατοµείο τα 
αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία δικαιούται να 
απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.» 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατοµείου 
εναπόκειται στην Υπηρεσία.» 

ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 
«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και άλλες 
σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. σειρά 
κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, ώστε να 
περιγράφονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκκοµετρικής 
ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 4.3.2.10 α και β, 
4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά 
των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα 
κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά 
µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.3.2.1.» 

η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των 
χρησιµοποιουµένων αδρανών: 

- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m3 έτοιµης κατασκευής 
σκυροδέµατος 

- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών». 
θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 

- «Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η 
επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την 
ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.» 

- «Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή 
µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.» 

ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

- «Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται 
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες 
θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή.» 

341.2.2 Τσιµέντο 
α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 

- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ 
ανθεκτικό στα θειικά (SR)» 

β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 
γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν θα 

είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρόταση του 
Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 
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δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την 
προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. Σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της 
Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προµήθεια επί 
τόπου τσιµέντου τύπου IV.  

ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του 
έργου. 

στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει τους 
60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 

341.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 
α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις που 

αναφέρονται κατωτέρω. 
β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικριωµάτων και 
ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και σύµφωνη µε τα συµβατικά 
τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 

γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   για   
κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ικριώµατα κτλ). 

δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 

- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον 
πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατάσταση. 
Οι λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 

- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην 
πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε άριστη 
κατάσταση. 

ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 

- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 

- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 

στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  
ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρότυπα 

εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 
η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές και 

περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντοχής. 
θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 

Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παράγουν είδος 
σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµατος που εφάπτεται 
στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κηλίδες και να µη βλάπτουν 
την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται από το ικανοποιητικό 
αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 

341.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 
α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ ’00, µε τις συµπληρώσεις του 

παρόντος. 
β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω 

σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, εγκεκριµένο 
από την Υπηρεσία. 
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γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν 
στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις παρούσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υπηρεσία πριν την 
αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 

341.3 Εκτέλεση Εργασιών 

341.3.1 Σκυρόδεµα 
Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και 
συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

341.3.1.1  Σύνθεση  
α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 

«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την παρούσα 
προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογίες σύνθεσης, 
µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθεσης που θα 
εφαρµοστούν στο έργο.» 

β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την εν λόγω 
µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν στο έργο.» 

γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να 
επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, σε συνεργασία 
µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.» 

δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει και την 
καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa (30 kg/cm2) 
εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»  

ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο 
Ανάδοχος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το οποίο 
πρέπει να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.» 

341.3.1.2  Ανάµιξη  
α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρονακτική 
ανάµιξη δεν ε πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύει η παράγραφος 
12.1.2.3.» 

β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για κάθε 
κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 

- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m3 
παραγόµενου σκυροδέµατος 

- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  

- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη 
Σύνθεσης). 

- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  
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- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 

- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m3 παραγόµενου σκυροδέµατος. 
γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή των 

υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς ποσότητας, 
όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση των στροφών του 
τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο ίδιος αριθµός στροφών για 
κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο παραπάνω αριθµός στροφών. Η 
ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµιξης πρέπει να είναι αυτή που 
προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι 
πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πεπειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή 
σκυροδέµατος.  

δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περιστροφής: 

- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 

- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 

- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 
Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 

- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 

- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 
Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, ενώ σε 
σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  

ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται κατά 
τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντικαθίστανται 
άµεσα. 

στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω από 
10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, αν 
προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή τσιµέντα 
εντός του τύµπανου και των µερών του. 

ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορτώνεται 
ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του αναµικτήρα για 
τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότητας του µίγµατος, όταν 
οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 

η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς πρόσθετο 
τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτεται και η σχετική 
ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 

- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συσκευή 
ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµονοµηµένη 
κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης (από µηδέν µέχρι 
του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη για µηδέν φορτίο ή 
κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη ένδειξη για οποιοδήποτε 
φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 

- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξοπλισµό 
απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. Τουλάχιστον 
κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση των ζυγών του 
παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία της βαθµονόµησης 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 

- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γίνονται 
από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να 
εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 
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- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτικότητα 
σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά και έµµεσα του 
αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να 
ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή 
ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση 
αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 

- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκριµένο 
από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον 
αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του 
τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε 
διαγραµµισµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min. 

- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και λεία 
βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. Το ορατό 
τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία θα είναι 
διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες και ο χρόνος 
πρέπει να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του καταγραφικού 
παραδίδονται στην Υπηρεσία. 

- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν 
καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 

- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες δεν θα 
επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης της 
δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν να 
κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παραγωγής θα 
είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε περιόδους θερµού 
ή ψυχρού καιρού. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των 
άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος µε 
την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη των 
πρόσµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την µεταβολή 
της ποσότητας των πρόσµικτων. 

- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος. 

341.3.1.3  Μεταφορά  
Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 
α. «Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.» 
β. «Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το 

σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να 
εµποδίζουν την απόµιξη.» 

341.3.1.4  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 
Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 
Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδίδει στον 
Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το δελτίο αποστολής 
θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 
• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 
• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 
• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 
• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-340.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc Ηµεροµηνία : 15/10/2002 

 9 από 56 Έκδοση : 0 

 

• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 
• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 
• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 
• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 
• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατικά 

τεύχη) 
• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 
• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 
• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
• το µέγιστο κόκκο αδρανών 
• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 
• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 
• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 

341.3.1.5  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 
Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα 
ακόλουθα: 
α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  
β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς 

και την σωστή τοποθέτηση τους  
γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  
δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  
ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  
στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 
ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέσεων 

τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλληλότητα του 
προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 

η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 
θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 
ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 
ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνωση του 

σκυροδέµατος 
ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέµατος. 
ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λειτουργεί 

καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργασίες 
σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  

341.3.1.6  ∆ιάστρωση 
α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην 

ελαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του 
τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµατος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 

β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε τα 
(υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του χρόνου 
έναρξης πήξης του τσιµέντου. 

γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 
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δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, µικρά 
κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης κάθε 
τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπηρεσία για 
οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε αυτήν την 
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία θα αρθεί η 
επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 

ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπηρεσία, 
όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων και 
εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κατά τη 
σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακολουθούν τις 
υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 

στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυροδέτηση. 
ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρχει 

πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 
η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά 

(υπερβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική 
σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος. 

θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διάστρωση 
έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολοκληρωθεί και το 
σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 

ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο ρυθµός της 
σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστικός αρµός µεταξύ τους. 

ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται επειδή 
υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 

ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το νερό, µε 
πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία. 

341.3.1.7  Συµπύκνωση 
Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 
• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται 

παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επιφανείας, 
όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών και κτιρίων κτλ.). 

• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερικών 
δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των δονητών 
πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να µεταδώσουν στο 
σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν βρίσκονται σε φόρτωση. Θα 
µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το ανέβασµα των στρώσεων του 
σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σκυροδέµατος που έχει 
επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονητές τοποθετούνται σε αποστάσεις 
µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η συµπύκνωση 
κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 

• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση της 
κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 

• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών θα είναι 
βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές ή δύσκολα 
προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να επιτυγχάνεται 
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τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια από την 
απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 

• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά αδρανή 
στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για την διαµόρφωση 
οµαλής επιφάνειας. 

• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά στους 
ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να προκύπτουν 
οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 

• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό τους 
περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές πλαστικής 
συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλισµού. 

• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι οποίοι 
θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 

341.3.1.8  Συντήρηση 
Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση του 
σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, 
εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  

- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  

- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα 
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται µε 
νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει ακάλυπτο 
(συνήθως 1 cm -2 cm). 

β. ∆ιαβροχή 
Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε 
εκείνους που χρησιµοποιούνται για πότισµα. 

γ. Επικάλυψη 

- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επιβραδύνουν 
την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 

- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται πάνω 
σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που ανοίγονται 
στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή η ποσότητα 
του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευσης. Η µέθοδος 
αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει 
αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 

δ. Επάλειψη 

- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει µια 
µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώστε να 
ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νερού, για όσο 
χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 

- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated atomising 
spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφάνειας του 
σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πάντως, πριν να 
λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 

- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε 
λιµνάζοντα νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περάσουν 
7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
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- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m2 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του χηµικού 
καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου πάχους, 
αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητικού ψεκασµού. 
Σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρωστικές ουσίες πρέπει να 
είναι αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπισµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο 
τον ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία 
πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την 
παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την 
αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προστασία του περιβάλλοντος. 

- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή άλλης 
φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση υλικού 
συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφόσον 
συνοδεύεται από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο παρασκευής 
του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρασία και η χρήση 
µεµβράνης δεν επιτρέπεται. 

341.3.1.9  Θερµική Επεξεργασία 
α. Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της θερµοκρασίας 

κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µικρής ηλικίας. Η 
θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέµατος (λόγος αντοχής σε 
εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα κτλ) και η τελική αντοχή να είναι 
µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί σε κανονική θερµοκρασία. Καθοριστικοί 
παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα 
ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασίας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα 
ψύξης. Η επιτυχία της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να 
δοθούν γενικοί κανόνες. 

β. Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά 
µίγµατα.  

γ. Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα συµβατικά 
τεύχη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µελέτη της µεθόδου 
(οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους ισχύοντες κανονισµούς ή / και τη 
διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µεθόδου τόσο στην αλληλουχία 
των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση σπονδυλωτής κατασκευής µε επί τόπου 
σκυροδετήσεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γενικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη απόρριψη της προτεινόµενης µεθόδου από 
την Υπηρεσία.» 

341.3.1.10  Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων 
α. Αντλητό σκυρόδεµα 

- Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε 
δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη θέση του 
σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 

- Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 

- Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του 
σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχονται 
σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα), ώστε 
να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την αντίστοιχη της 
Μελέτης Σύνθεσης. 

- Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.  
β. Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
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«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την 
Υπηρεσία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. Σε 
αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυροδέµατος 
από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 

γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση χρονοδιαγράµµατος 
κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων. 

341.3.1.11  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 
α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 

«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα στους 
λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, θα 
ισχύει κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) της ασφάλειας, 
της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αισθητικής» 

β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 
  «Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι αρµοί 

αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και διάτµησης 
είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει κίνδυνος, στις 
θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστασία του οπλισµού σε 
διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνατό, σε θέσεις που το 
σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλλους λόγους. ∆εν πρέπει να 
διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. 
∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα 
σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της Υπηρεσίας.» 

γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλληλη 
επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χονδρόκοκκα 
αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες βλάβες οι 
παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων του αρµού και 
ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)» 

δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 

- «Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς 
εργασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική 
λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση 
εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα 
δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 

- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα 
εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 

ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 

- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων 
εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων 
αρµών επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρµών 
υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί 
συγκέντρωσης ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση 
αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµένα 
από την Υπηρεσία. 

- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί 
διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία 
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λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει 
σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών. 

- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι 
οριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα 
σκυροδέτησης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση 
των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να 
εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς 
αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην 
εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το 
επόµενο τµήµα. 

- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται στους 
κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

στ. Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων. 

- Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, του 
οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει να µην είναι 
µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης χωρίς την πρόσθετη 
κάθιση (των ανοχών). 

- Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντινές 
µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό διάστηµα 
όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφανιστεί υπερβολική 
ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύτερες διαβαθµίσεις των 
χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η επιφάνεια του σκυροδέµατος 
που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε στρώµα ενέµατος, πρέπει να 
διαµορφώνεται ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαιρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να 
ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η επιφάνεια του σκληρυµένου 
σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµαλίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5 
mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 

- Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο 
σκυρόδεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται. 

- Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους θέσεις 
χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα. 

ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα σχέδια 
και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 

- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία οριζόντια 
στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, 
όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 

- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να 
δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση 
επαναληφθεί, η στρώση τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ). 

- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών 
απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι 
(block out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 

341.3.2 Προκατασκευασµένα στοιχεία  

341.3.2.1  Παραλαβή  
Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από ειδικό 
υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο πιστοποιεί ότι η 
κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 
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• Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. 

341.3.2.2  Κατασκευή 
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της 

κατασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα αποτελέσµατα των 
δοκιµίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών. 

β. Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την προένταση, 
ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύρωσή τους, την 
αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο «Προεντεταµένα Σκυροδέµατα» και την ελάχιστη 
ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος. 

γ. Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από 
προκατασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες: 
Πίνακας 341.3-1 Ανοχές µηκών  

# Μήκος (m) Απόκλιση (mm) 
1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 
2 3-5 ± 5 
3 4,5-6 ± 8 
4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

Πίνακας 341.3-2 Ανοχές διατοµών  
# ∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm) Απόκλιση (mm) 
1 2 3 

1 Ως 500 ± 2 
2 500-750 ± 3 
3 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm ± 2 

Πίνακας 341.3-3 Αποκλίσεις από την ευθεία  
# Μήκος (m) Βέλος (mm) 
1 2 3 

1 Ως 3 ± 3 

2 3-6 ± 5 

3 6-12 ± 8 

4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 

δ. Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά προκατασκευασµένα στοιχεία 
στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών. 

ε. Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του 
µέλους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής στην οποία 
κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους 
προσανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται στην µόνιµη 
θέση του. 

στ. Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα δονείται 
και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµατος, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των προκατασκευασµένων στοιχείων που 
συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που έρχονται σε επαφή µε επί τόπου 
σκυρόδεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και την 
διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανάδοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται 
στους συµβατικούς όρους. 

ζ. Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοποθέτηση 
των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι µονάδες 
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ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα σχέδια 
εφαρµογής ή / και από την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε προσοχή χωρίς 
προσκρούσεις. 

η. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει το 
σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων που 
παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο κατασκευάζονται πρόσθετα δοκίµια 
σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων. 

θ. Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις 
σχεδιασµού. Η αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να 
χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα 
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή 
της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος. 

ι. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να 
περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια ελάχιστη 
αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν 
χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των δοκιµίων των 28 ηµερών και την 
επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία. 

ια. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια της 
τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος. 

341.3.3 Τσιµέντο 

341.3.3.1  Μεταφορά και Παραλαβή 
α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παραδίδεται 

σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο εργοστάσιο και 
σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµενο υλικό όλων των 
σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύδην, αρκεί ο Ανάδοχος να 
εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµβατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης 
και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του υλικού και που 
επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά τη χρονική στιγµή της παραλαβής και 
αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους. 

β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 

- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 

- τύπο του τσιµέντου 

- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  

- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 
γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και 

υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προστασία του 
τσιµέντου από την υγρασία. 

δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από την 
υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµακρύνεται 
αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 

ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  

341.3.3.2  Αποθήκευση 

Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αεριζόµενο 
και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.  
α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε 

κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υπηρεσία. 
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β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθηκών θα 
φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υδατοστεγή 
µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπεται. Εφόσον 
απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση αποθήκευσης θα 
είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο διαφορετικού τύπου θα 
αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και πρέπει να είναι 
εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του Έργου ή στο σηµείο 
παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να καθίσταται δυνατή η συνέχιση 
των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.  

γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδοχος 
χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους θα 
αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους αποθήκευσης, 
όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύψους µεγαλύτερου 
των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 7 σάκους. 

δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβολης 
ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει υποστεί οποιαδήποτε 
ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 

ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµένο ή 
χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και τσιµέντο 
αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή. 

341.3.4 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 

341.3.4.1  Γενικές ∆ιατάξεις 
α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική µελέτη 

των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, των 
ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 

β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες 
δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την 
κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση του 
σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από το βάρος 
των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προένταση, από την 
ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος και των ξυλοτύπων 
έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατασκευής οφείλονται σε 
ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή των τύπων και των 
ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετικές διατάξεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των 
χρησιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του DΙΝ 
1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 

δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και να µην 
επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται από την µελέτη 
εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. 

ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατασκευών 
και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως από κατάλληλα 
εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες αναφέρονται κυρίως 
στα ακόλουθα σηµεία: 

- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 
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- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 

- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 
στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων 

από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύπους και τα 
ικριώµατα.  

ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτητα 
διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα 
διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον τρόπο 
δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρίξεις (ελαστική στήριξη 
ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί παραµορφώσεις και µεταβίβαση 
φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική επεξεργασία του σκυροδέµατος. 

η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση που 
δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυνος 
Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρχοντες 
κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. 

θ. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις για τον 
ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 

- εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 

- σκυροδέτηση µε ενέσεις 

- σκυροδέτηση µέσα σε νερό 
ι. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκαλούν 

µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη µελέτη και 
κατασκευή των ξυλοτύπων. 

ια. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση και 
δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλότυποι θα 
είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδεµα. 

ιβ. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το 
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν πρέπει 
να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή διείσδυση 
νερού). 

ιγ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να 
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την 
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων των 
στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτούνται 
αρµοκάλυπτρα. 

341.3.4.2  Ικριώµατα 
α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή των 

οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά 
διατοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο 
κατ' επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. 

β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται µε 
χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από την 
Υπηρεσία,. 

γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς 
υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 

341.3.4.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 
Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, 
∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης επιφάνεια 
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σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφανειών. Το πέτσωµα ή 
η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια ίχνη του ξυλοτύπου να είναι 
συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος οργανισµού χρησιµοποιείται το 
ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση της επιφάνειας του σκυροδέµατος.  

341.3.4.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 
α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 

θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, 
ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της 
κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων 
αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα 
υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργικό 
στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. Οι 
εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να 
διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την 
συµπεριφορά του φορέα. 

341.3.4.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 
α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε να 

αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµατα, 
οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 

β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις 
παραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 

γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα 
υπερβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων 
υποστηριγµάτων. 

341.3.4.6  Εξαρτήµατα  
α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 

- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 
Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υλικό µε 
κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή µέσα στο 
σκυρόδεµα,. 

- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται η 
παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις 
εργασίες δόνησης. 

- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά την 
αφαίρεση τους. 

- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  
β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 

Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές 
κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από την 
περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων οπών 
συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέδια 
καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. Όταν 
δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγίζονται σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 

γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 
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Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκοτιών) στα 
µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών ή / και τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

341.3.4.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  
α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), ώστε 

να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 
β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελικό 

σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις και τα 
υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 

γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται στο 
ελάχιστο δυνατόν. 

δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. Η 
επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 

ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρτητα 
από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη αµοιβή, 
γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 

στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας 
για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. 

ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 
η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών. 

Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων γίνεται σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 

θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες 
διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυτά 
εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 

ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 
ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό και 

σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των συνδέσµων, 
ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µεταβίβαση των 
δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 

ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να 
προβλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις των 
προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 

ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των 
ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώσεις. Το 
σκυρόδεµα πρέπει να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή του 
υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλονται οπωσδήποτε οι 
οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 

ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των 
επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 

ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την 
αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 

341.3.4.8  Ανοχές 
Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµατος µε 
τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 
α. Θεµελιώσεις: 

- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 
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- στάθµη κορυφής ±12 mm 

- εκκεντρότητα  ±30 mm 
β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 

- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 

- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 
γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των 

τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµένων 
ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελίων µέχρι 
τη στέψη) 

δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 

- Στέψη του βάθρου ±8 mm 

- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 
ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 

- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 

- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 

- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 

- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 

- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 

- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 
στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 
ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών 

καταστρώµατος : ±20 mm 
η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών 

απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 
θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε διεύθυνση: 

- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 mm 

341.3.4.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 
α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και 

άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 
β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και 

στερεώνονται στη θέση τους. 

341.3.4.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 
α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνειες που 

έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη γνώµη της 

Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανείας, 
αντικαθίστανται. 

γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και 
επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 

δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, µε τον 
οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 

341.3.4.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 
α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  
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«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή 
λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.» 

β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτάται από 
την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο 
σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κατά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις των ικριωµάτων των 
υπερκειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων και ικριωµάτων χωρίς την 
έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 

γ. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος δεν 
αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. 

δ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της 
µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα των 
ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, ώστε να 
αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και φθορές στην 
επιφάνεια του. 

ε. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτόπιο 
σκυρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους. 

στ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 

ζ. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υπέρβαση 
των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα κατασκευή. 

η. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δοκών και 
πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών. 

341.3.4.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 
α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την 

αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή. 

β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, σανίδων 
κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουργείται κίνδυνος 
αστοχίας τους. 

341.3.4.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  
α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υπάρχουν να 

παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών κάµψης από τον 
ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατασκευών από 
προκατασκευασµένα στοιχεία. 

β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά 
στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του φορτίου 
που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν πρόωρα οι 
ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 

γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το ύψος της 
κατασκευής. 

δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφαλείας 
στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα ασφαλείας. 
Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα ασφαλείας. 

ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή όταν 
αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι η 
τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 
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341.3.4.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 
α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων». 
β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα και 

στερεωµένα ασφαλώς. 
γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η Υπηρεσία, 

για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της Υπηρεσίας αφορά, 
εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση» 
και στα ακόλουθα: 

- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, στον 
προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 

- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 

- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 

- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 

341.3.4.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 
α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, συντάσσονται 

από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 
β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή 

συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι οποίες 
θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 

- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµενα 
στοιχεία της κατασκευής 

- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  

- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 

- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνεται η 
σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο. 

- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων 
στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την 
αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις 

- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 

- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 

- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    

- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλοτύπων 

- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 

- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος 
και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 

γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανικού και 
θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 

δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο εργοτάξιο. 
Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 

341.3.4.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 
α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση του 

σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώµατα. Ο 
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έλεγχος θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει πιστοποιητικό, 
το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα: 

- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 

- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία 
εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγµένες 
αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. 

β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 
γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται στην 

Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 
δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον Ανάδοχο 

µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  

341.3.5 Σιδηρούς Οπλισµός 

341.3.5.1  Μεταφορά και αποθήκευση 
α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, 

ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξινόµηση 
και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πληρότητα των 
περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού που προσκοµίζονται 
στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. 
άρθρο 5 του ΚΤΧ ’00) 

β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του οπλισµού 
στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε τα ΦΕΚ 
718Β/97 και 1488Β/00). 

341.3.5.2  Κοπή και Κάµψη 
Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 
Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται σύµφωνα 
µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπεται, εκτός αν 
υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και κάµψη του οπλισµού 
στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 

341.3.5.3  Συνδέσεις 
α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και 

τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι ράβδοι 
συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά 
αποµακρυσµένες, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο 
σκυρόδεµα. 

β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους υπό 
προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότητας των 
χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 

γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 3.5.1 και 
8.3.2 του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να περιέχεται σε 
άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο εργοτάξιο. Οι 
συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 

δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκριση από 
την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  

341.3.5.4  Τοποθέτηση 
α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός αν 

προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον άξονα των 
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ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. Οι 
επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00. 

β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιονδήποτε 
υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές και άλλες 
ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 

γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη 
συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλληση, τη 
θέση και την ποσότητα.  

δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει η 
Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια της 
διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανοποιητικά 
στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµοποιούνται από τον 
Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, ώστε 
να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης. 

ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  
Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον 
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες κηλίδες 
πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από σκυρόδεµα, 
µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη του κύριου 
οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα σχέδια ή µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι να 
εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 

ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 00 και 
στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης. 

η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00. 

341.3.5.5  Προστασία  
α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και παρ. 

8.2.5) 
β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 

Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδωσης µε 
παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν ενσωµατωθεί στο 
σκυρόδεµα. 

341.3.5.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 
α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα τα 

σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλισµού, 
εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικοποιούνται αφού 
προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της εργασίας. 

β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια 
τοποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που 
επεξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 
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341.4 Έλεγχοι  

341.4.1 Γενικά 
α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της 

Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδικούς 
Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος θα 
καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις της 
κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 

β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για την 
οποία προορίζεται. 

γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατασκευών 
διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνιση, ασφάλεια και 
ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγχους καταβάλλονται από τον 
Ανάδοχο. 

δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για 
οποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 

ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και 
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, αλλά 
είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 

στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τους 
όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο έργο 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 

ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί την 
παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµβασης, ή 
αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της 
µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρήσης ελαττωµατικών 
υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαιρέσεις αυτές γίνονται ακόµη 
κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρεσίας κατά την επίβλεψη του έργου. 

η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλεση της 
ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποιούνται οι 
συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα από 
τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά τα υλικά, η 
εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 

ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτικού 
ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό ποιοτικό 
έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο εξοπλισµένο 
εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό κτλ) 
και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρήσεων εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 

ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθόδων 
κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 

- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 

- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 

- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 

- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 

- αναγνώριση των υλικών 

- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 

- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµοποιείται 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-340.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc Ηµεροµηνία : 15/10/2002 

 27 από 56 Έκδοση : 0 

 

- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 

- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 
ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει γίνει 

αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 

341.4.2 Σκυρόδεµα 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, τη 
συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά 
για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και στους 
αντίστοιχους Κανονισµούς. 
α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: 

«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 9.2.4 και 
το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.» 

β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
 «Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατικών 

αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκριµένα µεταξύ 
DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προσεγγιστικές σχέσεις 
αναγωγής: 
βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 
όπου  
βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 
fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15 cm 
και ύψους 30 cm. 

γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν 
συµπληρωµατικά. 

δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.» 
ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την 

αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.» 
στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:  

«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει και την 
καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην πρόοδο των 
εργασιών.» 

στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής: 
«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυροδέµατος 
ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύσει 
στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 

ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ ‘97 
τροποποιούνται ως εξής: 
«Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας 
από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον Ανάδοχο.» 

η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 
Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνονται 
«δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συντηρούνται ως 
δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο.. 

θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 
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- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογικών 
συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφωνα µε 
την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε ηλικίες 
που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 

- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 
- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  
- Η επιβολή µερικής προέντασης 
- Η επιβολή όµως ολικής προέντασης  
- Η φόρτιση 

- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν 
δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 

- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια της 
κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως 
αντίστοιχες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά 
παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως 
κατασκευής) που ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Τα 
δοκίµια αυτά είναι ίσα στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς 
από τα Συµβατικά Τεύχη. 

- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής 
λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών 
δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία 
σκυροδέµατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος 
αντοχής δεν αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε 
επόµενη χρονική στιγµή. 

- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδοµένη 
ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει όµως να 
συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από 
όµως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυνσης από τον 
αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα). 

ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 
ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα 
ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια τα 
µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµάζονται σε 
θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα πρέπει να έχει 
προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυροδέµατος µε ελέγχους 
αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα όµως σχέσης ανάπτυξης όµως 
αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον 
ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να 
πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περίπτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής 
αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών 
κανονικά συντηρούµενων. 

341.4.3 Τσιµέντο 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες 

Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ελέγχους 
ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων του 
τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε φορτίο τσιµέντου, 
πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προδιαγραφών. Το 
πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την ποσότητα και το 
χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 

β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. ∆εν θα 
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των δοκιµών. Αν οι 
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δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται µε έξοδα 
του Αναδόχου. 

341.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 
Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των 
αναφεροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των 

κανονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των 
επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00). 

β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και 
ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώσεις. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία και την κρίση 
της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 

γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00. 

341.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 

341.5.1 Σκυρόδεµα 
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

(αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής 
και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η 
υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου 
σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 

β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, φορεία 
και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο) 

γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και τη 
συντήρηση του 

δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την έναρξη 
παρασκευής σκυροδεµάτων 

ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  
στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας 

προσπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 
ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την 

κατασκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 
η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 

αποπεράτωση των εργασιών 
θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες µε 

διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεάζει 
δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενικότερα, 
ώστε να µην υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και δυναµικές 
επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυση των σωµάτων 
µε διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και µε την ολική απώλεια 
είτε παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις 
εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 
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η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων 
αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 

ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί για την 
µόρφωση αρµών. 

ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτηθούν για 
τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρθρου 12 του ΚΤΣ 
'97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου εκτός αν προδιαγράφεται 
αλλιώς στους όρους της σύµβασης. 

ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή και 
άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη δαπάνη 
σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και 
παγετό). 

ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες που 
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από την 
τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς διαστάσεις που 
παρουσιάζονται στα σχέδια. 

ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 
ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε είδους 

όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την πλήρη εργασία 
και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

341.5.2 Τσιµέντο (βλ. παρ. 341.6.2) 

341.5.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 341.5.1) 

341.5.4 Σιδηρούς Οπλισµός 
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 
• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 
• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση των 

έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 
• τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5, ή 

µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για την 
περίπτωση έγχυτων πασσάλων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου είδους 
εγκεκριµένων ενώσεων 

• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  
• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστικών 

σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 

341.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

341.6.1 Σκυρόδεµα 

341.6.1.1  Επιµέτρηση 
α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία 

σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη αυτού 
νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδεµάτων. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-340.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc Ηµεροµηνία : 15/10/2002 

 31 από 56 Έκδοση : 0 

 

γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυχόν 
διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων. 

δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, που 
διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη 
µελέτη. 

ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή 
στρογγυλεµένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυρόδεµα. 
Επίσης δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα των εκάστοτε 
κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 

341.6.1.2  Πληρωµή 
α. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και άλλα 
κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγµατοληψίες, 
δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης στα 
κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ παραλλήλου η Υπηρεσία 
κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή 
και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο 
13.7 του ΚΤΣ '97). 

γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος πρέπει 
να έχουν διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδειχτεί ότι 
πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και παράγραφο 
«Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης».) 

δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκκρεµότητα 
µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 

ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα 
σκυροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του 
σκυροδέµατος σε µικρότερη ηλικία.  

θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης 
επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύπων 
Β, Γ, ∆, Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές του 
τιµολογίου προσφοράς. 

341.6.2 Τσιµέντο 
α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται στο 

Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 
β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως 

αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 
γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε την 

αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζεται µε βάση 
την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Σκυροδέµατα 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-340.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-340.0.doc Ηµεροµηνία : 15/10/2002 

 32 από 56 Έκδοση : 0 

 

341.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 
α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, πλήρως 

περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, ή αν 
δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσονται µε βάση 
τα σχέδια της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και µήκη 
κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες βαρών των γερµανικών 
κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. 
Η τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 
Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την 
Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την 
επιµέτρηση των οπλισµών. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύπων και 
του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς (DΙΝ 
1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 

 

342. ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

342.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
α. Το αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι τα τελειώµατα τύπου Α, Β, Γ, ∆ ή Ε. 
β. Ως «διαµορφώσεις ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπων» νοούνται όλες οι διεργασίες 

που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί στο σκυρόδεµα επιφανειακό τελείωµα υψηλής ποιότητας (τύπου Β, Γ, 
∆ ή Ε). 

γ. Τα τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος διακρίνονται στα ακόλουθα: 

- Τελειώµατα επιφανειών σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων 

- Τελειώµατα επιφανειών πλαστικού σκυροδέµατος, τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που δεν 
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλοτύπους και στις οποίες η σχετική επεξεργασία ι εκτελείται κατά την 
περίοδο που το σκυρόδεµα είναι ακόµη «πλαστικό». 

δ. Η επίτευξη των προδιαγραφόµενων ορατών επιφανειών / τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος 
προϋποθέτει κατάλληλη µελέτη, επίβλεψη και µέσα και αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου. 

ε. Προβλέπονται γενικά πέντε τύποι επιφανειακών τελειωµάτων σκυροδέµατος που προκύπτουν µετά την 
αποξήλωση των ξυλοτύπων: 

- Τελειώµατα τύπου Α  

- Τελειώµατα τύπου Β  

- Τελειώµατα τύπου Γ  

- Τελειώµατα τύπου ∆  

- Τελειώµατα τύπου Ε 
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Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των τελειωµάτων αυτών, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του 
ξυλοτύπου και του τρόπου εργασίας µε τον οποίο προβλέπεται να επιτευχθούν οι απαιτούµενες ιδιότητες, 
αναπτύσσονται στην παράγραφο «Τελειώµατα Επιφάνειας Σκυροδέµατος σε Επαφή µε Ξυλότυπο». 

στ. Προβλέπονται γενικά δύο τύποι τελειωµάτων επιφάνειας σκυροδέµατος που δεν βρίσκεται σε επαφή µε 
ξυλοτύπους: 

- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΑ  

- Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ 

342.2 Επιλογή Τελειώµατος 
α. Στην  περίπτωση που το σκυρόδεµα παραµένει ανεπίχριστο ανακύπτουν διάφορες απαιτήσεις επιλογής 

τελειώµατος ως άνω σε συνδυασµό µε την θέση της επιφάνειας και µε άλλους παράγοντες που 
αναφέρονται παρακάτω. Είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων τύπων επιφανειακών τελειωµάτων για 
ανεπίχριστα σκυροδέµατα, ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. 

β. Κατά την επιλογή λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 

- το κόστος τελειώµατος 

- η ευκολία επίτευξης τελειώµατος υψηλής στάθµης 

- η αλλαγή της εµφάνισης µετά την επιρροή των  καιρικών συνθηκών, την έλευση του χρόνου και τη 
χρήση των χώρων 

- η ευκολία συντήρησης 
γ. Το είδος των επιφανειακών τελειωµάτων καθορίζεται στα Συµβατικά Τεύχη ή / και από την Υπηρεσία. 

Γενικά για τα ορατά µέρη του έργου προβλέπεται τουλάχιστον επιφανειακό τελείωµα τύπου Γ (ή και 
ανώτερο ποιοτικά, δηλαδή τύπου ∆ ή Ε). 

δ. Αν δεν καθορίζεται συγκεκριµένος τύπος τελειώµατος, τότε υπονοείται ότι προδιαγράφεται σαν επιφανειακό 
τελείωµα το τελείωµα τύπου Α. 

ε. Θέση εφαρµογής και είδος τελειώµατος 

- Ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος που απαιτείται για σκυρόδεµα σε επαφή µε ξυλοτύπους 
εξαρτάται από το είδος του δοµικού στοιχείου (στύλος, δοκός, πλάκα, τοιχείο, κλιµακοστάσιο), τη θέση 
του στην κατασκευή και το αν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσθετο τελείωµα επ’ αυτού (κονίαµα, 
πλακίδια, χρωµατισµοί κτλ). 

- Σε κάθε περίπτωση, ο τύπος του επιφανειακού τελειώµατος πρέπει να προδιαγράφεται σαφώς. 
στ. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της σύµβασης, στην περίπτωση τεχνικών έργων οδοποιίας και 

συναφών άλλων τεχνικών έργων, η ευθεία διαχωρισµού των επιφανειών µε τελείωµα τύπου Α από τις 
τυχόν απαιτούµενες επιφάνειες υψηλής ποιότητας (επιφάνειες µε τελειώµατα τύπου Β έως και Ε ή / και 
άλλα) θα βρίσκεται 0.50 m κάτω από τη γραµµή του εδάφους, όπως αυτή πρόκειται να διαµορφωθεί µε τα 
έργα της υπόψη εργολαβίας. Οι ευθείες αυτές αποτελούν και τα όρια της επιµέτρησης των επιφανειών 
υψηλής ποιότητας, που χρησιµοποιούνται για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική αµοιβή αυτών (εκτός αν 
προδιαγράφεται διαφορετικά). 

ζ. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου απαιτείται κατασκευή επιφανειακών τελειωµάτων υψηλής ποιότητας, γίνεται 
ειδική προδιαγραφή της έκτασης και του είδους των χαρακτηριστικών του κάθε τύπου τελειώµατος και 
καθορίζονται κατά περίπτωση τα απαιτούµενα υλικά κατασκευής των ξυλοτύπων ή / και τα χαρακτηριστικά 
του τελειώµατος µε µεθόδους και κριτήρια αποδοχής που προδιαγράφονται αναλυτικά. 

342.3 Υλικά  
Για τη διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελειώµατα τύπου Β,Γ,∆, ή Ε ισχύουν τα ακόλουθα: 
α. Για επιφάνειες διαφορετικών δοµικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα διαφορετικά 

υλικά και είδη κατασκευής ξυλοτύπων: 

- Ξυλότυπος µε ειδικά φύλλα ενισχυµένου κόντρα πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας 
(BETOFORM ή ανάλογο). 
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- Σιδηρότυπος µε λαµαρίνα ελαχίστου πάχους 1,6 mm κτλ, σύµφωνα µε την παράγραφο «Ξυλότυποι 
Εµφανούς Σκυροδέµατος» του παρόντος Τεύχους. 

β. Απαγορεύεται ανάµιξη των υλικών που αναφέρονται παραπάνω για την κατασκευή ξυλοτύπου της 
επιφάνειας ενιαίου δοµικού στοιχείου. Οι ακόλουθες επιφάνειες θεωρούνται ως ένα δοµικό στοιχείο µε 
ενιαία επιφάνεια, για το οποίο επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί ενιαίο υλικό ξυλοτύπου (ή σιδηροτύπου), 
ενιαίο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων, ενιαία συντήρηση του σκυροδέµατος κατά την κατασκευή και ενιαίες 
λοιπές ενέργειες, ώστε να αποκτηθούν ενιαία χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου επιφανειακού 
τελειώµατος: 

- ολόκληρη η ορατή επιφάνεια φορέα γέφυρας. 

- όλες οι ορατές επιφάνειες των ακροβάθρων και των συνεχόµενων προς αυτά τοίχων αντιστήριξης σε 
ολόκληρο το µήκος τους (σε όσο τµήµα τους προβλέπεται να κατασκευαστούν µε επιφανειακό 
τελείωµα ). 

- όλες οι ορατές επιφάνειες µεσόβαθρων. 

- κάθε µεµονωµένος τοίχος στο σύνολο του µήκους του 

- πλάκες ορόφων, δοκοί , υποστυλώµατα ή τοιχία, κλιµακοστάσια. 
γ. Για όλους τους τύπους επιφανειακού τελειώµατος χρησιµοποιούνται σύνδεσµοι ξυλοτύπων µε ειδική 

διαµόρφωση του αφαιρούµενου τµήµατος που θα αποτελείται από πλαστικό κώνο ή άλλο υλικό µε κωνική 
επιφάνεια. Απαγορεύεται η χρήση συρµάτων ή συνδέσµων που θραύονται κατά την αφαίρεση τους. 

δ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 
Τα υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα για το σκοπό που καλούνται να 
επιτύχουν. Σε ενιαίες, ορατές επιφάνειες πρέπει να χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό αποκόλλησης ξυλοτύπων. 
Η επάλειψη του υλικού αποκόλλησης πρέπει να είναι οµοιόµορφη. Η επαφή του µε τον οπλισµό ή τους 
τένοντες προέντασης πρέπει να αποφεύγεται. Στην περίπτωση που η επιφάνεια του σκυροδέµατος 
πρόκειται να δεχτεί και πρόσθετο τελείωµα (κονίαµα, πλακίδια, χρωµατισµό κτλ), πρέπει να εξασφαλίζεται 
το συµβατό του υλικού αποκόλλησης µε το είδος της επίστρωσης. 

342.4 Εκτέλεση Εργασιών 

342.4.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Σε οποιοδήποτε τελείωµα δεν πρέπει να εµφανίζονται ανεπιθύµητες εναλλαγές χρώµατος ή φυσικές 

ασυνέχειες. Ελαττώµατα στην επιφάνεια από την διάστρωση και συµπύκνωση είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί 
παράγοντες καθορισµού της ποιότητας επιφανειακού σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα πρέπει να παράγεται 
µε τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώνεται η δυνατότητα δηµιουργίας επιφανειακών κηλίδων. Ως εκ τούτου 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες φάσεις παραγωγής σκυροδέµατος, όχι µόνο σε αυτές που 
σχετίζονται µε την επίτευξη της απαιτούµενης αντοχής και ανθεκτικότητας. 

β. Οι ορατές επιφάνειες σκυροδέµατος πρέπει να έχουν ενιαία και οµοιόµορφη απόχρωση και γενικά 
εµφάνιση. Για το λόγο αυτό επισηµαίνεται η ανάγκη λεπτοµερούς Μελέτης Σύνθεσης του σκυροδέµατος, 
πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης µέχρι το 
τέλος της εργασίας, µε σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση, κατηγορία τσιµέντου κτλ. 

γ. Η απορροφητικότητα της επιφάνειας του ξυλοτύπου επηρεάζει το βάθος και την οµοιοµορφία του χρώµατος 
του σκυροδέµατος. Η επιφάνεια του ξυλοτύπου, ανάλογα προς την ποιότητα του τελειώµατος του 
σκυροδέµατος, δεν πρέπει να κηλιδώνει το σκυρόδεµα ή να αντιδρά χηµικά µαζί του. Πριν από τη 
διάστρωση ο ξυλότυπος επαλείφεται µε λεπτή, οµοιόµορφη στρώση κατάλληλου υλικού αποκόλλησης,  
ώστε να διευκολύνεται η αποξήλωσή του. Οι αρµοί των ξυλοτύπων πρέπει να είναι υδατοστεγανοί. 

δ. Το µίγµα του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επαρκώς συνεκτικό, ώστε να ελαττώνεται η κίνηση του νερού 
ως προς τα στερεά συστατικά. Η απαιτούµενη εµφάνιση είναι δυνατόν να προσδιορίζει τα χρώµατα των 
συστατικών, τη διαβάθµιση των αδρανών και τις αναλογίες µίξης. 

ε. Οι µέθοδοι µεταφοράς, διάστρωσης και συµπύκνωσης, είναι τέτοιες ώστε να ελαττώνεται η απόµιξη και να 
εξασφαλίζεται αποτελεσµατική συµπύκνωση. Το σκυρόδεµα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, καθώς 
διαστρώνεται να συµπυκνώνεται συνεχώς µε εσωτερικό δονητή, που να έχει επαρκή ισχύ, και κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην εγκλείεται αέρας από το υπερκείµενο προς συµπύκνωση σκυρόδεµα. 
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στ. Το σκυρόδεµα πρέπει να συντηρείται οµοιόµορφα και να προστατεύεται από µηχανικές βλάβες (κρούση 
κτλ) ή από κηλιδώσεις (από προεξέχουσες ράβδους κτλ). 

ζ. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει προσωπικό µε κατάλληλα προσόντα και να τους επιτηρεί µε ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποδοθούν οι απαιτούµενες υψηλής ποιότητας επιφάνειας ανεπίχριστου σκυροδέµατος. 

η. Για τις επιφάνειες του σκυροδέµατος που βρίσκονται µέσα στο έδαφος, ή που πρόκειται να επιχωθούν 
ακολουθούνται τα εγκεκριµένα σχέδια. 

θ. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατή η παράλειψη χρήσης ξυλοτύπου και η σκυροδέτηση των έργων σε 
απευθείας επαφή µε το έδαφος, ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, αν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη, ή 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

ι. Έλεγχος χρώµατος 
Όταν απαιτείται οµοιοµορφία χρώµατος της επιφανείας του σκυροδέµατος, κάθε χρησιµοποιούµενο υλικό 
πρέπει να προέρχεται σταθερά από την ίδια πηγή (αδρανή, τσιµέντο, τυχόν πρόσθετο, νερό). Ο Ανάδοχος 
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την εξασφάλιση της δυνατότητας προµήθειας από την ίδια πηγή όλων των 
ποσοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου. Τα αδρανή πρέπει να είναι ανθεκτικά σε διάρκεια 
και απαλλαγµένα από ρύπους που µπορούν να προκαλέσουν κηλίδες. Οι αναλογίες µίξης και η 
κοκκοµέτρηση, ιδιαίτερα των λεπτών αδρανών, πρέπει να διατηρούνται σταθερές. Σε µεγάλα «πάνω» 
ξυλοτύπων πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση τµηµάτων από κόντρα-πλακέ µε ξύλο και αντίστροφα. 
Επίσης πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην οµοιοµορφία της συντήρησης γιατί µπορεί να επηρεασθεί 
το χρώµα. 

ια. Η υφή, το χρώµα και η αντοχή σε διάρκεια του σκυροδέµατος επηρεάζονται από την συντήρηση. Όπου η 
εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη µέθοδο συντήρησης και 
στο χρόνο αποξήλωσης των ξυλοτύπων, τα οποία πρέπει να διεξάγονται µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Στοιχεία που προορίζονται να έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα, πρέπει να έχουν την ίδια, οµοιόµορφη 
συντήρηση. 

ιβ. Προστασία Τελειωµάτων 
Τελειώµατα υψηλής ποιότητας τραυµατίζονται εύκολα µετά την αφαίρεση του ξυλοτύπου και χρειάζονται ειδική 

προστασία σε περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε κίνδυνο τραυµατισµού. Στην περίπτωση που 
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία τέτοιες περιοχές, αυτή είναι δυνατόν να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη λήψη 
ειδικών επιπλέον µέτρων, χωρίς από τον λόγο αυτό να προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα για 
πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας. 

ιγ. Σε βάθος 40 mm από την τελική εκτεθειµένη επιφάνεια σκυροδέµατος δεν επιτρέπεται απαγορεύεται να 
υπάρχουν σιδηρούχα µεταλλικά αντικείµενα, εκτός από τα απαιτούµενα είδη που έχουν κατασκευαστεί 
ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια. 

342.4.2 Τελείωµα Τύπου Α 
α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από σανίδες πριστής ξυλείας µε 

κλειστούς αρµούς. Στην επιφάνεια θα φαίνονται τα αποτυπώµατα των νερών της πριστής ξυλείας και των 
αρµών. Μπορεί να εµφανίζονται επίσης µικρές ατέλειες (κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση 
αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και µεγάλες 
ατέλειες. 

β. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα τελειώµατα καλουπωµένων επιφανειών, οι οποίες δεν είναι ορατές και 
συνεπώς ενδεχόµενη τραχύτητα είναι δυνατόν να είναι αποδεκτή. Η επιφάνεια γενικά δεν χρειάζεται άλλη 
επεξεργασία µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων εκτός από την επιδιόρθωση ελαττωµατικού σκυροδέµατος, 
το γέµισµα των οπών των συνδέσµων των ξυλοτύπων και την καθορισµένη συντήρηση. 

342.4.3 Τελείωµα Τύπου Β 
α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση σωστά µορφωµένου ξυλοτύπου από πλανισµένες σανίδες. 

Στην επιφάνεια θα φαίνονται ελαφρά αποτυπώµατα των νερών της ξυλείας και των αρµών. Εναλλακτικά, 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σιδηρότυπος ή τύπος από άλλο κατάλληλο υλικό. Ασήµαντες ατέλειες 
(κοιλώµατα) προκαλούµενες από την παγίδευση αέρα ή νερού είναι δυνατόν να είναι αποδεκτές, αλλά η 
επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και σηµαντικές ατέλειες. 

β. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου δεν παραµένουν σαν χαρακτηριστικό της 
επιφανείας του σκυροδέµατος (η παραδοχή αυτή θα ισχύει γενικά, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά 
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στα Συµβατικά Τεύχη), οι κοιλότητες που δηµιουργούνται από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου 
πληρώνονται µε τον τρόπο που περιγράφεται στην σχετική παράγραφο για τις επιδιορθώσεις των άλλων 
οπών και ελαττωµάτων. Ο τρόπος αυτός είναι ίδιος µε αυτόν που καθορίστηκε στα επιφανειακά τελειώµατα 
τύπου Α εκτός από το ότι το κονίαµα είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να περιέχει και 
λίγο λευκό τσιµέντο ώστε το τελικό χρώµα του επιδιορθωµένου τµήµατος να είναι ίδιο µε αυτό της 
υπόλοιπης επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και για την υφή του τµήµατος. Προτού γίνει η επιδιόρθωση στην 
κατασκευή πρέπει να φτιαχτούν δοκιµαστικά µίγµατα κονιάµατος και λευκού τσιµέντου και να αφεθούν να 
ξεραθούν, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό χρώµα που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Ακολουθεί η συντήρηση 
του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα. 

γ. Σε περιοχές όπου οι οπές από τους συνδέσµους του ξυλοτύπου έχει καθοριστεί να παραµείνουν σαν 
χαρακτηριστικό της επιφανείας του σκυροδέµατος, το σε εσοχή εκτεθειµένο άκρο του τµήµατος του 
συνδέσµου του ξυλοτύπου που παραµένει στο σκυρόδεµα πρέπει να υποβληθεί σε ειδική κατεργασία. 

342.4.4 Τελείωµα Τύπου Γ 
α. Το τελείωµα αυτό προϋποθέτει την χρήση σκυροδέµατος υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικής αντοχής 

fck≥15ΜPa (150 kg/cm2) και κατάλληλα µορφωµένο ξυλότυπο µε σκληρή και λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες 
του σκυροδέµατος πρέπει να είναι λείες, µε ακριβείς και καθαρές ακµές. Μόνο πολύ µικρές επιφανειακές 
ατέλειες είναι ανεκτές. ∆εν επιτρέπεται η εµφάνιση κηλίδων ή η αλλοίωση του χρώµατος, που οφείλεται στα 
υλικά αποκόλλησης των ξυλοτύπων. 

β. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου 
Β. 

γ. Τα επιφανειακά τελειώµατα τύπου Γ, σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεµα κατασκευάζονται µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια µε χρήση σιδηροτύπων, ή κόντρα πλακέ ειδικής επένδυσης µε πλαστική επίστρωση (BETOFORM 
ή ανάλογο) για τη µόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωµαλίες στις ενώσεις, ή άλλες κάθε 
είδους παραµορφώσεις ή ατέλειες. Το υλικό αυτό δεν πρέπει να έχει χρησιµοποιηθεί περισσότερο από 5 
φορές. Η καταλληλότητα του θα εξακριβώνεται από την Υπηρεσία. Τα άκρα των φύλλων του υλικού πρέπει 
είναι καθαρά διαµορφωµένα, χωρίς φθορές, αποτµήσεις, θραύσεις και παραµορφώσεις της επιφάνειας και 
χωρίς χρωµατικές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να επηρεάσουν το 
χρώµα του επιφανειακού τελειώµατος του σκυροδέµατος. 

δ. Όλα τα ακατάλληλα φύλλα, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλοτύπου. Σε 
αντίθετη περίπτωση αποµακρύνονται κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου, που θα διεξαχθεί πριν 
την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχουν στην µετακίνηση και επανατοποθέτηση των 
οπλισµών, στην αποξήλωση των ικριωµάτων, στις καθυστερήσεις κτλ γιατί διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος 
είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα 
προβλεπόµενα υψηλής ποιότητας επιφανειακά τελειώµατα του σκυροδέµατος. 

ε. Χρησιµοποιούνται κατάλληλοι σιδηρότυποι ειδικά προσαρµοσµένοι στις ανάγκες σκυροδέτησης στο τµήµα 
του φορέα, στο οποίο προβλέπονται ορατές επιφάνειες. Η διαµόρφωση των σιδηροτύπων και η 
χρησιµοποίηση ειδικών υλικών αποξήλωσης όπως και ειδικών συνδεσµολογιών θα διεξάγεται επιµελώς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η απόλυτα ακριβής και σύµφωνα µε τα σχέδια τελική εµφάνιση της κατασκευής. 

στ. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέµατος (µε την πιθανή χρήση ειδικών 
πρόσµικτων, εγκεκριµένων από τη Υπηρεσία) και στην άκρως επιµεληµένη δόνηση αυτού, στην ακριβή 
τοποθέτηση των οπλισµών και στη χρήση ειδικών, αναγκαίων για τη δόνηση, πλαστικών παρεµβληµάτων 
εξασφάλισης της θέσης των οπλισµών, ώστε να αποδοθεί η απαιτούµενη και απολύτως λεία και ενιαίας 
παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών στο σκυρόδεµα µε τελείωµα επιφάνειας τύπου Γ. 

 ζ. Όπου προβλέπεται χρήση διακοσµητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, αυτές 
τοποθετούνται στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη και αποτελούνται από πλανισµένες 
καινούριες διατοµές από κατάλληλο ξύλο, ή ειδικές διατοµές από πλαστικό µε τις ακριβείς διαστάσεις που 
προβλέπονται στη µελέτη, ή / και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, χωρίς φθορές κτλ όπως 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. Για τις σκοτίες είναι επίσης σηµαντική η χρήση κατάλληλου 
υλικού αποξήλωσης. 

η. Τα φύλλα του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου στην επιφάνεια που προβλέπεται η διαµόρφωση ορατής 
επιφάνειας Τύπου Γ τοποθετούνται µε µια διάταξη διαµηκών και εγκάρσιων αρµών σύµφωνα µε 
εγκεκριµένα σχέδια από την Υπηρεσία, ώστε να προκύπτει καλαίσθητο αποτέλεσµα της διάταξης των 
εµφανιζόµενων αρµών (µε τις απαιτήσεις τοποθέτησης των φύλλων σε, πρακτικά, απόλυτη επαφή). 
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θ. Αναιτιολόγητες αλλαγές κατεύθυνσης ή διαστάσεων των φύλλων του ξυλοτύπου, µε µόνη την αιτιολογία της 
αποφυγής φθοράς των φύλλων δεν επιτρέπονται,  εφ' όσον δηµιουργούν δυσµενή επιρροή στο αισθητικό 
αποτέλεσµα της εµφάνισης του επιφανειακού τελειώµατος. 

ι. Όλες οι ακµές των επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Γ θα είναι λοξοτµηµένες µε χρήση φιλέτων και θα 
κατασκευάζονται µε απόλυτη ακρίβεια οι τυχόν προβλεπόµενες από τη µελέτη σκοτίες, των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένα στην παρούσα τιµή διαµόρφωσης επιφανειακού τελειώµατος. 

ια. Επισηµαίνεται επίσης ότι τυχόν παρεκκλίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά µε τα 
προδιαγραφόµενα για τη διαµόρφωση επιφανειακών τελειωµάτων, την τεχνολογία κατασκευής συνδέσµων, 
των ανοχών ξυλοτύπων και των λοιπών ανοχών επισύρουν στον Ανάδοχο όλες τις προβλεπόµενες από τις 
ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις, ενώ είναι δυνατή η λήψη των ακόλουθων µέτρων, ανάλογα µε την 
περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας: 

- καθαίρεση  της   παρτίδας   σκυροδέµατος   που   δεν   είναι   διαµορφωµένη   µε   τα προβλεπόµενα 
επιφανειακά τελειώµατα  

- επιβολή ποινικής ρήτρας που είναι δυνατόν να ανέλθει µέχρι και το δεκαπλάσιο του τιµολογίου 
Υπηρεσίας για την διαµόρφωση των προβλεποµένων επιφανειακών τελειωµάτων επιφανειών σε 
επαφή µε ξυλότυπο. 

342.4.5 Τελείωµα Τύπου ∆ 
α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Β σε επιµελώς συµπυκνωµένο 

σκυρόδεµα υψηλής ποιότητας, χαρακτηριστικής αντοχής fck≥25ΜPa (250 kg/cm2) διαστρωµένο σε 
κατάλληλα µορφωµένους ξυλοτύπους. Ακολουθεί βελτιωτική επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή 
προσεκτική εξάλειψη όλων των προεξοχών µε ειδικά παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό 
αδρανές. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος και στην επιλογή του υλικού 
αποκόλλησης των ξυλοτύπων, ώστε να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγµένη από κηλίδες ή 
χρωµατικές αλλοιώσεις. 

γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου 
Β. 

342.4.6 Τελείωµα τύπου Ε 
α. Το τελείωµα αυτό επιτυγχάνεται αφού πρώτα παραχθεί τελείωµα τύπου Γ και στη συνέχεια και ενώ ακόµα 

το σκυρόδεµα είναι νωπό, ακολουθήσει πλήρωση όλων των επιφανειακών ατελειών µε ειδικά 
παρασκευαζόµενο κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην επίτευξη ενιαίου χρώµατος του σκυροδέµατος. Μετά την κατάλληλη 
συντήρηση η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί, όπου αυτό απαιτείται, έτσι ώστε να αποδοθεί επιφάνεια λεία και 
οµαλή. 

γ. Για τις οπές των συνδέσµων των ξυλοτύπων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το τελείωµα τύπου 
Β. 

δ. Για τη διαµόρφωση του επιφανειακού τελειώµατος επιφανειών σκυροδέµατος µε ξυλότυπο, τύπου Ε 
ισχύουν όλες οι απαιτήσεις τις παραγράφου «Τελείωµα τύπου Γ» αλλά επί πλέον ορίζεται ότι δεν 
επιτρέπεται χρήση εσωτερικών συνδέσµων και ενσωµατωµένων µεταλλικών τµηµάτων. 

ε. Τα τµήµατα των ξυλοτύπων θα είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεµένα µεταξύ τους και στερεωµένα στην 
πίσω τους επιφάνεια, ώστε να µην δηµιουργούν οποιοδήποτε ελάττωµα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος, 
η οποία θα πρέπει να είναι λεία, να έχει οµοιόµορφη υφή και εµφάνιση και να µην εµφανίζει κηλίδες από 
τους ξυλοτύπους. 

342.4.7 Τελειώµατα Επιφάνειας Πλαστικού Σκυροδέµατος  
α. Οι επιφάνειες σκυροδέµατος που δεν εφάπτονται σε ξυλοτύπους και διαµορφώνονται µε τελείωµα τύπου 

ΠΑ θα διαµορφώνονται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια µορφές και σχήµατα, µε την συνήθη 
επιπεδότητα που προκύπτει από τη µόρφωση της επιφανείας του σκυροδέµατος µετά την συµπύκνωση του 
και αφού τυπανθεί µε κατάλληλο πήχη σκυροδέτησης µε ευθείες ακµές. Ο έλεγχος επιπεδότητας γίνεται µε 
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πήχη 3 m και δεν πρέπει να παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες από 10 mm. Η µετακίνηση του πήχη για 
τον έλεγχο της επιπεδότητας σε νέα θέση γίνεται το πολύ κατά το µισό του µήκος. 

β. Τελείωµα πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (τελείωµα µε λείανση), κατασκευάζεται όπου απαιτείται. 

342.5 Επιδιορθώσεις 

342.5.1 Γενικά 
α. Σηµαντικές ατέλειες είναι αιτία απόρριψης των κατασκευών σκυροδέµατος. Οι λιγότερο σηµαντικές ατέλειες 

όχι µόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και για την εξασφάλιση της αντοχής του σκυροδέµατος σε διάρκεια 
επιδέχονται διορθώσεις. 

β. Οι ατέλειες δεν επιδιορθώνονται και τα τελειώµατα των επιφανειών του σκυροδέµατος δεν κατασκευάζονται 
πριν τη σχολαστική επιθεώρηση των επιφανειών του σκυροδέµατος από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στην επιθεώρηση των περιοχών που παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν 
πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες ή δοµικά ελαττώµατα. Τα τελευταία επιδιορθώνονται σύµφωνα µε τις 
µεθόδους που προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

γ. Οι περιοχές εγκοπών, σκοτιών και κοιλοτήτων καθαρίζονται µε επιµέλεια και  προετοιµάζονται µε ακµές 
περίπου κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Οι προς επιδιόρθωση επιφάνειες τρίβονται µε 
τσιµεντοπολτό και γεµίζονται µε τσιµεντοκονίαµα και άµµο στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του προς 
επιδιόρθωση σκυροδέµατος. Το κονίαµα συµπιέζεται καλά ώστε να πληρώσει τελείως την κοιλότητα και 
υποβάλλεται σε τελείωµα ώστε να παρουσιάζει υφή και µορφή ίδια µε αυτή των γειτονικών επιφανειών. 

δ. Τυχόν εξανθήµατα στην επιφάνεια του σκυροδέµατος αποµακρύνονται µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος 
10% σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και η περιοχή ξεπλένεται επιµελώς µε νερό από µάνικα 
αµέσως µόλις η επιφάνεια του νερού σταµατήσει να αφρίζει. 

342.5.2 Τελειώµατα Τύπου Α 
α. Αµέσως µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων όλες οι ανώµαλες προεξοχές στις επιφάνειες του σκυροδέµατος 

αφαιρούνται. Τυχόν υπάρχοντα κενά ή οπές που σχηµατίζονται µετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων 
καθαρίζονται, διαποτίζονται πλήρως και για τουλάχιστον 3 ώρες µε νερό και πληρώνονται προσεκτικά µε 
ισχυρή τσιµεντοκονία. Πριν την εφαρµογή της τσιµεντοκονίας πρέπει να αποµακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 

β. Η τσιµεντοκονία πλήρωσης πρέπει να περιέχει τσιµέντο και λεπτή άµµο διερχόµενη από κόσκινο 0.65 mm 
στις ίδιες αναλογίες µε αυτές του σκυροδέµατος, καθώς επίσης και αρκετό νερό ώστε να δίνει επάλειψη 
πυκνή και συνεκτική. Το κονίαµα πρέπει να προσυσταλεί µε το να αναµιχθεί τουλάχιστον µία ώρα πριν από 
την χρήση του και να επαναµιχθεί, χωρίς προσθήκη νερού, αµέσως πριν από την χρήση του. 

γ. Στη συνέχεια ενόσω το εφαρµοσµένο κονίαµα είναι ακόµη πλαστικό, γίνεται συστηµατικό τρίψιµο µε 
λινάτσα, µε κονίαµα από τσιµέντο και λεπτό αδρανές. Το µίγµα τσιµέντου και λεπτού αδρανούς θα έχει τα 
ίδια συστατικά µε αυτό που περιγράφηκε παραπάνω. ∆εν πρέπει όµως να περιέχει νερό. Το τελικό αυτό 
τρίψιµο γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα πληρωµένα κενά να έρθουν στο ίδιο επίπεδο (περασιά) µε την 
επιφάνεια του γειτονικού σκυροδέµατος και ολόκληρη η επιφάνεια να αποκτήσει οµοιόµορφη υφή και 
χρωµατισµό. Ακολουθεί συντήρηση του σκυροδέµατος. 

δ. Μικρής έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες (µεγάλης έκτασης ελαττωµατικές επιφάνειες συνιστούν λόγο 
απόρριψης της κατασκευής) επισκευάζονται µε καθαίρεση του ελαττωµατικού τµήµατος, εκ νέου 
σκυροδέτηση και σύνδεση αυτού µε το υπάρχον σε σχήµα «κλειδός», «χελιδονοουράς» ή «άγκιστρου». 
Πριν από κάθε τελική επεξεργασία πρέπει να έχει αποµακρυνθεί κάθε πλεόνασµα νερού. 

ε. Η συντήρηση του σκυροδέµατος επισκευών και η επεξεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 του ΚΤΣ '97 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο «Συντήρηση Σκυροδέµατος» της 
παρούσας. Οι αρµοί διαστολής πρέπει να είναι απαλλαγµένοι από τσιµεντοκονίαµα. 

342.6 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
α. Η διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε χρήση ξυλοτύπου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες: 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Β 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Γ 

- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου ∆ 
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- διαµόρφωση ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής ποιότητας τύπου Ε 

- µόρφωση τελειωµάτων πλαστικού σκυροδέµατος τύπου ΠΒ (µε λείανση) για τις επιφάνειες που δεν 
βρίσκονται σε επαφή µε ξυλότυπο. 

β. Οι τιµές αυτών των τύπων επιφανειών κατά κανόνα επιµετρούνται και πληρώνονται ξεχωριστά, εκτός αν 
άλλως προδιαγράφεται στους όρους της σύµβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, θα τίθεται σαν πρόσθετο 
κριτήριο στον έλεγχο συµµόρφωσης της κατασκευής και η συµφωνία του τύπου του επιφανειακού 
τελειώµατος του σκυροδέµατος προς τα προδιαγραφόµενα στους ειδικούς τύπους επιφανειών, οπότε σε 
περίπτωση µη αποδοχής των ορατών επιφανειών είναι δυνατόν να ζητηθεί η καθαίρεση ολόκληρης της 
κατασκευής και η ανακατασκευή αυτής µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου ώστε να συµφωνήσει µε τους 
όρους της σύµβασης ή να επιβληθεί άλλη ποινή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

γ. Όλες οι παραπάνω εργασίες διαµόρφωσης ορατών επιφανειών σκυροδεµάτων µε τελείωµα υψηλής 
ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε) όπως λεπτοµερώς προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο συνεπάγονται 
πρόσθετο κόστος τόσο για τα σκυροδέµατα όσο και για τους ξυλοτύπους για τους ακόλουθους λόγους: 

- ειδική επιλογή των απαιτούµενων κατάλληλων ξυλοτύπων, σιδηροτύπων, φύλλων κόντρα πλακέ κτλ 

- ειδική κατάλληλη σύνδεση των σκυροδεµάτων (π.χ. κοκκοµετρική διαβάθµιση και µέγιστος κόκκος 
αδρανών, περιεκτικότητα σε τσιµέντο, οµοιόµορφη επιλογή αδρανών) 

- ειδική επιλογή υλικών αποξήλωσης 

- ειδική συντήρηση των σκυροδεµάτων και προστασία της επιφανείας τους µετά την αποξήλωση των 
ξυλοτύπων 

- ειδική επιµεληµένη συµπύκνωση των σκυροδεµάτων. 
δ. Όταν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στα Συµβατικά Τεύχη, για τις επιφάνειες που πρόκειται να 

καλυφθούν, (διαµόρφωση δαπέδου, επίχωση κτλ) µε εξαίρεση την κατασκευή στεγανωτικών στρώσεων, 
στην τιµή του σκυροδέµατος περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη για επιφανειακά τελειώµατα πλαστικού 
σκυροδέµατος τύπου ΠΑ. 

ε. Η δαπάνη για το σύνηθες επιφανειακό τελείωµα τύπου Α περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδος των 
σκυροδεµάτων. 

στ. Για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων, για κατασκευή σκυροδεµάτων επιφανειακού τελειώµατος τύπου 
Α, δεν προβλέπεται χορήγηση αµοιβής στον ανάδοχο, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένα 
στις τιµές των σκυροδεµάτων. 

ζ. Αντίθετα, για τις εργασίες ικριωµάτων - ξυλοτύπων για κατασκευή σκυροδεµάτων µε επιφανειακά 
τελειώµατα ανώτερης ποιότητας (τύπου Β, Γ, ∆, Ε) χορηγείται αναλόγως πρόσθετη αµοιβή µετρούµενη σε 
m2 επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, όπως λεπτοµερώς περιγράφεται στα σχετικά άρθρα του 
τιµολογίου. 

η. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν 
άρθρο, ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην 
µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 

θ. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι επιπλέον δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη της 
προδιαγραφόµενης υψηλής ποιότητας επιφανειακού τελειώµατος, όπως προδιαγράφονται στο παρόν 
άρθρο, ανεξάρτητα από φθορά ειδικών υλικών, ειδικών µεθόδων κατασκευής ειδικής επιρροής στην 
µορφολογία και την µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων, καθυστερήσεις άλλων εργασιών κτλ. 

ι. Επίσης στην τιµή µονάδας αυτού του άρθρου περιλαµβάνεται ανηγµένα και η δαπάνη (εργασία και υλικά) 
τοποθέτησης φαλτσοπηχών και διακοσµητικών πήχεων λωρίδων από 1 cm έως 20 cm επί του ξυλοτύπου 
για δηµιουργία σκοτιών ή σύνθετων σχεδίων της επιφάνειας του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη. 

ια. Η καθοριζόµενη τιµή µονάδας µε αυτό το άρθρο αποτελεί πρόσθετη τιµή, επιπλέον της δαπάνης που 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στην τιµή µονάδας των εργασιών του σκυροδέµατος για τη διαµόρφωση 
επιφανειακών τελειωµάτων τύπου Α. 
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342.7 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες διαµόρφωσης τελειωµάτων σε επιφάνειες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά 

µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο τελειώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Για την επιµέτρηση επιφανειακού τελειώµατος σκυροδέµατος, θα ακολουθούνται οι εξής κανόνες: 

- Για τα υποστυλώµατα και τα βάθρα επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται να διαµορφωθεί τελικά 
ορατή, σύµφωνα µε τη µελέτη και βρίσκεται σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου 
ύψους, κάτω από το κάτω όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το 
πολύ  µέχρι 0,50 m. 

- Για τους κάθε φύσης τοίχους επιµετράται όση επιφάνεια προβλέπεται από τη µελέτη να διαµορφωθεί 
σαν τελική ορατή επιφάνεια σε επαφή µε τον ξυλότυπο, περιλαµβανοµένου πρόσθετου ύψους, κάτω 
από το όριο της τελικά ορατής επιφάνειας µέχρι την πάνω στάθµη του θεµελίου, το πολύ δε µέχρι 0,50 
m. 

- Για τους σκελετούς ορόφων κτιρίων, τους φορείς γεφυρών κτλ., σε όση έκταση προβλέπεται από την 
τεχνική µελέτη να διαµορφωθεί η ορατή επιφάνεια, επιµετράται η αντίστοιχη αναπτυγµένη ορατή 
επιφάνεια του φορέα, σε επαφή µε τον ξυλότυπο. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους τελειωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε διαµόρφωση τελειωµάτων τύπου 
Α και τύπου ΠΑ (πλαστικού σκυροδέµατος), δεν εµφανίζεται στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα 
επιµετράται. Οι υπόψη εργασίες δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές µονάδας για την κατασκευή σκυροδεµάτων (βλ. άρθρο 341 «Άοπλα 
και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας ΓΤΣΥ). 

 

343. ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

343.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει την προένταση δοµικών στοιχείων από πρόχυτο 

σκυρόδεµα ή επί τόπου σκυρόδεµα. Όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και 
οι εργασίες κατασκευής, θα συµφωνούν µε τον ΕΚΟΣ 2000, το DΙΝ 4227, ή άλλο  διεθνή κανονισµό 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, καθώς και µε το παρόν Τεύχος και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη. 

β. Ως προένταση νοείται µια επιπρόσθετη, ηθεληµένη και προκαθορισµένη φόρτιση που έχει σκοπό τη 
βελτίωση της στατικής επάρκειας του φορέα. 

343.2 Υλικά 

343.2.1 Σκυρόδεµα 
α. Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται στις προεντεταµένες κατασκευές έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- υψηλή αντοχή 

- περιορισµένη συστολή πήξεως 

- περιορισµένο ερπυσµό 

- χαµηλή θερµότητα πήξεως 
β. ∆εν επιτρέπεται η χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας µικρότερης από C25/30. 
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343.2.2 Χάλυβες Προέντασης 
α. Τα χαλύβδινα σύρµατα θα ακολουθούν το DIN 4227 ή ανάλογο πρότυπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι 

εν ψυχρώ κατεργασµένες, υψηλής εφελκυστικής αντοχής, ειδικές χαλύβδινες ράβδοι προεντεταµένου 
σκυροδέµατος, θα ακολουθούν το DIN 4227 ή ανάλογο πρότυπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία.  

β. Ο κατασκευαστής των καλωδίων υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις αντοχής.  

γ. Τα καρούλια ή οι δεσµίδες χάλυβα προέντασης που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό του προµηθευτή, στο οποίο θα περιέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- πλήθος δεσµίδων / καρουλιών 

- εφελκυστική αντοχή κάθε δεσµίδας (κουλούρας) 

- για µια δεσµίδα ανά είκοσι, η πραγµατική διάµετρος σύρµατος, η τάση θραύσης, η επιµήκυνση κατά 
την θραύση και οι δοκιµές κάµψης. 

δ. Εκτός από το προαναφερθέν πιστοποιητικό και τα πιστοποιητικά του εργοστασίου, ο κατασκευαστής του 
σύρµατος θα υποβάλλει τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία: 

- διαγράµµατα φορτίου - µήκυνσης 

- µετρήσεις µέτρου ελαστικότητας ε. 

- όριο αναλογίας (0,05%) 

- τιµές χαλάρωσης 

- απώλεια τάσης από µία αρχική τάση ίση προς 0,60, 0,70 και 0,80 της εφελκυστικής αντοχής υπό 
κανονική θερµοκρασία ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1000 h. 

- αποτελέσµατα δοκιµών διάβρωσης. 
ε. Κάθε παρτίδα χαλύβων που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται από δείγµα, το οποίο 

παραδίδεται στην Υπηρεσία και κατόπιν υποβάλλεται σε έλεγχο από ανεξάρτητο εγκεκριµένο εργαστήριο.  

- Κάθε δείγµα θα συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση του προµηθευτή, που θα βεβαιώνει ότι το 
δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό της συγκεκριµένης παρτίδας και από προσδεµένα εξαρτήµατα 
στερέωσης, το δε ελεύθερο µήκος µεταξύ των αρµών των εξαρτηµάτων θα είναι τουλάχιστον 1 m.  

- Όλα τα προαναφερθέντα υλικά που προσκοµίζονται για έλεγχο, υποβάλλονται στην Υπηρεσία χωρίς 
απαιτήσεις επιπρόσθετης πληρωµής τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τον προβλεπόµενο χρόνο 
χρήσης τους. Ο Ανάδοχος δεν θα διεκδικήσει απαιτήσεις για επιπρόσθετες αποζηµιώσεις λόγω 
καθυστερήσεων, που ενδεχοµένως να προκύψουν λόγω της αναµονής της έγκρισης των υλικών. 

στ. ∆εδοµένα για το χάλυβα προέντασης δίνονται στο κεφάλαιο 3.2 του ΕΚΟΣ και για τις ανοχές όσον αφορά τη 
συνισταµένη δύναµη προέντασης στο κεφάλαιο 5.2 του ΕΚΟΣ.  

343.2.3 Καλώδια Υψηλής Αντοχής 
α. Θα ακολουθούν τις προδιαγραφές DIN EN 10318. 
β. Τα καλώδια υψηλής αντοχής πρέπει να πληρούν επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

- Ελάχιστη διατοµή συρµάτων: 
- για σύρµατα κυκλικής διατοµής διάµετρος  ≥5 mm 
- για σύρµατα µη κυκλικής διατοµής ≥30 mm 

- Ανοχές διατοµής συρµάτων: 
- για σύρµατα κυκλικής διατοµής από -1 % έως +2% της ονοµαστικής διαµέτρου 
- για σύρµατα µη κυκλικής διατοµής από -2% έως +4 % της διατοµής 

γ. Τα σύρµατα προέρχονται από ψυχρή κατεργασία µε διέλκυση ή / και εξέλαση χάλυβα που έχει παραχθεί µε 
τη µέθοδο της ανοικτής εστίας ή σε ηλεκτρική κάµινο. Συγκολληµένες ενώσεις δεν επιτρέπονται. 

δ. Η απαλοιφή των εσωτερικών τάσεων των συρµάτων επιτυγχάνεται µε θερµική κατεργασία. 
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ε. Τα σύρµατα θα έχουν λεία επιφάνεια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη µελέτη και τα υπόλοιπα 
Συµβατικά τεύχη, θα είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς εργοστασιακές απολεπίσεις. 

στ. Όσον αφορά στην αντοχή των συρµάτων, ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΟΣ (παράγραφοι 3.1.3 και 3.2.3) σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των Τευχών ∆ηµοπράτησης και τις ακόλουθες συµπληρώσεις: 

- Η επιµήκυνση θραύσης, µετρηµένη σε δοκίµιο µήκους δεκαπλάσιο της διαµέτρου θα πρέπει να είναι 
κατ' ελάχιστον 5%. 

- Η µείωση της πραγµατικής διατοµής στη θέση θραύσης (στένωση θραύσης) θα πρέπει να είναι κατ' 
ελάχιστον 30%. 

- Αντοχή κόπωσης: Θα πρέπει να µπορούν να αναληφθούν χωρίς θραύση του χάλυβα τουλάχιστον 2 
εκατοµµύρια κύκλοι φόρτισης, µε τάση που θα κυµαίνεται από το 55% έως το 70% της 
χαρακτηριστικής εφελκυστικής αντοχής. 

-  Όσον αφορά στη χαλάρωση, η παράγραφος 3.2.6.4 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο 
εδάφιο: «Σε µια δοκιµή χαλάρωσης υπό µία αρχική τάση ίση προς το 65% της χαρακτηριστικής 
εφελκυστικής αντοχής και υπό κανονική θερµοκρασία ή απώλεια χαλάρωσης δεν θα υπερβαίνει το 4% 
ύστερα από διάρκεια δοκιµής 1000 h.» 

- ∆οκιµή κάµψης: Για απλά δοκίµια καλωδίου ο ελάχιστος αριθµός κάµψεων 90° + 90°, γύρω από ένα 
πύρο µε διάµετρο δεκαπλάσια της διαµέτρου του σύρµατος, είναι 10 ενώ για δοκίµιο καλωδίου στο 
οποίο έχει χαραχθεί εγκοπή βάθους 0,1 mm, γωνίας 60° και γωνίας στρογγύλευσης 0,03 mm είναι 
περίπου 3. Κατά τη δοκιµή το δοκίµιο αυτό τοποθετείται κατά τρόπο, ώστε η διακοπτόµενη από την 
εγκοπή ίνα να εφελκύεται κατά την πρώτη κάµψη των 90°  

ζ. Η καταλληλότητα του σύρµατος για τη διαµόρφωση κεφαλών, στην περίπτωση που αυτή απαιτείται, 
ελέγχεται µε µια τυχαία δειγµατοληψία πριν από την παράδοση του σύρµατος στο εργοτάξιο. 

η. Έλεγχος ευθυγραµµίας: Καλώδιο που ξετυλίγεται ελεύθερα σε επίπεδο και λείο δάπεδο από σκυρόδεµα 
πρέπει να παραµένει πρακτικά ευθύγραµµο. 

θ. Έλεγχος νευρώσεων: Εφόσον απαιτείται, η επιφάνεια του σύρµατος µπορεί να εµφανίζει µικρές νευρώσεις, 
το ύψος των οποίων δεν θα είναι µεγαλύτερο από 0,1 mm. Οι νευρώσεις δεν πρέπει να επηρεάζουν 
αξιοσηµείωτα τις µηχανικές ιδιότητες του λείου καλωδίου. 

343.2.4 Περιβλήµατα Τενόντων 
Οι παράγραφοι 19.4 και 20.5.6 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια: 
α. Τα περιβλήµατα των τενόντων (σωλήνες) αποτελούνται από εγκεκριµένο γαλβανισµένο ηµιάκαµπτο  

χάλυβα µε σπειροειδείς πτυχώσεις, ελαχίστου πάχους τοιχωµάτων 0,6 mm, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στα Συµβατικά τεύχη. Τα άκρα τους µπορούν να είναι είτε συγκολλούµενα είτε διαµορφωµένα µε 
αλληλοεµπλεκοµένη συναρµογή. Οι γαλβανισµένοι σωλήνες θα καταστούν παθητικοί ηλεκτροχηµικά µε 
καταιονισµό χρωµίου. Το γαλβάνισµα των συγκολληµένων άκρων δεν κρίνεται απαραίτητο.  

β. Τα περιβλήµατα έχουν ελάχιστη εσωτερική διάµετρο κατά 6 mm τουλάχιστον µεγαλύτερη από την 
ονοµαστική διάµετρο του τένοντα και επιφάνεια διατοµής τουλάχιστο 2,5 φορές εκείνης του καθαρού 
χάλυβα. Το πλήθος των αρµών θα είναι το ελάχιστο δυνατό. Κάθε αρµός σφραγίζεται πλήρως, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η εισχώρηση οποιουδήποτε ξένου σώµατος. 

γ. Τα συνδετήρια τεµάχια, που τοποθετούνται για τη σύνδεση των περιβληµάτων µε τις συσκευές αγκύρωσης, 
δεν είναι απαραίτητο να είναι γαλβανισµένα.  

δ. Τα περιβλήµατα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντοχή, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή θέση και γεωµετρία 
τους κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης και να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις. 

343.3 Εκτέλεση Εργασιών 

343.3.1 Πρόσθετες  Υποχρεώσεις  του Αναδόχου 
α. Οι εργασίες προέντασης πραγµατοποιούνται µόνον υπό την διεύθυνση ενός έµπειρου και υπεύθυνου 

µηχανικού του Αναδόχου, ο οποίος επιβλέπει το προσωπικό που χειρίζεται τον εξοπλισµό τάνυσης και όλη 
τη διαδικασία. Το προσωπικό αυτό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στην χρήση του εξοπλισµού και θα 
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λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για εργασίες που αφορούν ή / και διεξάγονται κοντά σε 
τένοντες που έχουν ήδη τανηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο τάνυσης. 

β. ∆ιευκρινίζεται ότι εφόσον ο Ανάδοχος υποχρεώνεται από τη σύµβαση και τους όρους της σύµβασης να 
προσλάβει για το συγκεκριµένο έργο Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) ή / και Γραφείο Ελέγχου Μελετών 
(Γ.Ε.Μ.), όπου στο παρόν Τεύχος αναφέρεται η συµφωνία, αποδοχή ή έγκριση της Υπηρεσίας, 
προϋπόθεση για τη χορήγηση της είναι η υιοθέτηση και έγκριση της πρότασης του Αναδόχου από τον 
Ο.Π.Ε. και, κατά το µέρος που αφορά στοιχεία της µελέτης, από το Γ.Ε.Μ. Ο Ανάδοχος θα προσπαθεί, κατά 
το δυνατόν, να οµαδοποιήσει τις προτάσεις και τις αντίστοιχες υποβολές και εγκρίσεις. 

γ. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα λεπτοµερή προγράµµατα, το αργότερο µαζί 
µε τα κατασκευαστικά σχέδια της προέντασης, χωριστά για κάθε κατασκευή από προεντεταµένο 
σκυρόδεµα: 

- Λεπτοµερές πρόγραµµα όλων των εργασιών προέντασης στο οποίο περιλαµβάνονται και όλες οι 
εργασίες ελέγχων, βαθµονοµήσεων συσκευών κτλ. καθώς και στοιχεία εµπειρίας του υπεύθυνου 
επιβλέποντος µηχανικού. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται όλες οι δραστηριότητες για τα οποίες, 
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Τεύχους απαιτούνται εγκρίσεις κτλ. από την Υπηρεσία, καθώς 
και ο προτεινόµενος χρονικός προγραµµατισµός τους. Περιλαµβάνεται επίσης και ο χρονικός 
προγραµµατισµός των παραλαβών των υλικών προέντασης (βλ. ακόλουθη παράγραφο). Το 
πρόγραµµα αυτό δεν θα µεταβάλλει το ήδη εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, αλλά θα αποτελεί 
λεπτοµερέστερη ανάλυση αυτού, καθώς και του σχεδίου δοκιµών και ελέγχων που είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλλει ο Ανάδοχος. 

- Λεπτοµερές πρόγραµµα παραλαβών των υλικών προέντασης, στο οποίο θα αναφέρονται µε 
σαφήνεια: 
- οι παρτίδες παραλαβής 
- οι παραδόσεις των πιστοποιητικών καθώς και των συναφών στοιχείων και των αντιστοίχων 

δοκιµίων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 343.2 
- ο προτεινόµενος χρονικός προγραµµατισµός των παραλαβών, ο οποίος θα αναφέρεται και στο 

λεπτοµερές πρόγραµµα των εργασιών προέντασης. 

343.3.2 Τροποποίηση Συστήµατος Προέντασης 
Ο Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει στην Υπηρεσία πρόταση χρήσης διαφορετικού συστήµατος προέντασης, από 
αυτό που αναφέρεται στα συµβατικά σχέδια, στις εγκεκριµένες µελέτες και τους σχετικούς στατικούς 
υπολογισµούς, µε τον όρο ότι αυτό  θα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
• Είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές υλικών της µελέτης, του παρόντος Τεύχους καθώς και των λοιπών 

Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
• Η καθαρή συνολική δύναµη προέντασης, καθώς και η αντοχή θραύσης των τενόντων µετά από όλες τις 

απώλειες, δεν θα είναι µικρότερη από αυτή του συστήµατος των συµβατικών σχεδίων, εκτός αν προκύπτει 
κάτι τέτοιο από την εγκεκριµένη Οριστική Μελέτη. 

• Η κατανοµή των τενόντων θα είναι αυτή που υποδεικνύεται από τα συµβατικά σχέδια. 
• Οι τάσεις του σκυροδέµατος και των προεντεταµένων σιδηρών στοιχείων σε όλες τις διατοµές και σε όλες 

τις φάσεις κατασκευής, δεν θα υπερβαίνουν τις προδιαγεγραµµένες επιτρεπόµενες τάσεις. 
• Ο Ανάδοχος εκπονεί νέα στατική µελέτη για όλα τα στοιχεία, στα οποία προτείνεται εφαρµογή του 

εναλλακτικού συστήµατος προέντασης. 
• Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία προς έλεγχο πλήρη σχέδια λεπτοµερειών και στατικούς 

υπολογισµούς περιλαµβανοµένων των προσωρινών και µόνιµων απωλειών. 
• Το σύστηµα προέντασης πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σύγχρονης τάνυσης όλων των συρµάτων, 

ράβδων, συρµατόσχοινων κτλ., ανάλογα µε το σύστηµα του ιδίου του καλωδίου.  
• Μετά την επιλογή και την έγκριση του συστήµατος προέντασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε καλώδιο προβλέπει το εγκεκριµένο σύστηµα, χωρίς να επικαλεστεί δυσκολίες 
προµηθείας στην Ελληνική αγορά, ή άλλους λόγους αποφυγής της χρήσης του. 
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343.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

343.3.3.1  Ευθύτητα 
α. Τα καλώδια προσκοµίζονται σε κουλούρες µε επαρκώς µεγάλη διάµετρο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

επαναφορά της ευθύτητας τους. 
β. Οι ράβδοι προέντασης θα έχουν κατά την παραλαβή τους ευθύγραµµη µορφή. Όποιες µικροδιορθώσεις 

είναι απαραίτητες για την ευθυγράµµιση τους στο εργοτάξιο γίνονται χειρονακτικά και πάντα υπό την 
εποπτεία της Υπηρεσίας. Ράβδοι που έχουν υποστεί κάµψη στο αναδιπλούµενο τµήµα απορρίπτονται. 
Κάθε ευθυγράµµιση ράβδου γίνεται εν ψυχρώ αλλά όχι σε θερµοκρασία µικρότερη των 5° C. 

γ. Τα σύρµατα ευθυγραµµίζονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, έτσι ώστε να προκύψει ίση τάση σε όλα τα 
σύρµατα ή στις οµάδες συρµάτων ή στους παραλλήλως ευρισκοµένους τένοντες που πρόκειται να 
προενταθούν ταυτόχρονα ή εφόσον απαιτείται η εξασφάλιση της τοποθέτησής τους µέσα στους σωλήνες. 

343.3.3.2  Κατάσταση Επιφανείας 
Κατά τη χρήση τους στο έργο, οι τένοντες προέντασης και οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των σωλήνων 
θα είναι καθαρές και απαλλαγµένες από διάβρωση, χαλαρή σκουριά και χαλαρά προϊόντα απολέπισης. 

343.3.3.3  ∆ιαµόρφωση Κεφαλών 
α. Οι κεφαλές των συρµάτων διαµορφώνονται εν ψυχρώ, συµµετρικά ως προς τον άξονα των συρµάτων. Οι 

κεφαλές πρέπει να εξασφαλίζουν την ελάχιστη εγγυηµένη εφελκυστική αντοχή του σύρµατος. ∆εν 
επιτρέπεται η χρήση µεθοδολογίας κατασκευής κεφαλών που προκαλεί κοιλώµατα στο σύρµα. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη µελέτη της αγκύρωσης των τενόντων. Σε περίπτωση παθητικής 
αγκύρωσης των τενόντων, η διαµόρφωση τους πρέπει να γίνεται µε κατάλληλο µηχανικό µέσο.  

343.3.4 Μεταφορά και Αποθήκευση 
Η παράγραφος 20.5.1 του ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια: 
α. Ο χάλυβας προέντασης συσκευάζεται κατάλληλα, έτσι ώστε να προστατεύεται από τραυµατισµούς και 

διάβρωση κατά τη µεταφορά και την αποθήκευσή του. Κάθε δεσµίδα οπλισµού προέντασης, οποιασδήποτε 
µορφής, θα φέρει καλά στερεωµένη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται ο αριθµός της δεσµίδας, το µήκος, 
η διάµετρος και η εφελκυστική αντοχή. 

β. Επί της συσκευασίας µεταφοράς θα αναγράφονται επίσης τα ακόλουθα: 

- ότι περιέχει χάλυβα υψηλής αντοχής  

- ότι η µεταφορά χρήζει ιδιαίτερης προσοχής  

- ο τύπος, το είδος και η ποσότητα της αντιδιαβρωτικής ουσίας που χρησιµοποιήθηκε 

- η ηµεροµηνία τοποθέτησης της αντιδιαβρωτικής ουσίας 

- οδηγίες ασφαλείας  

- οδηγίες χρήσης. 
γ. Για την προστασία των δεσµίδων έναντι της διάβρωσης, εφόσον δεν χρησιµοποιείται ειδικό προστατευτικό 

υλικό συσκευασίας, είναι δυνατόν να τοποθετείται αντιδιαβρωτική ουσία εντός της συσκευασίας ή να 
επαλείφεται απευθείας ο χάλυβας µε αντιδιαβρωτική ουσία µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Η 
αντιδιαβρωτική ουσία δεν πρέπει να επιδρά αρνητικά στον χάλυβα, στο σκυρόδεµα και στην συνάφεια 
χάλυβα - σκυροδέµατος. Συσκευασίες που φέρουν οποιεσδήποτε φθορές αντικαθίστανται ή 
επιδιορθώνονται και επαναφέρονται στην αρχική τους κατάσταση. Η παρουσία ορατής σκουριάς ή άλλων 
αποτελεσµάτων διάβρωσης αποτελεί αιτία απόρριψης του χάλυβα από την Υπηρεσία. Ο χάλυβας 
προέντασης που προσκοµίζεται στο εργοτάξιο χωρίς να πληροί τις προαναφερθείσες απαιτήσεις 
απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

δ. Οι κουλούρες και τα λοιπά εξαρτήµατα αποθηκεύονται χωρίς να έρχονται σε απευθείας επαφή µε το 
έδαφος.  

ε. Οι χάλυβες προέντασης δεν επιτρέπεται να υπόκεινται σε συγκόλληση ή θερµική κατεργασία ή  γαλβάνισµα 
στο εργοτάξιο. 
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343.3.5 Προστασία µετά την Τοποθέτηση 
α. Μετά την τοποθέτηση του χάλυβα προέντασης στο δοµικό στοιχείο δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή 

συγκολλήσεων και η γείωση των συσκευών συγκόλλησης επί των ξυλοτύπων ή των οπλισµών. 
β. Από τη στιγµή της τοποθέτησης µέχρι τη στιγµή της τάνυσης, οι τένοντες πρέπει να προστατεύονται από 

την υγρασία. 
γ. Όλοι οι προτανυόµενοι τένοντες αποκόπτονται, χωρίς να αφήνουν προεξέχοντα τµήµατα, στην ίδια περασιά 

µε την επιφάνεια του δοµικού στοιχείου. Τα εκτιθέµενα άκρα των τενόντων, και επιφάνεια σκυροδέµατος 2,5 
cm γύρω από αυτούς, χρωµατίζονται, αφού προηγουµένως καθαριστούν µε ένα παχύ στρώµα από 
πλούσιο χρώµα ψευδάργυρου. Ο καθαρισµός γίνεται µε συρµατόβουρτσα ή αµµοβολή για την 
αποµάκρυνση της ρύπανσης και των καταλοίπων των επιφανειών. Το χρώµα τοποθετείται µε προσοχή σε 
κάθε κενό µεταξύ των τενόντων προέντασης. 

343.3.6 Κοπή και Κάµψη 
Για την κοπή και την κάµψη των τενόντων προέντασης ισχύουν οι παράγραφοι 20.5.2 και 20.5.3 του ΕΚΟΣ 2000.  
Για τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών µεθόδων κοπής και κάµψης ζητείται έγκριση από την Υπηρεσία. 

343.3.7 Τοποθέτηση Αγκυρώσεων και ∆ιανοµή των Τάσεων 
α. Όλοι οι τένοντες, που τανύονται µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος, εξασφαλίζονται στα άκρα µέσω 

µονίµου τύπου κατάλληλων εγκεκριµένων συσκευών αγκύρωσης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα σε κάθε 
σύστηµα προέντασης. 

β. Όλες οι αγκυρώσεις της προέντασης για τους εσωτερικούς τένοντες διαµορφώνονται σε εσοχές, στις οποίες 
τοποθετείται τσιµεντένεση ή σκυρόδεµα µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης. Πριν από τη σκυροδέτηση, 
όλες οι ακάλυπτες επιφάνειες της αγκύρωσης και των άκρων των τενόντων επαλείφονται µε εποξειδική 
συγκολλητική ουσία. Στις περιοχές όπου καταλήγουν οµάδες αγκυρώσεων σε πυκνή διάταξη, 
διαµορφώνεται εσοχή σύνθετης µορφής. Ελάχιστος οπλισµός, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης, 
τοποθετείται υπό µορφή λείων χαλύβδινων ράβδων που προεξέχουν από την επιφάνεια του σκυροδέµατος 
και κάµπτονται στην τελική τους θέση µετά την ολοκλήρωση της τάνυσης. 

343.3.8 Τοποθέτηση Περιβληµάτων 
α. Τα περιβλήµατα τοποθετούνται στην ακριβή τους θέση και σταθεροποιούνται εκεί τόσο σε σχέση µε τον 

κατακόρυφο όσο και µε τον οριζόντιο άξονα, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Εκτός αν 
απεικονίζεται διαφορετικά στα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια, η θέση του άξονα του περιβλήµατος θα 
έχει ανοχή ± 5 mm και προς τις 3 διαστάσεις. 

β. Μετά την τοποθέτηση στους ξυλοτύπους, τα άκρα των περιβληµάτων θα καλύπτονται, ώστε να 
αποφεύγεται η εισχώρηση νερού ή άλλων ξένων σωµάτων στους τένοντες. Στην περίπτωση που ο χάλυβας 
προέντασης τοποθετείται µετά τη σκυροδέτηση, αµέσως πριν την τοποθέτηση, τα περιβλήµατα 
καθαρίζονται µε αέρα ή πλένονται και κατόπιν καθαρίζονται µε αέρα. Όλα τα περιβλήµατα των συνεχών 
φορέων εξαερίζονται στις θέσεις των ενδιαµέσων στηριγµάτων (υψηλά σηµεία σωλήνα) και σε πρόσθετα 
σηµεία που τυχόν υποδεικνύονται από τα σχέδια. Οι σωλήνες εξαερισµού θα πρέπει να έχουν διάµετρο 
τουλάχιστον 38 mm (1½’’). Οι συνδέσεις µε τα περιβλήµατα των τενόντων γίνονται µε µεταλλικούς δοµικούς 
συνδετήρες. ΟΙ συνδέσεις αυτές θα επιτρέπουν τη διεξαγωγή τσιµεντενέσεων από τους σωλήνες 
εξαερισµού όπως και τη σφράγιση των εξαεριστήρων. Τα προεξέχοντα άκρα των σωλήνων εξαερισµού 
αποκόπτονται µετά την ολοκλήρωση της τσιµεντένεσης. 

343.3.9 Ενώσεις 
α. Οι ενώσεις των αγωγών γίνονται µε κατάλληλες ανθεκτικές συζεύξεις (µούφες) του εγκεκριµένου 

συστήµατος ή µε ταινίες περιτύλιξης πλήρους εφαρµογής, µε επικαλύψεις 75 mm σε κάθε τους άκρο και 
στεγανώνονται µε υγροµονωτική ταινία. 

β. Σε όλα τα περιβλήµατα τενόντων ή στις διατάξεις αγκύρωσης θα είναι συνδεδεµένοι σωλήνες ή άλλες 
κατάλληλες διατάξεις για την εκτέλεση της τσιµεντενέσεως µετά την προένταση. 

343.3.10 Ευθυγράµµιση 
Σε περίπτωση τµηµατικής δόµησης, για τη διευκόλυνση της ευθυγράµµισης, την ελαχιστοποίηση φθορών των 
περιβληµάτων και τον περιορισµό της διείσδυσης ενέµατος, τοποθετούνται µέσα στο περίβληµα, πριν από τη 
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σκυροδέτηση κάθε τµήµατος, σωλήνες πολυουρεθάνης κατάλληλης διαµέτρου (ευθυγραµµιστές). Οι σωλήνες 
αυτοί θα εισχωρούν και στο προηγούµενο τµήµα του περιβλήµατος τουλάχιστον κατά 600 mm, θα αποσύρονται 
και θα επανατοποθετούνται πριν από τη σκυροδέτηση του εποµένου τµήµατος. 

343.3.11 Εφαρµογή της Προέντασης 

343.3.11.1  Γενικά 
α. Όλα τα σύρµατα, οι τένοντες ή οι ράβδοι που προεντείνονται ταυτοχρόνως,  προέρχονται, κατά το δυνατόν, 

από την ίδια συσκευασία. Κάθε τένοντας θα φέρει ετικέτα µε τον αριθµό του, από τον οποίο µπορεί να 
αναγνωρισθεί η δεσµίδα από την οποία προέρχεται. Τα καλώδια δεν θα σχηµατίζουν γωνίες (γόνατα), ούτε 
θα έχουν συστραφεί. Οι µεµονωµένοι τένοντες για τους οποίους υπολογίζονται επεκτάσεις πρέπει να είναι 
άµεσα αναγνωρίσιµοι σε κάθε άκρο του µέλους. Τένοντες µε ξετυλιγµένα σύρµατα δεν χρησιµοποιούνται. 

β. Οι τένοντες επαλείφονται µε υδατοδιαλυτό έλαιο ή µε ατµοποιηµένο προστατευτικό κατά τη διάρκεια της 
τοποθέτησης τους. 

γ. Ο Ανάδοχος διενεργεί ελέγχους τριβών, εγκεκριµένους από την Υπηρεσία, ώστε να επιβεβαιωθούν οι 
θεωρητικές τιµές του συντελεστή τριβής και του συντελεστή τριβής για αθέλητες γωνίες εκτροπής, που 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη. Επίσης υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία έκθεση για τη µέθοδο 
διεξαγωγής των ελέγχων. Μετά την έγκριση, ο Ανάδοχος ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία για την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής των ελέγχων και υποβάλλει σε αυτήν τα αποτελέσµατα τους το συντοµότερο 
δυνατό µετά τη διεξαγωγή τους. 

δ. Εάν οι τιµές που µετρήθηκαν κατά τους ελέγχους διαφέρουν από τις τιµές που χρησιµοποιήθηκαν για το 
σχεδιασµό, ο Ανάδοχος υποβάλει προτάσεις για κάθε απαιτούµενη αλλαγή της προέντασης, έτσι ώστε οι 
τιµές αυτές να συµπίπτουν. 

ε. ∆ιεξάγονται οι έλεγχοι που περιγράφονται στον ΕΚΟΣ (παράγραφος 21.2). 
στ. Τα αρµοκάλυπτρα ή οι κλείδες, εφόσον χρησιµοποιούνται, τοποθετούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι 

απαιτούµενες αντοχές σε όλες τις διατοµές και συγχρόνως να πραγµατοποιούνται επιτυχώς οι αγκυρώσεις. 

343.3.11.2  Συσκευές Τάνυσης (πρέσες) 
α. Κάθε πρέσα που θα χρησιµοποιηθεί για την τάνυση των τενόντων θα είναι εφοδιασµένη οπωσδήποτε µε 

µανόµετρο και κατά το δυνατόν µε δυναµόµετρο, για τον προσδιορισµό της δύναµης προέντασης. Το 
µανόµετρο θα φέρει δίσκο ακριβούς αναγνώσεως των πιέσεων. Κάθε πρέσα µε το µανόµετρο της θα έχει 
κατάλληλα ελεγχθεί και βαθµονοµηθεί ως σύνολο, ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής µέτρηση των δυνάµεων 
προέντασης. 

β. Θα υπάρχει επίσης διαθέσιµος εξοπλισµός για τη µέτρηση της επιµήκυνσης του τένοντα και κάθε κίνησής 
του εντός του συστήµατος σφήνωσης. Η επιµήκυνση του τένοντα θα µετράται µε ακρίβεια 2% ή 2 mm 
(επιλέγεται η τιµή που δίνει µεγαλύτερη ακρίβεια). 

γ. Το δυναµόµετρο που ενδεχοµένως χρησιµοποιηθεί, θα είναι κατάλληλα βαθµονοµηµένο και εφοδιασµένο 
µε δείκτη, µε τον οποίο θα µπορεί να µετρηθεί η δύναµη προέντασης του τένοντα προέντασης. 

δ. Το δυναµόµετρο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση δυνάµεων προέντασης µικρότερων του 
10% της µέγιστης ικανότητας του. Τα εγκεκριµένα διαγράµµατα βαθµονόµησης των υδραυλικών πρέσων, 
ελέγχονται από την Υπηρεσία είτε πριν είτε και κατά τη διάρκεια της προέντασης. 

ε. Οι υδραυλικές πρέσες και το σύστηµα µέτρησης φορτίου και µηκύνσεων ρυθµίζονται πριν την τάνυση, 
καθώς και κατά διαστήµατα 6 µηνών ή το πολύ ανά 100 εφελκυσµούς και όποτε οι µετρήσεις των δυνάµεων 
προέντασης και των επιµηκύνσεων δεν συµβιβάζονται µε αποκλίσεις µεγαλύτερες από 5%. Οι εργασίες 
ρύθµισης χρειάζονται επικύρωση. Οι συσκευές ελέγχονται µία φορά πριν από κάθε χρήση τους και στη 
συνέχεια τουλάχιστον µια φορά το µήνα. 

στ. Επισκευές των εµβόλων, αντικαταστάσεις των σφραγίδων, ή αλλαγές στα µήκη των υδραυλικών γραµµών 
αποτελούν αιτίες για την ανανέωση των ρυθµίσεων. Καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν θα εγκρίνεται για την 
αρχική, ή για τις επόµενες ρυθµίσεις ή και για την χρησιµοποίηση της βασικής κλίµακας αναφοράς. 
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343.3.11.2  ∆ιαδικασία Τάνυσης 
α. Πριν την έναρξη της τάνυσης, ο Ανάδοχος εξακριβώνει πως όλοι οι τένοντες είναι ελεύθεροι να κινηθούν 

µέσα στους σωλήνες. Η τάνυση πραγµατοποιείται, υπό την επίβλεψη υπεύθυνου µηχανικού και µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε η τάση των τενόντων να αυξάνεται σταδιακά και σταθερά. 

β. Το σκυρόδεµα δεν θα εντείνεται προτού φθάσει τουλάχιστον την ηλικία κατά την οποία σειρά από δύο 
τουλάχιστον δοκίµια έχει αποκτήσει την καθοριζοµένη αντοχή ανάληψης της προέντασης. Τα δοκίµια 
διαµορφώνονται και ελέγχονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ ‘97 αλλά συντηρούνται σε παρόµοιες συνθήκες µε το 
σκυρόδεµα, το οποίο αντιπροσωπεύουν. Ο Ανάδοχος λαµβάνει τον απαιτούµενο αριθµό δοκιµίων, ώστε να 
επιβεβαιωθεί ότι το σκυρόδεµα έχει φτάσει την απαιτουµένη αντοχή ανάληψης τάσεων (π.χ. 2, 3, 7, 12, 14 
ηµερών). 

γ. Ο υπεύθυνος επιβλέπων µηχανικός του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει επί τόπου λεπτοµερή στοιχεία για τα 
απαιτούµενα φορτία των τενόντων, το βαθµό προέντασης και τις επιµηκύνσεις. Κατά την διάρκεια της 
τάνυσης θα υπάρχουν περιθώρια για την τριβή στους γρύλους και στην αγκύρωση, παρ' ότι τα πρώτα δεν 
είναι απαραίτητα όταν χρησιµοποιούνται κυψέλες φόρτισης. 

δ. Ο χάλυβας προέντασης τανύεται µε υδραυλικές πρέσες κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι η δύναµη 
προέντασης των τενόντων δεν είναι µικρότερη από την αναγραφόµενη στα σχέδια. Εκτός αν άλλως 
αναγράφεται στα σχέδια, η µέση τάση λειτουργίας του χάλυβα προέντασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
55% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης εφελκυστικής τάσης του. 

ε. Η µεγίστη προσωρινή εφελκυστική τάση (τάση στην πρέσα) του χάλυβα προέντασης δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 70% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής του. Ο χάλυβας προέντασης 
αγκυρώνεται υπό τάσεις τέτοιες (αρχικές τάσεις) που να επιτρέπουν κατά την τελική επανατάνυση να 
προκύψουν δυνάµεις λειτουργίας όχι µικρότερες από τις απαιτούµενες από τη µελέτη αλλά σε κάθε 
περίπτωση οι αρχικές τάσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το 60% της προδιαγραφόµενης ελάχιστης 
εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα προέντασης. 

στ. Η ακολουθούµενη µέθοδος της προέντασης, για κάθε περίπτωση εφαρµογής της τάνυσης µετά την 
σκλήρυνση του σκυροδέµατος, είναι τέτοια, ώστε να µετρώνται συνεχώς η επιβαλλοµένη τάση προέντασης 
σε συνδυασµό µε τη µετρούµενη επιµήκυνση του χάλυβα προέντασης. 

ζ. Θα τηρείται πάντοτε δελτίο προέντασης για κάθε µερική φάση της προέντασης και για κάθε τένοντα 
προέντασης, στο οποίο θα αναγράφονται η θέση του τένοντα, η ηµεροµηνία και ο χρόνος προέντασης, ο 
αριθµός της πρέσας και τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίσθηκαν κατά τη διάρκεια της προέντασης, οι 
ενδείξεις των πιέσεων ή και των δυνάµεων (όταν υπάρχει δυναµόµετρο), σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες 
ενδείξεις των επιµηκύνσεων του χάλυβα. Τα δελτία προέντασης υπογράφονται από τον υπεύθυνο µηχανικό 
του Αναδόχου και από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όµως, η ευθύνη (αστική και 
ποινική), βαρύνει τον Ανάδοχο. 

η. Στην περίπτωση που η δύναµη του τένοντα, µετρηµένη από τη δύναµη προέντασης, και η αντίστοιχη 
επιµήκυνση διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από 5%, ο τένοντας χαλαρώνεται και προσδιορίζεται η 
προέλευση του σφάλµατος. Κατόπιν ενηµερώνεται η Υπηρεσία και υποβάλλονται προτάσεις για 
επανόρθωση του, ώστε οι µετρούµενες δυνάµεις να συµφωνούν µέσα στα επιτρεπόµενα όρια απόκλισης. 

θ. Το τυχόν πλεονάζον µήκος του προεντεταµένου τένοντα δεν κόβεται, αν δεν προηγηθεί επιθεώρηση του 
ηµερολογίου από την Υπηρεσία και δεν δοθεί η σχετική έγγραφη εντολή από αυτήν. Η αποκοπή του 
πλεονάζοντος µήκους εκτελείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αγκύρωση, χωρίς όµως να προκληθεί 
βλάβη σ' αυτήν. Αν χρησιµοποιηθεί δαυλός ασετιλίνης, η αποκοπή γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 
mm από την αγκύρωση. 

343.3.11.3 Προεντεταµένη Κλίνη 
Όταν χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι προεντεταµένης κλίνης, ο εφελκυσµός θα διατηρεί πλήρως την τιµή του µε 
µέσα εξασφαλισµένης απόδοσης κατά την περίοδο µεταξύ της τάνυσης και της µεταβίβασης των τάσεων. Η 
µεταβίβαση αυτή πραγµατοποιείται µε αργό ρυθµό για να ελαχιστοποιηθούν τα τινάγµατα. 
α. Ευθύγραµµοι τένοντες 

Για προένταση µε τη µέθοδο της µακράς γραµµής, κατανέµεται επαρκής αριθµός πλακών στήριξης σε όλο 
το µήκος της κοίτης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι τένοντες παραµένουν στη σωστή τους θέση κατά τη 
διάρκεια της σκυροδέτησης. Τα προεντεταµένα στοιχεία που είναι τοποθετηµένα σε ευθεία γραµµή, θα είναι 
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ελεύθερα να ολισθαίνουν κατά την διεύθυνση του µήκους τους, έτσι ώστε να επιτρέπουν τη µεταβίβαση της 
δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα κατά µήκος ολόκληρης της ευθείας. 

β. Σε περίπτωση χρήσης µεµονωµένων καλουπιών, αυτά θα είναι επαρκώς άκαµπτα, έτσι ώστε να 
επιτρέπουν την αντίδραση στη δύναµη προέντασης χωρίς την ανάπτυξη παραµορφώσεων. 

γ. Τεθλασµένοι τένοντες 
Όπου είναι δυνατόν, οι µηχανισµοί που συγκρατούν προς τα κάτω ή προς τα πάνω τους τένοντες, πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι το τµήµα που βρίσκεται σε επαφή µε τον τένοντα είναι ελεύθερο να µετακινηθεί κατά 
µήκος της γραµµής του τένοντα, έτσι ώστε οι απώλειες λόγω τριβής να εκµηδενίζονται. Στην περίπτωση 
που χρησιµοποιείται κάποιο σύστηµα που αναπτύσσει δύναµη τριβής, η δύναµη αυτή προσδιορίζεται µε 
δοκιµές και αφήνεται το κατάλληλο περιθώριο κατόπιν συµφωνίας µε την Υπηρεσία. 

δ. Στους µεµονωµένους τένοντες, ο εκτροπέας που βρίσκεται σε επαφή µε τον τένοντα θα έχει ακτίνα όχι 
µικρότερη από 5 φορές τη διάµετρο του τένοντα, όταν πρόκειται για τένοντα από σύρµατα, ή 10 φορές τη 
διάµετρο του τένοντα, για τένοντα από συρµατόσχοινα και η συνολική γωνία εκτροπής δεν θα υπερβαίνει τις 
15°. 

ε. Η µεταβίβαση της δύναµης προέντασης στο σκυρόδεµα πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε την 
απελευθέρωση των δυνάµεων συγκράτησης του τένοντα προς τα κάτω ή προς τα πάνω, σύµφωνα µε την 
έγκριση της Υπηρεσίας. Μετά την εγκατάσταση τους, όλοι οι σωλήνες θα σφραγίζονται και στα δυο τους 
άκρα µε καλύµµατα από πλαστικό. 

343.3.11.4 Τσιµεντενέσεις 
Ο ΕΚΟΣ 2000 συµπληρώνεται µε τα ακόλουθα εδάφια: 
α. Το τσιµεντένεµα πρέπει να είναι ρευστό, να µην εξιδρώνει και να έχει συµβατική αντοχή σε θλίψη 

µεγαλύτερη από 30Mpa. 
β. Αναλογίες Υλικών - Ανάµιξη 

- Η ανάµιξη του τσιµεντενέµατος εκτελείται σε µηχανικό αναµικτήρα µε οριζόντια παλινδροµική κίνηση, 
ισχύος ικανής να προκαλέσει απότοµη δίνη στο µίγµα.  

- Στον αναµικτήρα τοποθετείται πρώτα η ποσότητα νερού του µίγµατος, και ακολουθεί το τσιµέντο. Μετά 
από τουλάχιστον 2 min ανάµιξης, ή σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των πρόσµικτων, 
προστίθενται τα πρόσµικτα στις αναλογίες που καθορίζει η µελέτη. Η ανάµιξη συνεχίζεται για 3 min 
τουλάχιστον ακόµη, µέχρι να σχηµατισθεί οµοιογενής µάζα του µίγµατος. 

- Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχει διαθέσιµος βοηθητικός εξοπλισµός για τις ακριβείς µετρήσεις των 
ποσοτήτων των αναλογιών των υγρών και στερεών συστατικών του µίγµατος. 

γ. Οι τσιµεντενέσεις εκτελούνται µέσα σε 30 min από την ώρα της προσθήκης των προσµίξεων, η δε 
τσιµεντοκονία αναδεύεται συνεχώς µέχρι την τσιµεντένεση. Εφόσον δεν εκτελείται η τσιµεντένεση, η 
τσιµεντοκονία θα ανακυκλώνεται µέσα στο αντλητικό συγκρότηµα. 

δ. Αντλίες 

- Η τσιµεντένεση εκτελείται µε αντλητικό σύστηµα θετικής µετατόπισης, ικανό να δηµιουργήσει πίεση 
εξόδου τουλάχιστον ίση µε 1 ΜΡa. Μεταξύ εξόδου της αντλίας και εισόδου του σωλήνα, 
προσαρµόζεται µετρητής πίεσης µε πλήρη κλίµακα αναγνώσεων µέχρι το πολύ 2 ΜΡa.  

- Πριν από την εισαγωγή της στο αντλητικό σύστηµα, η τσιµεντοκονία διέρχεται από φίλτρο (κόσκινο) 
τοποθετηµένο έτσι ώστε να καθαρίζεται εύκολα, µε οπές διαµέτρων το πολύ µέχρι 3 mm. Η εισαγωγή 
της τσιµεντοκονίας προς την αντλία γίνεται µε πτώση µέσω χοάνης που διατηρείται γεµισµένη µέχρι τη 
µέση, ώστε να αποφεύγεται η διοχέτευση αέρα προς το περίβληµα του τένοντα.   

- Η πίεση της αντλίας θα διατηρείται κοντά στο 0,5 ΜPa και ποτέ πάνω από 1,4 ΜΡa ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η διαρροή νερού. Σε περίπτωση που, λόγω µειωµένης ρευστότητας της 
τσιµεντοκονίας, απαιτείται συνεχώς η διατήρηση της πίεσης της αντλίας σε τιµές άνω του 1 ΜPa, η 
τσιµεντοκονία αχρηστεύεται. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκ νέου ανάµιξη της. 

ε. Θερµοκρασία 

- Κατά τη διάρκεια της ανάµιξης ή της άντλησης, η θερµοκρασία της τσιµεντοκονίας θα διατηρείται 
µεταξύ 10°C και 20°C.  
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- Επειδή οι συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών συντελούν στην ταχεία πήξη της τσιµεντοκονίας, πρέπει 
να προβλέπεται τρόπος διατήρησης της θερµοκρασίας της σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να αποφεύγεται 
η δηµιουργία στρώσεων κατά τις εργασίες των τσιµεντενέσεων.  

- Σε περίπτωση συνθηκών παγετού κατά την διάρκεια και αµέσως µετά την εκτέλεση των 
τσιµεντενέσεων, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα στο εργοτάξιο τα µέσα για την επαρκή προστασία της 
τσιµεντοκονίας από τον παγετό µέσα στους σωλήνες. 

- Επί 3 ηµέρες από την ηµέρα της τσιµεντένεσης ή µέχρι η τσιµεντοκονία αποκτήσει παράγοντα 
ωριµότητας 1000°Ch, η θερµοκρασία του ψυχρότερου τµήµατος του µέλους του σκυροδέµατος δεν 
πρέπει να κατέβει κάτω από 5°C. Ως παράγων ωριµότητας νοείται το γινόµενο του αριθµού των 
βαθµών άνω των -10°C επί το χρόνο σκλήρυνσης της τσιµεντοκονίας σε ώρες (h). 

στ. Πριν από τις τσιµεντενέσεις ανοίγονται όλες οι οπές αερισµού στις αγκυρώσεις και στα υψηλά σηµεία, 
αφήνεται να εκρεύσει η τσιµεντοκονία από οπές αερισµού ενδιαµέσων και υψηλών σηµείων, µέχρι να 
αποµακρυνθεί τυχόν νερό ή αέρας εγκλωβισµένος µέσα στο σωλήνα. Κατόπιν οι οπές αερισµού και οι 
λοιπές οπές θα σφραγίζονται µε κατάλληλη µέθοδο. 

ζ. Κατά τη διάρκεια της τσιµεντένεσης διεξάγονται οι έλεγχοι που περιγράφονται στον ΕΚΟΣ (παράγραφος 
21.2). 

η. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των τσιµεντενέσεων, η πίεση υπερβεί την προδιαγεγραµµένη, µπορεί 
να εκτελεσθεί τσιµεντένεση από οποιαδήποτε οπή αερισµού που έχει σφραγισθεί ή που είναι έτοιµη να 
σφραγισθεί, κατά τη διάρκεια που συντηρείται ροή µιας κατεύθυνσης της τσιµεντοκονίας. Εφόσον 
εφαρµοστεί αυτή η διαδικασία, οι οπές εφοδιάζονται µε δικλείδες σφραγίσµατος. Σε σωλήνες όπου τυχόν 
δεν µπορεί να διατηρηθεί ροή της τσιµεντοκονίας προς µία κατεύθυνση γίνεται ολοκληρωτική πλύση µε 
νερό. 

θ. Η τσιµεντένεση συνεχίζεται σε ολόκληρο το µήκος του σωλήνα µε συνεχή εκροή στην έξοδο, µέχρι να 
σταµατήσουν εντελώς οι τυχόν ορατές ριπές νερού ή αέρα στις εξόδους και µέχρι η ταχύτητα εκροής να 
είναι ίδια µε την ταχύτητα εισροής της τσιµεντένεσης. Οι σωλήνες εξόδου και εισόδου σφραγίζονται 
διαδοχικά µε την παραπάνω σειρά και θα παραµείνουν κλειστές µέχρι την πήξη της τσιµεντοκονίας. 

ι. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη εφεδρική και ικανή ποσότητα νερού, καθώς και αντλητικό σύστηµα µε 
δυνατότητα δηµιουργίας πίεσης 2 ΜΡa στην έξοδο, στην περίπτωση που δηµιουργηθεί ανάγκη 
ολοκληρωτικής πλύσης σωλήνα γεµισµένου εν µέρει µε τσιµεντένεση, η οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν 
εκτελείται επιτυχώς. 

ια. ∆οκιµές 

- Ο Ανάδοχος  πραγµατοποιεί δοκιµές τσιµεντένεσης σε τµήµατα τένοντα και περιβλήµατος µήκους 
τουλάχιστον 10 m. Η δοκιµή διεξάγεται υπό συνθήκες αντίστοιχες εκείνων υπό τις οποίες γίνεται η 
τσιµεντένεση στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις για τη δοκιµή προς έγκριση στην 
Υπηρεσία και η δοκιµή πραγµατοποιείται υπό την παρουσία προσωπικού της Υπηρεσίας. 

-  Όταν το τσιµεντένεµα σκληρυνθεί, ο τένοντας κόβεται καθαρά σε 5 τουλάχιστον σηµεία και εξετάζεται 
η έκταση τυχόν κενών.  

- Καµία τσιµεντένεση δεν εκτελείται, µέχρι να διαπιστωθεί, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, µε δοκιµές, η 
καταλληλότητα της διαδικασίας της τσιµεντένεσης και των σχετικών υλικών.  

- Η αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιµίων 100 mm τσιµεντενέµατος πρέπει να είναι άνω των 17 Ν/mm2 
εντός 7 ηµερών. Τα δοκίµια συντηρούνται σε υγρό ατµοσφαιρικό περιβάλλον κατά το πρώτο 
εικοσιτετράωρο και ακολούθως µέσα σε νερό. 

343.3.12 Εξωτερική Προένταση 
Οι ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις αφορούν την εξωτερική προένταση και συµπληρώνουν τις παραπάνω γενικές 
απαιτήσεις υλικών και τσιµεντενέσεων. 
α. Οι σωλήνες εκτροπής και τα σάγµατα ευθυγραµµίζονται επακριβώς, σε συµφωνία µε τις διαστάσεις που 

υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια. Εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς, η ανοχή της 
θέσης των σωλήνων και των σαγµάτων θα είναι ± 3 mm. Κατά την κατασκευή του σκυροδέµατος, οι 
χαλύβδινοι σωλήνες εκτροπής θα προβάλλουν τουλάχιστον κατά 75 mm από την επιφάνεια του 
σκυροδέµατος. Όλοι οι σωλήνες και τα σάγµατα διαµορφώνονται κατάλληλα µε πυράκτωση ή µε κάποια 
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άλλη εγκεκριµένη µέθοδο, ώστε να αποφεύγεται η τοπική συγκέντρωση τάσεων έδρασης στην είσοδο και 
την έξοδο από το σωλήνα εκτροπής. 

β. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εξασφάλιση της αεροστεγανότητας κατά τη διαµόρφωση των ενώσεων των 
τµηµάτων του σωλήνα. Οι σωλήνες δεν πρέπει να ενώνονται σε σηµεία µεγάλων τάσεων έδρασης. 

343.3.13 Επιδιορθώσεις και Καθαρισµός 
α. Μετά το πέρας των τσιµεντενέσεων και την πήξη της τσιµεντοκονίας, αποκόπτονται όλοι οι σωλήνες 

αερισµού, καθαρίζονται οι εσοχές των αγκυρώσεων µε αµµοβολή και επαλείφονται µε µια στρώση 
εποξειδικής κόλλας οι εκτεθειµένες επιφάνειες των αγκυρώσεων, ο οπλισµός προέντασης, καθώς και οι 
επιφάνειες σκυροδέµατος. 

β. Η εποξειδική κόλλα θα είναι ειδική για την συγκόλληση νωπού σκυροδέµατος µε σκληρυµένο σκυρόδεµα 
και συντηρείται µέχρι την σκλήρυνση µε κατάβρεγµα. Θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία πιστοποιητικό του 
κατασκευαστή του υλικού, που βεβαιώνει, ότι η προτεινοµένη κόλλα έχει ικανοποιητική απόδοση υπό τις 
συνθήκες θερµοκρασίας που προβλέπεται να επικρατήσουν κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

γ. Στα σηµεία των αποκοπών και στις εσοχές των αγκυρώσεων διαστρώνεται τσιµεντοκονίαµα πριν από την 
πήξη της εποξειδικής κόλλας ενώ στις εσοχές των αγκυρώσεων σε οριζόντιες επιφάνειες του 
καταστρώµατος της γέφυρας, οι επιδιορθώσεις γίνονται µε σκυρόδεµα της ίδιας κατηγορίας µε το υπόλοιπο 
σκυρόδεµα του φορέα. 

δ. Το κονίαµα για τις επισκευές στα σηµεία αποκοπής των σωλήνων και των εσοχών των αγκυρώσεων 
αποτελείται από τσιµέντο και άµµο στις ίδιες αναλογίες που χρησιµοποιήθηκαν στο προς επιδιόρθωση 
σκυρόδεµα. 

ε. Οι επιδιορθωµένες οριζόντιες επιφάνειες του καταστρώµατος και οι επιφάνειες σκυροδέµατος (εκτός από 
εκείνες που προορίζονται για ορατά τελειώµατα τύπου Β, Γ, ∆ ή Ε), θα έχουν επίπεδη εµφάνιση. 

στ. Στις επιφάνειες σκυροδέµατος όπου προβλέπεται επιφανειακό τελείωµα ορατής επιφανείας (τύπου Β, Γ, ∆ 
ή Ε), οι επιδιορθώσεις γίνονται σε ελαφρά εσοχή, ώστε το προς επιδιόρθωση τµήµα να ορίζεται από τις 
ακµές της εσοχής. 

ζ. Η τσιµεντοκονία που εκτινάχθηκε στα διάφορα ανοίγµατα θα καθαρίζεται καλά. 

343.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
α. Οι εργασίες που προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

- σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 

- σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 
β. Οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- προµήθεια, τοποθέτηση και τάνυση του χάλυβα προέντασης 

- προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων βοηθητικών εξαρτηµάτων για κάθε επιµέρους σύστηµα 
προέντασης, περιλαµβανοµένων των περιβληµάτων, των διατάξεων αγκύρωσης, της προστασίας των 
τενόντων µε τσιµεντένεση κτλ. 

- την τήρηση των απαιτουµένων δελτίων προέντασης  

- τις επιδιορθώσεις και τον καθαρισµό του σκυροδέµατος 

- κάθε άλλη εργασία, έστω κι αν δεν κατονοµάζεται ρητά, που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς περαίωση της προέντασης. 

343.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες προέντασης δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) χάλυβα 

προέντασης, πλήρως περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση 
θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Επιµετράται η ποσότητα του χάλυβα προέντασης που τοποθετείται στο δοµικό στοιχείο, βάσει της 
καλωδίωσης της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης και υπολογίζεται βάσει του ονοµαστικού βάρους του 
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οπλισµού των καλωδίων επί τα αντίστοιχα θεωρητικά µήκη των καλωδίων, περιλαµβανοµένου του µήκους 
της κεφαλής αγκύρωσης, εξαιρουµένων των πρόσθετων µηκών που είναι αναγκαία για την τάνυση του 
καλωδίου. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε κατασκευή σκυροδεµάτων, θα επιµετρώνται 
και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο 341 «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» της παρούσας 
ΓΤΣΥ και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

 

344. ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

344.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τις κατασκευές µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (εφεξής 

Ε.Σ.) καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού 
εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Για τις κατασκευές αυτές ισχύει το «Σχέδιο Προδιαγραφής για το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα» (εφεξής 
Σ.Π.Ε.Σ.), όπως αυτό δηµοσιεύτηκε στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ, Τεύχος 2195 µε τις συµπληρώσεις 
του παρόντος. Οι λοιποί κανονισµοί και πρότυπα που ισχύουν για το Ε.Σ. αναφέρονται στον πίνακα 1.2 του 
Σ.Π.Ε.Σ. 

γ. Οι σχετικοί ορισµοί αναφέρονται στο άρθρο 3 του Σ.Π.Ε.Σ. καθώς και στο άρθρο «Άοπλα και Οπλισµένα 
Σκυροδέµατα» του παρόντος. 

δ. Όπου στο Σ.Π.Ε.Σ. γίνεται αναφορά στον «επιβλέποντα µηχανικό» ή στο «εντεταλµένο από τη σύµβαση 
όργανο επιθεώρησης» αντικαθίσταται από την «Υπηρεσία». Όπου γίνεται αναφορά στον «κατασκευαστή» 
αντικαθίσταται από τον «Ανάδοχο», εκτός από τις περιπτώσεις που η αναφορά αφορά σε εργοστάσιο 
παραγωγής υλικών και σε κατασκευαστές εξοπλισµών. 

344.2 Υλικά 
α. Όπου στο Σ.Π.Ε.Σ. γίνεται παραποµπή στον κανονισµό τσιµέντου για έργα από σκυρόδεµα Π∆ 244/80 

αντικαθίσταται µε τον ισχύοντα κανονισµό τσιµέντου ΕΛΟΤ ΕΝ 197, εκτός από τις περιπτώσεις που 
χρησιµοποιείται τσιµέντο «τύπου IV Πορτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)». 

β. Τα υλικά παρασκευής Ε.Σ. (τσιµέντο, αδρανή, νερό και πρόσθετα προδιαγράφονται από το άρθρο 4 του 
Σ.Π.Ε.Σ. Στο εδάφιο «Ο κατασκευαστής / µελετητής… του Ε.Σ.» της παραγράφου 4.2 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποβάλλει τις προτάσεις του προς έγκριση στην 
Υπηρεσία και µόνο εφόσον αυτές εγκριθούν προχωρεί στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών.» 

γ. Για τον οπλισµό του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος ισχύουν οι διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών ΕΚΟΣ, 
ΚΤΣ και ΚΤΧ. 

δ. Όσον αφορά στη χρήση των πρόσθετων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής τους, τις οδηγίες χρήσης του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 
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344.3 Εκτέλεση Εργασιών 

344.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Όσον αφορά στην µεταφορά, παραλαβή και αποθήκευση τσιµέντου για την παραγωγή µίγµατος 

εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο, ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 341.3.3 του 
άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα». 

β. Η παράγραφος 7.2.12 του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: «Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην 
Υπηρεσία έγγραφη απόδειξη τουλάχιστον µονοετούς εµπειρίας για τους χειριστές των εκτοξευτήρων.» 

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα κατασκευής επιφανειών εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, 
εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Τα δείγµατα κατασκευάζονται µε τον ίδιο εξοπλισµό, υλικά, αναλογίες 
και µέθοδο κατασκευής µε αυτά που πρόκειται να εφαρµοστούν στο έργο. Χρησιµοποιείται επίσης ο ίδιος 
οπλισµός στη µισή επιφάνεια του δείγµατος, ώστε να εξακριβωθεί η σωστή ενσωµάτωση του στο 
σκυρόδεµα. Το πάχος του δείγµατος θα είναι το ίδιο µε το απαιτούµενο στο έργο ή τουλάχιστον 100 mm. Οι 
ελάχιστες διαστάσεις των δειγµάτων καθορίζονται από την Υπηρεσία. 

344.3.2 Σύνθεση  
α. Το εδάφιο 5.2.1.2. του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως: «Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει 

έγκαιρα µε δικές του δαπάνες τη µελέτη σύνθεσης εκτοξευόµενου σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιήσει 
κατά την παρ. 5.2.3 το παρόν και τα Συµβατικά Τεύχη.» 

β. Το εδάφιο 5.2.1.3. του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται ως εξής: «Οι Μελέτες… ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή σε άλλο 
αναγνωρισµένο και εγκεκριµένο εργαστήριο από την Υπηρεσία». 

γ. Συµπληρωµατικά ισχύουν τα αναγραφόµενα περί Μελέτης Σύνθεσης στην παράγραφο 341.3.1.1. του 
άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα» του παρόντος. 

344.3.3 Παραγωγή και Μεταφορά  
α. Το εδάφιο 6.6 του Σ.Π.Ε.Σ. συµπληρώνεται ως ακολούθως σχετικά µε το χρόνο ανάµιξης: «Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού ανάµιξης και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, όσον αφορά στο χρόνο ανάµιξης του Ε.Σ., είτε πρόκειται για ξηρή είτε για υγρή µέθοδο 
εκτόξευσης.» 

β. Στην περίπτωση που το µίγµα Ε.Σ που θα προκύψει δεν παρουσιάζει τις απαιτούµενες ιδιότητες λόγω 
υπαιτιότητας του Αναδόχου (µη συµµόρφωση σχετικά µε τις αναλογίες των υλικών ή το χρόνο ανάµιξης των 
υλικών ή µε τη Μελέτη Σύνθεσης κτλ), αυτός υποχρεούται να ανακατασκευάσει το µίγµα µε νέα υλικά που 
θα πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος και των σχετικών Κανονισµών. Το προηγούµενο, άχρηστο µίγµα 
αποµακρύνεται άµεσα µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου σε εγκεκριµένη περιοχή απόθεσης από την 
Υπηρεσία. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη µεταφορά του Ε.Σ κατά τις απαιτήσεις των σχετικών εδαφίων 6.11, 
6.12, 6.13 του Σ.Π.Ε.Σ. Στην περίπτωση που λόγω κακής µεταφοράς το µίγµα που καταφθάνει στο έργο 
δεν πληρεί τις απαιτήσεις περί οµοιογένειας και εργασιµότητας, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
αντικατάσταση του µε δικές του δαπάνες. 

δ. Όσον αφορά στην παραλαβή έτοιµου εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν επίσης τα αναγραφόµενα στην 
παράγραφο 341.3.1.4 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα». 

344.3.4 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την κατάλληλη προετοιµασία του υποστρώµατος (κατά το άρθρο 7.1 του 

Σ.Π.Ε.Σ), επί της οποίας θα εκτοξευθεί το Ε.Σ., είτε αυτό είναι επιφάνεια δοµικού στοιχείου, είτε γαιώδης ή 
ηµιβραχώδης επιφάνεια ή βράχος. Υποβάλλει στην Υπηρεσία τις µεθόδους προετοιµασίας που έχει επιλέξει 
και προχωρεί στις σχετικές εργασίες µόνο µετά τη λήψη της σχετικής έγκρισης.  

β. Το εδάφιο «Μετά την προετοιµασία…καθαρό και στερεό σκυρόδεµα» της παραγράφου 7.1.3 του Σ.Π.Ε.Σ. 
τροποποιείται ως ακολούθως: «Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας, κατά τα ανωτέρω, η Υπηρεσία θα 
επιθεωρεί και θα επιβεβαιώνει ότι σε όλες τις επιφάνειες παραµένει υγιές, καθαρό και στερεό σκυρόδεµα.» 

γ. Το εδάφιο «Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις… θα εφαρµόζεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.» 
συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο «Για τις εκτιµήσεις αυτές ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετική έκθεση 
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στην Υπηρεσία, στην οποία περιγράφεται ακριβώς η κατάσταση του σκυροδέµατος και οι προτεινόµενες 
λύσεις. Οι προτεινόµενες λύσεις πρέπει  να εγκριθούν από την Υπηρεσία πριν την εφαρµογή τους.» 

δ. Στην περίπτωση εκτόξευσης δεύτερης στρώσης επί ήδη υπάρχουσας στρώσης εκτοξευόµενου 
σκυροδέµατος, πρέπει να έχει διέλθει το στάδιο της αρχικής σκλήρυνσης της πρώτης στρώσης. Στη 
συνέχεια πριν από τη νέα εκτόξευση αποµακρύνονται τα χαλαρά υλικά, ο αφρός και τα υλικά αναπήδησης 
µε σκούπισµα ή τρίψιµο. Σκληρυµένος αφρός αποµακρύνεται µε αµµοβολή και επιµελή καθαρισµό της 
επιφάνειας. 

344.3.5 Εκτόξευση 
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7.2.10 του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως ακολούθως: «Το ελάχιστο πάχος 

της στρώσης Ε.Σ. καθορίζεται από τη µελέτη, τα Συµβατικά Τεύχη και την Υπηρεσία. Η συχνότητα ελέγχων 
του πάχους αναφέρεται στα Συµβατικά Τεύχη και ορίζεται από την Υπηρεσία καθώς και τα µέσα ελέγχου.» 

β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη µέτρων προστασίας του µετώπου εκτόξευσης από τις καιρικές 
συνθήκες και για τη λήψη µέτρων ασφαλείας του προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται στα σχετικά άρθρα 
των Συµβατικών τευχών. Το προσωπικό κατά την εκτόξευση πρέπει να φορά κατάλληλες προστατευτικές 
µάσκες ειδικά όταν πρόκειται περί σκυροδέµατος µε ενισχυτικές ίνες. 

γ. Η τελική επιφάνεια δεν θα πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από τις ανοχές που καθορίζονται από τα 
Συµβατικά Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

344.3.6 Συντήρηση 
Συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του Σ.Π.Ε.Σ. ισχύουν και τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 
341.3.1.8 του άρθρου «Άοπλα και Οπλισµένα Σκυροδέµατα». 

344.3.7 Οπλισµός 
α. Ο οπλισµός τοποθετείται πριν από την εκτόξευση. Σε περιπτώσεις επιφανειακής προστασίας ο οπλισµός 

αποτελείται από ένα ή δύο παράλληλα ηλεκτροσυγκολλητά δοµικά πλέγµατα, η στερέωση των οποίων στο 
υπόστρωµα γίνεται µε αγκυρώσεις και η συγκράτηση του πλέγµατος διευκολύνεται µε ειδικές ροδέλες. Το 
είδος, το µήκος και η αντοχή των αγκυρώσεων εξαρτώνται κυρίως από την κατάσταση του υποστρώµατος.  

β. Στην περίπτωση που απαιτούνται δύο πλέγµατα, η απόσταση µεταξύ τους διατηρείται σταθερή µε 
µεταλλικούς αποστατήρες. 

344.3.8 Εκτόξευση Σκυροδέµατος µε Ίνες 
α. H τεχνική της εκτόξευσης σκυροδέµατος µπορεί να εφαρµοστεί σε σκυρόδεµα οπλισµένο µε ίνες σε 

ποσοστό 2% - 3% κατ΄ όγκο. Οι ίνες που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα εξασφαλίζουν αυξηµένη αντοχή 
και περιορίζουν τη χρήση δοµικών πλεγµάτων, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία λόγω δυσκολιών 
στερέωσης του οπλισµού στο υπόστρωµα. 

β. Στην περίπτωση ενίσχυσης του σκυροδέµατος µε χαλύβδινες ίνες, η εκτόξευση γίνεται µε ξηρή µέθοδο. 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται ανόργανες ή οργανικές ίνες, η εκτόξευση γίνεται συνήθως µε υγρή 
µέθοδο. 

344.4 Έλεγχοι  
α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την Υπηρεσία στη διεξαγωγή των απαιτούµενων ελέγχων και 

δειγµατοληψιών και να παρέχει όλον το απαιτούµενο εξοπλισµό. 
β. Η παράγραφος 10.5.3 του Σ.Π.Ε.Σ. τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα 

αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο φορέας δεν έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προς έγκριση στην Υπηρεσία τρόπους επιδιόρθωσης στην έκταση που απαιτείται και ζητεί τις σχετικές 
οδηγίες. Στην περίπτωση που απαιτείται ανακατασκευή, αυτή γίνεται µε δαπάνη και µέριµνα του Αναδόχου. 
Όλες οι επιδιορθώσεις θα γίνονται εντός µιας εβδοµάδας από τον εντοπισµό των ελαττωµατικών περιοχών 
και τα απορριπτέα υλικά θα αποµακρύνονται από το εργοτάξιο.» 

γ. Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο 341.4 του άρθρου «Άοπλα και 
Οπλισµένα Σκυροδέµατα». 
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344.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

(αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύπου και αντοχής 
και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστοποιητικά η 
υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης έτοιµου 
σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 

β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής και ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) τα 
ακόλουθα: 

- την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, την εκτόξευση και τη συντήρηση του 

- τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την 
έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων 

- τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  

- την κατασκευή δειγµάτων εργασίας 

- την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 
αποπεράτωση των εργασιών 

- την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή 
και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη 
δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή 
κρύο καιρό και παγετό). 

- τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες 
που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται από 
την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς 
διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια. 

- τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε 
είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την 
πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

344.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3) εκτοξευµένου 

σκυροδέµατος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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345. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

345.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το παρόν άρθρο αφορά στην προσθήκη στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα, όπου αυτό προβλέπεται για τις 
κατασκευές που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές) και γενικά για όσες κατασκευές δοθεί σχετική εντολή 
της Υπηρεσίας. 

345.2 Υλικά 
Ο τύπος και η αναλογία πρόσµιξης του στεγανωτικού που θα χρησιµοποιηθεί θα προταθεί από τον Ανάδοχο και 
θα εγκριθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεκµηριωµένα στοιχεία της βιοµηχανίας κατασκευής του στεγανωτικού 
συνοδευόµενα από πιστοποιητικά του ΚΕ∆Ε (Κέντρου Ερευνών Υπουργείου ∆ηµ. Έργων) ή άλλου 
αναγνωρισµένου εργαστηρίου προκειµένου να εγκριθεί η χρήση του. 
Το στεγανωτικό πρέπει να µην επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος και κυρίως την αντοχή του, να µη 
λειτουργεί δυσµενώς στον ερπυσµό ή/και στη συστολή πήξεως και να µην προκαλεί οποιεσδήποτε επιδράσεις 
στον σιδηρό οπλισµό. 

345.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Η ανάµιξη του στεγανωτικού θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της βιοµηχανίας κατασκευής του. 

345.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για το στεγανωτικό µάζας σκυροδέµατος περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες 
τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα 
ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 
• την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανωτικού 
• την ανάµιξη του στεγανωτικού στο σκυρόδεµα 
• τη διενέργεια δοκιµών, έκδοση πιστοποιητικών κτλ. 

345.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Οι εργασίες προσθήκης στεγανωτικού µάζας στο σκυρόδεµα θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) υλικού, πλήρως 
περαιωµένων, ανά σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικού µάζας. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 
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346. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

346.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στεγάνωση αρµών (π.χ., διακοπής εργασίας) υδατοστεγανών κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα που πρόκειται να δεχθούν νερό (π.χ., δεξαµενές), µε τη χρήση ταινιών στεγάνωσης. 

346.2 Υλικά 
Γενικά 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των ταινιών στεγάνωσης που πρόκειται 
να χρησιµοποιηθούν. 
∆εν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης υδατοστεγανών κατασκευών εάν δεν έχουν εγκριθεί και 
δεν έχουν προσκοµισθεί στο εργοτάξιο τα παραπάνω υλικά. 
Στεγανωτικές ταινίες 
Οι στεγανωτικές ταινίες που χρησιµοποιούνται σε αρµούς σε υδατοστεγανές κατασκευές  θα έχουν ελάχιστο 
πλάτος 240 mm, θα είναι από ελαστικό ή PVC, ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις µηχανικές τριβές και στις 
προσβολές από νερό και φυσικά άλατα.  Οι ταινίες και τα υλικά συγκόλλησής τους θα προέρχονται όλα από τον 
ίδιο κατασκευαστή. 

346.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να είναι 
καλά στερεωµένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεµα να συµπυκνώνεται καλά γύρω 
από αυτές, έτσι ώστε να µην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισµός, θα πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση 
µεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι δυνατή η καλή συµπύκνωση του σκυροδέµατος στα σηµεία 
αυτά. Οι θέσεις των µέσων στήριξης των ταινιών που τοποθετούνται επιφανειακά θα είναι σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται να δηµιουργηθούν τρύπες δια µέσου των ταινιών στεγάνωσης. 
Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών ή των ταινιών από PVC µεταξύ τους (µατίσεις, γωνίες) θα πραγµατοποιούνται 
µε κατάλληλες θερµοσυγκολλητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

346.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι δαπάνες για τις αναγκαίες εργασίες και την χρήση κάθε 
είδους υλικού και εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης τοποθέτηση ταινιών στεγάνωσης. 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για : 
• την προµήθεια των απαραίτητων υλικών  
• τη µεταφορά στο εργοτάξιο 
• την εγκατάσταση στο έργο 

346.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες στεγανωτικών ταινιών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) αρµών, πλήρως περαιωµένων, ανά 
σχετική κατηγορία που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες στεγανωτικών ταινιών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος 
άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί 
Όροι». 
Σηµειώνεται ότι µε την ίδια τιµή θα πληρωθεί ο Ανάδοχος και στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει, µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, άλλη µέθοδο στεγάνωσης του αρµού (π.χ. ανοξείδωτες µεταλλικές λάµες). 
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1120. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1121. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

1121.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων (θυρών 

και παραθύρων) από αλουµίνιο καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοι-
πα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτή-
µατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται γενικές απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων ανεξαρτήτως υλικού κα-
τασκευής. 

γ. Η επιλογή των κουφωµάτων γενικά βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

- το µέγεθος και το βάθος του προς φωτισµό χώρου 

- την αναλογία των διαστάσεων 

- την επιθυµητή µορφή και αισθητική σύνδεση του κουφώµατος µε το υπόλοιπο κτίριο 

- τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής 

- την εξοικονόµηση ενέργειας 

- τον τρόπο λειτουργίας 

- τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. 

1121.2 Υλικά 

1121.2.1 Γενικά 
α. Το κούφωµα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

- Πλαίσιο (κάσσα) ονοµάζεται το σταθερό τµήµα του κουφώµατος, που στερεώνεται στα περιµετρικά δο-
µικά στοιχεία και υποδέχεται το φύλλο σε ειδικές υποδοχές (πατούρες). Στερεώνεται σταθερά στα πε-
ριµετρικά στοιχεία και στα δάπεδα µε ειδικά άγκιστρα, λάµες και λοιπά είδη στερεώσεως. Τα κενά µετα-
ξύ δοµικού στοιχείου και πλαισίου πληρούνται µε κατάλληλο υλικό (π.χ. διογκωµένη πολυουρεθάνη). Η 
στερέωση των πλαισίων επί των τοίχων ή των ελαφρών χωρισµάτων επιτυγχάνεται µε σιδηρές λάµες, 
συνδετήρες UPAT ή παρεµφερή υλικά. Στην περίπτωση που τα πλαίσια έχουν µεταβλητό πλάτος, 
µπορούν να τοποθετηθούν µετά την αποπεράτωση των χρωµατισµών, οπότε τοποθετείται ψευδόκασ-
σα για την αποπεράτωση των επιχρισµάτων. Τα πλαίσια φέρουν και τους µηχανισµούς, τα εξαρτήµατα 
στερέωσης και λειτουργίας των φύλλων του κουφώµατος. 

- Φύλλα είναι τα κινητά (ή ακίνητα) µέρη του κουφώµατος και µπορεί να είναι ανοιγόµενα, συρόµενα, α-
νασυρόµενα, σταθερά κτλ. 

β. Οι ψευδόκασσες των κουφωµάτων από αλουµίνιο θα είναι από γαλβανισµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πά-
χους 2 mm διατοµής ορθογωνικής ή Π. 

γ. Τα σιδηρά πλαίσια των κουφωµάτων σε εξωτερικούς χώρους θα είναι γαλβανισµένα, ώστε να αποφεύγεται 
η διάβρωση. 

δ. Για τους υαλοπίνακες ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Υαλουργικά» µε τις συµπληρώσεις του παρό-
ντος. 

ε. Όλα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση και στερέωση του 
παραθύρου θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα παρουσιάζουν επαρκή αντοχή. 

στ. Για τα είδη κιγκαλερίας και τα λοιπά εξαρτήµατα των κουφωµάτων (µεντεσέδες, ράουλα, στροφείς κτλ) ισχύ-
ουν τα αναγραφόµενα στο σχετικό άρθρο («Είδη Κιγκαλερίας»). 
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ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την καταλληλότητα του 
κουφώµατος για τη χρήση που προορίζεται και να διενεργήσει τις δοκιµές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία. Οι 
απαιτήσεις για όλα τα είδη κουφωµάτων, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής συνοψίζονται στα παρακάτω 
σηµεία.  

- υδατοστεγανότητα και ανεµοστεγανότητα, που εξασφαλίζονται µε τη χρήση ειδικών παρεµβυσµάτων 
για κάθε είδος κουφώµατος 

- ηχοµόνωση, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως µε τη χρήση των κατάλληλων υλικών που συνοδεύονται 
από αντίστοιχα πιστοποιητικά 

- θερµοµόνωση, η οποία συνήθως εξασφαλίζεται µε τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και την τοποθέτηση 
των κατάλληλων πολυεστερικών συνδετικών µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας της δια-
τοµής αλουµινίου 

- αντοχή στην ανεµοπίεση (εξετάζονται και οι υποπιέσεις ειδικά στα µεγάλα ανοίγµατα και στα υαλοπε-
τάσµατα), η οποία εξασφαλίζεται µε τον έλεγχο της µηχανικής στήριξης του πλαισίου και των φύλλων, 
τον έλεγχο της επάρκειας των διατοµών ων υαλοπινάκων και της στερέωσης στα φύλλα και τον έλεγχο 
της αντοχής των µηχανισµών λειτουργίας των πλαισίων και των φύλλων 

- ηλιοπροστασία 

- ασφάλεια 

- πυρασφάλεια. 

1121.2.2 Προδιαγραφές 
Τα σηµαντικότερα πρότυπα που ισχύουν για τα κουφώµατα και τα τµήµατα τους αναφέρονται στον πίνακα που 
ακολουθεί.  
Πίνακας 1121.2.2 Σηµαντικότερα Πρότυπα για τα Κουφώµατα 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12207 
2 Παράθυρα και Θύρες: Αεροπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1026 
3 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12208 
4 Παράθυρα και Θύρες: Υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1027 
5 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12210 
6 Παράθυρα και Θύρες: Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12211 
7 Θύρες: Ταξινόµηση απαιτήσεων µηχανικής αντοχής ΕΛΟΤ 1192 
8 Θύρες: Κλιµατικές επιδράσεις – Απαιτήσεις και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12219 
9 Εµβατική συσχέτιση – Μεγέθη συσχετισµού για πλαίσια θυρών – Εσωτερικά, 

εξωτερικά 
ΕΛΟΤ 637 

10 Θύρες: Έλεγχος αντοχής στη βίαιη κρούση ΕΛΟΤ ΕΝ 85 
11 Παράθυρα: Έλεγχος υδατοστεγανότητας υπό συνεχή υδατοπίεση ΕΛΟΤ ΕΝ 86 
12 Παράθυρα και Θύρες: Αντοχή στο συνεχές κλείσιµο και άνοιγµα ΕΛΟΤ ΕΝ 1191 
13 Εξώφυλλα και Περσίδες:Ορισµοί και Ορολογία  ΕΝ 12216 
14 Παράθυρα, θύρες, σκιάδια και περσίδες - Βαλλιστική αντίσταση - Απαιτήσεις και 

ταξινόµηση   
ΕΝ 1522 

15 Θερµική απόδοση παραθύρων, θυρών και εξώφυλλων - Υπολογισµός θερµικής 
µετάδοσης - Μέρος 1 : Απλοποιηµένη µέθοδος   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 10077 

16 Θερµική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισµός της θερµικής µετά-
δοσης µε τη µέθοδο θερµής πλάκας - Μέρος 1: Ολόκληρα παράθυρα και θύρες   

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12567 
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# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

17 Παράθυρα, θύρες, περσίδες, σκιάδια πετασµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης 
θυρόφυλλου σε κρούση µε µαλακό και βαρύ σώµα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 949 

18 Μέθοδος δοκιµής για θύρες - ∆οκιµή παραµόρφωσης του θυρόφυλλου ως προ 
το επίπεδό του   

ΕΛΟΤ ΕΝ 108 

19 Ανοιγόµενες και περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντίστασης σε κα-
τακόρυφο φορτίο   

ΕΛΟΤ ΕΝ 947 

20 Ανοιγόµενες ή περιστρεφόµενες θύρες - Προσδιορισµός της αντοχής σε στατική 
στρέψη   

ΕΛΟΤ ΕΝ 948 

21 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε συνθήκες µεταβολής υγρα-
σίας σε διαδοχικά οµοιόµορφα κλίµατα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1294 

22 Θυρόφυλλα - Ύψος, πλάτος, πάχος και τετραγωνικότητα - Κατηγορίες ανοχών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1529 
23 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Κατηγορίες ανοχών  ΕΛΟΤ ΕΝ 1530 
24 Θυρόφυλλα - Προσδιορισµός αντίστασης σε κτύπηµα σκληρού σώµατος   ΕΛΟΤ ΕΝ 950 
25 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µέτρησης ύψους, πλάτους, πάχους και ορθογωνικότητας 

  
ΕΛΟΤ ΕΝ 951 

26 Θυρόφυλλα - Γενική και τοπική επιπεδότητα - Μέθοδος µέτρησης  ΕΛΟΤ ΕΝ 952 
27 Θυρόφυλλα - Μέθοδος δοκιµής παραµόρφωσης λόγω στρέψης ΕΝ 129 
28 Θυρόφυλλα - Μέθοδος µεταβολής της ακαµψίας από επαναλαµβανόµενη στρέψη ΕΝ 130 
29 Εξώφυλλα, εξωτερικές και εσωτερικές περσίδες - Λανθασµένοι χειρισµοί - Μέθο-

δοι δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 12194 

30 Εξωτερικά σκιάδια και εξώφυλλα - Αντοχή σε ανεµοπίεση - µέθοδοι δοκιµών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1932 
31 Εξωτερικές περσίδες - Αντοχή σε φορτίο οφειλόµενο σε συσσώρευση νερού - 

Μέθοδος δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 1933 

32 Στεγανά εξώφυλλα - ∆οκιµή αεροπερατότητας   ΕΝ 12835 

1121.2.3 Αλουµίνια 
α. Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα των κατασκευών από προφίλ αλουµινίου του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεού-

ται να χρησιµοποιεί προϊόντα εταιρειών αλουµινίου, εγκεκριµένες και αναγνωρισµένες από την Υπηρεσία 
που έχουν πιστοποιητικά ποιότητας και αντίστοιχο ενδεικτικό σήµα, τόσο για τα προϊόντα διέλασης όσο και 
για τα προϊόντα ανοδίωσης. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα πιστοποιητικά στην Υπηρεσία πριν από οποιαδή-
ποτε παραγγελία προϊόντων αλουµινίου. Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τους διεθνείς Κανονισµούς που έχουν αναγνωριστεί και εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

β. Οι διατοµές αλουµινίου που χρησιµοποιούνται είναι κλειστές ανοδιωµένες, κατάλληλου κράµατος (6060, 
6063, 6082 κατά ASTM), από ολοκληρωµένο σύστηµα (σειρά) αναγνωρισµένου εργοστασίου παραγωγής. 
To συνηθέστερο κράµα που χρησιµοποιείται στην κατασκευή κουφωµάτων είναι το 6063 Τ5. Το πάχος της 
διατοµής δεν θα είναι σε κανένα σηµείο µικρότερο από 2,5 mm. Ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα: 
Πίνακας 1121.2.3: Πρότυπα Αλουµινίου 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένα προφίλ ακριβείας 
σε κράµατα ΕΝ AW - 6060 και EN AW – 6063, Ανοχές διαστά-
σεων και µορφής, Έλεγχος και Μεταφορά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12020 

2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Φύλλα, ταινίες και επίπεδες 
πλάκες 

ΕΛΟΤ ΕΝ 485 

3 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ράβδοι και σωλήνες ψυχρής 
όλκησης 

ΕΛΟΤ ΕΝ 754 
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# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

4 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: ∆ιελασµένοι ράβδοι/δοκοί, 
σωλήνες και προφίλ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 755 

5 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου: Ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 12258 
γ. Όλα τα κράµατα θα έχουν το ίδιο επιφανειακό τελείωµα και προέρχονται από τον ίδιο εγκεκριµένο προµη-

θευτή. Όλα τα ελατά τµήµατα θα έχουν το κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε 
τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι παραµορφώσεων στις τελι-
κές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα είναι επαρκές, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµ-
ψία των ράβδων που θα χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση. Οι µέσες τιµές των χαρακτηριστικών 
των διατοµών από αλουµίνιο θα είναι οι ακόλουθες: 

- φορτίο θραύσης (Φ.Θ): 180 MPa – 220 MPa 

- όριο ελαστικότητας: 140 MPa – 180 Mpa 

- επιµήκυνση ε:  4% - 6% 
δ. Η εξωτερική εµφάνιση της επιφάνειας των διατοµών αλουµινίου θα είναι λεία, χωρίς φυσαλίδες, αποφλοιώ-

σεις, ρωγµές, στίγµατα ή ίχνη διάβρωσης και χωρίς τοπικές ή ολικές µεταβολές του χρωµατισµού. 
ε. Τα ελάχιστα επιτρεπόµενα πάχη των διατοµών αλουµινίου εξαρτώνται από τη µορφή, τη λειτουργία και το 

άνοιγµα των κουφωµάτων.  
στ. Τα πλαίσια αλουµινίου αποτελούνται από τους ορθοστάτες, το ανώφλι και το κάτω τµήµα (κατωκάσσι) που 

φέρει και τους µηχανισµούς κυλίσεως αν πρόκειται περί συρόµενου ανοίγµατος. 

1121.2.4 Παρεµβύσµατα και Ταινίες  
α. Τα ελαστικά παρεµβύσµατα θα είναι από νεοπρέν ή παρεµφερές υλικό, κατασκευασµένα από αναγνωρι-

σµένο ειδικό κατασκευαστή και έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

- αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, σε µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και σε επαναλαµβανόµενες 
κάµψεις 

- εξαιρετική σταθερότητα στην ξήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη θερµότητα 
και ψύχος (από -40°C ως +100°C) 

- εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις αυξοµειώσεις λόγω συστολών - 
διαστολών και τις οριζόντιες µετακινήσεις των κρυστάλλων. 

β. Τα νεοπρέν στις άκρες τους (γωνίες) θα είναι κοµµένα κατά γωνίες 45° και κολληµένα µεταξύ τους και όχι 
στα κλιπ, ώστε να αποµακρύνονται εύκολα, εφόσον απαιτηθεί. 

γ. Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρέν και κατάλληλες για την ικανοποίηση 
όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν πρέπει να σκληραίνουν µε την πάροδο του χρόνου, αλλά αντιθέτως 
να διατηρούν την ελαστικότητά τους (ιδιαίτερα την ελαστικότητα σε συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες ερ-
γασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των υποδοχών των διατοµών του αλουµινίου, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται πλήρης επαφή, χωρίς µετακινήσεις. 

1121.2.5 Στόκοι, Μαστίχες 
α. Οι στόκοι και οι µαστίχες που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων είναι βιοµηχανο-

ποιηµένα προϊόντα σε ασφαλείς συσκευασίες µε συγκεκριµένες προδιαγραφές του εργοστασίου παραγω-
γής. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε επί τόπου ανάµιξη µε άλλα συστατικά (σκληρυντικά). 

β. Οι συνήθεις στόκοι µε βάση το λινέλαιο χρησιµοποιούνται σε ξύλινα και σιδηρά κουφώµατα. Οι στόκοι που 
χρησιµοποιούνται στα ξύλινα κουφώµατα, παρασκευάζονται µε λινέλαιο και ανθρακικό ασβέστιο, ενώ αυτοί 
που χρησιµοποιούνται στα σιδηρά κουφώµατα παρασκευάζονται µε λινέλαιο, ανθρακικό ασβέστιο, οξείδιο 
του σίδηρου και λευκό του τσίγκου. Απαγορεύεται η χρήση τους σε κουφώµατα αλουµινίου ή ανοξείδωτου 
χάλυβα. Η εφαρµογή του στόκου σε χρωµατισµένα ή ασταρωµένα, ξύλινα ή µεταλλικά κουφώµατα γίνεται µε 
σπάτουλα ή µε µαχαίρι, διατηρώντας την πρόσφυση του κατά τη λείανση. 

γ. Οι ασφαλτικές µαστίχες (στόκοι) χρησιµοποιούνται για τη στεγάνωση των µεταλλικών κάσσων υαλοστασίων 
µε τον υαλοπίνακα. 
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δ. Οι ελαιο-ρητινώδεις (πλαστικοί) στόκοι χρησιµοποιούνται για το στοκάρισµα των υαλοστασίων και όχι για 
την πλήρωση των αρµών. 

1121.2.6 Θυρόφυλλα, Περσίδες, Εξώφυλλα Παραθύρων 
α. Τα θυρόφυλλα θα πληρούν τους εξής βασικούς όρους: 

- απόλυτη προσαρµογή στις χρησιµοποιούµενες κάσες 

- συντελεστή πυρασφαλείας και ηχοµόνωσης ίδιο µε των εσωτερικών χωρισµάτων (για εσωτερικά θυ-
ρόφυλλα) 

- αεροστεγές κλείσιµο µε ειδικούς µηχανισµούς 

- αθόρυβη λειτουργία 

- θα δέχονται βαφή ή επικόλληση ταπετσαρίας ή φορµάικας. 
β. Τα υλικά ανάρτησης λειτουργίας και ασφάλισης των θυρών θα είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Η κα-

τασκευή των θυρόφυλλων θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
γ. Μεταξύ κασσών και θυρών τοποθετούνται µη αναφλέξιµα, αυτοδιογκούµενα παρεµβύσµατα κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να αποκλείουν τη δηµιουργία θορύβου κατά το κλείσιµο ή τη διέλευση αερίων και καπνών σε 
περίπτωση πυρκαγιάς. 

1121.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1121.3.1 Υποβολές 
α. ∆είγµατα 

- Υποβάλλονται 3 δείγµατα από κάθε απαιτούµενη διατοµή σε µήκος 600 mm. Στην περίπτωση που το 
χρώµα ή η υφή του τελειώµατος διαφέρει, θα υποβάλλονται 2 ή περισσότερα δείγµατα που θα περιέ-
χουν τα όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, όσον αφορά στο 
χρώµα και στην υφή τους. Η συµµόρφωση µε τις υπόλοιπες απαιτήσεις σύµφωνα µε την εγκριθείσα 
µελέτη εφαρµογής είναι απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει δείγµατα ενδεικτικά της τεχνικής της κατασκευής και της ποιότητας 
των επί µέρους τµηµάτων, των µεταλλικών εξαρτηµάτων και άλλων στοιχείων των συστηµάτων των 
κουφωµάτων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο µπορεί να απαιτή-
σει την κατασκευή ολοκλήρων κουφωµάτων όλων των κατηγοριών και τύπων. 

β. Κατασκευαστικά Σχέδια 

- Ο Ανάδοχος υποβάλει κατασκευαστικά σχέδια για όλα τα παράθυρα, πετάσµατα, θύρες και άλλα στοι-
χεία καθώς και για τα παρελκόµενα τους. Στα σχέδια αυτά περιλαµβάνονται όψεις τοίχων σε κλίµακα 
1:50, όψεις τυπικών στοιχείων σε κλίµακα 1:10 καθώς και τοµές σε φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από 
όλα τα τµήµατα παραθύρων, κουφωµάτων και συστηµάτων πετασµάτων και υαλοπινάκων, συµπερι-
λαµβανοµένων όλων των εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής επικάλυψης, συστη-
µάτων στερέωσης, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων αντικειµένων που δεν περιλαµβάνονται στα 
συνήθη δεδοµένα του κατασκευαστή. 

- Τα σχέδια θα δείχνουν επίσης τις ανοχές στερέωσης και την εφαρµογή των σφραγιστικών υλικών. Οι 
τύποι των κουφωµάτων ή των συστηµάτων χαρακτηρίζονται από ειδικούς κωδικούς αναγνώρισης, οι 
οποίοι θα φαίνονται στις κατόψεις, όψεις και τοµές της µελέτης. Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης πίνακες 
κουφωµάτων στους οποίους αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, όλα τα χαρακτη-
ριστικά τους (τρόπος λειτουργίας, σειρά διατοµών, είδος υαλοπινάκων, ταµπλάδων κτλ.) και ο αριθµός 
οµοίων τεµαχίων. 

γ. Υποβάλλονται επίσης οι σχετικοί κατασκευαστικοί υπολογισµοί (θέση, πάχος, διαστάσεις υαλοπετασµάτων) 
καθώς και επίσηµες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών, όπως απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις απαι-
τήσεις εκτέλεσης. 

δ. Υποβάλλονται 3 αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων και των συνήθων λεπτοµερειών των παραθύ-
ρων από αλουµίνιο που προτείνει ο κατασκευαστής, συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής 
τελειωµάτων, εξαρτηµάτων και άλλων επί µέρους τµηµάτων της εργασίας. 
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1121.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών εκτελούνται κατά τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους. 
β. Τα υλικά πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο, 

στους χώρους αποθήκευσης, µέχρι κάθε στοιχείο να τοποθετηθεί και να στερεωθεί στη θέση του. Κατά την 
αποθήκευση τα στοιχεία δεν πρέπει να παρουσιάζουν οποιαδήποτε παραµόρφωση. Σε αντίθετη περίπτωση 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει από το εργοτάξιο τα παραµορφωµένα στοιχεία. 

γ. Όλες οι εκτεθειµένες επιφάνειες προστατεύονται µε αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προ-
τού ξεκινήσουν από το εργοστάσιο κατασκευής. Οι ταινίες πρέπει να έχουν κατάλληλη συγκολλητική ικανό-
τητα, αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις τριβές και ελαστικότητα. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν τε-
λείως διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και κατασκευών. 

1121.3.3 Προετοιµασία 
α. Τα προφίλ των αλουµινίων πριν από την ενσωµάτωση τους στο κούφωµα θα υποβάλλονται στη διαδικασία 

της επιφανειακής επεξεργασίας, µε ανοδίωση ή µε ηλεκτροστατική βαφή. Η επεξεργασία γίνεται απαραιτή-
τως στο εργοστάσιο κατασκευής µε τα κατάλληλα µηχανήµατα και τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και επιµέ-
λεια. Η Υπηρεσία επιλέγει το ακριβές χρώµα των κουφωµάτων πριν από την κατασκευή (µε βάση το χρω-
µατολόγιο που θα έχει προσκοµίσει ο Ανάδοχος) και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της. 

β. Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της κατασκευής, µέχρι τη σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας. Οι διατοµές που χρησιµοποιούνται θα είναι αποδεδειγµένης ποιότητας µε πιστο-
ποιητικά ελέγχου, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη 
των εργασιών. Η χρήση διαφορετικών διατοµών ή η παρέκκλιση τους από τα κατασκευαστικά σχέδια κατά 
την κατασκευή δεν επιτρέπεται. Ενδεχόµενες τέτοιες κατασκευές αποµακρύνονται από το έργο. 

γ. Πριν από την ανέγερση των κουφωµάτων γίνεται επιβεβαίωση των διαστάσεων που φαίνονται στα κατα-
σκευαστικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις στο εργοτάξιο. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ο Ανάδοχος 
ενηµερώνει την Υπηρεσία άµεσα και ζητεί τις οδηγίες της. 

1121.3.4 Ηλεκτροστατική Βαφή 
α. Με την ηλεκτροστατική βαφή επικαλύπτεται η επιφάνεια του αλουµινίου µε στρώµα πολυεστερικής βαφής. Η 

κατάλληλη προεργασία της επιφάνειας, η σύσταση της πολυεστερικής βαφής και οι συνθήκες εφαρµογής 
εξασφαλίζουν την προστασία της επιφάνειας του αλουµινίου από τη διάβρωση. Ο κίνδυνος που ενέχει η µέ-
θοδος αυτή είναι η εµφάνιση αποκολλήσεων στην επιφάνεια του αλουµινίου, λόγω της διαφορετικής συµπε-
ριφοράς στις µηχανικές καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες της βαφής από το αλουµίνιο. Η πιστοποί-
ηση της ηλεκτροστατικής βαφής θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualicoat. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να παραγγέλνει αλουµίνια ηλεκτροστατικά βαµµένα χρώµατος κωδικοποιηµένου κατά RAL και συγκεκριµέ-
νης στιλπνότητας: 

- Κατηγορία 1 (µατ):  0-30 µονάδες µε ανοχή ± 5 µονάδες 

- Κατηγορία 2 (ηµιγυαλιστερό): 31-70 µονάδες µε ανοχή ± 7 µονάδες 

- Κατηγορία 3 (Γυαλιστερό): 71-100 µονάδες µε ανοχή ± 10 µονάδες 
β. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

- Προετοιµασία των διατοµών, η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο καθαρισµό τους και το βερνί-
κωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη ορατών) µε βερνίκι αλουµινίου, σε πάχος 6 µ για 
τη δηµιουργία κατάλληλου υποστρώµατος που θα διευκολύνει τη συγκόλληση της πούδρας µε την ε-
πιφάνεια αλουµινίου.  

- Χηµική οξείδωση, ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυεστερική πούδρα µε-
ταλλοξειδίου (που περιέχει σκληρυντικό), για τις εξωτερικές ή εσωτερικές επιφάνειες, φύσηµα, πολυµε-
ρισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 2000°C. 

γ. Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν απόλυτη οµοιοχρωµία, µε-
γάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και στον ασβέστη. Θα έχουν οµοιόµορφη εµφάνιση και 
θα ανταποκρίνονται θετικά στις απαραίτητες δοκιµές. 
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δ. Τα επιτρεπόµενα πάχη της επίστρωσης διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο ηλεκτροστατικής βαφής και κατη-
γοριοποιούνται κατά ΕΝ ISO 2360. 
Πίνακας 1121.3.4: Επιτρεπόµενα Πάχη Επίστρωσης Ηλεκτροστατικής Βαφής 

# Τρόπος βαφής 
Πάχος d 

[mµ] 
1 2 3 

1 ηλεκτροστατική πούδρα 60 ≤ d ≤120 
2 PVDF σε 2 επιστρώσεις(1) min d = 35 
3 PVDF µεταλλικό σε 3 επιστρώσεις(1) min d = 45 
4 πολυεστέρας µε σιλικόνη χωρίς Primer (περιεκτικότητας τουλάχιστον 20% σε 

ρητίνες σιλικόνης) (1) 
min d = 30 

5 άλλες βαφές θερµοξηραινόµενες(1) min d = 50 
6 βαφές µε 2 επιστρώσεις(1) min d = 50 
7 βαφές ηλεκτροφορήσεως min d = 25 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 
(1) Υγρές βαφές 

ε. Η σηµαντική επιφάνεια (το τµήµα της επιφάνειας που πρέπει να έχει προκαθορισµένες ιδιότητες) δεν θα έχει 
χαραγές που θα φτάνουν µέχρι το βασικό µέταλλο. Η βαµµένη επιφάνεια όταν εξετάζεται από γωνία 60° και 
απόσταση 3 m δεν πρέπει να εµφανίζει καµία σηµαντική ανωµαλία όπως: ραβδώσεις, φλύκταινες, «φλοιό 
πορτοκαλιού», εγκλείσεις ξένων ουσιών, κρατήρες, στίγµατα, εκδορές, µατ σηµεία, αµυχές και γενικά σφάλ-
µατα που µετριάζουν την εµφάνιση του αλουµινίου. Η επίστρωση πρέπει να παρουσιάζει οµοιόµορφο χρώ-
µα, καλή καλυπτική ικανότητα εξεταζόµενη από απόσταση 5 m για εξωτερικές επιφάνειες και 3 m για εσω-
τερικές επιφάνειες. Η ποιότητα της βαφής εξακριβώνεται επίσης από τις ακόλουθες δοκιµές για κάθε χαρα-
κτηριστικό. Τµήµα των δοκιµών θα γίνεται σε έτοιµα προϊόντα και οι υπόλοιπες στα δοκίµια που συνοδεύουν 
κάθε παραγγελία µεγαλύτερη των 2 t. 
Πίνακας 1121.3.4.2 : Έλεγχος Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής 

# Χαρακτηριστικό / Ιδιότητα Πρότυπο ∆οκιµής 
1 2 3 

1 Στιλπνότητα ΕΝ ISO 2813, DIN 67530 
2 Πάχος επίστρωσης  ΕΝ ISO 2360  
3 Πρόσφυση ΕΝ ISO 2409, DIN 53151 
4 Συµπεριφορά κατά την παραµόρφωση της 

επιφάνειας αλουµινίου 
ΕΝ ISO 1520, DIN 53156 

5 Αντοχή σε κρούση DIN 53156, ASTM D 2794 
6 Αντοχή σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον ΕΝ ISO 3231, DIN 50018 
7 Αντοχή στη διάβρωση  ΕΝ ISO 3569, DIN 50021 
8 Αντοχή στη γήρανση DIN 54004 
9 Χρώµα (κατά RAL) DIN 50939 

10 Σκληρότητα DIN 53153 
11 Ευκαµψία (∆οκιµή στρέψης) DIN 53152, ΕΝ ISO 1519, ASTM D522 

Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία» 

1121.3.5 Ανοδική Οξείδωση (Ανοδίωση) Αλουµινίου 
α. Με την ανοδίωση δηµιουργείται στην επιφάνεια του αλουµινίου διαφανές στρώµα οξειδίου (σκουριά), πολύ 

συνεκτικό και σκληρό που αποτελεί αντιδιαβρωτική προστασία για το µέταλλο. Η δοµή του φέρει πόρους, 
ώστε να επιτρέπει την ενσωµάτωση χρωστικών υλών. 
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β. Η ανοδίωση εκτελείται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12373 ή τους κανονισµούς EURAS-EWAA του 
Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ανοδιωτών ή κατά την Qualanod. Ο βαθµός ανοδίωσης θα είναι τουλάχιστον 20 
µm µε ανοχή ±2 µm (εκτός αν αφορά σε έργα σε παραθαλάσσιο ή υγρό περιβάλλον, οπότε το ελάχιστο πά-
χος είναι 25 µm). Η πιστοποίηση της ανοδίωσης θα γίνεται κατά τις προδιαγραφές της Qualanod. Το χρώµα 
ή η απόχρωση θα συµφωνούν µε την Τεχνική Περιγραφή ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η διαδικασία της ανοδίωσης αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

- Κοπή των διατοµών αλουµινίου στην κατάλληλη γωνία και σύνδεση τους µε κατάλληλο σύστηµα που 
να εξασφαλίζει ισχυρή σύνδεση µε όσο το δυνατό µικρότερο αρµό. 

- Βούρτσισµα των διατοµών αλουµινίου, ώστε να αφαιρεθούν εντελώς τα εξογκώµατα και στη συνέχεια 
στίλβωση µε µηχανικό λειαντήρα.  

- Ανοδίωση µε ηλεκτρόλυση. Η λεκάνη ηλεκτρόλυσης περιέχει διάλυµα 20% θειικού οξέος και 80% νε-
ρού. Η ηλεκτρόλυση για πάχος ανοδίωσης 20 µm -22 µm δεν διαρκεί λιγότερο από ώρα. 

- Ο χρωµατισµός γίνεται µε την εναπόθεση χρωστικών υλών στους πόρους του ανοδικού επιστρώµατος 
(ηλεκτρολυτικός χρωµατισµός). 

- Ακολουθεί σφράγισµα του αλουµινίου µε υδροθερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία τουλάχιστον 95°C 
και χρόνο ίσο µε το χρόνο της ανοδίωσης ή 2 min για κάθε µικρό (µm) ανοδίωσης. Το σφράγισµα ελατ-
τώνει σηµαντικά τους πόρους και την απορροφητικότητα του ανοδικού επιστρώµατος, αυξάνοντας 
συγχρόνως τη χηµική του αντίσταση και αποτελεί τη σηµαντικότερη κατεργασία που ακολουθεί την α-
νοδίωση µε καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του αλουµινίου. Μπορεί να γίνει και κρύο σφράγισµα 
µε την εµβάπτιση σε νερό µε άλατα φθοριούχου νικελίου θερµοκρασίας 25°C - 30°C, κάτω από αυστη-
ρά ελεγχόµενες συνθήκες συγκεντρώσεων συστατικών, Ph, θερµοκρασίας κτλ. Η ολοκλήρωση του 
σφραγίσµατος σε αυτήν την περίπτωση επιτυγχάνεται µε την παραµονή των τεµαχίων σε διάλυµα θειι-
κού νικελίου 60°C για χρόνο 0,8 min – 1,2 min για κάθε µικρό (µm) ανοδίωσης. 

δ. Η ποιότητα της ανοδίωσης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: 

- το κράµα αλουµινίου που πρέπει να είναι κατάλληλο να υποστεί ανοδίωση. 

- ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ανοδίωσης, το οποίο εξαρτάται από τη χρήση του αλουµινίου: 
Πίνακας 1121.3.5.1 : Ελάχιστο Επιτρεπόµενο Πάχος Ανοδίωσης 

# Χρήση Αλουµινίου 
Ελάχιστο Πάχος 

[mµ] 
1 2 3 

1 Ελάχιστη ανοδική προστασία (εσωτερικοί χώροι) 15 
2 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους 20 
3 Χρήση σε εξωτερικούς χώρους σε ισχυρά διαβρωτικό περι-

βάλλον (θαλάσσιο, βιοµηχανικό κτλ) 
25 

- σφράγισµα ανοδικού επιστρώµατος 

- καλή εξωτερική εµφάνιση της ανοδιωµένης επιφάνειας (λεία, οµοιόχρωµη κτλ) 
ε. Η κωδικοποίηση των αποχρώσεων του ανοδιωµένου αλουµινίου, κατά τις οποίες πρέπει ο Ανάδοχος να 

παραγγέλνει τα τεµάχια αλουµινίου είναι η ακόλουθη: 
Πίνακας 1121.3.5.2 : Αποχρώσεις Ανοδίωσης 

# Εµφάνιση Κωδικός EURAS Ελληνικός Κωδικός  
1 2  3 

1 άχρωµο C-0 φυσικό 
2 µπρονζέ C-31 2001 
3 ανοιχτό καφέ C-32 2003 
4 καφέ C-33 2005 
5 σκούρο καφέ C-34 2007 
6 µαύρο C-35 2009 
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1121.3.6 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Η κατασκευή των κουφωµάτων ακολουθεί τα σχέδια και τον πίνακα κουφωµάτων της µελέτης, σε ότι αφορά 

τη διάταξη, τις γενικές διαστάσεις, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόµενα, συρόµενα, σταθερά κτλ) κα-
θώς επίσης και το πάχος του υλικού σε οποιοδήποτε σηµείο των διαφόρων διατοµών. 

β. Ο κωδικός αναγνώρισης κάθε κουφώµατος που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αναγράφεται στα σχέ-
δια δίνει πληροφορίες για τον τύπο και τις γενικές διαστάσεις του κουφώµατος. Το κούφωµα θα φέρει τον 
κωδικό αυτό και κατά την κατασκευή και ενσωµάτωση του στο κτίριο. Ο κωδικός αναγνώρισης θα αναγρά-
φεται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχεται µετά την τοποθέτηση του κουφώµατος, όχι όµως σε επι-
φάνεια που θα είναι ορατή στην τελική κατασκευή. 

γ. Ο τρόπος στερέωσης των κουφωµάτων θα συµµορφώνεται µε τα κατασκευαστικά σχέδια ή τις οδηγίες των 
εργοστασίων παραγωγής των υλικών. Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητούνται σχετικές οδηγίες από την Υπη-
ρεσία. Ο αριθµός των πακτώσεων εξαρτάται από τις διαστάσεις του κουφώµατος, από τον τρόπο λειτουργί-
ας του, από τα υλικά από τα οποία αποτελείται το πλαίσιο, από το άνοιγµα και τον τρόπο στερέωσης του. 
Όλες οι συνδέσεις επιτυγχάνονται µε τα αντίστοιχα ειδικά τεµάχια και ισχυρή εποξειδική κόλλα δύο συστατι-
κών, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραµόρφωτο και η στεγανότητα των πλαισίων. Τα κινούµενα τµήµατα δια-
τοµών αλουµινίου δεν εφάπτονται απ’ ευθείας µεταξύ τους, αλλά πάντοτε µέσω ειδικών παρεµβυσµάτων. 

δ. Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων και των µηχανισµών κλεισίµατος θα ακολουθεί τα αναγραφόµενα στο άρ-
θρο «Είδη Κιγκαλερίας» και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. 

ε. Το συστήµατα παραθύρων κατασκευάζονται και τοποθετούνται στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανο-
χές (αέρας διαστάσεων) και όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής στις συνδέσεις, ώστε να παρέχεται η ε-
λευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών συστολοδιαστολών (λόγω καιρικών συνθηκών, εποχιακών και ηµε-
ρήσιων µεταβολών των θερµοκρασιών) χωρίς να προκαλούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών κτλ. Ο 
σχεδιασµός θα προβλέπει και θα συντελεί στην εξάλειψη κάθε θορύβου που µπορεί να προέλθει όχι µόνο 
από θερµικές συστολοδιαστολές των µεταλλικών µερών αλλά και από την κάµψη λόγω ανεµοπιέσεων. 

στ. Η κατασκευή όλων των συστηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών των απλών και υπό γωνία αρµών, η συ-
γκόλληση και η στερέωση θα είναι γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς, έτσι ώστε να έχουν επαρκείς αντοχές 
και να εξασφαλίζουν την εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. Κάθε στοιχείο θα σχεδιάζεται ώστε 
οι συµπυκνώσεις των υδρατµών να συλλέγονται και να αποµακρύνονται ικανοποιητικά. 

ζ. Όλες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, πρέπει να είναι απρόσβλη-
τες από φωτιά, να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της µελέτης. 

η. Ο Ανάδοχος δύναται και την κρίση του να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή των κουφωµάτων αλουµινίου 
υπεργολάβο, αφού προηγουµένως υποβάλλει στην Υπηρεσία φάκελο εµπειρίας του σε παρόµοια έργα. Η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει τον προτεινόµενο υπεργολάβο. Στην περίπτωση αυτή 
ο Ανάδοχος οφείλει εντός 10 εργασίµων ηµερών να υποβάλλει νέα πρόταση. 

1121.3.7 Ανοχές 
α. Κατά το σχεδιασµό των συστηµάτων παραθύρων και υαλοπινάκων καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και 

στερεώσεων, λαµβάνονται υπόψη οι ανοχές και τα βέλη κάµψης της φέρουσας κατασκευής. 
β. Όλες οι ανοχές των διαστάσεων των κουφωµάτων σχετικά µε το κτίριο θα αναφέρονται ευκρινώς στα κατα-

σκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση θα λαµβάνονται οι εξής τιµές: 

- διαστάσεις κουφωµάτων, ολικές ή µερικές: 0,5% 

- ανοµοιοµορφία διατοµών:      1% 

- µέγιστη απόκλιση κουφώµατος: 1/175 του ανοίγµατος 
γ. Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευδοκασσών θα έχουν το απαιτούµενο πλάτος για την τοποθέτηση στεγα-

νωτικών κορδονέτων, ενώ οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων που καλύπτονται µε αρµοκάλυ-
πτρα θα έχουν πλάτος µέχρι 1,5 mm. 

δ. ∆εν επιτρέπεται απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσσες και πλαίσια, ενώ η µέγιστη επιτρεπόµενη διαφορά των 
διαγωνίων των κινητών πλαισίων είναι 1 mm (παραγώνιασµα). 

ε. Τα κουφώµατα θα είναι επίπεδα, ώστε να µη δηµιουργείται βέλος σε πήχη που τοποθετείται σε οποιαδήπο-
τε θέση. 
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στ. Κανένα στοιχείο του κουφώµατος δεν θα υφίσταται µόνιµη παραµόρφωση ή άλλη ζηµιά, µε βέλη κάµψης 
µεγαλύτερα από L/300 και µέγιστο βέλος 8 mm. 

1121.3.8 Ψευδόκασσες 
α. Η στερέωση των ψευδοκασσών στα δοµικά στοιχεία θα γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την απόλυτη 

ενσωµάτωση τους σε αυτά. Χρησιµοποιούνται συνήθως ελάσµατα 40 mm x 5 mm και τσιµεντοκονίαµα ή 
κοχλίες UPAT ή HILTI. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης σιδηρών τµηµάτων τζινετιών, βιδών κτλ, αυτά θα 
πρέπει να είναι επικαδµιωµένα ή τουλάχιστον επιψευδαργυρωµένα. Η στερέωση των προφίλ αλουµινίου 
στις ψευδόκασσες θα γίνει µε ανοξείδωτους χρωµονικελιούχους κοχλίες. 

β. Τα σηµεία ηλεκτροκόλλησης θα καθαρίζονται και θα προστατεύονται µετά την ηλεκτροκόλληση µε δύο 
στρώµατα αντισκωριακού ή µε ψυχρό γαλβάνισµα, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η εξωτερική επιφάνεια της ψευδόκασσας βάφεται σε δύο στρώσεις (η µία στο σιδηρουργείο και η άλλη στο 
εργοτάξιο) µε έτοιµο αντισκωριακό χρώµα µε βάση το χρωµικό ψευδάργυρο. Τέλος πριν από τη συναρµο-
λόγηση η ψευδόκασσα βάφεται µε 2 στρώσεις χρώµατος αλκαλικής βάσεως. Επιτρέπεται η χρήση ψευδό-
κασσων αλουµινίου, εφ’ όσον προσαρµόζονται στις χρησιµοποιούµενες κάσσες. 

1121.3.9 Υαλοπίνακες 
α. Οι διπλοί υαλοπίνακες τοποθετούνται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη για θερµοµόνωση και ηχοµόνω-

ση και µε το άρθρο «Υαλουργικά» του παρόντος. Η τοποθέτηση υαλοπινάκων γενικά γίνεται µε την βοήθεια 
κλιπς αλουµινίου και νεοπρενίου (όχι PVC) κατάλληλων για τις διατοµές των κουφωµάτων του έργου και τέ-
τοιας µορφής, ώστε η εφαρµοζόµενη πίεση επί του υαλοπίνακα να µην είναι µικρότερη των 0,3 MPa και να 
αποκλείεται το παρατηρούµενο «κρέµασµα» των νεοπρενίων. 

β. Η τοποθέτηση και το πάχος των υαλοπινάκων εξαρτώνται από τις πιέσεις και τις ταχύτητες ανέµου που επι-
κρατούν στη περιοχή κατά το DIN 1055 – 4 (φορτία ανέµου).  

γ. Τα κουφώµατα κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε η τοποθέτηση των υαλοπινάκων – ειδικά των µεγά-
λων διαστάσεων – να αφήνει το απαιτούµενο διάκενο (τζόγο), ώστε να αποφεύγεται η θραύση των υαλοπι-
νάκων λόγω δυσµενών και καιρικών συνθηκών. 

1121.3.10 Ποδιές Παραθύρων 
α. Μεγάλη σηµασία έχει η διαµόρφωση της ποδιάς του παραθύρου, που πρέπει να έχει το κατάλληλο σχήµα 

και µέγεθος καθώς και τη σωστή κλίση ώστε να αποµακρύνει τα νερά της βροχής από το κάτω µέρος του 
κουφώµατος. Θα φέρει νεροσταλλάκτη στο κάτω µέρος της. 

β. Αν η ποδιά προεξέχει εκατέρωθεν του κουφώµατος, η συναρµογή µε τον τοίχο πρέπει να κατασκευάζεται µε 
ενισχυµένο τσιµεντοκονίαµα ή µε ειδικά τεµάχια πλίνθων. 

γ. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η ποδιά να προεξέχει επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά από τον 
τοίχο, ώστε να µην προκαλείται κίνδυνος αποκόλλησης, ειδικά αν ο τοίχος είναι εκτεθειµένος σε ισχυρούς 
ανέµους. Οι διαστάσεις που ενδείκνυνται είναι πλάτος 15 cm – 20 cm µε προεξοχή 3,5 cm – 4 cm. 

δ. Αν πρόκειται περί διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο, τότε στην περίπτωση που η ποδιά καλύπτει µόνο τον εξω-
τερικό τοίχο διαµορφώνεται κανάλι απορροής νερού στο κάτω µέρος του πλαισίου ακριβώς πάνω από το 
διάκενο. Στην περίπτωση που η ποδιά µπορεί να καταλάβει και το πλάτος του διάκενου, ενσωµατώνεται 
στεγανωτικός µανδύας κατά µήκος της συναρµογής. 

ε. Στην περίπτωση που η ποδιά ενσωµατώνεται στο πλαίσιο του παραθύρου και η συναρµογή µεταξύ ποδιάς 
και παραθύρου παραλείπεται, το πλαίσιο στερεώνεται απευθείας στον τοίχο µε την παρεµβολή στεγανωτι-
κής µεµβράνης. 

1121.3.11 Αρµοί 
α. Οι αρµοί των παραθύρων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα µε τη θέση τους και αντιµετωπίζονται 

ανάλογα: 

- µεταξύ κάσσας και οικοδοµικού ανοίγµατος 

- µεταξύ κάσσας και φύλλων  

- µεταξύ υαλοπινάκων ή αδιαφανών στοιχείων πλήρωσης και σκελετού φύλλου 
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- µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της κάσσας ή των φύλλων. 
β. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου δεν χρησιµοποιείται πρόσθετο σφράγισµα. Οι διατοµές θα εφαρµόζουν από-

λυτα µεταξύ τους σε κάθε εµφανή ένωση. Κατ’ εξαίρεση, σε σηµεία που δεν διακρίνονται, επιτρέπεται η 
χρήση σιλικόνης. Η χρήση σιλικόνης ή ελαστικού αυτοκόλλητου παρεµβύσµατος είναι απαραίτητη στην έ-
νωση του οδηγού κύλισης µε τον ορθοστάτη (µπόι) της κάσσας, στην περίπτωση συρόµενων κουφωµάτων. 

γ. Μεταξύ κασσών και σκελετού φύλλων ή µεταξύ σκελετών των κινητών φύλλων τοποθετούνται: 

- Για τα ανοιγόµενα κουφώµατα: ελαστικά παρεµβύσµατα ποιότητας θαλάσσης από νεοπρέν ή αιθυλέ-
νιο, προπυλένιο και τερπολυµέριο (Ε.Π.Τ.) ή αιθυλένιο, προπυλένιο και διένιο µονοµερές (Α.Π.∆.Μ.) 
που αντέχουν σε θερµοκρασίες από -40°C ως +100°C. Τα παρεµβύσµατα τοποθετούνται απαραίτητα 
στο κινούµενο τµήµα των κουφωµάτων. 

- Για τα συρόµενα κουφώµατα: ψήκτρες (βουρτσάκια) πολυπροπυλενίου µε δυνατότητα παραµόρφωσης 
µέχρι 25% που τοποθετούνται στα κινητά ή σταθερά τµήµατα του κουφώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης των ψηκτρών όταν φθείρονται. 

δ. Στους αρµούς µεταξύ κασσών και σκελετών φύλλων τοποθετείται ειδικό εξάρτηµα που εµποδίζει την εισχώ-
ρηση βροχής και αέρα, το οποίο είναι ένα µικρό µεταλλικό έλασµα που προσαρµόζεται στο φύλλο ή απλά 
µια κατάλληλη νεύρωση της διατοµής του φύλλου. Πρέπει επίσης να υπάρχει µεταξύ φύλλου και πλαισίου 
διάκενο, που επιβραδύνει την ταχύτητα του αέρα, συγκεντρώνει το νερό που εισχωρεί µεταξύ φύλλου και 
πλαισίου, το οδηγεί σε λεπτά κεκλιµένα κανάλια απορροής στο κάτω µέρος του πλαισίου, τα οποία το διώ-
χνουν προς το εξωτερικό του κουφώµατος. Τα σηµεία στα οποία εφάπτονται το πλαίσιο και το φύλλο θα 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο σε ολόκληρο το κούφωµα. Το στεγανωτικό υλικό τοποθετείται συνήθως στο 
εσωτερικό άκρο του διάκενου και πρέπει να είναι ανθεκτικό στις συνεχείς καταπονήσεις και να µπορεί να α-
ντικατασταθεί όταν χάσει την ελαστικότητα του. 

ε. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και µαρµάρου ή σοβά ή άλλου οικοδοµικού στοιχείου ο αρµός πληρούται µε 
πολυουρεθάνη ενός ή δύο συστατικών.  

στ. Μεταξύ διατοµών αλουµινίου και υαλοπινάκων η πλήρωση του αρµού γίνεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα. 
ζ. Για τα συρόµενα κουφώµατα ενδείκνυται η τοποθέτηση µηχανισµού GU που επιτρέπει να ανασηκώνεται 

ελαφρά το κινητό φύλλο, αλλά στο τέλος της διαδροµή να κατεβαίνει µε χειρολαβή ή µοχλό και να εµποδίζει 
τη διείσδυση νερού, αέρα, σκόνης κτλ. 

1121.3.12  Τοποθέτηση και Λειτουργία 
α. Επί των διαµορφωµένων ανοιγµάτων τοποθετείται η ψευδόκασσα και επ΄ αυτής στερεώνεται η κάσσα του 

κουφώµατος. Η µεταξύ τους στερέωση γίνεται µε κοχλίες µη ορατούς. Οι συνήθεις σιδηρές κάσσες στερεώ-
νονται είτε µε ηλεκτροκόλληση, αν το βάρος των θυρόφυλλων είναι 30 kg – 45 kg ή βιδώνονται όταν τα θυ-
ρόφυλλα έχουν µεγαλύτερο βάρος και τοποθετούνται χωρίς ψευδόκασσες. 

β. Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για την τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων στις υποδοχές των κασσών. 
γ. Συρόµενα Υαλοστάσια 

- ρυθµίζεται η επιπεδότητα των οριζόντιων στοιχείων της κάσσας προκειµένου να τοποθετηθεί σωστά το 
σύστηµα κύλισης 

- η διαδροµή κάθε φύλλου είναι ανεξάρτητη του άλλου και καλύπτει όλο το µήκος 

- τα συρόµενα φύλλα τοποθετούνται συρταρωτά σε κατάλληλη φάση της συναρµολόγησης των διατο-
µών του υαλοστασίου. 

δ. Επειδή υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού στο εσωτερικό του κτιρίου λαµβάνονται µέτρα, ώστε το νερό να 
οδηγείται στο εξωτερικό µε κατάλληλο «νεροχύτη» σύµφωνα µε τα σχέδια και κατά τις εντολές και την έγκρι-
ση της Υπηρεσίας. 

1121.3.13 Συντήρηση και Προστασία  

1121.3.13.1 Γενικά  
α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία όλες οι κατασκευές κουφω-

µάτων συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων δεν απαιτούν συντήρηση. Κατά την περίοδο 
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αυτή τα εξαρτήµατα πρέπει να διατηρούν τις ιδιότητες τους (µηχανική αντοχή, φυσική και χηµική σταθερότη-
τα) χωρίς την ανάγκη συντήρησης. 

β. Πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία πλήρες Εγχειρίδιο Συ-
ντηρήσεως για χρήση του Κυρίου του Έργου. Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως περιλαµβάνει υποδείξεις για τη 
συντήρηση όλων των τµηµάτων των κουφωµάτων και των πετασµάτων υαλοστασίων τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά, των σφραγιστικών υλικών, για τη λίπανση των µεντεσέδων και των άλλων µηχανισµών κα-
θώς και για τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης. 

γ. Τα εξαρτήµατα, οι µηχανισµοί και ο εξοπλισµός των κουφωµάτων πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον 
τρόπο, ώστε να είναι ευχερής η συντήρηση τους από το εσωτερικό, χωρίς να προκαλείται ενόχληση στους 
χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα. 

δ. Οι θύρες, τα παράθυρα και οι λοιπές κατασκευές θα προστατεύονται µέχρι την παράδοση στον Κύριο του 
Έργου, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα «κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής» και θα 
αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα. Ο Ανάδοχος παραδίδει τα κλειδιά στην Υπηρεσία µαζί µε ένα ε-
γκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σήµανσης και αναγνώρισης των κλειδιών. 

1121.3.13.2 Κουφώµατα Αλουµινίου  
α. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα, ώστε τα κουφώµατα από αλουµίνιο να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα υλικά 

που είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορές στην εµφάνιση και στην αντοχή τους (µόλυβδος, ασβέστης κτλ.). 
Η επαφή αλουµινίου  - χάλυβα αποφεύγεται, γιατί το αλουµίνιο διαβρώνεται επικίνδυνα (σε υγρούς χώρους 
ή παραθαλάσσιο περιβάλλον). Επιβάλλεται η αποµόνωση των δύο µετάλλων µε την παρεµβολή κατάλλη-
λου υλικού (πίσσα, ξύλο, πλαστικό κτλ). Οµοίως πρέπει να αποφεύγεται η επαφή αλουµινίου – χαλκού και 
αλουµινίου – µολύβδου. 

β. Οι εξωτερικές επιφάνειες των στοιχείων αλουµινίου επικαλύπτονται µε κατάλληλο υλικό για την προστασία 
του αλουµινίου από κονιάµατα, χρώµατα και οτιδήποτε άλλο. Η προστατευτική αυτή επικάλυψη θα αφαιρεί-
ται από τον Ανάδοχο µετά το τέλος όλων αυτών των εργασιών στο χώρο του κτιρίου. 

1121.3.14  Επιδιορθώσεις, Ρυθµίσεις, Καθαρισµός 
α. Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές καθώς και κατασκευές που έχουν υποστεί παρα-

µόρφωση, θα αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. 
β. Επιδιορθώσεις πρέπει να γίνονται σε τυχόν ελαττωµατικές ευθυγραµµίσεις εκτεθειµένων διακοσµητικών ή 

ενισχυτικών διατοµών. Οι θύρες και τα εξαρτήµατα ρυθµίζονται για οµαλή περιστροφή και λειτουργία.  
γ. Τυχόν ακάθαρτες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά την εγκατάσταση θα καθαρίζονται µε δαπάνες 

του Αναδόχου. Στις ακόλουθες περιπτώσεις θα αφαιρούνται και θα αντικαθιστώνται οι εξής κατασκευές: 

- λερωµένες σε βαθµό που δεν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά 

- όσες έχουν υποστεί βλάβες. 

1121.4 Έλεγχοι  

1121.4.1 Γενικά  
α. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση της Υπηρεσίας για επιθεώρηση των εργα-

σιών στους χώρους κατασκευής των κουφωµάτων. 
β. Τα κουφώµατα κρίνονται απορριπτέα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- όταν η κατασκευή τους δεν ακολουθεί τις προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά σχέδια ή / και τις οδηγί-
ες της Υπηρεσίας 

- όταν δεν φέρoυν τα εξαρτήµατα που προδιαγράφονται ή υποδεικνύονται από την κατασκευάστρια ε-
ταιρία 

- όταν η λειτουργία τους δεν είναι οµαλή, αθόρυβη και απαλλαγµένη από κάθε άλλο ελάττωµα 

- όταν δεν έχουν την απαραίτητη επιπεδότητα, κατακορυφότητα και τα σωστά τελειώµατα 

- όταν οι υαλοπίνακες δεν είναι σωστά στερεωµένοι στα υαλοστάσια και δεν έχουν τοποθετηθεί τα κα-
τάλληλα παρεµβύσµατα 
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- όταν δεν πληρούν τις απαιτήσεις υδατοστεγανότητας, ηχοµόνωσης κτλ. 
γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει ή να αποκαταστήσει το κούφωµα στην περίπτωση που αυτό 

κριθεί απορριπτέο µε τη χρήση νέων υλικών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, χωρίς την απαίτηση επιπλέον απο-
ζηµίωσης. 

1121.4.2 Κουφώµατα Αλουµινίου 
Εκτός από τους προαναφερθέντες γενικούς ελέγχους, όσον αφορά στα κουφώµατα από αλουµίνιο, ελέγχονται τα 
ακόλουθα: 
α. Αν ο Ανάδοχος έχει χρησιµοποιήσει τη σωστή διατοµή αλουµινίου (που απεικονίζεται στα κατασκευαστικά 

σχέδια). 
β. Αν η ηλεκτροστατική βαφή ή η ανοδίωση έχει τον προδιαγεγραµµένο χρωµατισµό και πάχος. 
γ. Αν οι συναρµογές 45° µε τα ειδικά θερµοµονωτικά τεµάχια στις γωνίες είναι σωστές. 
δ. Αν τα ελαστικά παρεµβύσµατα που εξασφαλίζουν την απορροή των οµβρίων προς τα έξω έχουν τοποθετη-

θεί σωστά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας και αν έχουν διαµορφωθεί «οπές νερο-
χύτη» στα κατωκάσσια. Οι θέσεις αυτές θα µονωθούν µε θειόκολλα ή ειδικού τύπου σιλικόνη. 

ε. Αν για την ανάρτηση των περιστρεφόµενων φύλλων έχουν χρησιµοποιηθεί τα κατάλληλα εξαρτήµατα (προ-
διαγραφών της κατασκευάστριας εταιρίας) για την αποφυγή των κρεµασµάτων των φύλλων. 

στ. Αν µεταξύ των συρόµενων φύλλων και περιµετρικών κάσσων του αλουµινίου έχει τοποθετηθεί επαρκής α-
ριθµός κατάλληλων ψηκτρών, που στερεώνονται στα άκρα τους µε σιλικόνη, ώστε να αποφεύγεται η κύλιση 
κατά την µετακίνηση των φύλλων. 

ζ. Αν τα συστήµατα κυλίσεως των συρτών φύλλων αλουµινίου (διπλά µε ρυθµιζόµενα και αυτολιπαινόµενα 
ρουλεµάν) επικαλύπτονται από κατάλληλο πλαστικό που εξασφαλίζει τα αλουµίνια από τις τριβές και το θό-
ρυβο της κύλισης. 

1121.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή κουφωµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών στερέωσης, 
µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντή-
ρηση των εργασιών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωµάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις ο-
δηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης  

- η προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση θυρόφυλλων, εξώφυλλων, τµηµάτων κασσών, πλαισίων, 
ψευδόκασσων, υαλοπινάκων κτλ 

- η προµήθεια και τοποθέτηση των υλικών στερέωσης, συγκολλητικών ουσιών, σιλικόνης, παρεµβυσµά-
των, άλλων υλικών πλήρωσης αρµών, τα βοηθητικά υλικά τοποθέτησης υαλοπινάκων κτλ 

- η κοπή και επεξεργασία των διατοµών των κασσών, ψευδόκασσων κτλ 
γ. Η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγ-

χων και δοκιµών. 
δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 

και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 
ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Τα είδη κιγκαλερίας, τα εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί (αντίβαρα, τροχαλίες, µηχανισµοί κλεισίµατος, σύρτες, 

ειδικές χειρολαβές, στροφείς, κλειδιά ή φωτοκύτταρα, ηλεκτρικές κλειδαριές κτλ) δεν περιλαµβάνονται στις 
δαπάνες των κουφωµάτων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Τιµολόγιο. 
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ζ. Ειδικά στην περίπτωση που το υαλοστάσιο τοποθετείται σε ανεπίχριστη επιφάνεια σκυροδέµατος, στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται και η δαπάνη της ειδικής µαστίχης για τη στεγάνωση του αρµού και η προµήθεια 
και τοποθέτηση αρµοκάλυπτρου από αλουµίνιο. 

η. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 
έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1121.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²)  πλή-

ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται 
σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.Η επιφάνεια επιµέτρησης ορίζεται από το ακρότατο 
περίγραµµα της κάσσας. Για τα καµπύλα κουφώµατα, η επιφάνεια του κουφώµατος ορίζεται από το ελάχι-
στο ορθογώνιο που περιγράφεται στο τετράξυλο του κουφώµατος. 

β. Για τα κουφώµατα µε επιφάνεια µικρότερη από 1 m2, γίνεται προσαύξηση της επιφάνειας τους. Η συνολική 
επιφάνεια που προκύπτει αποτελεί την «πληρωτέα» επιφάνεια του κουφώµατος και ορίζεται ως η επιφάνεια 
του ακρότατου περιγράµµατος του τετράξυλου προσαυξηµένη κατά 100%, µε µέγιστη τιµή 1 m2.  

γ. Ειδικά για τις εξωστόθυρες και τις λοιπές θύρες, ως κάτω γραµµή του τετράξυλου ορίζεται αυτή της χαµηλό-
τερης στάθµης του θυρόφυλλου. 

δ. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς, εκτός αν ορίζεται σε αυτό διαφορετικά (βλ. και παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες»). 

ε. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες κουφωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1122. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1122.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ξύλινων κουφωµάτων 

(θυρών και παραθύρων), καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµι-
κού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµ-
βατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Ως προς τα γενικά κριτήρια επιλογής των κουφωµάτων, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα 
Αλουµινίου». 

1122.2 Υλικά 

1122.2.1 Ξυλεία 
α. Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, πρέπει να είναι απόλυτα ξηρή, 

είτε φυσικά είτε τεχνητά. ∆εν θα παρουσιάζει ρόζους, ρωγµές, στρεβλώσεις, ανώµαλους ή αραιούς δακτυλί-
ους, έντονες χρωµατικές διαφορές ή άλλα ελαττώµατα. Για εσωτερικά ξύλινα στοιχεία που δεν έρχονται σε 
επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. εντοιχισµένα ξύλινα στοιχεία, επενδύσεις τοίχων και εσωτερικές ε-
πικαλύψεις οροφών, εσωτερικές θύρες) η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 
6% - 10% ενώ για εξωτερικά ξύλινα στοιχεία σε συνεχή επαφή µε τον αέρα µεταξύ 10% - 15% σε σχέση µε 
το άνυδρο βάρος, εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από το εργοστάσιο παραγωγής των ξύλινων τε-
µαχίων. Η Υπηρεσία δικαιούται να διεξάγει έλεγχο της περιεκτικότητας των ξύλων σε υγρασία. 

β. Η ποιότητα της ξυλείας και των παραγώγων προϊόντων της ελέγχεται µε βάση τα πιστοποιητικά ποιότητας 
που προσκοµίζει ο Ανάδοχος και πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του άρθρου «∆οµική Ξυλεία» του παρό-
ντος. Ειδικά για την ξυλεία που χρησιµοποιείται για κουφώµατα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 942.  
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γ. Τα υπόλοιπα πρότυπα που ισχύουν για την ξυλεία κουφωµάτων είναι τα ακόλουθα: 
Πίνακας 1122.2.1: Ξυλεία Κουφωµάτων 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ξύλινα προφίλ για παράθυρα και συρόµενα παράθυρα: ∆ια-
στάσεις, Ποιοτικές Απαιτήσεις, Βασικές αρχές 

DIN 68121 

2 Επίπεδες θύρες (χωρίς ταµπλάδες κτλ) – Ορισµοί, προτιµώµε-
νες διαστάσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών θυρών 

DΙΝ 68706 - 1 

3 ∆ιατοµές από ξυλεία κωνοφόρων DIN 4071-1, 4072, 4073 - 1 

1122.2.2 Συνδετικά Υλικά, Κόλλες 
α. Όλες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κτλ.) πρέπει να είναι της καλύτερης 

ποιότητας και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Πρέπει επίσης να πληρούν τις προδιαγραφές και τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των κουφωµάτων. 

β Τα είδη κόλλας που θα χρησιµοποιηθούν ορίζονται από τα Συµβατικά Τεύχη και πρέπει να είναι κατάλληλες 
για το είδος κατασκευής που προορίζονται, δηλαδή: 

- κατασκευές εσωτερικών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υγρών χώρων 

- κατασκευές εξωτερικών υπαιθρίων χώρων στεγασµένων ή όχι 

- πρεσσάρισµα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) 

- κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες. 
γ. Οι κόλλες χρησιµοποιούνται κατά τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής. Τα δοχεία που προσκο-

µίζονται στο εργοτάξιο θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες και αεροστεγή. Για τη διάστρωση χρησιµοποιού-
νται ειδικά πινέλα µε φυτικές τρίχες. 

δ. Για τις εξωτερικές, προφυλαγµένες από τις καιρικές συνθήκες, κατασκευές και για τις εσωτερικές σε υγρό 
περιβάλλον (µε πιθανότητα υπέρβασης του ποσοστού υγρασίας πάνω από 18%) πρέπει να χρησιµοποιού-
νται ανθεκτικές σε υγρασία κόλλες. 

ε. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης θα προστατεύονται από τη διάβρωση. 
στ. Η ταξινόµηση των θερµοπλαστικών κολλών για ξύλινα κουφώµατα γίνεται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 204, ενώ οι µέθο-

δοι δοκιµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 205. 

1122.2.3 Εξαρτήµατα 
α. Ο Ανάδοχος ετοιµάζει πλήρη κατάλογο εξαρτηµάτων, µορφής εγκεκριµένης από την Υπηρεσία, ο οποίος θα 

περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- ονοµασία του εργοστασίου παραγωγής των εξαρτηµάτων 

- κωδικό 

- υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 

- τελειώµατα 

- άλλες σχετικές πληροφορίες. 
β. Πριν ο Ανάδοχος παραγγείλει οποιαδήποτε εξαρτήµατα, πρέπει να υποβάλλει και να λάβει έγκριση από την 

Υπηρεσία σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινοµένων εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και 
τη φύση του συστήµατος κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

γ. Επί πλέον ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα: 

- 3 αντίγραφα του καταλόγου εξαρτηµάτων 

- 3 αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή 

- 3 αντίγραφα των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής 
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- λεπτοµέρειες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα 

- προτάσεις για σύστηµα κλειδώµατος κατά την διάρκεια της κατασκευής. 
δ. Όλες οι µετρήσεις για τις θύρες και τα χωρίσµατα θα λαµβάνονται από το κτίριο και όχι από τα σχέδια. Οι 

παραγγελίες υλικών θα γίνονται βάσει πραγµατικών µεγεθών και ποσοτήτων και όχι από τα σχέδια. 
ε. Γενικά, για όσα εξαρτήµατα δεν αναγράφονται ποιότητα, τύπος ή εργοστάσιο παραγωγής στη µελέτη, θα 

ζητούνται οδηγίες από την Υπηρεσία. Όλα τα εξαρτήµατα των ξύλινων κατασκευών (σιδηρικά) στερεώνονται 
µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) κατάλληλου µεγέθους, τοποθετούµενοι κάθετα προς την επιφάνεια του ε-
ξαρτήµατος. Απαγορεύεται η στερέωση οποιουδήποτε σιδηρού εξαρτήµατος επί των ξύλινων κατασκευών 
µε ήλους (καρφιά). 

στ. Η ανάρτηση των φύλλων γίνεται µε ορειχάλκινους στροφείς (µεντεσέδες), τύπου πορταδέλλας. Τα εξαρτή-
µατα ανάρτησης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 

1122.2.4 Κάσσες 
α. Το πλαίσιο των ξύλινων εξωτερικών θυρών (κάσσα) αποτελείται από 3 ξύλινα καδρόνια (2 κατακόρυφα και 

1 οριζόντιο) διατοµής όπως φαίνεται στα σχέδια και τουλάχιστον 7 cm x 7 cm. Η κάσσα από τη µια πλευρά 
σε όλα τα σκέλη έχει «φυλλοδόχο εκτοµή» (πατούρα) βάθους 1 cm για την υποδοχή των φύλλων της θύρας. 

β. Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από καδρόνια γίνεται µε εντορµίες (µόρσα) ενισχυµένες µε κόλλα και 
καβίλιες, δηλαδή κατασκευάζεται προεξοχή στη µία διατοµή που εφαρµόζει στην αντίστοιχη οπή του άλλου. 
Η σύνδεση των τµηµάτων της κάσσας από σανίδες γίνεται µε οδόντωση είτε ορθογωνική, είτε τραπεζοειδή. 

γ.  Η κάσσα στερεώνεται στον τοίχο µε δύο τρόπους: 

- είτε µε 3 ζεύγη τζινετιών (συνήθως λάµες πάxους 1,5 cm που απολήγουν σε χελιδονοουρά) σε κάθε 
κατακόρυφο σκέλος, τα οποία βιδώνονται στην κάσσα και κατά την τοποθέτηση της, πακτώνονται λοξά 
στον τοίχο µε τσιµεντοκονίαµα 

- είτε µε 6 τεµάχια καδρονιών(τάκοι) διατοµής 5 cm x 5 cm, (3 ανά κατακόρυφο σκέλος) που πακτώνο-
νται στον τοίχο µε γυψοκονίαµα και η κάσσα καρφώνεται σε αυτούς µε καρφοβελόνες. Οι κεφαλές βυ-
θίζονται στο ξύλο, ώστε να µη διακρίνονται µετά το χρωµατισµό. 

δ. Η κατακορυφότητα της κάσσας ελέγχεται µε το νήµα της στάθµης και κατά το µέτωπο και κατά το πάχος του 
τοίχου. 

ε. Οι µεταλλικές κάσσες θα είναι από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 mm σύµφωνα µε τα 
κατασκευαστικά σχέδια. Κάθε ορθοστάτης της κάσσας έχει 3 καθ’ ύψος εγκάρσιες εσωτερικές ενισχύσεις σε 
συνδυασµό µε αγκύρια διατοµής 30 mm x 2 mm και θα έχουν τουλάχιστον 3 στροφές. 

1122.2.5 Θυρόφυλλα 
α. Τα εσωτερικά θυρόφυλλα κατασκευάζονται από πλαίσια Σουηδικής ξυλείας πεύκου διατοµής 90 mm x 45 

mm. Το εσωτερικό του θυρόφυλλου µπορεί να κατασκευαστεί: 

- από οριζόντια ή σταυροειδή πηχάκια πλάτους 12 mm, των οποίων τα κενά δεν πρέπει να είναι µεγαλύ-
τερα των 50 mm 

- από ενισχυµένες µοριοσανίδες MDF πλήρεις ή µετά κενών 

- από συµπαγή Σουηδική ξυλεία πεύκου ή παρεµφερούς ξυλείας 
β. Τα φύλλα αυτά επικαλύπτονται από µονοκόµµατα κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 5 mm ή µονοκόµµατα 

φύλλα MDF ελάχιστου πάχους 6 mm. Η επένδυση των φύλλων εξαρτάται από τις απαιτήσεις του έργου και 
εφόσον προβλέπεται µπορεί να είναι είτε από καπλαµά πολυτελούς ξυλείας ή από φορµάικα, σύµφωνα µε 
τη µελέτη. 

γ. Τα θυρόφυλλα που προορίζονται για λουστράρισµα ή χρωµατισµό παραδίδονται µε τις επιφάνειες τους 
λειασµένες µε υαλόχαρτο Νο 0. 

1122.2.6 Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 
Οι κατηγορίες των σύνθετων κουφωµάτων αλουµινίου  - ξύλου είναι οι ακόλουθες: 
α. Ξύλινα κουφώµατα µε εξωτερική επένδυση λεπτού φύλλου αλουµινίου, το οποίο δεν συµµετέχει στη µηχανι-

κή αντοχή του κουφώµατος, αλλά κυρίως προστατεύει το ξύλο από τις καιρικές συνθήκες. 
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β. Κουφώµατα αλουµινίου µε εσωτερική ξύλινη επένδυση, που καλύπτει τα σταθερά όσο και κινητά µέρη του 
κουφώµατος από την εσωτερική πλευρά, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία θερµογεφυρών και να βελτιώ-
νεται η εµφάνιση του κουφώµατος. 

γ. Ξύλινα κουφώµατα µε ενσωµατωµένη ενίσχυση από ράβδους αλουµινίου, που αυξάνει την αντοχή και την 
ακαµψία του κουφώµατος και επιτρέπει την κατασκευή κουφωµάτων µε περιορισµένη διατοµή. 

δ. Κουφώµατα, που όλα τα µέρη τους αποτελούνται από σύνθετες διατοµές µε εξωτερικό τµήµα από αλουµίνιο 
και εσωτερικό τµήµα από ξύλο. Τα δύο τµήµατα της διατοµής συµµετέχουν εξίσου στην αντοχή του συνολι-
κού κουφώµατος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ώστε οι διατοµές να είναι ολόσωµες, ανθεκτικές µε 
οµοιόµορφη τεχνική συµπεριφορά και το ξύλινο τµήµα να µην επηρεάζεται από την υγρασία (να έχει αυξη-
µένη φυσική µονωτική ικανότητα). 

1122.3 Εκτέλεση εργασιών 

1122.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων υδατοστεγανότητας, αεροστεγανότητας και ηχοµόνωσης προβλέπο-

νται  

- παρεµβύσµατα µεταξύ των φύλλων, καθώς και µεταξύ φύλλων και πλαισίων 

- θειόκολλα για τη στεγάνωση των υαλοπινάκων 

- διογκωµένη πολυουρεθάνη µεταξύ τοίχου και πλαισίου σε όλο το πλάτος και ύψος του πλαισίου, θειό-
κολλα για την κάλυψη της πολυουρεθάνης 

- ξύλινα πηχάκια εξωτερικής προστασίας 

- ειδικός µηχανισµός πλήρους στεγανοποίησης τύπου Althmer-Maiko ή παρεµφερής. 
β. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προ-

µηθεύεται τα προκατασκευασµένα στοιχεία από εγκεκριµένες από την Υπηρεσία εταιρείες, τουλάχιστον δε-
καετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα. 

γ. Η τοποθέτηση των θυρών, των φύλλων και παρόµοιων προκατασκευασµένων στοιχείων ξυλουργικής δεν 
θα γίνεται πριν στεγνώσουν και οι επιχρίσεις. 

δ. Θύρες που µπορούν να φθαρούν λόγω υγρασίας, πρέπει να αποθηκεύονται, να τοποθετούνται και να δια-
τηρούνται σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ 5°C και 35°C και σε σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 
65%. Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70%. 

ε. Οι θύρες θα πρέπει να στηρίζονται έτσι, ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε ευκολία χωρίς να τρίβονται επά-
νω στις κάσσες ακόµα και µετά την βαφή. Τα φύλλα στις δίφυλλες θύρες δεν θα εφάπτονται µεταξύ τους. Η 
απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων θα είναι περίπου 2 mm και να παραµένει η ίδια σε όλο το ύψος της θύ-
ρας. Το διάκενο των δύο φύλλων είτε καλύπτεται µε ειδικό αρµοκάλυπτρο είτε αυτοκαλύπτεται από την ειδι-
κή µορφή του σόκορου σε κάθε φύλλο. 

στ. Οι συνδέσεις µεταξύ των ξύλων του πλαισίου θα κατασκευάζονται έτσι, ώστε να επιτρέπουν τις συστολο-
διαστολές του ξύλου σε µεταβολές της υγρασίας του αέρα, χωρίς οι ίδιες να καταπονούνται. 

ζ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην αδιάβροχη προστασία καθώς και στην προετοιµασία (εµποτισµό) για την 
πρόληψη σήψης, µυκήτων κτλ των εξωτερικών θυρών εισόδου. Τα περισσότερα των εξωτερικών κουφωµά-
των κατασκευάζονται µε κατακόρυφες ή οριζόντιες λωρίδες ή ταµπλαδωτά. Για την ενίσχυση της αντοχής 
και της πυροπροστασία τους τοποθετείται ενδιάµεσα στις λωρίδες ένα φύλλο τσιµεντοσανίδας κατάλληλου 
πάχους. 

η. Ο Ανάδοχος υποβάλει προς έγκριση στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και έντυπο υλικό του κατα-
σκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συστήµατα κουφωµάτων, τον τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέ-
ρειες για τις προτεινόµενες κατασκευές. Παραδίδει επίσης δείγµατα κάθε τύπου θύρας και κουφώµατος συ-
ναρµολογηµένα σε κατάλληλη µεταλλική κάσσα. Όλες οι κατασκευές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
σχετικά µε την πυραντίσταση και την µονωτική ικανότητα, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του 
έργου. 

1122.3.2 Ανοχές  
• Οι ορθές γωνίες των πλαισίων δεν θα έχουν καµία απόκλιση. 
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• Πάχος φύλλων: από − 5% ως + 10%. 
• ∆ιαστάσεις διατοµών: ± 2 mm. 
• ∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου: 3 mm - 4 mm. 
• ∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων µετά την βαφή 1,5 mm - 2 mm. 
• Τα φύλλα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε πήχη σε οποιαδήποτε θέση. 
• Οι πλακέτες των κλειδαριών µε τα σόκορα θα έχουν απόλυτη επιπεδότητα. 
• Η υγρασία ξύλων θα έχει απόκλιση ± 3 % από τα οριζόµενα στο παρόν και στα Συµβατικά Τεύχη. 
• Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα σε οποιαδήποτε θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε 

ανοχή στην κατακορυφότητα 1 mm για όλο το ύψος θυρόφυλλων. 
• Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτησης (π.χ. επί τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια  2 mm 

ανά 4 m. 

1122.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 
α. Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 
β. Τα εξαρτήµατα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό ανθεκτικό χαρτί και τοποθε-

τηµένα σε συσκευασίες µε ενδεικτική ταµπέλα. 
γ. Ο Ανάδοχος παραδίδει κλειδωνόµενα ερµάρια για τη φύλαξη των κλειδιών µε σύστηµα ασφαλείας, για κάθε 

κτίριο και για ορισµένες περιοχές κάθε κτιρίου κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1122.3.4 Ταµπλαδωτές Θύρες 
α. Τα φύλλα των ταµπλαδωτών θυρών αποτελούνται από τον σκελετό, την επένδυση και το περιθώριο. Ο σκε-

λετός των φύλλων (πλαίσιο, τελάρο) αποτελείται από τα κατακόρυφα στοιχεία (µπόγια, ορθόξυλα) και από 
τα οριζόντια (τραβέρσες). Η σύνδεση µεταξύ τους γίνεται µε µόρσο και ενισχύεται µε κόλλα. Όλα τα στοιχεία 
εκτός από την κάτω τραβέρσα έχουν διατοµή 45 mm x 50 mm. Η κάτω τραβέρσα, η οποία καταπονείται πε-
ρισσότερο, έχει µεγαλύτερο ύψος και αποτελείται από δύο τραβέρσες (η άνω διατοµής 45 mm x 80 mm και 
η κάτω διατοµής 45 mm x 90 mm), που συνδέονται µε πλάκα αντικολλητής ξυλείας επενδυµένη µε κόντρα 
πλακέ. Η σύνδεση µεταξύ πλάκας και τραβέρσας γίνεται µε κόλλα και γκινισιές. 

β. Η κάσσα της θύρας έχει πάχος 45 mm και δεν έρχεται σε απόλυτη επαφή µε τους λαµπάδες (παραστάδες) 
και το υπέρθυρο (πρέκι). Αφήνεται διάκενο (αέρας) περίπου 1 cm. 

γ. Οι ταµπλάδες είναι από φύλλα κόντρα πλακέ ή µοριοσανίδων, έχουν πάχος τουλάχιστον 5mm και τοποθε-
τούνται στις εσοχές (γκινισιές) του σκελετού του θυρόφυλλου σε βάθος 1,2 cm – 1,5 cm. Η γκινισιά θα έχει 
λίγο µεγαλύτερο βάθος, ώστε να αφήνεται διάκενο (αέρας), ώστε να επιτρέπει στον ταµπλά να κινείται σε 
συστολοδιαστολές. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται, ώστε οι κλειδαριές να µην τοποθετούνται στη συναρµογή τραβέρσας – ορθοστά-
τη, ώστε να µην αποκόπτεται το µόρσο και µειώνεται η αντοχή στο σηµείο αυτό. 

ε. Ο αρµός µεταξύ κάσσας – επιχρίσµατος καλύπτεται µε ξύλινο αρµοκάλυπτρο (περβάζι), που έχει πάχος 1 
cm – 1,5 cm και πλάτος τουλάχιστον 5 cm. Τα αρµοκάλυπτρα καρφώνονται µε ψιλές καρφοβελόνες πάντοτε 
στην κάσσα, την οποία επικαλύπτουν κατά 1,5 cm περίπου. Τα περιθώρια του δαπέδου (σοβατεπιά) δεν θα 
προεξέχουν από τα περβάζια, αλλά θα τερµατίζουν σε αυτά στο ίδιο επίπεδο. 

1122.3.5 Υαλόθυρες 
α. Σε υαλόθυρες που αποτελούνται από πολλά φατνώµατα υαλοπινάκων, η στήριξη των ενδιάµεσων φατνω-

µάτων γίνεται µε την κατασκευή υαλοδόχων πήχεων (καΐτια), που φέρουν πατούρα στην ίδια πλευρά µε την 
πατούρα των στοιχείων του τελάρου. Οι υαλοπίνακες τοποθετούνται στηριζόµενοι στην κάτω πλευρά τους 
από την πατούρα ενώ στις άλλες πλευρές αφήνεται αέρας και στερεώνονται µε βελόνες λεπτές και χωρίς 
κεφάλι (προκάκια). Κατόπιν καρφώνονται τα πηχάκια στερέωσης και τα τυχόν κενά συµπληρώνονται µε 
στόκο. 

β. Στις δίφυλλες, στρεπτές θύρες η κλειδαριά τοποθετείται στο κινητό φύλλο. Το άλλο φύλο (δευτερεύον) στε-
ρεώνεται µε δύο χωνευτούς ενσωµατωµένους σύρτες (έναν στην άνω και έναν στην κάτω τραβέρσα), ενώ ο 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - Κουφώµατα 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1120.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-1120.0 Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 19 από 28 Έκδοση : 0 

 

αρµός που σχηµατίζουν τα δύο φύλλα καλύπτεται από δύο πηχίσκους καλύψεως (µπινί) – έναν από κάθε 
πλευρά. 

γ. Τα φύλλα από απλά υαλοστάσια αποτελούνται από σκελετό πάχους 36 mm αν πρόκειται να χρησιµοποιη-
θούν απλοί υαλοπίνακες ή 46 mm, αν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν διπλοί υαλοπίνακες. 

1122.3.6 Πρεσσαριστές Θύρες  
α. Τα φύλλα των πρεσσαριστών θυρών αποτελούνται επίσης από σκελετό µε ορθόξυλα και τραβέρσες (βλ. 

ταµπλαδωτές θύρες). Αφού συναρµολογηθεί ο σκελετός, επικολλούνται (ένα σε κάθε όψη) µονοκόµµατα 
φύλλα κόντρα πλακέ πάχους 5 mm ή µοριοσανίδα και στη συνέχεια τα φύλλα πρεσσάρονται µέχρι να σκλη-
ρυνθεί η κόλλα. Το φύλλο αυτό θα είναι µονοκόµµατο και σύµφωνο µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου 
παραγωγής. Πριν και µετά από την τοποθέτηση του υλικού, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να το ελέγχει ως 
προς την ποιότητα, την αντοχή και τη µέθοδο τοποθέτησης του. 

β. Τα στοιχεία του σκελετού έχουν τελικό πάχος 3,5 cm. Τα ακραία στοιχεία του σκελετού έχουν πλάτος 7,5 cm 
– 10 cm, ενώ ενδιαµέσως τοποθετείται ορθογωνική ξύλινη εσχάρα µε λεπτές ξύλινες δοκίδες πάχους 1,5 cm 
και πλάτος όσο το πλάτος του σκελετού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κοιλότητες που µπορεί να δηµιουρ-
γήσει η επένδυση του φύλλου. Οι δοκίδες θα έχουν αξονική απόσταση περίπου 10 cm. Στις κυψέλες των 
δοκίδων τοποθετείται µόνωση µε οικοδοµικό πάπλωµα υαλοβάµβακα πάχους 4 cm. 

γ. Το φύλλο περιβάλλεται από πήχη στερεωµένο µε εντορµία και γλωτίδα (γκινισιά) και κολληµένο µε κόλλα 
(περιθώριο), ο οποίος προστατεύει τις εγκάρσιες ακραίες επιφάνειες του φύλλου (σόκορα) από την φθορά ή 
την αποκόλληση των ακµών του. Πριν την σύνδεση µε το φύλλο ο πήχης θα έχει πλάτος λίγο µεγαλύτερο 
από το πάχος του φύλλου και θα εξοµοιώνεται µε αυτό µετά την προσκόλληση του. Ο πήχης θα είναι από 
σκληρή ξυλεία αρίστης ποιότητας. 

δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην κάτω πλευρά του θυρόφυλλου, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος φθοράς 
της, είτε λόγω εµπλοκής µε σκληρό αντικείµενο (καρφί κτλ), είτε λόγω υποκείµενης υγρασίας (νερό πλυσίµα-
τος δαπέδου κτλ). Το κενό µεταξύ των ανοιγµένων θυρόφυλλων και του δαπέδου πρέπει να είναι 2 mm - 4 
mm. ∆ιαφορετικά το ύψος του κενού στο κάτω µέρος της θύρας είναι ίσο µε το αναφερόµενο στον Πίνακα 
Κουφωµάτων. 

ε. Η κατασκευή των φύλλων πρεσσαριστών θυρών που φέρουν άνοιγµα για φεγγίτη ή περσίδες είναι όµοια µε 
εκείνη των πλήρως πρεσσαριστών φύλλων. 

στ. Στις πρεσσαριστές κατασκευές ρητά απαγορεύεται χρήση καρφιών ή βιδών έστω και προσωρινών. Υαλο-
στάσια σε τέτοια θυρόφυλλα κατασκευάζονται από οπλισµένους υαλοπίνακες 6,5 mm στερεωµένους µε χα-
λύβδινα πλαίσια ενώ το συνολικό πάχος φύλλου θα είναι 50 mm. 

1122.3.7 Παλινδροµικές Υαλόθυρες 
α. Τα φύλλα των θυρών αυτών ανοίγουν προς τα µέσα και προς τα έξω και επανέρχονται στη θέση τους όταν 

αφεθούν ελεύθερα (αλλέ ρετούρ). Μπορεί να είναι δίφυλλες ή µονόφυλλες. 
β. Η κάσσα δεν έχει πατούρα αλλά προεξοχή 3 cm – 3,5 cm µε πλάτος ίσο µε αυτό του φύλλου. 
γ. Το κάθε φύλλο αναρτάται από 3 µηχανισµούς ανάρτησης (µεντεσέδες) που ο καθένας αποτελείται από 3 

ελάσµατα και 2 στροφείς µε ελατήρια. Το ένα από τα 2 ακραία ελάσµατα βιδώνεται στο πάχος της κάσσας 
και το άλλο στο πάχος του φύλλου χωνευτά, ενώ οι στροφείς ενώνονται µε το ενδιάµεσο έλασµα. 

δ. Η κάτω τραβέρσα του φύλλου αποτελείται από 3 τµήµατα διατοµής 45 mm x 70 mm το καθένα, που φέρουν 
γκινισιές στο µέσον της πλευρά που εφάπτονται. τα τµήµατα αυτά κολλούνται και τοποθετείται πηχίσκος 
(γκινισόπηχη) ανάµεσα στις γκινισιές κατά µήκος της σύνδεσης. Η τοποθέτηση του υαλοπίνακα γίνεται σε 
πατούρα στο πάνω µέρος της τραβέρσας. 

ε. Το ελάχιστο πάχος του υαλοπίνακα που τοποθετείται είναι 5 mm. 

1122.3.8 Συρόµενες (εσωτερικές) Θύρες 
α. Τα φύλλα των θυρών αυτών κινούνται στο κενό διπλού τοίχου µε ενδιάµεσο κενό και αναρτώνται από ράγα 

που στερεώνεται στο υπέρθυρο. Στη ράγα το φύλλο σύρεται µε ειδικό µηχανισµό, ο οποίος τοποθετείται 
στην κάτω πλευρά του ειδικά διαµορφωµένου υπέρθυρου. Φέρουσα κάσσα δεν υπάρχει σε αυτές τις θύρες, 
τοποθετείται όµως από τις δύο πλευρές του θυρόφυλλου ψευτόκασσα και περιθώριο που επενδύει το ά-
νοιγµα και περιορίζει το κενό κυλίσεως. 
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β.  Για το σταµάτηµα της κύλισης των φύλλων στην προκαθορισµένη θέση χρησιµοποιούνται τέρµατα (stop) µε 
κεφαλές από λάστιχο, τα οποία τοποθετούνται στο βάθος κάθε φωλιάς του τοίχου και στη ράγα. 

1122.3.9 Ραµποτέ θύρες  
α. Τα φύλλα των ραµποτέ θυρών αποτελούνται από 2 τµήµατα: 

- το πρώτο τµήµα (ταµπλαδωτό φύλλο) είναι από ανθυγρό MDF ή από τσιµεντοσανίδα ή άλλα είδη τα-
µπλάδων 

- το δεύτερο τµήµα (ραµποτέ) αποτελεί επένδυση µε σανίδωµα, πάχους περίπου 2 cm, του πρώτου και 
καρφώνεται µε εµφανείς διακοσµητικούς ήλους ή βιδώνεται µε βίδες στο σκελετό του πρώτου τµήµατος 

β. Τα θυρόφυλλα αυτά φέρουν ενισχυµένους στροφείς στερεώσεως λόγω του µεγάλου βάρους τους και είναι 
κατάλληλα για εξωτερική χρήση. 

γ. Η κάσσα των θυρών αυτών είναι όµοια µε αυτή των ταµπλαδωτών θυρών, είναι πάντα από καδρόνι πάχους 
5 cm και τοποθετείται στην εσωτερική περασιά του τοίχου, ώστε να µην παγιδεύεται το νερό της βροχής 
στον αρµό µεταξύ αρµοκαλύπτρου (περβαζιού) και επιχρίσµατος. 

δ. Με τον τρόπο στερέωσης του σανιδώµατος αποφεύγεται η σύνδεση µε µόρσο και κόλλα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται, ώστε ο αρµός µεταξύ των σανίδων να µην είναι ορατός. Το σανίδωµα στο κάτω µέρος 
καταλήγει σε τραβέρσα µε µεγάλο πλάτος και νεροχύτη για την απορροή των νερών. 

ε. Οι ταµπλάδες του ταµπλαδωτού φύλλου έρχονται στο ίδιο επίπεδο µε το σκελετό του φύλλου. 

1122.3.10  Πυράντοχες Θύρες  
α. Οι κάσσες είναι ίδιες µε αυτές των απλών πρεσσαριστών ξύλινων θυρών, αλλά φέρουν πατούρα τουλάχι-

στον 25 mm για το φύλλο. 
β. Τα φύλλα έχουν σκελετό από ξυλεία οξιάς. Το πλαίσιο αποτελείται από διατοµές 100 mm x 40 mm µε τρα-

βέρσα 165 mm x 40 mm στη µέση και δύο πήχεις 45 mm x 21 mm ο καθένας. Ο σκελετός αυτός φέρει υπο-
δοχές 9,5 mm x 25 mm, στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται ανά 20 cm 4 πυράντοχες γυψοσανίδες 
πάχους 9,5 mm (2 στο άνω και 2 στο κάτω τµήµα). Εκατέρωθεν του φύλλου αυτού επικολλώνται µε ηλε-
κτρική πρέσα και ισχυρή ειδική κόλλα µονοκόµµατες πλάκες αµιαντοτσιµέντου 5 mm. Στις πλάκες αυτές µε 
την ίδια µέθοδο επικολλώνται κόντρα - πλακέ οκουµέ 3 mm και φαινοπλαστικά φύλλα (φορµάικα) ως εξωτε-
ρικό τελείωµα. 

γ. Όλα τα εξαρτήµατα θα έχουν αντίστοιχη αντοχή στη φωτιά, ενώ οι κλειδαριές και οι χειρολαβές θα είναι τύ-
που «µπάρας πανικού». Οι θύρες εφοδιάζονται µε κατάλληλο µηχανισµό αυτοµάτου κλεισίµατος σε περί-
πτωση συναγερµού πυρκαγιάς. 

δ. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της πυραντοχής του κουφώµατος από αναγνωρισµένο εργαστήριο. 

1122.3.11 Ηχοµονωτικές Θύρες  
α. Από άποψης ηχοµόνωσης οι θύρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Πίνακας 1122.3.11 : Ηχοµονωτική Ικανότητα Θυρών 

# Κατηγορία Θύρας 
Ηχοµονωτική Ικανότητα 

[dB] 
1 2 3 

1 ελαφρές πρεσσαριστές  20 
2 βαριές ολόσωµες περαστές και ραµποτέ 25-32 
3 ακουστικές >40 
4 διπλές 35-40 

β. Απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου της ηχοµονωτικής ικανότητας του κουφώµατος από αναγνωρισµένο και 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία εργαστήριο. 

γ. Οι αρµοί ανάµεσα στο φύλλο και στην κάσσα περιµετρικά ελαχιστοποιούνται σε 1mm – 2 mm, ενώ η ένωση 
κάσσας – τοίχου κατασκευάζεται αεροστεγής και πλήρης, ώστε να αποφεύγονται οι ηχογέφυρες. Οι συναρ-
µογές φύλου  - κάσσας, φύλλου – φύλλου και φύλλου – δαπέδου είναι αεροστεγείς και η κλειδαριά έχει κά-
λυµµα που ανοιγοκλείνει και περιβάλλεται από πάπλωµα ορυκτοβάµβακα και λαστιχένιο σφουγγάρι. 
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1122.3.12  Ξύλινα Παράθυρα  
α. Τα ξύλινα παράθυρα αποτελούνται από το πλαίσιο (τετράξυλο, κάσσα), το υαλοστάσιο και το εξώφυλλο. 
β. Οι κύριοι τύποι ξύλινων παραθύρων που κατασκευάζονται σήµερα είναι οι ακόλουθοι: 

- γαλλικός τύπος 

- γερµανικός τύπος  
γ. Το πλαίσιο αποτελείται από 2 ορθοστάτες (ποδαρικά), το ανώφλι (πανωκάσσι) και το κατώφλι (κατωκάσσι). 

Τα ποδαρικά έχουν δύο φυλλοδόχους εκτοµές, ώστε η εσωτερική να υποδέχεται το υαλοστάσιο και η εξω-
τερική το εξώφυλλο. Το κατωκάσσι έχει µόνο µια φυλλοδόχο εκτοµή που υποδέχεται το υαλοστάσιο, ενώ το 
εξωτερικό µέρος καλύπτεται από το εξώφυλλο και διαµορφώνεται έτσι ώστε τα νερά της βροχής να οδηγού-
νται έξω µέσω του νεροχύτη. Κατά µήκος του κατωκασσιού υπάρχει λούκι συγκράτησης του νερού που 
διεισδύει από το ανεµοβρόχι, το οποίο αποχετεύεται από δύο σωληνίσκους από µολύβι. Το κατωκάσσι έχει 
εγκοπή προς τα έξω για την υποδοχή της ποδιάς. Ο αρµός µαρµάρου – κατωκασσιού προστατεύεται µε αρ-
µοκάλυπτρο. 

δ. Το υαλοστάσιο αποτελείται από δύο φύλλα που αναρτώνται στην κάσσα µε ειδικά σίδερα ανάρτησης. Το 
κάθε φύλλο αποτελείται από πλαίσιο, το οποίο στο εξωτερικό µέρος φέρει υαλοδόχο εκτοµή, ώστε να υπο-
δέχεται τον υαλοπίνακα. Οι υαλοπίνακες συγκρατούνται από ακέφαλα προκάκια και στόκο. Οι κάτω τρα-
βέρσες των 2 φύλλων του υαλοστασίου έχουν νεροχύτη, του οποίου το κάτω αυλάκι (ποταµός) πρέπει να 
βρίσκεται έξω από το κατώφλι. Η συναρµογή των µεσαίων ορθοστατών του υαλοστασίου γίνεται µε εντοµές 
ειδικής µορφής. Η στερέωση του υαλοστασίου γίνεται µε διπλό, σύνθετο, χωνευτό, κατακόρυφο σύρτη (γρύ-
λο). 

ε. Το εξώφυλλο (παντζούρι) των παραθύρων γαλλικού τύπου έχει τέσσερα φύλλα τα οποία συνδέονται ανά 
δύο µε µεντεσέδες που προσαρµόζονται στο έξω µέρος του φύλλου. Τα ακραία φύλλα αναρτώνται στην 
κάσσα µε γαλλικά σίδερα ανάρτησης. Το κάθε φύλλο αποτελείται από δύο ορθοστάτες και 3 τραβέρσες. Στα 
φατνώµατα τοποθετούνται περσίδες (φυλλαράκια), που προσαρµόζονται σε ειδικές εκτοµές των ορθοστα-
τών. Η στερέωση κατά το κλείσιµο των εξώφυλλων γίνεται µε ειδική κατακόρυφη ράβδο κυκλικής διατοµής 
(παντζουρόβεργα)µε αρθρωτή λαβή, η οποία συναρµόζεται σε εξέχοντα πείρο στο πανωκάσσι και σε ειδική 
φωλιά στο κατωκάσσι. 

στ. Το γερµανικό παράθυρο διαφέρει από το γαλλικό ως προς το εξώφυλλο, το οποίο αποτελείται από 2 φύλλα 
µε περσίδες, τα οποία στρέφονται  κατά το άνοιγµα τους µπροστά από την επιφάνεια του τοίχου µε ειδικούς 
στροφείς που εξέχουν από την κάσσα. Το κάθε φύλλο αποτελείται από περίµετρο ορθοστατών και τραβερ-
σών και φάτνωµα από περσίδες. Το µέγιστο επιτρεπόµενο πλάτος παραθύρου αυτού του τύπου είναι 1,40 
m. 

1122.3.13 Εξωστόθυρες  
Οι κατασκευές της ενδιάµεσης τραβέρσας και της κάτω τραβέρσας των φύλλων των εξωστοθυρών µοιάζουν µε τις 
αντίστοιχες κατασκευές ταµπλαδωτών θυρών, ενώ η κατασκευή της άνω τραβέρσας έχει µορφή άνω τραβέρσας 
παραθύρου. Η κάτω τραβέρσα φέρει νεροχύτη µε πλατιά εντορµία και ποταµό από κάτω, ώστε τα νερά της βροχής 
να οδηγούνται προς τα έξω. Στο κατώφλι διαµορφώνονται λούκια και οπές απορροής όµοιες µε αυτές του κατω-
κασσιού των παραθύρων. Το κατώφλι αντικαθιστά το κλασσικό κατωκάσσι των παραθύρων. 

1122.3.14  Σύνθετα Κουφώµατα Αλουµινίου – Ξύλου 
α. Η σύνδεση ξύλου και αλουµινίου στα κουφώµατα από σύνθετες διατοµές αλουµινίου – ξύλου γίνεται µε µια 

από τις ακόλουθες µεθόδους: 

- Σηµειακή αγκύρωση µε άγκιστρα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ειδικές αιχµηρές προεξοχές του τµήµα-
τος αλουµινίου της διατοµής που εισχωρούν στο ξύλο µε συµπίεση, είτε πλαστικά µε κεφαλή σχήµατος 
Ταυ που βιδώνονται στο ξύλο ανά 15 cm – 30 cm, ώστε να προεξέχει η κεφαλή τους. Στο τµήµα αλου-
µινίου της διατοµής υπάρχει ειδική εγκοπή µέσα στην οποία εισέρχονται οι κεφαλές και στερεώνονται 
µε περιστροφή κατά το ¼ του κύκλου. 

- Σύνδεση µορφής κατά την οποία οι επιφάνειες αλουµινίου έχουν προεξοχές που εφαρµόζουν στις α-
ντίστοιχες εσοχές του ξύλινου τµήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 
στο µέγεθος των εσοχών του ξύλου, ώστε να επιτρέπονται µικρο-µετακινήσεις των προεξοχών του α-
λουµινίου στο εσωτερικό τους. 
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- Επικόλληση, κατά την οποία οι επιφάνειες επαφής των τµηµάτων αλουµινίου και ξύλου έχουν µικρές 
εσοχές. Ο κενός χώρος πληρούται µε συνθετικές ρητίνες, που χρησιµοποιούνται ως συγκολλητικό υλι-
κό. 

β. Για την αποφυγή παγίδευσης της υγρασίας στο εσωτερικό ξύλινο τµήµα της διατοµής, από τις επιφάνειες 
επαφής των δύο υλικών ή από το εσωτερικό του κτιρίου, διαµορφώνονται ειδικές εγκοπές αερισµού στο ξύ-
λινο τµήµα του κουφώµατος, κατά µήκος της επιφάνειας επαφής του µε το τµήµα αλουµινίου. Στην περί-
πτωση σύνδεσης µε σηµειακά άγκιστρα (βλ. προηγούµενο εδάφιο) ή σύνδεσης µορφής Ταυ, ως εγκοπή αε-
ρισµού λειτουργεί όλη η επιφάνεια επαφής των 2 τµηµάτων. Αποτελεσµατικότερη λύση αποτελεί η διαµόρ-
φωση νεροσταλλάκτη στο εσωτερικό του ξύλινου τµήµατος των κατακόρυφων στοιχείων του φύλλου του 
κουφώµατος, η οποία γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής των διατοµών µε την κατασκευή λεπτών οριζό-
ντιων οπών παράλληλων µε τη µεταλλική επένδυση, που απολήγουν µε κατάλληλες κλίσεις σε παράλληλη 
και εξωτερική εγκοπή της εγκοπής υποδοχής των υαλοπινάκων. 

γ. Οι υαλοπίνακες στερεώνονται σηµειακά στο κούφωµα µε ειδικά άγκιστρα. Οι διπλοί υαλοπίνακες χωρίζονται 
από το ξύλινο τµήµα της διατοµής µε τη βοήθεια µιας συνθετικής διατοµής. 

δ. Οι αρµοί του ξύλου σφραγίζονται µε µεταλλικούς συνδέσµους και αδιάβροχη κόλλα. 
ε. Στα σύνθετα κουφώµατα αλουµινίου – ξύλου πρέπει µεταξύ ξύλινου και αλουµινένιου πλαισίου να υπάρχει 

διάκενο αερισµού, το οποίο θα έχει οπές για την εξίσωση των πιέσεων υδρατµών µε την εξωτερική υγρασία 
του αέρα. 

στ. Τα πλαίσια αλουµινίου συνδέονται στις γωνίες µε µηχανικές συνδέσεις. 

1122.4 Έλεγχοι 
Εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο «’Έλεγχοι –Γενικά» του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου», 
διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι: 
α. Ο Ανάδοχος επιθεωρεί και εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων τοποθετούνται τα εξαρτήµατα και ενηµε-

ρώνει την Υπηρεσία για ενδεχόµενες ατέλειες ή µη ικανοποιητικές συνθήκες. ∆εν προχωρεί στις εργασίες 
τοποθέτησης θυρών, παρά µόνο αφού επιδιορθώσει  τις ατέλειες και λάβει τη σχετική έγκριση της Υπηρεσί-
ας. 

β. Οι συναρµογές οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων πρέπει να είναι έντεχνες και να µην χρησιµοποιού-
νται καρφιά αλλά µε κόλλα και µόρσα (εντορµία). Τα νερά του ξύλου θα είναι πάντα παράλληλα µε το συ-
ναρµολογούµενο τεµάχιο. 

γ. Τα κουφώµατα πρέπει να είναι τελείως επίπεδα και όλες οι γωνίες ακριβώς 90° και για τις υποδοχές των 
υαλοπινάκων και των φύλλων. 

δ. Οι υποδοχές των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν κατασκευαστεί για το προβλεπόµενο πάχος τους και τα 
αρµοκάλυπτρα στήριξης τους να είναι από το ίδιο ξύλο. 

ε. Εξακριβώνεται ότι έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούµενοι νεροσταλλάκτες και οι «οπές νεροχύτη» και εξα-
σφαλίζεται η σωστή απορροή των οµβρίων. 

στ.  Εξακριβώνεται και ελέγχεται η σωστή τοποθέτηση µηχανισµών κλεισίµατος (π.χ. η τοποθέτηση του προ-
βλεπόµενου αριθµού µεντεσέδων). 

ζ. Ελέγχεται αν το πάχος των φύλλων και τα περιµετρικά πηχάκια είναι τα προβλεπόµενα. ελέγχεται επίσης η 
πυκνότητα του εσωτερικού σκελετού για τις πρεσσαριστές θύρες και το είδος των κυψελών. Η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να αποκαλύψει το εσωτερικό θύρας σε µια γωνία της κατά 0,10 m2 για δειγµατοληπτικό έλεγχο. 

1122.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και το ακό-
λουθο εδάφιο: 
• Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν ανα-

φέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 
• Στην τιµή µονάδος ξύλινων θυρών ή παραθύρων, ανά κατηγορία κουφώµατος,  περιλαµβάνεται όλη η κατα-

σκευή και τοποθέτηση των κασσών, θυρόφυλλων, επενδύσεων, περσίδων, εξώφυλλων παραθύρων, η δια-
µόρφωση των υποδοχών, οι συγκολλητικές ουσίες, τα περβάζια κτλ. 
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1122.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου». 
 

1123. ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

1123.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών και εξωτερικών σιδηρών κου-

φωµάτων, θυρών πυρασφαλείας καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού 
δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοι-
πα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτή-
µατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και την εκτέλεση εργασιών σιδηρών κατασκευών αναφέρονται στο 
άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές».  

1123.2 Υλικά 

1123.2.1 Σιδηρές Κάσσες  
α. Οι σιδηρές κάσσες θα αποτελούνται από στραντζαριστή λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm ή από προφίλ 

σιδήρου αρίστης ποιότητας, απαλλαγµένα από ελαττώµατα και ατέλειες. 
β. Οι κάσσες φέρουν περιµετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 τζινέτια  σε κάθε ορθοστάτη και 2 στο πα-

νωκάσσι. Το πλαίσιο παραδίδεται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισµένο µε κατάλληλη τραβέρσα και γω-
νιακές λάµες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήµατος, και προστατευµένο µε 
1 στρώση αντισκωριακού. 

1123.2.2 Θυρόφυλλα 
α. Οι θύρες αυτές θα είναι µονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόµενες ή συρόµενες, πτυσσόµενες κτλ. Τα φύλλα κα-

τασκευάζονται από κλειστές χαλύβδινες διατοµές πάχους 1,5 mm  και διαστάσεων 50 mm x 30 mm. Το 
πλαίσιο ενισχύεται µε οριζόντιες ενισχύσεις. Το πλαίσιο των φύλλων µεγάλων θυρών θα φέρει και διαγώνιες 
ενισχύσεις. 

β. Τα φύλλα επενδύονται µε λαµαρίνα πάχους 1,5 mm και από τις δύο πλευρές και πληρούνται, εφόσον δεν 
υπάρχουν απαιτήσεις ηχοµόνωσης, µε πάπλωµα υαλοβάµβακα 30 kg/m3. Εφόσον προβλέπονται περσίδες, 
αυτές θα είναι χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 3 mm. Στην περίπτωση που η επένδυση λαµαρίνας γίνεται µόνο 
από τη µία πλευρά το ελάχιστο πάχος της θα είναι 2 mm. 

δ. Οι µεγάλες πτυσσόµενες, συρόµενες κτλ θύρες, εκτός των άλλων εξαρτηµάτων, θα είναι εφοδιασµένες µε 
µηχανισµούς ανάρτησης και κύλισης βιοµηχανικού τύπου µε ρουλεµάν. 

ε. Ο χρωµατισµός θα γίνει όπως αναφέρεται στο άρθρο 400 «Χρωµατισµοί». 

1123.2.3 Θύρες Πυρασφαλείας 
α. Οι θύρες πυρασφάλειας, µονόφυλλες ή δίφυλλες θα έχουν την κλάση πυραντίστασης που προδιαγράφεται 

στα Συµβατικά Τεύχη και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου της πυραντοχής τους από αναγνω-
ρισµένα εργαστήρια. 

β. Η κάσσα της θύρας πυρασφαλείας, είναι από σιδηρό γαλβανισµένο προφίλ ελάχιστου πάχους 2 mm και 
φέρει ενσωµατωµένη αεροστεγή διογκούµενη θήκη πυροπροστασίας µε ειδικό µη σιλικονούχο λάστιχο.   

γ. Η θύρα πυρασφαλείας φέρει ανάµεσα στις γαλβανισµένες πλάκες κλειδαριά πυρασφαλείας, µηχανισµό µε 
υδραυλική ρύθµιση επαναφοράς, µηχανισµό προτεραιότητας (δίφυλλες θύρες), ειδική χειρολαβή για θύρες 
πυρασφαλείας και καπνοπροστασίας και συστήµατα πανικού ευρείας χρήσεως. Οι γενικές απαιτήσεις για τα 
εξαρτήµατα των θυρών αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας».  

δ.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις των θυρών πυρασφαλείας συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία: 

- ελάχιστο πάχος λαµαρίνας 1,5 mm 

- οι εσωτερικές ενισχύσεις θα είναι νευρώσεις ακαµψίας από λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm 
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- λιθοβάµβακα ως µονωτικό υλικό ειδικού βάρους 120 - 150 Kg/m3 

- µεντεσέδες: δύο τεµάχια / φύλλο Φ 30 µε ένσφαιρο τριβέα 

- καπνοστεγανότητα µε ειδική λωρίδα 16 mm x 12 mm καλυµµένη µε λαµαρίνα πάχους 0,5 mm, από 
θερµοδιογκούµενο υλικό 

- µεταλλική πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το εργοστάσιο κατασκευής κτλ 

- πάχος θυρόφυλλου περίπου 53 mm 

- κλάση πυρανάσχεσης Τ - 60 (αναχαίτιση µετάδοσης κατά 60 min) 

- αστάρωµα βαφής µε διπλή στρώση χρωµικού ψευδαργύρου 
ε. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα για τις θύρες πυρασφαλείας: 

Πίνακας 1123.2.3: Πρότυπα Θυρών Πυρασφαλείας 
# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ποιότητα λαµαρίνας DΚΡ DΙΝ 1016 
2 Ποιότητα γαλβανισµένης λαµαρίνας  DΙΝ 1541 
3 Έλεγχοι, πιστοποιητικά, δοκιµές υλικών DΙΝ 4101 
4 Έλεγχος και επιθεώρηση παραγωγής DIN 18200 
5 ∆ιάταξη για θύρες εξόδου διαφυγής χειριζόµενες µε µοχλό ή πιε-

ζόµενη πλάκα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   
ΕΛΟΤ ΕΝ 179 

6 ∆ιατάξεις εξόδων πανικού χειριζόµενες µε οριζόντια δοκό - Απαι-
τήσεις και µέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1125 

7 Ρυθµιζόµενοι µη φέροντες µεντεσέδες για θύρες πυρασφάλειας DΙΝ 18262 
8 Μηχανισµοί  υδραυλικής ρύθµισης  και  επαναφοράς  µε  ηλεκτρο-

µαγνήτη συγκράτησης 
DΙΝ 18263 

9 Χειρολαβές πυρασφάλειας και καπνοπροστασίας DΙΝ 18273 
10 ∆οκιµές πυραντίστασης για συναρµολογήσεις θυρών και ρολών: 

Θύρες και ρολά ελέγχου καπνού 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1634 -3 

11 ∆ιαστάσεις, ποιοτική λειτουργία και ποιότητα κατασκευής κλειδα-
ριών και συστηµάτων πανικού 

DΙΝ 18820 

1123.2.4 Εξαρτήµατα  
α. Οι γενικές απαιτήσεις για τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων αναφέρονται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας». Η 

Υπηρεσία δικαιούται  να απορρίπτει είδη κιγκαλερίας τα οποία προσκοµίζει ο Ανάδοχος, εφ' όσον αποδει-
χθεί ότι είναι ελαττωµατικά ή διαφορετικά από τα προτεινόµενα στα Συµβατικά Τεύχη. 

β. Το κλείσιµο κάθε κουφώµατος πρέπει να γίνεται µε απλή πίεση στη χειρολαβή. ∆ιαφορετικά και αν µετά από 
επισκευή, το κλείσιµο δεν είναι άνετο, το κούφωµα αφαιρείται, αποµακρύνεται από το εργοτάξιο και αντικα-
θίσταται µε νέο µε δαπάνες του Αναδόχου. 

γ. Τα συστήµατα και εξαρτήµατα περιστροφής, κυλίσεως και γενικά τα συστήµατα στήριξης, που καταπονού-
νται ιδιαίτερα από τριβή, θα έχουν ρουλεµάν, άριστης ποιότητας και αντοχής. 

1123.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1123.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής  
α. Οι γενικές απαιτήσεις κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων ακολουθούν το 

άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές», τα αναγραφόµενα στο παρόν και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
β. Η κατασκευή του κουφώµατος και γενικά των σιδηρών κατασκευών, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέ-

πεται µε ευχέρεια κατά την τοποθέτηση τους, η ρύθµιση της οριζοντιότητας και κατακορυφότητας, χωρίς 
κίνδυνο παραµόρφωσης. 
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γ. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι-
χεία για τις κατασκευές σιδερένιων κουφωµάτων. 

δ. Πριν την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθητικών 
υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υποβάλλο-
νται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. 

ε. Εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα 
σιδηρών κουφωµάτων, ενδεικτικά της τεχνικής και της µεθοδολογίας που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, τα 
οποία παραµένουν στο εργοτάξιο. 

στ. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλητές θα έχουν τα 
σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία. 

ζ. Όπου απαιτείται ηχοµόνωση αυτή θα είναι από λιθοβάµβακα βάρους τουλάχιστον 120 Kg/m3. Τα πάχη η-
χοµόνωσης - θερµοµόνωσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες µελέτες και τα αντίστοιχα άρθρα του παρό-
ντος. Η τοποθέτηση των µονωτικών υλικών θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
ηχογεφυρών. 

η. Η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών κατασκευών θα εκτελεστεί κατά τα αναφερόµενα στην  αντί-
στοιχη ενότητα του άρθρου 360 «Σιδηρές Κατασκευές» και στο άρθρο 400 «Χρωµατισµοί»  και συµπληρώ-
νεται µε τα ακόλουθα εδάφια: 

- Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι κατάλληλη για κατασκευές εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες. 

- Το µέγεθος των γαλβανισµένων στοιχείων θα καθορίζεται από το µέγεθος των διαθεσίµων λουτρών 
γαλβανισµού. 

- Η ελάχιστη επικάλυψη γαλβανισµού θα είναι 275 g/m2. 

- Οι αρµοί εργοταξίου θα προστατεύονται µε ψεκασµό ψευδαργύρου σε επικάλυψη πάχους 150 µm. 

- Πριν από τον γαλβανισµό όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από γράσα, λάδια και διαβρωτικά στοι-
χεία. 

- Τα στοιχεία των κατασκευών θα γαλβανιστούν πριν από την συναρµολόγηση τους. 

- Απαγορεύεται κάθε χηµική επεξεργασία των γαλβανισµένων επιφανειών που πρόκειται να βαφούν. 

- Λαµαρίνες µε συγκολληµένους ήλους, προεξοχές ή ράβδους θα γαλβανιστούν µετά την συγκόλληση. 

- Οι ράβδοι θα γαλβανίζονται κατακόρυφα. 

1123.3.2 Ανοχές  
α. Η τοποθέτηση θα γίνεται σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες τάσεις. Τα 

σιδερένια θυρόφυλλα θα είναι απόλυτα επίπεδα, ελεγχόµενα µε πήχη που τοποθετείται οριζόντια, κατακό-
ρυφα και διαγώνια. 

β. Πίνακας 1123.3.2: Ανοχές Κουφωµάτων  
# Απαίτηση Ανοχή 
1 2 3 

1 ∆ιαστάσεις πλευρών σιδερένιων κάσσων (διαστά-
σεις πλαισίων  - ολικές ή µερικές) 

 ± 0,5%  

2 ∆ιαστάσεις διατοµών σιδερένιων κάσσων ± 1 mm 
3 Πάχος χαλυβδοελάσµατος   ± 0,2 mm 
4 Τοποθέτηση κουφωµάτων από το νήµα της στάθµης 2 mm 
5 Πλευρές κάσσων  - απόκλιση από την κατακόρυφο ± 0,5% 
6 Απόκλιση Ορθογωνικότητας σε κάσσες και πλαίσια κουφωµάτων καµία 
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1123.3.3 Σιδηρές Κάσσες  
α. Οι σιδηρές κάσσες ακολουθούν τις γενικές προδιαγραφές των σιδηρών κατασκευών που αναφέρονται στο 

σχετικό άρθρο 360 «Σιδηρές Κατασκευές» του παρόντος, τα κατασκευαστικά σχέδια, τους σχετικούς κανο-
νισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

β. Η τοποθέτηση των κάσσων από στραντζαριστή λαµαρίνα µε ανοιχτή διατοµή γίνεται µετά από τη δόµηση 
της τοιχοποιίας. Τα στάδια της κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων είναι τα ακόλουθα: 

- Η κάσσα τοποθετείται στο ήδη διαµορφωµένο άνοιγµα. Ανά 0,5 m ύψους περιµετρικά της κάσσας α-
νοίγονται οπές στην τοιχοποιία για την έγχυση της τσιµεντοκονίας στήριξης και πλήρωσης των ορθο-
στατών. 

- Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για το πανωκάσσι. 

- Κατόπιν η κάσσα στερεώνεται µέσω τζινετιών µε τσιµεντοκονία στις αντίστοιχες φωλιές της τοιχοδοµής. 

- Αφού σφραγιστούν κατάλληλα οι αρµοί στις εξωτερικές παρειές διαστρώνεται τσιµεντοκονία 450 kg 
τσιµέντου στον αρµό κάσσας - τοίχου. Η χρήση γύψου στην τσιµεντοκονία απαγορεύεται. 

γ. Οι κάσσες από κλειστές κοίλες διατοµές δεν απαιτούν πλήρωση. 
δ. Οι πακτώσεις και οι στερεώσεις των σιδηρών κατασκευών, θα γίνονται µε καρφίδες ενδεικτικού τύπου ΗILTI, 

ώστε να αποφεύγεται κάθε φθορά στο φέροντα οργανισµό από ανεπίχριστο σκυρόδεµα. 
ε. Ο χρωµατισµός τους γίνεται κατά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Χρωµατισµοί». 

1123.3.4 Κουφώµατα 
α. Τα σιδηρά κουφώµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα κουφωµάτων, τα κατασκευαστικά σχέδια, 

τους σχετικούς κανονισµούς, το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Τα στοιχεία των σιδηρών κουφωµάτων πριν τοποθετηθούν θα επιστρώνονται µε µίνιο στην εσωτερική τους 

επιφάνεια καθώς και στα µεταλλικά τους στηρίγµατα σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, σύµφωνα και µε τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. 

γ. Η κάτω τραβέρσα του πλαισίου του ανοιγόµενου φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαµαρίνα µε προεξοχή 
πλάτους µεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την αποµάκρυνση των νερών της βροχής. 

δ. Στα κατωκάσσια των εξωτερικών σιδηρών κουφωµάτων, θα υπάρχει κατάλληλα διαµορφωµένη διατοµή 
από στραντζαριστή λαµαρίνα ή προφίλ, ανάλογου πάχους µε την κάσσα του κουφώµατος. Στο κατωκάσσι 
θα συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής τα οποία θα αποµακρύνονται µέσω προβλεποµένων οπών, αν 
προηγουµένως δεν έχουν αποµακρυνθεί από το νεροχύτη του κουφώµατος. Κατά την κατασκευή των σιδη-
ρών κουφωµάτων (υαλοστασίων, φεγγιτών και θυρών) τοποθετούνται πλαστικοελαστικά παρεµβύσµατα ή 
πλαστική µαστίχη για την στεγανότητα των κουφωµάτων από τα νερά της βροχής και από τον αέρα. 

ε. Οι µηχανισµοί λειτουργίας των κουφωµάτων τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι επισκέψιµοι. Η 
αποσύνδεση και η επισκευή τους θα γίνεται µε ευκολία, ώστε να µην απαιτείται η πλήρης αφαίρεση της κα-
τασκευής. Η συντήρηση τους (ρύθµιση, γρασάρισµα) δεν θα απαιτεί υπερβολικό χρόνο και µεγάλες δαπά-
νες. 

στ. Τα κουφώµατα θα έχουν και κατά τις 3 διαστάσεις τους επίπεδες επιφάνειες, οι οποίες θα τέµνονται σε ευ-
θύγραµµες καθαρές ακµές, παράλληλες και ορθογώνιες. Οι ενώσεις µεταξύ των διαφόρων διατοµών θα εί-
ναι ευθύγραµµες και ο αρµός µεταξύ των στοιχείων του κουφώµατος θα έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος. 

ζ. Οι συνδέσεις µεταξύ κάσσας και επένδυσης από λαµαρίνα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής µε ηλε-
κτροσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των συγκολλουµένων στοιχείων σε όλο το µήκος της 
σύνδεσης. Στα σηµεία των συνδέσεων, η συγκόλληση θα έχει ελάχιστο πάχος 3 mm. Οι ορατές συγκολλή-
σεις λειαίνονται, ώστε να αποµακρυνθούν τα πλεονάσµατα, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη. Οι µε-
ταλλικές κατασκευές που έχουν συναρµολογηθεί στο εργοστάσιο προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε ευθύνη 
του Αναδόχου. 

1123.3.5 Εξαρτήµατα, Ειδικά Τεµάχια 
α. Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλες κτλ ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισµούς και θα είναι τύ-

που, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων για τη χρήση για την οποία προορίζονται, καθώς και συµβατά µε 
τα άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή. 
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β. Ο Ανάδοχος παραδίδει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία όλα τα είδη εξαρτηµάτων των σιδερένιων 
κουφωµάτων (βλ. αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Είδη Κιγκαλερίας»). 

1123.3.6 Θύρες Πυρασφαλείας 
α. Οι θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται από εξειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο (κατά προτίµηση συνερ-

γείο του εργοστασίου κατασκευής τους) σύµφωνα µε το DΙΝ 18093. 
β. Οι υαλοπίνακες στις θύρες πυρασφάλειας τοποθετούνται µέσα σε ειδικής διατοµής µεταλλικό πλαίσιο. Το 

µεταλλικό πλαίσιο του υαλοπίνακα προσαρµόζεται στο θυρόφυλλο µε ειδικό προφίλ και µε θερµοδιογκούµε-
νο υλικό. 

γ. Στο κενό µεταξύ των λαµαρινών επένδυσης των θυρόφυλλων τοποθετείται πυράντοχο υλικό. Τα θυρόφυλλα 
αυτά όπως και η κάσσα της θύρας βάφονται µε primer δύο συστατικών για γαλβανισµένη λαµαρίνα και αντι-
σκωριακή βαφή για DΚΡ. 

1123.4 Έλεγχοι 
α. Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων, η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία 

σύµφωνα µε τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη και προηγούµενες εντολές της. 
β. Απορριπτέα θεωρείται η κατασκευή κουφωµάτων, όταν τα ανοιγόµενα φύλλα δεν λειτουργούν µε ευχέρεια ή 

κατά την λειτουργία τους σφηνώνουν στην κάσσα Σε αυτή την περίπτωση, τα σιδηρά κουφώµατα αποµα-
κρύνονται από το έργο και αντικαθίστανται µε νέα. 

1123.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου «Κουφώµατα Αλουµινίου» καθώς και τα ακό-
λουθα εδάφια: 
• Στο βάρος των µεταλλικών κατασκευών δεν προστίθεται το βάρος των µικροϋλικών και βοηθητικών υλικών 

στερέωσης και τοποθέτησης. 
• Στην τιµή µονάδος των σιδηρών υαλοστασίων ανάγεται και η τοποθέτηση περσίδων, όπου απαιτείται. 
• Περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα: 

- Εξαρτήµατα, ειδικά τεµάχια, πηχίσκοι στερέωσης των υαλοπινάκων 

- υλικά και εργασίες σύνδεσης 

- στραντζαριστές λαµαρίνες επένδυσης 

- η προετοιµασία των επιφανειών (πχ γαλβάνισµα, επαλείψεις µε µίνιο κτλ) 

1123.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κάσσων και κουφωµάτων θα επιµετρώνται σε χιλιό-

γραµµα βάρους (kg) χρησιµοποιούµενου σιδήρου προσαυξανόµενα κατά 15% για φθορά, αποµειώσεις και 
µικροϋλικά, πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία κουφώµατος ή κάσσας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε είδη κιγκαλερίας, θα επιµετρώνται και θα 
πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Είδη Κιγκαλερίας» της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες κουφωµάτων ή κάσσων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµ-
βανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».  
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1140. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1141. ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

1141.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας για 

όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων καθώς επίσης και την παροχή 
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υ-
λικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, παρεµβύσµατα κτλ). 

β. Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών. 

1141.2 Υλικά 

1141.2.1 Προδιαγραφές 
Πίνακας 1141.2.2 : Πρότυπα για Είδη Κιγκαλερίας και Μεταλλικά Εξαρτήµατα Κτιρίων 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 

2 Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 

3 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 

4 Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 

5 Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 
6 ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 
7 Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής  ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 
8 Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - Απαιτήσεις και 

µέθοδοι δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1527 

9 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµής 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1670 

10 Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΝ 1906 

1141.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά 
α. Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που προδιαγράφονται στα Συµβατικά 

Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα που δεν είναι εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (εν-
δεικτικά και όχι περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 

πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατά-
ληψης (πράσινο – κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα- έξω) µε τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε 
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παρά-
θυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επά-
νω – κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 

- Στροφείς (µεντεσέδες) 
- Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί για θύρες ή παράθυ-

ρα. 
- Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων. 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 

απαιτήσεις πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές 
µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (στοπ) 
- Αναστολείς θύρας – δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας – τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης 

- ∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα 
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον προµηθευτή. Τα τεµάχια θα 

είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, (ορείχαλκος, ανοξείδωτος σίδηρος, αλουµίνιο, χά-
λυβας πρώτης διαλογής κτλ). 

γ. Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί κλεισίµατος των θυ-
ρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του, τα οποία πρέπει να φαίνο-
νται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς κλεισίµατος, το όνοµα και το σήµα είναι δυνα-
τόν να είναι κάτω από το κάλυµµα. 

δ. Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι άριστης ποιότητας και 
θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην κατασκευή.  

ε. Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε πολυσύχναστους χώρους (νοσο-
κοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες στα σηµεία των θυρών, τα οποία καταπονούνται 
περισσότερο. Οι χειρολαβές που χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι συνδεδεµένες µε τις πλάκες. Σε όλες 
τις υάλινες θύρες χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων 
προς µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών προς την πλευρά της ώθησης. Στην περίπτωση θυρών 
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στρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα - έξω) τοποθετούνται πλάκες και από τις 2 πλευρές της θύρας 
(ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως τύπου, δια των οποίων διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπη-
ρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η 
χρήση ενισχυµένων πλακών κατάλληλων διαστάσεων. 

1141.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου 
Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους θα είναι κατασκευασµένοι 
από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα φέρουν κοχλίες από χρωµονικε-
λιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Τα περικόχλια θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή 
χρωµονικελιούχο χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου τύπου (µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

1141.2.4 Εξαρτήµατα Ξύλινων Κουφωµάτων 
α. Όπου προβλέπεται από τη µελέτη, οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα µε διπλές ροδέλες 

από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτουν σύστηµα λίπανσης, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του θυρόφυλ-
λου, µε ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιµοι. 

β. Τα συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος των θυρών, όπου προβλέπεται από τη µελέτη, θα είναι στερεωµένα 
στην επιφάνεια της θύρας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξείδωση. Η όλη στερέω-
ση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύστηµα αυτόµατου κλεισίµατος τοποθετείται σε όλα 
τα θυρόφυλλα κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 

γ. Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά στις θύρες, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά από τα σχέ-
δια ή από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές που τοποθετούνται στα κάθετα συναντώµενα σόκορα κάθε θυρό-
φυλλου στις δίφυλλες πόρτες θα είναι χωνευτές. Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλειδαριών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε πρεσσαριστή 
χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι κατακόρυφου τύπου, µε 3 µο-
χλούς  κλειδώµατος, µε πρεσσαριστή θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 

δ. Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει τελείωµα αλουµινίου σε σατινέ ανοδική οξείδωση, διαστάσεων 
103 mm x 19 mm, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή «γλώσσας» στο δάπεδο που δεν θα µαζεύει 
σκόνη. 

ε. Τα stop των θυρών θα είναι στερεωµένα στους τοίχους στο ύψος της χειρολαβής µε κρυφή στήριξη, µη ορα-
τή. 

1141.2.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
α. Το ελάχιστο ύψος κιγκλιδωµάτων εξωστών, δωµάτων και κλιµάκων είναι 0,90 m. 
β. Τα χαλύβδινα κιγκλιδώµατα αποτελούνται από σωλήνες ή ράβδους ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, ενώ 

τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου. 
γ. Οι χειρολισθήρες είναι παράλληλοι µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος 0,85 cm – 0,90 cm από τα πατήµα-

τα. Για ύψη κλιµάκων πάνω από 12 m, το ελάχιστο ύψος του χειρολισθήρα είναι 1,10 m. Η διατοµή του χει-
ρολισθήρα υπολογίζεται ανάλογα µε την απόσταση των ορθοστατών, ώστε να έχει ελάχιστη αντοχή  σε ορι-
ζόντια καταπόνηση 50 kg/m. 

δ. Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κλιµάκων είναι οι ακόλουθες: 

- για πλάτος κλίµακας µέχρι 1,25 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα µόνο από τη µία ελεύθερη πλευρά 

- για πλάτος κλίµακας 1,25 m – 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και στις 2 πλευρές 

- για πλάτος κλίµακας µεγαλύτερο από 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και ενδιάµεσα 

- για κλίµακες µε λιγότερες από 5 βαθµίδες δεν απαιτείται κιγκλίδωµα 

1141.2.6 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών 
α. Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες εισόδους σηµαντικών 

κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων µηχανισµών σε ξύλινες 
θύρες.  
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β. Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν είναι δυνατή η αποφυγή 
τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του δαπέδου λαµβάνει υπ’ όψιν τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του µηχανισµού. 

γ. Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν µε αυτές που 
προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας. 

δ. Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού και η ηµεροµηνία κατα-
σκευής του. 

ε. Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της θύρας χρησιµο-
ποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει παρακείµενος τοίχος για την τοπο-
θέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού. 

1141.2.7 Μηχανισµοί Αυτόµατων Θυρών 
α. Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα εδάφια ισχύουν για συνήθεις µηχανισµούς αυτόµατου τύ-

που, που περιλαµβάνουν το ηλεκτροµηχανικό σύστηµα κίνησης των θυρών, τις συσκευές µικροκυµάτων και 
τις µονάδες ελέγχου και προγραµµατισµού. 

β. Ηλεκτροµηχανικό σύστηµα 

- Κάθε αυτόµατη θύρα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται µέσω συ-
σκευών µικροκυµάτων, ελεγχόµενο µε φωτοκύτταρα. Το σύστηµα καλύπτει µε δέσµες µικροκυµάτων 
µία συγκεκριµένη περιοχή. Οι δέσµες των µικροκυµάτων ενεργοποιούν τον µηχανισµό όταν εντοπισθεί 
οποιαδήποτε κίνηση. 

- Για να περιοριστούν οι κίνδυνοι ατυχηµάτων όταν κλείνει η θύρα, το σύστηµα είναι εφοδιασµένο µε αυ-
τόµατη επαναφορά στην ανοικτή θέση, σε περίπτωση που εντοπισθεί νέα κίνηση. 

- Σε έκτακτη ανάγκη προβλέπεται η δυνατότητα σταθεροποίησης των θυρών στην ανοικτή θέση από 
κουµπί και από τον κεντρικό σταθµό επιτήρησης, µε ενσύρµατο τηλεχειρισµό. 

- Σε διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, οι θύρες ανοίγουν αυτόµατα µε µηχανικό ή χειροκίνητο 
σύστηµα. Στον εξοπλισµό του µηχανισµού περιλαµβάνεται και µπαταρία διάρκειας 30 min ή 190 - 200 
ανοιγµάτων. 

- Οι αυτόµατες θύρες είναι αθόρυβης λειτουργίας και µε αντοχή τουλάχιστον 100 kg ανά θυρόφυλλο. Ο 
ηλεκτροκινητήρας µεταδίδει την κίνηση στο σύστηµα λειτουργίας των θυρών, µε ραουλορουλεµάν χω-
ρίς γρανάζια, τύπου οδοντωτού ιµάντα. 

- Στο µοτέρ προβλέπεται σύστηµα ηλεκτρονικού υπερευαίσθητου δίσκου για την ανίχνευση και µετάδο-
ση των εντολών από τους µαγνητικούς διακόπτες και για τη λειτουργία φρένου ανοικτού κυκλώµατος 
και αυτόµατης επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής εµποδίου στο κλείσιµο καθώς και ψήκτρες για 
προστασία υπερθέρµανσης (+ 135°C). 

- Οι οδηγοί κύλισης των φύλλων των θυρών είναι από ανοδιωµένο αλουµίνιο. Φέρουν ραουλορουλεµάν 
από βινύλιο για την ολίσθηση στους οδηγούς. Το σύστηµα ανάρτησης των θυρόφυλλων έχει τη δυνα-
τότητα ευθυγραµµίσεων και ρύθµισης του ύψους και ενσωµατωµένα ράουλα αντιστήριξης για την απο-
φυγή εκτροπής. 

γ. Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 

- Κάθε διάταξη περιέχει ενσωµατωµένη ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου για ρύθµιση και διάγνωση βλαβών 
µε φωτεινές ενδείξεις LED, η οποία περιλαµβάνει τεστ εκκίνησης για τα φωτοκύτταρα, ON – OFF δια-
κόπτη, οπτικό ηλεκτρονικό µηχανισµό σταµατήµατος και επαναφοράς σε περίπτωση παρεµβολής ε-
µποδίου. 

- Επίσης κάθε σύστηµα περιλαµβάνει πρόγραµµα επιλογής για θύρες µόνιµα ανοικτές, επιλογής µόνο 
εισόδου ή εξόδου, αυτόµατη λειτουργία, ηλεκτροµαγνητικό κλείδωµα και χειροκίνητη αποµανδάλωση 
πανικού. 

δ. Η συσκευή µικροκυµάτων τοποθετείται πάνω από τη θύρα και καλύπτει µε δέσµη µικροκυµάτων µία συγκε-
κριµένη περιοχή, πλάτους τουλάχιστον 2,90 m. (2 x 1,45 m), δηλαδή πλάτους 1,45 m από την κάθε πλευρά 
κίνησης. Μετά την πάροδο προκαθορισµένου χρονικού ορίου (0 sec – 60 sec), αν δεν εντοπισθεί νέα κίνηση 
µέσα στην ακτίνα δράσης της δέσµης, η θύρα επανέρχεται στην κλειστή θέση αυτόµατα εφ' όσον δεν διακό-
πτεται και η δέσµη του φωτοκύτταρου. 
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1141.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1141.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 
Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια λεπτοµερειών, το 
οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η µεταφορά και η αποθήκευση θα γίνονται 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εξαρτηµάτων, εντός κλειστών συσκευασιών. 

1141.3.2 Προετοιµασία 
α. Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και βοηθη-

τικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη. Υπο-
βάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά περίπτωση. Οι 
κατασκευές ξεκινούν µόνο µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας που ακολουθεί την έγκριση των κατα-
σκευαστικών σχεδίων. 

β. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας ανοχές για προβλεπό-
µενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να 
δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και άλλων κατασκευών του 
κτιρίου. 

γ. Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής 
τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία απαιτήσει θερµό 
γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και µετά τοποθε-
τείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση των τεµαχίων. Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο 
αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, εκτός από τις περιπτώσεις που το τελείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυ-
τές τις περιπτώσεις γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και εφαρµόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 

δ. Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται δύο στρώσεις α-
σφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 

1141.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή στοι-

χεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, των χειρολισθήρων κτλ. 
β. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά τις υποδείξεις του κα-

τασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. Οι συγκολλη-
τές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την Υπηρεσία.  

γ. Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι ενώσεις θα επιτυγ-
χάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή γραµµή συγκόλλησης. Η επιφάνεια 
της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα.  

δ. Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν παρουσιάζουν παραµορ-
φώσεις και ατέλειες. 

ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να δηµιουργήσουν γαλβανικές 
αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται κατάλληλα παρεµβύσµατα εγκεκριµένα 
από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους αρµούς µεταξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να απο-
φεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο.  

στ. Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων και λοιπών εξαρτηµά-
των, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις στερεώσεις σε σκυρόδεµα, τοιχοποιίες και λι-
θοδοµές. 

ζ. Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν στα φορτία που 
προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες, 
στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά το τέλος των εργασιών, οπές κοχλιώσεων πρέπει 
να είναι ευθυγραµµισµένες. 

η. Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον Ανάδοχο η οριζοντιότητα 
και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται επιδιόρθωση, εκτελείται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Μεταλλουργικά 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1140.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-1140.0 Ηµεροµηνία : 15/10/2002 
 6 από 10 Έκδοση : 0 

 

θ. Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδίζουν τη διέ-
ξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής. 

1141.3.4 Ανοχές 
• Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 
• Ανοχές σιδερένιων διατοµών: 

- διαστάσεις διατοµών ± 1 mm 

- πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και στραντζαριστών δια-
τοµών ± 0,2 mm. 

1141.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
α. Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες ή από συµπαγείς 

ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών κατασκευών που αναγράφονται στο άρθρο 360 «Σι-
δηρές Κατασκευές». 

β. Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. Σε περίπτωση κατα-
σκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι από σιδηροσωλήνες δεν θα συ-
γκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα προβλέπονται διακοπές της συνέχειας κατά δια-
στήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της συνέχειας και της αντοχής τους επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση 
στο εσωτερικό τους, ενός τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης διαµέτρου. Το τεµάχιο αυτό συγκολλείται µό-
νο στη µία από τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο εντός της άλλης ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των 
δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν αρµός διαστολής. Στις θέσεις ένωσης µε κοχλιοφόρους ή-
λους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης διαµέτρου, για την εξασφάλιση της δυνατότητας ελαφρών προ-
σαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Για την αντιµετώπιση συστολών και διαστολών 
σε κατασκευές σιδηρών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία. 

γ. Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα δοµικά στοιχεία. Η πρό-
βλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων του σκυροδέµατος. Κατά 
τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη πλίνθος στη θέση της οπής. Μετά τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και διαµορφώνεται η οπή πάκτωσης. Η στερέωση γίνεται µε ισχυρό τσι-
µεντοκονίαµα. Εναλλακτικά για τους ορθοστάτες από δοµικό χάλυβα, η πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµε-
ντοκονίαµα. 

δ. Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του εργοστασίου παρα-
γωγής τους. 

ε. Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην ψάθα της σκάλας. Στη 
δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του βαθµιδοφόρου και του κιγκλιδώµα-
τος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm. 

στ. Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία του 
έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό στοιχείο, µε δύο στριφώνια και ούπα ανά 
εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού διαµορφώνεται υποδοχή για την έδραση του χειρολισθή-
ρα. Στην περίπτωση που ο χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά του, παρακείµενου της σκάλας, τοί-
χου, ή στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή. Σε κάθε περίπτωση αφήνεται περιθώριο 
από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον 8 cm καθ’ ύψος. 

1141.3.6 Συντήρηση και Προστασία 
α. Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι ηλεκτροστα-

τικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη προστατευτική µεµβράνη διαφορε-
τικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να καλύπτονται και µε χάρτινα καλύµµατα. Αφού πα-
ρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη κατασκευή, θα αφαιρούνται οι προστατευτικές επικαλύψεις (µόνο 
µετά από εντολή της Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων των επιφανειών. 

β. Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο αποσυναρµολόγηση και επι-
σκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το σύστηµα και να αλλοιωθεί ή να φθαρεί η 
εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία που υπόκεινται συνήθως σε φθορά να µπορούν να αντι-
κατασταθούν από µέσα, χωρίς να προκαλείται φθορά κατά την αντικατάσταση τους στους χώρους στους 
οποίους είναι εγκατεστηµένα. 
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γ. Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται, όπως επιχρίσεις, 
χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται κλειστά εκτός και αν υπάρχει συγκεκριµένος λό-
γος να είναι ανοικτά.  Όλα τα κουφώµατα διατηρούνται σε καινουργή κατάσταση µέχρι το χρόνο παράδοσης 
του Έργου. 

1141.4 Έλεγχοι 
α. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
β. Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη σταθερότητα τους και τη σωστή στερέωση τους στα 

δοµικά στοιχεία.  
γ. Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να ικανοποιεί τα αναγραφόµε-

να στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια. 
δ. Τρόπος στερέωσης  των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση φθαρµένων τµη-

µάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία. 

1141.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας µεταλλουργικών, όπως αυτή ορίζεται στον παρόν άρθρο, περιλαµβάνονται όλα 
τα υλικά, µικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας καθώς και όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετηµένων και εν λειτουργία κατασκευών. Ειδικότερα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών στερέωσης, 
µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 
Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος για λόγους απω-
λειών κατά την κατασκευή. 

β. Στην τιµή µονάδος ειδών εξαρτηµάτων κουφωµάτων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση τους κα-
θώς και η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 

γ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
δ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 
ε. Στην τιµή µονάδος εργασίας κατασκευής κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, 

τοποθέτηση, συγκόλληση των ράβδων, η στερέωση µεταξύ τους και στα δοµικά στοιχεία, η µόρφωση των 
σύνθετων διατοµών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται. 

1141.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων των κουφωµάτων (κλειδιών, χειρολαβών, πλακετών στήριξης, κλει-

δαριών κτλ) γίνεται σε τεµάχια (τεµ.) (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη συνολική τιµή του κουφώµατος) πλή-
ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εξαρτήµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση των κιγκλι-
δωµάτων και χειρολισθήρων γίνεται σε µονάδες µήκους (m) αξονικού αναπτύγµατος χειρολισθήρα ή κου-
παστής κιγκλιδώµατος εφόσον είναι από σιδηροσωλήνα, προσαυξηµένο για φθορές, µικροϋλικά και εξαρτή-
µατα κατά 15%. Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα που κατασκευάζονται από µορφοσίδηρο και συνήθεις 
σιδηρές διατοµές επιµετρώνται σε µονάδες βάρους (kg) σύµφωνα µε την παράγραφο 360.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ προσαυξηµένα κατά 15% για φθορές και µικροϋλικά. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στο άρθρο «Κουφώµατα», θα επιµετρώνται και 
θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονάδας που 
ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εξαρτηµάτων, χειρολισθήρων και κιγκλι-
δωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέ-
ρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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1142. ΡΟΛΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ 

1142.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το παρόν άρθρο αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση δικτυωτών µεταλλικών ρολών ασφαλείας, θυρών βιοµη-
χανικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικές θύρες) και θυρών χώρων στάθµευσης οχηµάτων. Επίσης αναφέρεται και 
στην παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών 
και υλικών, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 

1142.2 Υλικά 

1142.2.1 Γενικά 
α. Για τα ρολά ισχύουν τα ακόλουθα πρότυπα, εκτός των γενικών προτύπων παραθύρων και θυρών που ανα-

φέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα» : 
Πίνακας 1142.2.1 : Πρότυπα Ρολών 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 Ρολά, σκιάδια: Ορολογία, Απαιτήσεις DIN 18073 
2 Ρολά: Κατασκευαστικές απαιτήσεις DIN 18358 
3 Περσίδες και εξώφυλλα – Μέτρηση της δύναµης λειτουργίας – 

Μέθοδοι δοκιµής 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13527 

4 Εξώφυλλα και περσίδες - Πρόσθετη θερµική αντίσταση - Κα-
θιέρωση κατηγορίας αεροπερατότητας σε προϊόν   

ΕΛΟΤ ΕΝ 13125 

5 Μηχανοκίνητα εξώφυλλα και περσίδες - Ασφάλεια κατά τη χρή-
ση - Μέτρηση της µεταδιδόµενης δύναµης   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12045 

1142.2.2 ∆ικτυωτά Ρολά 
α. Τα δικτυωτά ρολά θα είναι κατασκευασµένα από σιδερένιες ράβδους Φ8 S220. Το κάθε στοιχείο έχει σχήµα 

ράβδου, µε εσωτερικές διαστάσεις 45 mm κατά την κατακόρυφο έννοια και 70 mm κατά την οριζόντια. Τα 
στοιχεία αυτά ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µικρών δακτυλίων (δέµατα) από έλασµα πάχους 2 mm 
και πλάτους 25 mm. Tο βάρος των ρολών είναι περίπου 16 kg/m2. 

β. Tο άνω µέρος του ρολού φέρει τύµπανο (κουτί) από λαµαρίνα DΚΡ στραντζαριστή Φ 180 mm, µέσα στο 
οποίο τοποθετείται ελατήριο. Οι οδηγοί κίνησης του ρολού είναι κατασκευασµένοι από λαµαρίνα DΚΡ, πά-
χους 2 mm, βάθους 40 mm και πλάτους 28 mm. Το ρολό τυλίγεται σε σωλήνα Φ 60 άνευ ραφής πάχους 
5,50 mm. Στο κάτω µέρος του δικτυωτού ρολού προσαρµόζεται λάµα 40 mm x 3 mm, συνδεόµενη σταθερά 
µε στραντζαριστή φάσα 70/30 mm πάχους 2,5 mm. Η φάσα αυτή όταν το ρολό είναι κλειστό, εφαρµόζει στο 
κατωκάσσι. 

γ. Τα δικτυωτά ρολά κινούνται µε µοτέρ 2 κινητήρων, ισχύος 4 ΗΡ, τάσης 220 V και φέρουν µαγνητικό φρένο. 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος η λειτουργία των ρολών γίνεται χειροκίνητη. 

1142.2.3 Βιοµηχανικές Θύρες – Θύρες Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων 
α. Οι θύρες βιοµηχανικών εγκαταστάσεων (βιοµηχανικές θύρες) µπορεί να είναι συρόµενες, πτυσσόµενες ή 

περιελισσόµενες. Κατασκευάζονται από θερµογαλβανισµένο χάλυβα ή ανοδιωµένο αλουµίνιο µε πυρήνα 
από µονωτικό υλικό, είτε από ξύλο σε συνδυασµό µε προϊόντα ξύλου. Οι αρµοί µεταξύ των φύλλων καθώς 
και µε τους οδηγούς και το δάπεδο σφραγίζονται µε ειδικές ελαστικές διατοµές. Τα φύλλα µπορεί να είναι 
ολόσωµα, ή να φέρουν υαλοπίνακες ή ανοίγµατα αερισµού. 

β. Οι θύρες χώρων στάθµευσης οχηµάτων τοποθετούνται σε σχετικά µεγάλα ανοίγµατα µε πλάτος που κυµαί-
νεται µεταξύ 2,25 m – 5 m και ελάχιστο ύψος 1,90 m. Κατασκευάζονται από ξύλο, αλουµίνιο, χάλυβα ή PVC. 
Ο χειρισµός µπορεί να είναι χειροκίνητος ή µηχανοκίνητος µε ή χωρίς αυτοµατισµό ενεργοποίησης. Η επα-
ναφορά του φύλλου στην κλειστή θέση µπορεί να γίνεται αυτόµατα σε ορισµένο χρόνο µετά το άνοιγµα, η 
κίνηση του φύλλου όµως πρέπει να διακόπτεται αν συναντήσει εµπόδιο. Οι συνήθεις κατηγορίες ανάλογα µε 
τον τρόπο λειτουργίας των θυρών αυτών είναι οι ακόλουθες: 
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- µονόφυλλες ή δίφυλλες αρθρωτές 

- πτυσσόµενες 

- συρόµενες ή αρθρωτές συρόµενες 

- περιελισσόµενη 
γ. Καθοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή – επιλογή βιοµηχανικών θυρών και θυρών χώρων στάθµευσης 

οχηµάτων αποτελούν η απαιτούµενη ασφάλεια του χώρου, οι αντοχές στις καιρικές συνθήκες, η ευκολία χει-
ρισµού, σταθεροποίησης και ασφάλισης των φύλλων σε κλειστή ή ανοιχτή θέση, που απαιτεί ισχυρούς µη-
χανισµούς και εξαρτήµατα σύνδεσης των επιµέρους στοιχείων, ανάρτησης και λειτουργίας. Ο χειρισµός 
µπορεί να είναι χειροκίνητος, µηχανοκίνητος µε ή χωρίς αυτοµατισµό ενεργοποίησης. Τα πρότυπα για τις 
θύρες αυτού του είδους αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
Πίνακας 1142.2.3: Βιοµηχανικές Θύρες - Θύρες Χώρων Στάθµευσης Οχηµάτων 

# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 3 

1 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην ανεµοπίεση - Ταξινόµηση  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12424 

2 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην υδατοπερατότητα - Ταξινόµηση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12425 

3 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αεροπερατότητα - Ταξινόµηση   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12426 

4 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αεροπερότητα -Μέθοδος δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12427 

5 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Μετάδοση θερµότητας - Απαιτήσεις για τον υπολογισµό 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12428 

6 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ορολογία - Μέρος 2 : Μέρη θυρών   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12433 

7 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Αντοχή σε φορτία ανέµου - ∆οκιµές και υπολογισµός   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12444 

8 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ασφάλεια στη χρήση για µηχανοκίνητες πόρτες - Μέθοδοι 
δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12445 

9 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Ασφάλεια στη χρήση για µηχανοκίνητες πόρτες - Απαιτήσεις 
  

ΕΛΟΤ ΕΝ 12453 

10 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Αντοχή στην υδατοπερατότητα - Μέθοδος δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12489 

11 Βιοµηχανικές και εµπορικές πόρτες και θύρες χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων - Μηχανικές απόψεις - Απαιτήσεις   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12604 

12 Πόρτες βιοµηχανικές, εµπορικές και θύρες χώρων στάθµευσης οχη-
µάτων - Μηχανικές απόψεις - Μέθοδοι δοκιµής   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12605 

1142.2.3 Περσιδωτά Ρολά 
α. Αποτελούνται από ένα κρυφό, χωνευτό και επισκέψιµο ρολό επί του οποίου τυλίγονται οι περσίδες. Ο οδη-

γός στηρίζεται στα 2 άκρα σε 2 ρουλεµάν και ο χειρισµός περιελίξεως των περσίδων µπορεί να γίνεται µε 
ταινία, µανιβέλα ή ηλεκτρικό µηχανισµό. Η επιλογή του συστήµατος περιελίξεως εξαρτάται  από το συνολικό 
βάρος των περσίδων. Για ανοίγµατα µεγαλύτερα των 2,5 m µήκους επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρικού 
µηχανισµού. 
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β. Οι συνήθεις περσίδες είναι πλαστικές ή µεταλλικές. Τα κενά τους πληρούνται µε διογκωµένη πολυουρεθάνη, 
ώστε να προσφέρουν αυξηµένη θερµοµόνωση. Στο εσωτερικό των περσίδων είναι δυνατόν να υπάρχει µε-
ταλλική ράβδος για την ενίσχυση της αντοχής τους κυρίως για παράθυρα πλάτους άνω του 1,5 m. 

γ. Πρέπει εγκαίρως να προβλεφθεί η κατασκευή κουτιού περιελίξεως των περσίδων, το οποίο προεξέχει της 
εσωτερικής πλευράς του εξωτερικού τοίχου. 

1142.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1142.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 
α. Τα ορατά σιδηρά εξαρτήµατα των δικτυωτών ρολών χρωµατίζονται µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, ενώ 

τα µη ορατά στοιχεία ασταρώνονται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
β. Πριν από την εγκατάσταση των σταθερών µερών του µεταλλικού δικτυωτού ρολού, ελέγχονται τα δοµικά 

στοιχεία, επί των οποίων θα τοποθετηθούν, ως προς την οριζοντιότητα και κατακορυφότητα. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επιδιορθώσει τυχόν ατέλειες σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η στήριξη και πάκτω-
ση των σταθερών µεταλλικών µερών του ρολού θα γίνονται µε κατάλληλα διχαλωτά σιδηρά στηρίγµατα ή 
εκτονούµενα. 

γ. Το γαλβάνισµα των σιδηρών τµηµάτων γίνεται πάντοτε πριν την τοποθέτηση του στην κατασκευή.  

1142.4 Έλεγχοι 
Μετά την τοποθέτηση των σιδηρών δικτυωτών ρολών, η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε 
τη µελέτη, το παρόν, τα Συµβατικά τεύχη και προηγούµενες εντολές της. Ειδικότερα ελέγχονται τα ακόλουθα ση-
µεία: 
• Συγκρίνεται ο τύπος της κατασκευής της θύρας που προδιαγράφεται ή / και απεικονίζεται στα κατασκευαστι-

κά σχέδια, µε εκείνον που προµηθεύει ο Ανάδοχος. 
• Ελέγχεται η στεγανότητα των θυρών,  η οµαλή λειτουργία των µηχανισµών, η τοποθέτηση κατάλληλου 

προσκρουστήρα στο τέρµα της διαδροµής ανοίγµατος του περιελισσόµενου φύλλου, επιθεωρούνται οι τρο-
χιές και οι οδηγοί, καθώς και ο τρόπος αγκύρωσής τους. 

1142.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Κουφώµατα» και ειδικότερα:  
• Στην τιµή µονάδος των εργασιών κατασκευής ρολών περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση και δοκι-

µαστική λειτουργία όλων των εξαρτηµάτων τους.  

1142.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή  
α. Οι εργασίες κατασκευής ρολών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά 

κατηγορία ρολού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η επιµετρούµενη επιφάνεια έχει πλάτος µέχρι τις εξωτερικές περασιές των οδηγών και ύψος από το δάπεδο 
µέχρι τον άξονα περιστροφής. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ρολών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτε-
λεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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1160. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1161. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ∆ΙΑΦΩΤΙΣΤΑ 

1161.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια και στην τοποθέτηση υαλοπινάκων (µονών ή διπλών), την προµή-

θεια και τοποθέτηση διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων, τη δόµηση υαλοπλινθοδοµών καθώς επίσης 
και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, 
συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα Συµβατικά Τεύχη  και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

β. Οι απαιτήσεις για τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής των κουφωµάτων, στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπί-
νακες,  αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα», για κάθε κατηγορία (κουφώµατα αλουµινίου, ξύλινα κουφώ-
µατα, σιδηρά κουφώµατα). 

1161.2 Υλικά 

1161.2.1 Γενικά 
α. Το σύστηµα υαλοπινάκων πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και εξαερισµού των κοίλων 

τµηµάτων. Για τη διευκόλυνση αντικατάστασης των υαλοπινάκων, η αποµάκρυνση των φύλλων από την 
κάσσα πρέπει να είναι ευχερής, µε τη βοήθεια συνήθων εργαλείων. 

β. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται θα προέρχονται από µια κατασκευαστική εταιρεία ανά οµάδα οµοειδών ερ-
γασιών. Οι υαλοπίνακες και οι υαλόπλινθοι θα προέρχονται, αντίστοιχα, από πεπειραµένο οίκο στην κατα-
σκευή υαλουργικών 20ετούς εµπειρίας τουλάχιστον. 

γ. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα περιέχουν στοιχεία για τις αντοχές 
και τους συντελεστές θερµοαγωγιµότητας, ηχοµόνωσης, ανάκλασης, φωτοαπορρόφησης κτλ. 

1161.2.2 ∆οµική Ύαλος 

1161.2.2.1 Γενικά 
α. Κατηγορίες 

- Στην πρώτη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται µόνον η 
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε φακό, στην περίµετρο των φύλλων και µε ανα-
λογία 10 ανά m2. 

- Στη δεύτερη διαλογή κατατάσσονται οι ύαλοι χωρίς κανένα φανερό ελάττωµα. Επιτρέπεται µόνον η 
ύπαρξη πολύ λεπτών φυσαλίδων, που διακρίνονται µε το µάτι, στην περίµετρο των φύλλων, από από-
σταση 20 cm και µε αναλογία 15 ανά m2. 

β. Κατά την επιλογή του είδους των υαλοπινάκων συνεκτιµούνται οι ακόλουθες ιδιότητες: 

- συντελεστής σκιάσεως 

- µετάδοση φωτεινότητας 

- µονωτική ικανότητα (κυρίως κατά την επιλογή του πάχους και του ενδιάµεσου κενού) 

- αισθητική 
γ. Η επιλογή του κατάλληλου πάχους υαλοπινάκων βασίζεται στους ακόλουθους παράγοντες: 

- αντοχή στη µέγιστη ταχύτητα ανεµοπίεσης της περιοχής 

- µέγεθος ανοίγµατος 

- αναλογίες διαστάσεων ανοίγµατος 

- σηµεία στήριξης υαλοπίνακα.  
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δ. Οι υαλοπίνακες των κουφωµάτων και των υαλοπετασµάτων είναι συνήθως διπλοί µε ενδιάµεσο κενό αέρος 
ή αζώτου, ενώ τα διαχωριστικά πετάσµατα και οι εσωτερικές γυάλινες θύρες αποτελούνται από µονό κρύ-
σταλλο µε το πάχος που προδιαγράφεται από τη µελέτη. 

ε. Η επιφάνεια των καθρεπτών θα είναι επίπεδη, καθαρή, διαφανής µε καθαρή αντανάκλαση και µη παραµορ-
φωτική.  

1161.2.2.2 Είδη - Κατηγορίες 
Τα κυριότερα είδη ύαλου δοµικής χρήσεως είναι τα ακόλουθα: 
• κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για συνήθη παράθυρα µε µέγιστη 

διάσταση πλαισίου 0,80 m 
• υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3 mm – 5 mm (ηµικρύσταλλα), χωρίς οπτικά ελαττώµατα 

και χρησιµοποιούνται σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80 m 
• υαλοκρύσταλλα (υαλοπίνακες µε ειδική κατεργασία των επιφανειών τους), µε ελάχιστο πάχος 5 mm που 

χρησιµοποιούνται σε βιτρίνες και εξώθυρες 
• καθρέπτες, που κατασκευάζονται από κρύσταλλα Α’ διαλογής, έχουν ελάχιστο πάχος 3,5 mm και ανακλα-

στική επιφάνεια που αποτελείται από πολύ λεπτό στρώµα µετάλλου, το οποίο προστατεύεται από την υ-
γρασία µε µια στρώση βερνικιού 

• θαµποί υαλοπίνακες (µατ) µε πάχος άνω των 2,5 mm 
• υαλοπίνακες ανάγλυφοι ή διαµαντέ µε πάχος 3mm – 6mm, που η µια επιφάνεια τους έχει γεωµετρικά σχέδια 
• υαλοπίνακες ασφαλείας, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο 
• διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες, των οποίων τα είδη αναφέρονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο 
• υαλόπλινθοι, µε τετραγωνική κάτοψη µε εγκοπές και προεξοχές στην άνω επιφάνεια . 

1161.2.2.3 Προδιαγραφές  
Πίνακας 1161.2.2.3: Ύαλος ∆οµικής Χρήσης, Υαλοστάσια: Πρότυπα 

# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

1 ∆οκιµές Πυραντίστασης – Στοιχεία από γυαλί ΕΛΟΤ 571 - 3 
2 Ειδικά βασικά προϊόντα   ΕΛΟΤ 1748 
3 Προσδιορισµός αντοχής ύαλου σε κάµψη ΕΝ 1288 
4 Προσδιορισµός ικανότητας εκποµπής   ΕΛΟΤ ΕΝ 12898 
5 Συντελεστής µείωσης ήχου DIN 52210 
6 Αντοχή στην κρούση DIN 18032 
7 ∆οκιµή εφελκυσµού, ∆ιαστολή DIN 53455 
8 Χάραξη DIN 18055 - 2 
9 Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος 

υπολογισµού   
ΕΛΟΤ ΕΝ 673 

10 Προσδιορισµός της θερµικής µετάδοσης (συντελεστής U) - Μέθοδος 
προστασίας θερµού δακτυλίου   

ΕΛΟΤ ΕΝ 674 

11 Θερµικά σκληρυµένη νατριοασβεστοπυριτική ύαλος  ασφάλειας: Ορι-
σµός και περιγραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12150-1 

12 Νατριοασβεστοπυριτική ύαλος ενισχυµένη χηµικά: Ορισµός και περι-
γραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 12337-1 

13 Νατριοασβεστιοπυριτική ύαλος ενισχυµένη θερµικά: Ορισµός και πε-
ριγραφή   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1863-1 

14 Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντοχής έναντι 
κτυπήµατος µε το χέρι   

ΕΛΟΤ ΕΝ 356 
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# Απαίτηση Πρότυπο 
1 2 3 

15 Υαλοπίνακες ασφαλείας –∆οκιµές και ταξινόµηση αντοχής πίεση έ-
κρηξης 

EN 13541 

16 Υαλοπίνακες ασφαλείας - ∆οκιµές και ταξινόµηση της αντίστασης ένα-
ντι προσβολής από σφαίρα   

ΕΛΟΤ ΕΝ 1063 

17 Επικαλυµµένοι υαλοπίνακες: Ορισµοί, ταξινόµηση, απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   

ΕΝ 1096 

18 Καθρέπτες από επαργυρωµένη ύαλο για εσωτερική χρήση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1036 
19 Πυράντοχα υαλοπετάσµατα από διαφανή ή διαφώτιστα προϊόντα ύα-

λου - Ταξινόµηση ως προς την αντοχή στη φωτιά   
ΕΛΟΤ ΕΝ 357 

20 Υαλοστάσια - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών φωτεινότητας και 
φάσµατος ηλιακού φωτός των υαλοστασίων   

ΕΛΟΤ ΕΝ 410 

21 Υαλοστάσια - Κύρια προϊόντα από νατριοασβεστοπυριτική ύαλο ΕΝ 572 
22 Υαλοστάσια - Προσδιορισµός Θερµοπερατότητας (συντελεστής U) - 

Μέθοδος µε θερµοροόµετρο   
ΕΛΟΤ ΕΝ 675 

23 Στεγανωτικά υλικά για υαλοστάσια µε µόνωση DIN 18545 
24 Τεχνικές απαιτήσεις µεταφοράς για στεγανωτικά προφίλ  DIN 7863 

1161.2.3 Υαλοπίνακες Ασφαλείας 
Οι υαλοπίνακες ασφαλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• υαλοπίνακες πυροπροστασίας (σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές BS 476), που διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

- οπλισµένους υαλοπίνακες µε χαλύβδινο πλέγµα στο µέσο του πάχους τους (ελάχιστου πάχους 6mm),  

- υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα κρυστάλλων συνδεόµενα µε µεµβράνες διογκωτικού υλικού  
• υαλοπίνακες από συγκολλητά φύλλα που διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- αντιβαλλιστικοί υαλοπίνακες, που αποτελούνται από πολλά φύλλα υαλοπινάκων µε ενδιάµεσα φύλλα 
σκληρής ελαστικής µεµβράνης από πολυβινυλοβουτηρήλιο (PVB) (προδιαγραφές BS 5544) 

- υαλοπίνακες «SECURIT», µε πάχος 8 mm – 12 mm και µεγάλες αντοχές έναντι µηχανικών καταπονή-
σεων (π.χ. κατά τη θραύση του, ο υαλοπίνακας µετατρέπεται σε µικρά θραύσµατα που δεν µπορούν 
να προκαλέσουν τραυµατισµό). 

1161.2.4 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 
α. Οι διπλοί υαλοπίνακες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- διπλοί ή πολλαπλοί υαλοπίνακες µε κενό αέρα µεταξύ τους, χυτοί, οριζόντιας παραγωγής µε εντελώς 
λείες και στιλβωµένες και τις δύο επιφάνειες, µε εξωτερικό κρύσταλλο ανακλαστικό και αντηλιακό που 
ακολουθούν τις προδιαγραφές ASTM – C 1036/85. 

- ηχοµονωτικοί – ηχοαπορροφητικοί υαλοπίνακες (διπλοί ή τριπλοί) µε πλαίσιο που φέρει λωρίδα υαλο-
βάµβακα για την απορρόφηση του ήχου 

- θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, που κατασκευάζονται από διαφανή κρύσταλλα µε διάκενο, εξωτερική 
επάλειψη ρευστού ελαστικού και εσωτερική πλήρωση από πυριτικά άλατα για την διατήρηση ξηρότη-
τας του διακένου και αποφυγή του θαµπώµατος των εσωτερικών επιφανειών. 

β. Οι διπλοί υαλοπίνακες κάθε κατηγορίας θα πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης (θερµοµόνωση, ηχοµόνωση, 
ανακλαστικότητα κτλ). Η ηχοαπορρόφηση των διπλών υαλοπινάκων βελτιώνεται µε τη χρήση υαλοπινάκων 
διαφορετικού πάχους, ώστε να απορροφώνται ήχοι διαφορετικών συχνοτήτων. 
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1161.2.5 ∆ιαφώτιστα Πολυκαρβονικά Φύλλα 
α. Τα διαφώτιστα πολυκαρβονικά φύλλα είναι από POLUCARΒΟΝΕ LΕΧΑΝ πάχους και διαστάσεων κατά τις 

απαιτήσεις της µελέτης. Τα φύλλα τους είναι κυψελοειδούς µορφής, διατοµής Π τριπλού τοιχώµατος µε ε-
γκάρσιες ενισχύσεις, φωτοδιαπερατά και µε αυξηµένο δείκτη στεγανότητας. Εσωτερικά το φύλλο έχει στρώ-
µα αέρα, για τη βελτίωση της θερµοµονωτικής ικανότητας, ενώ, για τη βελτίωση της διαφάνειας και της κα-
θαριότητας των κυψελών (σκόνες, καυσαέρια κτλ), οι ακµές του φύλλου φέρουν περιµετρικά συγκολληµένη 
ταινία από το ίδιο υλικό. 

β. Ενδεικτικές τιµές φωτοδιαπερατότητας:των φύλλων ανά απόχρωση είναι οι ακόλουθες: 

- ουδέτερο   83-85 % 

- opal (γαλακτερό)  68 % 

- φυµέ   69 % 

- πράσινο   71 %. 
γ. Τα φύλλα θα είναι αµετάβλητα στη βροχή, στο χαλάζι και στην ηλιακή ακτινοβολία, λόγω ενσωµατωµένης 

προστασίας UV για θερµοκρασίες από -40°C ως +130°C. 
δ. Τα κλιπς που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων είναι µεταλλικά, 

διπλής προστασίας, γαλβανισµένα εν θερµώ και βαµµένα ηλεκτροστατικά. 

1161.2.6 Βοηθητικά Υλικά 
α. Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ελαστοµερών και πλαστοµερών παρεµβυσµάτων για την τοποθέτηση ύαλων 

και κρυστάλλων, εκτός αν ληφθεί σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων υλι-
κών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει προς έγκριση στην Υπηρεσία πιστοποιητικά ποιότητας, που 
θα αποδεικνύουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- αντοχή στην απόσχιση, στη διάβρωση, στις µόνιµες θλίψεις, στη διαρροή και στις επαναλαµβανόµενες 
κάµψεις 

- σταθερότητα στη γήρανση, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στις ηλιακές ακτίνες, στη θερµότητα και στο ψύ-
χος και σε οποιεσδήποτε χηµικές ουσίες 

- πρόσφυση και ελαστικότητα, ώστε να παρακολουθούν τις συστολοδιαστολές και τις οριζόντιες ανεµο-
πιέσεις. 

β. Τα στηρίγµατα µέσα στις εγκοπές τοποθετήσεως ύαλου ή κρυστάλλου πρέπει είναι από ελαστικό συνθετικό 
υλικό, µε αντοχή στην αλλοίωση λόγω της επαφής τους µε τους στόκους, τα παρεµβύσµατα και τα χρώµατα. 
Τα κάτω στηρίγµατα θα έχουν σκληρότητα 70 - 75 βαθµούς, ενώ τα υπόλοιπα περιµετρικά 50 -60 βαθµούς 
της κλίµακας Brinell. 

γ. Τα χηµικά συνδετικά µεταξύ υαλοπινάκων πρέπει να έχουν σκληρυνθεί το αργότερο 2 ηµέρες µετά την το-
ποθέτηση. Μετά το πέρας των 2 ηµερών θα πρέπει να παραµένουν κολληµένα, ελαστικά (κατά τις απαιτή-
σεις κάθε περίπτωσης) και υδατοστεγανά, πρέπει όµως να µπορούν να διαλυθούν ή / και αντικατασταθούν 
µε τα συνήθη εργοταξιακά εργαλεία. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται σε σκληρυµένους υαλοπίνακες 
ασφαλείας, πρέπει να είναι επαρκώς ελαστικά, ώστε η θραύση του ενός φύλλου να µην µεταβιβάζεται και 
στο συνδεδεµένο µε αυτό φύλλο. 

1161.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1161.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. ΟΙ υαλοπίνακες µεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες µε πυραµοειδή πυρήνα στο µέσον µε ελάχιστη κλίση 

προς τα µέσα. Μεταξύ των υαλοπινάκων τοποθετείται διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. Οι υαλόπλινθοι µεταφέ-
ρονται και αποθηκεύονται σε κατάλληλες συσκευασίες µε πλευρικές µαλακές µάζες. 

β. Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως αποφεύγοντας τη µετακίνηση και αποθήκευση. 

1161.3.2 Προετοιµασία 
α. Ο Ανάδοχος ελέγχει τις διαστάσεις και τα πάχη των κατασκευαστικών σχεδίων, ώστε όταν οι υαλοπίνακες 

τοποθετηθούν να µην αφήνουν κενά και να εφαρµόζουν σωστά. Πριν από την τοποθέτηση επιβεβαιώνεται 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων - Υαλουργικά 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1160.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ /EP8/TD-D-1160.0 Ηµεροµηνία : 15/10/2002 
 5 από 12 Έκδοση : 0 

 

ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωµάτων είναι καθαρές από ξένα αντικείµενα, ώστε ο υαλοπί-
νακας να εδράζεται οµοιόµορφα σε όλη την περίµετρο του κουφώµατος και να µην υπάρχει ασύµµετρη ή 
σηµειακή έδραση, ειδικά στο κάτω µέρος. 

β. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία υαλοστάσια. 
γ. Πριν από την τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα έχει γίνει στο υαλοστάσιο η απαραίτητη τελική επεξεργασία 

για τις διαβρώσεις και την σκουριά (γαλβάνισµα, χρωµατισµοί, επιστρώσεις κτλ). 

1161.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα όλων των υλικών σχετικών µε τις εργασίες υαλουργικών. 

Υποβάλλονται 3 δείγµατα 15 cm x 30 cm από κάθε είδος υαλοπίνακα και 3 υαλόπλινθοι. Υποβάλλονται επί-
σης δείγµατα διαφώτιστων φύλλων (3 τεµ.) διαστάσεων 30 cm x 50 cm. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 
προτείνει ολοκληρωµένο βιοµηχανικό σύστηµα φυσικού φωτισµού υποβάλλει στην Υπηρεσία ένα τουλάχι-
στον δείγµα κανονικών διαστάσεων. 

β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, ως προς την επιλογή των κα-
τάλληλων υλικών και τη διαµόρφωση των αρµών, που θα πρέπει να αντέχουν στις θερµοκρασίες και τις 
θερµοκρασιακές µεταβολές της περιοχής. 

γ. Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την ικανοποιητική κατά-
σταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγµές). Επίσης εξακριβώνει τη σωστή πρόβλεψη τοποθέ-
τησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια. 

δ. Ο Ανάδοχος περιλαµβάνει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών που περιέχουν υαλουργικά υλικά και 
διαφώτιστα φύλλα, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. 

1161.3.4 Ανοχές 
α. Οι υαλοπίνακες γενικά θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν τα κατοπτριζόµενα είδω-

λα (βλ. και παράγραφο « ∆οµική Ύαλος – Γενικά»). Οι υαλοπίνακες πρέπει να είναι επίπεδοι, λείοι και τα 
αντικείµενα που εµφανίζονται µέσω αυτών, να µην φαίνονται παραµορφωµένα, από απόσταση παρατήρη-
σης 25 cm και σε γωνία: 

- 20° για την πρώτη διαλογή 

- 30° για τη δεύτερη διαλογή. 
β. Το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το κούφωµα που προορίζεται. ∆εν θα 

υπάρχουν αποκλίσεις από τα πάχη που αναγράφονται στα εγκεκριµένα σχέδια ούτε από τις ορθές γωνίες 
των τεµαχίων. 

γ. Ο Ανάδοχος θα αλφαδιάζει τα κουφώµατα, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη επιπεδότητα χωρίς αποκλίσεις. 
Μετά την τοποθέτησή τους οι υαλοπίνακες δεν θα παρουσιάζουν βέλη.  

δ. ∆ιαστάσεις κοπής (αέρας): Ο επιτρεπόµενος αφού ληφθούν υπόψη οι κλιµατολογικές συνθήκες και υπολο-
γισθεί η διαστολή σε τυχόν απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

1161.3.5 Τοποθέτηση Υαλοπινάκων 

1161.3.5.1 Γενικά 
α. Οι ύαλοι αφού τοποθετηθούν στις εγκοπές των υαλοστασίων (ξύλινων ή µεταλλικών ή σε προφίλ σχήµατος 

Π), στερεώνονται περιµετρικά, ώστε µε το ίδιο βάρος τους, τη χρήση και τον άνεµο να µην µετακινούνται. Η 
τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς µε σύστηµα πηχίσκου συγκράτησης και αντικραδασµικού ελα-
στικού παρεµβλήµατος, αποφεύγοντας εντελώς τον στόκο. Όλοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδρά-
ζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. 

β. Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε έντονες διαγραµµίσεις για απο-
φυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 

1161.3.5.2 ∆ιπλοί Υαλοπίνακες 
α. Το ενδιάµεσο διάκενο των διπλών υαλοπινάκων κυµαίνεται µεταξύ 6 mm – 12 mm. Σε αυτό τοποθετείται 

κοίλο προφίλ αλουµινίου ύψους 6,5 mm ή 8,5 mm, το οποίο στην εσωτερική πλευρά του έχει εγκοπές, ώστε 
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τα αφυγραντικά (πυριτικά) άλατα να λειτουργούν σωστά και ο αέρας να παραµένει ξηρός. Σε διάκενο µεγα-
λύτερο από 10 cm τοποθετείται περιµετρικά ηχοαπορροφητικό υλικό.  

β.  Στο διάκενο µεταξύ αλουµινίου και υαλοπίνακα διαστρώνεται καταρχήν πλευρικά και µε ιδιαίτερη προσοχή 
στις γωνίες, ώστε να µην δηµιουργούνται διακοπές, µια πρώτη στρώση στεγανοποίησης από θερµοπλαστι-
κή κόλλα βουτυλίου. Η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα της κόλλας έχει πλάτος 4 mm – 5 mm και πάχος 
0,3 mm – 0,4 mm (BS 5713, DIN 1286). Κατόπιν γίνεται δεύτερη στεγανοποίηση µε θερµοπλαστική κόλλα ή 
ελαστοµερή προϊόντα πολυθειικών ενώσεων, που συµπληρώνει το κενό και στεγανοποιεί περιµετρικά το 
πλαίσιο του υαλοπίνακα. 

1161.3.5.3 Υαλοπίνακες «SECURIT» 
α. Στα κρύσταλλα «SECURIT», η πρόβλεψη οπών και εγκοπών για την υποδοχή εξαρτηµάτων γίνεται κατά 

την κατασκευή του κρυστάλλου και πριν αυτό σκληρυνθεί, διότι µετά την κατασκευή τα κρύσταλλα αυτά δεν 
επιδέχονται κοπή. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προβλέψει τις θέσεις αυτές πριν την 
παραγγελία του κρυστάλλου. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής του κρυστάλλου βαρύνει τον 
ίδιο. 

β. Μεταξύ των υαλοπινάκων «SECURIT» και της κάσσας του κουφώµατος καθώς και µεταξύ των φύλλων α-
φήνεται κενό 5 mm – 7 mm, το οποίο καλύπτεται µε διατοµές αλουµινίου και ψήκτρες (βουρτσάκια). 

γ. Όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως και λειτουργίας των κουφωµάτων που φέρουν υαλοπίνακες «SECURIT», 
θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, µπρούντζο ή αλουµίνιο. 

1161.3.6 Τοποθέτηση ∆ιαφώτιστων 
α. Η σύνδεση και τοποθέτηση των διαφώτιστων πολυκαρβονικών φύλλων µεταξύ τους, γίνεται κουµπωτά µέσα 

στην εγκοπή ειδικών κλιπς, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της 
Υπηρεσίας. 

β. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία θεωρήσει απαραίτητη την πρόσθετη στεγάνωση των διαφώτιστων πολυ-
καρβονικών φύλλων ή του περιµετρικού πλαισίου, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην πρόσθετη 
στεγάνωση της κατασκευής, µε τη βοήθεια προφίλ στεγανωτικής µαστίχης και σιλικόνης. 

1161.3.7 Υαλοπλινθοδοµές 
α. Η υαλοπλινθοδοµή θα είναι ανεξάρτητη από τις παρακείµενες κατασκευές και δεν θα µεταφέρεται σε αυτή 

καµία φόρτιση της κατασκευής. ∆οµείται είτε µε τη χρήση σιδηρών, ξύλινων ή πλαστικών πλαισίων, είτε µε 
τσιµεντοκονίαµα 450 kg λευκού τσιµέντου. 

β. Οι υαλόπλινθοι δεν τοποθετούνται σε θερµοκρασίες µικρότερες των 4°C ή στην περίπτωση που αναµένο-
νται τέτοιες θερµοκρασίες πριν την αρχική πήξη του κονιάµατος, εκτός αν λαµβάνονται επαρκή µέτρα προ-
στασίας κατά του παγετού. Ως επαρκή µέτρα προστασίας θεωρούνται η θέρµανση και η διατήρηση της θερ-
µοκρασίας των υαλόπλινθων και του κονιάµατος µεταξύ 4°C - 40°C. Μετά την ανέγερση η θερµοκρασία 
πρέπει να διατηρείται πάνω από 4°C τουλάχιστον για 72 h. 

γ. Γενικοί κανόνες καλής δόµησης υαλοπλινθοδοµών είναι οι ακόλουθοι: 

- το πάχος των αρµών µεταξύ των τεµαχίων κυµαίνεται µεταξύ 1,2 cm – 3 cm και το πάχος των περιµε-
τρικών αρµών µεταξύ 5 cm – 10 cm. 

- σε κάθε κατακόρυφη και οριζόντια ένωση τοποθετούνται 1-2 ράβδοι οπλισµού Φ8 και σε κάθε περιµε-
τρική 3 ράβδοι.  

- οι ράβδοι του οπλισµού πρέπει να επικαλύπτονται τουλάχιστον κατά 15 mm από το τσιµεντοκονίαµα 
σύνδεσης 

- για τη στεγάνωση της κατασκευής χρησιµοποιείται µαστίχη σιλικόνης και ειδικά στεγανωτικά και συ-
µπιεστά υλικά 

- στη βάση της υαλοπλινθοδοµής πρέπει να διαµορφώνεται αρµός διαστολής 2 mm – 10 mm 

- στα κατακόρυφα τµήµατα της περιµέτρου θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 10 mm, ενώ στη 
στέψη του τοίχου θα έχει πάχος 10 mm – 20 mm 

- στις παράλληλες µε τον τοίχο επαφές θα διαστρώνεται συµπιεστό υλικό πάχους 5 mm – 7 mm 
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- στην περίπτωση καµπύλων επιφανειών µε µια καµπυλότητα προβλέπονται κατακόρυφοι αρµοί διαστο-
λής τουλάχιστον ανά 6 m, ενώ, αν σχηµατίζονται περισσότερες, διαµορφώνεται αρµός διαστολής σε 
κάθε αλλαγή καµπύλης µε ελάχιστο πλάτος 8 mm 

- στην περίπτωση υαλοπλινθοδοµών από υαλόπλινθους πάχους 80 mm θα διαµορφώνονται αρµοί δια-
στολής ανά 20 m2 και σε αυτές από υαλόπλινθους πάχους 40 mm ανά 10 m2.  

1161.4 Έλεγχοι  
α. Κατά την προσκόµιση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την ύπαρξη των σχετικών πιστοποιητικών και 

τις περιεχόµενες  σε αυτά πληροφορίες: 

- ηχοµονωτική ικανότητα (dB) 

- θερµοµονωτικές ιδιότητες 

- χρώµα (να είναι το απαιτούµενο από τη µελέτη) 
β. Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης των υαλοπινάκων και των διαφώτιστων πολυκαρβονικών 

φύλλων, ο Ανάδοχος ελέγχει τη σταθερότητα και την ευθυγράµµιση των κουφωµάτων καθώς και τις θέσεις 
τοποθέτησης των διαφώτιστων επί της οροφής, σύµφωνα µε το άρθρο «Κουφώµατα» και το παρόν. Σε πε-
ρίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις αποκαταστήσει . 

γ. Πριν από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης η Υπηρεσία ελέγχει ότι τα ελαστικά παρεµβύσµατα και τα αρ-
µοκάλυπτρα είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο «Κουφώµατα» και στο παρόν. 

δ. Μετά την τοποθέτηση των υαλοπινάκων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέ-
τη, το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα: 

- τη στερέωση των διατοµών και των παρεµβυσµάτων υποδοχής τους, καθώς και των επιβαλλόµενων 
κενών 

- την αντοχή των επιλεγµένων διατοµών, όσον αφορά στην ταχύτητα του ανέµου, στο µέγεθος του κου-
φώµατος στις πλευρικές στερεώσεις και στο ύψος από το έδαφος 

- τη συµφωνία των επιλεγµένων υαλοπινάκων µε τις απαιτήσεις του έργου όσον αφορά στη διαφάνεια, 
στην ηµιδιαφάνεια (translucence), στη διάχυση (diffusion) και στην αντοχή 

- οι χρωµατιστοί υαλοπίνακες δεν πρέπει να παρουσιάζουν χρωµατικές διαφορές µεταξύ τους 

- τον ορθογωνισµό των υαλοπινάκων  

- τους αρµούς ως προς τα υλικά πλήρωσης και σφράγισης που πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή 
στη θερµοκρασία της περιοχής. 

1161.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την τοποθέτηση υαλοπινάκων ή / και διαφώτιστων και την κατασκευή υαλοπλινθοδοµών 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπερι-
λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη-
ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους 
απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπινάκων ή / και διαφώτιστων σε οποιαδήποτε 
επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του πα-
ρόντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία και ο καθαρισµός των θέσεων τοποθέτησης  

- η προµήθεια, κοπή, κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ειδών υαλοπινάκων  

- η προµήθεια και τοποθέτηση µονωτικών υλικών, ενδιάµεσων προφίλ για τους διπλούς υαλοπίνακες, 
στόκου, παρεµβυσµάτων κτλ 
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- η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών δόµησης υαλοπλινθοδοµών (τσιµεντοκονίαµα, οπλι-
σµοί, υαλότουβλα , υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών κτλ). 

γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 
ελέγχων και δοκιµών. 

δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1161.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης υαλοπινάκων, καθρεπτών και υαλοπλινθοδοµών θα επιµετρώνται 

σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υαλοπίνακα, καθρέπτη ή υαλοπλινθοδο-
µής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε κατασκευή πλαισίων, κάσσων κτλ, θα επιµε-
τρώνται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Κουφώµατα» της παρούσας και µε την αντίστοιχη 
τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 

γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υαλουργικών εργασιών. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

1162. ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 

1162.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
α. Το παρόν άρθρο αφορά στην προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων καθώς επίσης και 

την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συ-
σκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν, τα υπόλοιπα Συµβατικά τεύχη και σχέδια και τις εντολές της Υ-
πηρεσίας. 

β. Τα υαλοπετάσµατα είναι αυτοφερόµενες κατασκευές που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων, έ-
χουν θερµοµονωτική και ηχοµονωτική ικανότητα και περιορίζουν τους κινδύνους συµπύκνωσης υδρατµών, 
στο εσωτερικό αυτών. Αποτελούνται συνήθως από ένα σύστηµα ειδικών διατοµών αλουµινίου (κάναβο) µε 
ενισχύσεις στηρίξεως από ανοξείδωτο χάλυβα και ειδικούς, διπλούς ή πολλαπλούς υαλοπίνακες που χρη-
σιµεύουν ως υλικό πλήρωσης. Τόσο οι διατοµές αλουµινίου όσο και τα στηρίγµατα τους υπολογίζονται, ώ-
στε να αντέχουν στα ίδια φορτία, στις ανεµοπιέσεις, στο χιόνι, στις έντονες βροχοπτώσεις και στον σεισµό.  

γ. Τα συνηθέστερα είδη υαλοπετασµάτων είναι τα ακόλουθα: 

- Κλασσικού τύπου, τα οποία αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου και διπλούς ή θερµοµονωτικούς υα-
λοπίνακες. Οι υαλοπίνακες περιβάλλονται περιµετρικά από ειδικές διατοµές αλουµινίου, που βιδώνο-
νται µε ανοξείδωτες ή επικαδµιωµένες βίδες στο σκελετό. Για την αποφυγή διάβρωσης τοποθετούνται 
κουµπωτά καπάκια που καλύπτουν τις βίδες και τα άλλα υλικά στερέωσης. 

- Ενιαίας όψης, που αποτελούνται από σκελετό αλουµινίου στον οποίο οι υαλοπίνακες τοποθετούνται 
κολλητοί µε χρήση πιστοποιηµένης φέρουσας σιλικόνης δύο συστατικών και ασφαλίζονται επιπλέον µε 
ειδικές διατάξεις. Ο σκελετός του αλουµινίου δεν είναι εµφανής. 

- Ανηρτηµένης όψης, που αποτελούνται από κρύσταλλα SECURIT, τα οποία στερεώνονται µε ειδικούς 
κοχλίες επί οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιανέµιων SECURIT, που στηρίζονται στα δοµικά στοιχεία 
του κτιρίου. 
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δ. Τα υαλοπετάσµατα θα συνδυάζονται απόλυτα µε ανοιγόµενα παράθυρα, διατηρώντας τη συµµετρία κάθετα 
και οριζόντια και θα συνοδεύονται από τα αναγκαία εξαρτήµατα. 

1162.2 Υλικά 

1162.2.1 Γενικά 
α. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασµάτων πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: 

- οι υαλοπίνακες προέρχονται από αναγνωρισµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία εργοστάσια πα-
ραγωγής, στα οποία έχει ελεγχθεί η τήρηση των προδιαγραφών 

- ως υλικό συγκόλλησης χρησιµοποιείται πιστοποιηµένη φέρουσα σιλικόνη δύο συστατικών ή βουτύλιο 
µε δυνατότητα διαστολής µέχρι 20 mm 

- για την περιφερειακή συγκράτηση των υαλοπινάκων χρησιµοποιούνται διατοµές αλουµινίου ή ανοξεί-
δωτου χάλυβα. 

β. Για την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας χρησιµοποιούνται κατάλληλα υλικά µόνωσης µεταξύ υαλοπινά-
κων και σκελετού αλουµινίου καθώς και µεταξύ υαλοπετασµάτων και δοµικών στοιχείων. Οι διατοµές για την 
κατασκευή των υαλοπετασµάτων θα εξασφαλίζουν επαρκή υδατοστεγανότητα ανεξαρτήτως από την πίεση, 
την ένταση και την κατεύθυνση της βροχής, τις ανεµοπιέσεις (αντοχή τουλάχιστον 93 Mpa) και τα χρησιµο-
ποιούµενα υλικά κατασκευής. 

γ. Πίνακας 1162.2.1: Πρότυπα Υαλοπετασµάτων  
# Απαίτηση Πρότυπο 

1 2 3 

1 Υδατοστεγανότητα – Απαιτήσεις απόδοσης και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 12154 
2 Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή υπό στατική πίεση ΕΛΟΤ ΕΝ 12155 
3 Υδατοστεγανότητα – Εργαστηριακή δοκιµή σε δυναµική πίεση 

αέρα και ψεκασµού 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13050 

4 Υδατοστεγανότητα – ∆οκιµασία στο πεδίο ΕΛΟΤ ΕΝ 13051 
5 Αεροπερατότητα – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12153 
6 Αντίσταση στην ανεµοπίεση - Απαιτήσεις επιδόσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 13116 
7 Αντίσταση στην ανεµοπίεση – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 12179 

1162.2.2 Υαλοπίνακες 
α. Τα κριτήρια επιλογής των υαλοπινάκων είναι η δυνατότητα παροχής φυσικού φωτισµού, η ανακλαστικότητα, 

η διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, οι θερµικές απώλειες, η ηχοπροστασία και η αισθητική που πα-
ρέχουν. 

β. Οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες που χρησιµοποιούνται στα υαλοπετάσµατα πρέπει να καλύπτουν τις ακό-
λουθες προδιαγραφές σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της µελέτης: 

- αντοχή κατασκευής  ASTM E330 

- αντοχή στην ανεµοπίεση  ASTM E238 

- αντοχή στην πίεση του νερού ASTM E331 

1162.2.2 Σκελετός Υαλοπετάσµατος – Βοηθητικά Υλικά 
α. Για το σκελετό των υαλοπετασµάτων χρησιµοποιείται συνήθως κράµα αλουµινίου 6063 Τ5 ή Τ6. Οι ράβδοι 

του πλαισίου θα είναι ανοδιωµένες σε πάχος τουλάχιστον 22 µm ή σε ηλεκτροστατική βαφή τουλάχιστον 60 
µm. Τα άγκιστρα στερέωσης του πλαισίου θα είναι από κράµα 6061 Τ5, γωνιακά  ή σχήµατος Π. 

β. Η επιλογή των σωστών διατοµών αλουµινίου γίνεται µε βάση τις φορτίσεις που πρόκειται να αναλάβουν 
(βάρος υαλοπινάκων, ανεµοπιέσεις, κτλ) και της επιτρεπόµενης παραµόρφωσης και τεκµηριώνεται -όπως 
και ο τρόπος στήριξης τους- µε στατικό υπολογισµό. 
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γ. Όλα τα εξαρτήµατα στηρίξεως των υαλοπινάκων επί του σκελετού θα είναι από διατοµές αλουµινίου, ανο-
ξείδωτου χάλυβα ή επικαδµιωµένου χάλυβα. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις διατοµές γίνεται µε ελα-
στικά παρεµβύσµατα, µε αρµοπληρωτικά λάστιχα κτλ, ώστε να επιτυγχάνεται στεγανότητα της κατασκευής. 

δ. Τα µικρά κενά µεταξύ των κατακόρυφων και οριζόντιων ράβδων του πλαισίου σφραγίζονται µε σφραγιστικό 
υλικό που συνιστά ο κατασκευαστής. 

ε. Οι βίδες που έρχονται σε επαφή µε το αλουµίνιο θα είναι από ανοξείδωτο ή επικαδµιωµένο χάλυβα. 

1162.3 Εκτέλεση εργασιών 

1162.3.1 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος τηρεί τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες κατασκευής των υαλοπετασµάτων της κατα-

σκευάστριας εταιρείας, εκτός αν υπάρξει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
εξασφάλιση των ακόλουθων τεχνικών χαρακτηριστικών: 

- απαιτούµενη αντοχή σε ανεµοπίεση 

- απαιτούµενη στεγανότητα 

- κατάλληλη µόνωση των προβλεπόµενων αρµών  

- επαρκής στήριξη των υαλοπινάκων στο σκελετό του κτιρίου 

- απαιτούµενη ηχοµόνωση 

- απαιτούµενη ηλιακή ανακλαστικότητα 
β. Η σειρά κατασκευής υαλοπετασµάτων που ακολουθείται είναι η εξής: 

- τοποθέτηση των στηριγµάτων και του σκελετού από διατοµές αλουµινίου 

- τοποθέτηση παρεµβυσµάτων, υαλοπινάκων και τυχόν άλλων υλικών πλήρωσης 

- σύσφιξη και ασφάλιση µε την «πλάκα πιέσεως» ή άλλη ειδική διάταξη 

- τοποθέτηση ανοιγόµενων πλαισίων µετά των υαλοπινάκων 

- ολοκλήρωση µε σφράγιση και τοποθέτηση αρµοκαλύπτρων, περιθωρίων κτλ. 
γ. Η κατασκευή περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα σφραγιστικά παρεµβύσµατα ή αντικρουστικά - αντικραδασµι-

κά παρεµβλήµατα και ψήκτρες (βουρτσάκια) για τις πλήρεις στεγανώσεις, αεροσφραγίσεις, συγκρατήσεις 
των υαλοπινάκων και για την αποφυγή τριβών µεταξύ επιφανειών αλουµινίου. 

δ. Οι τυχόν ταµπλάδες πλήρωσης και τα πλήρη φύλλα χωρίς υαλοπίνακες θα φέρουν φράγµα υδρατµών και 
µόνωση, όπως απαιτείται για την επίτευξη επιτρεποµένου συνολικού συντελεστή θερµοµόνωσης. 

ε. Η ηχοµόνωση θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ηχοπροστασίας των κτιρίων. Η θερµοµόνωση θα ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης. και η πυραντίσταση, σύµφωνη µε τη µελέτη πυρασφάλειας. 

στ. Μεταξύ των ασύµβατων στοιχείων (π.χ. επιψευδαργυρωµένος χάλυβας και αλουµίνιο), διαµορφώνεται αρ-
µός που θα αποτρέπει τη γαλβανική αλλοίωση. 

1162.3.2 Στηρίγµατα 
α. Για την τοποθέτηση των στηριγµάτων στις κατάλληλες θέσεις ελέγχεται η επιπεδότητα της πρόσοψης και 

των λοιπών δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Ο έλεγχος της επιπεδότητας γίνεται µε ράµµατα που τοποθε-
τούνται κάθετα, οριζόντια και χιαστί στην πρόσοψη για την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων. 

β. Για την προσαρµογή των στηριγµάτων των υαλοπετασµάτων ακολουθείται ένας από τους δύο παρακάτω 
τρόπους στήριξης : 

- επιλογή θέσης και πάκτωσης των στηριγµάτων κατά τη σκυροδέτηση 

- επιλογή θέσης και τοποθέτησης των στηριγµάτων µε ειδικά µεταλλικά βύσµατα µετά την ολοκλήρωση 
της σκυροδέτησης. 

γ. Τα προαναφερθέντα στηρίγµατα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µηχανικής ρύθµισης της επιπεδότητας του 
σκελετού των υαλοπετασµάτων. 
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1162.4 Έλεγχοι 
Μετά την τοποθέτηση των υαλοπετασµάτων η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, 
το παρόν, και τις εντολές της και συγκεκριµένα ως προς τα ακόλουθα: 
• τη στερέωση των διατοµών αλουµινίου και των υαλοπινάκων 
• τη συµµόρφωση επιλεγµένων διατοµών, υαλοπινάκων, στηριγµάτων, παρεµβυσµάτων και άλλων υλικών µε 

τις απαιτήσεις του παρόντος, των Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων  
• την ορθογωνικότητα των κατασκευών 
• τους αρµούς. 

1162.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή υαλοπετασµάτων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε ο-

δού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών συµπερι-
λαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκλη-
ρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που 
προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους 
απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υαλοπετασµάτων σε οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

- η προετοιµασία  

- η προµήθεια, κοπή, κατασκευή και τοποθέτηση όλων των ειδών υαλοπινάκων  

- η προµήθεια και τοποθέτηση των διατοµών αλουµινίου, των µονωτικών υλικών, ενδιάµεσων προφίλ 
για τους διπλούς υαλοπίνακες, παρεµβυσµάτων κτλ. 

γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαιτούµενων 
ελέγχων και δοκιµών. 

δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων καθώς 
και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργασιών, 

έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια. 

1162.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής υαλοπετασµάτων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµέ-

νων, ανά κατηγορία υαλοπετασµάτων που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υαλοπετασµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας 
θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1220.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αερισµού – θέρµανσης και κλιµατισµού  σε κτίρια, στους 
ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων 
ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση αερισµού-θέρµανσης-κλιµατισµού  αποτελείται από: 
(1) ∆ίκτυα σωληνώσεων 
(2) ∆ικλείδες και λοιπός εξοπλισµός δικτύου  
(3) Συλλέκτες - όργανα ενδείξεων 
(4) ∆ίκτυα αεραγωγών 
(5) Μονώσεις 
(6) Στόµια 
(7) Κυκλοφορητές - αντλίες  
(8) Ανεµιστήρες 
(9) Λεβητοστάσιο 
(10) Ψυχροστάσιο 
(11) Κλιµατιστικές µονάδες - FCU’S 
(12) Θερµαντικά σώµατα 
(13) Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες  
(14) Τοπικές Μονάδες κλιµατισµού-SPLIT 

1220.2 Υλικά 

1220.2.1 ∆ίκτυα σωληνώσεων 
a. ∆ίκτυα Σωληνώσεων Θερµού και Ψυχρού Νερού 

i. Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες  ISO MEDIUM-DIN 2440 η 
χαλκοσωλήνες κατά DIN 1786 

ii. Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 
2450/64 BAR  

iii. Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 
2450/64 BAR  

b. Συνδέσεις-Εξαρτήµατα 
i. Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται µαύρα κοχλιωτά εξαρτήµατα κατά DIN 2950 
ii. Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα  
iii. Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα  
Προκειµένου για µαύρους σιδηροσωλήνες, µέχρι 2” αποκλειστικά και µόνο µε εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια 
ΡΝ 25 από µαλακτό χυτοσίδηρο (µαγιάµπλ) κατά BS143/ISO49 µε ενισχυµένα χείλη στην περιοχή της 
εσωτερικής κοχλίωσης (κορδονάτα) και µε σπείρωµα κωνικό BSP κατά BS21/ISO7. 
Προκειµένου για µαύρους σιδηροσωλήνες άνω των 2” και χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή που συνδέονται µε 
όµοιο ή µε µαύρο σιδηροσωλήνα, κατά κανόνα µε συγκόλληση (ηλεκτροκόλληση) και στις θέσεις όπου 
απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρµολόγησης, µε ζεύγος φλαντζών PN 16 κατά BS4504. 

c. Στήριξη των Σωληνώσεων 
 Θα χρησιµοποιηθούν διαιρούµενα στηρίγµατα ή τυποποιηµένα στηρίγµατα τύπου U. 
d. Λοιπά ∆ίκτυα Σωληνώσεων 
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i. ∆ίκτυα Σωληνώσεων Νερού Συµπύκνωσης και Αποχέτευσης Συµπυκνωµάτων Μονάδων Ανεµιστήρα 
– Στοιχείου 

- Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι γαλβανισµένοι χαλυβδοσωλήνες  κατά DIN 
2440 

- Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 
κατά DIN 2450/64 BAR  

- Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 
DIN 2450/64 BAR  

- Για εξαρτήµατα: 

- Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

- Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται γαλβανισµένα κοχλιωτά κατά DIN 2950 

- Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται ζεύγη φλαντζών   
ii. ∆ίκτυα Σωληνώσεων Καυσίµου 

- Για σωληνώσεις µέχρι 4" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά DIN 
2448 

- Για σωληνώσεις από 4 1/2" έως 6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή 
κατά DIN 2450/64 BAR  

- Για σωληνώσεις άνω των  6" χρησιµοποιούνται µαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά 
DIN 2450/64 BAR  

- Για εξαρτήµατα: 

- Για σωληνώσεις µέχρι  2" χρησιµοποιούνται συγκολλητά SOCKET 

- Για σωληνώσεις από 2 1/2" έως  4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα  

- Για σωληνώσεις άνω των 4" χρησιµοποιούνται συγκολλητά εξαρτήµατα  

1220.2.2. ∆ικλείδες και λοιπός εξοπλισµός δικτύου 
a. Γενικές Απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού από τις δύο 
πλευρές µέχρι 16 ατµόσφαιρες  και για θερµοκρασία µέχρι 120οC. 

b. Βαλβίδες δικτύου 
Όλες οι βαλβίδες διακοπής του δικτύου θα είναι ball-valves ολικής διατοµής σύµφωνα µε τον ακόλουθο 
πίνακα: 
∆ιάσταση Χαρακτηριστικά 
Έως 2” Βαλβίδες διακοπής: Ball valves, ορειχάλκινες, κοχλιωτές, κατηγορίας ΡΝ 16,  

Βαλβίδες εξισορρόπησης: ορειχάλκινες, κοχλιωτές µε διάταξη µέτρησης ροής, 
ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ 20, . 

Από 2,5” και άνω Βαλβίδες διακοπής: Butterfly Valves, χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ονοµαστικής 
λειτουργίας ΡΝ 16. 
Βαλβίδες εξισορρόπησης: χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, ονοµαστικής λειτουργίας 
ΡΝ 16,  

c. Βαλβίδες Αντεπιστροφής 
Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής θα χρησιµοποιηθούν, σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν 
ορειχάλκινες βάνες. 
Το σώµα της βαλβίδας θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο και θα φέρει σπείρωµα για την κοχλίωση 
πάνω στην σωλήνωση. 
Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εγκατασταθεί οριζόντια. 
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d. Χυτοσιδηρές Βαλβίδες Αντεπιστροφής 
Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής θα χρησιµοποιηθούν, σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν 
χυτοσιδηρές βάνες. 
Το σώµα της βαλβίδας θα είναι από τεφρό πρεσσαριστό χυτοσίδηρο και θα φέρει φλάντζες για την 
προσαρµογή µε τις σωληνώσεις. 
Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

e. Φίλτρα Νερού Ορειχάλκινα,  
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάνες. 
Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, µε ορειχάλκινο κοχλιωτό σώµα, κοχλιωτό κάλυµµα και χάλκινο εσωτερικό 
κάλαθο. 
Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ0,8 mm. 

f. Φίλτρα Νερού Χυτοσιδηρά,  
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν χυτοσιδηρές βάνες. 
Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, µε φλαντζωτό σώµα από τεφρό χυτοσίδηρο, κάλυµµα µε κοχλίες και εσωτερικό 
φίλτρο µε οπές Φ0,8 mm. 

g. ∆ιαστολικά Σωληνώσεων 
Τα διαστολικά θα είναι µε φυσαρµόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων, κοχλιωτά ή µε φλάντζες. 
Τα διαστολικά µέχρι 2" θα είναι βιδωτά ή συγκολλητά PΝ16, ενώ για µεγαλύτερες διατοµές θα είναι 
φλαντζωτά. 

h. Αντικραδασµικά Σωληνώσεων 
Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων µε µηχανήµατα περιστρεφόµενα (ψύκτες, ψυκτικοί πύργοι κλπ.), θα 
εγκατασταθούν αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσµοι (αντικραδασµικά) διαµέτρου ίσης µε αυτήν της 
σωλήνωσης. 
Οι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για θερµό νερό µέχρι 110οC και πίεση δοκιµής 10 ατµοσφαιρικών (PN25). 

i. Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ-Φλάντζες) 
Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεµβάλλονται λυόµενο σύνδεσµοι : 
i. Στις συνδέσεις αυτών µε µηχανήµατα και συσκευές. 
ii. Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κλπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρµολόγησης. 
Οι λυόµενοι σύνδεσµοι µέχρι διάµετρο 2" θα είναι τύπου ρακόρ µε κωνική έδραση, µαύροι ή γαλβανισµένοι, 
ανάλογα µε το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται. 
Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα χρησιµοποιηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι τύπου φλάντζας, µε παρεµβύσµατα 
στεγανότητας, ανάλογα µε το διερχόµενο ρευστό στη σωλήνωση. 
Προκειµένου για γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης των 2", οι σύνδεσµοι θα είναι 
γαλβανισµένοι, συνδεόµενοι µε τους σωλήνες µε κοχλίωση (πίεσης λειτουργίας 10 atm, για θερµοκρασία 
νερού µέχρι 120οC). 
Προκειµένου για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, οι σύνδεσµοι θα είναι χαλύβδινοι, συνδεόµενοι µε τους 
σωλήνες µε συγκόλληση. 

j. Φλάντζες για Χαλυβδοσωλήνες, PN16 
Φλάντζες σε χαλυβδοσωλήνες µέχρι και 50 mm ονοµαστικής διαµέτρου, θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα, 
µηχανοεπεξεργασµένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για βιδωτούς σωλήνες. 
Φλάντζες για σωληνώσεις 65 mm ονοµαστικής διαµέτρου και πάνω, θα είναι από σφυρήλατο χάλυβα 
επεξεργασµένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για συγκόλληση στους σωλήνες. 
Οι φλάντζες θα είναι σύµφωνες µε τους Γερµανικούς κανονισµούς για την µέγιστη πίεση λειτουργίας, ή 
άλλους όµοιους διεθνείς κανονισµούς. 
Φλάντζες συνεργαζόµενες για σύνδεση µε τεµάχια του εξοπλισµού, θα πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας, 
σε ότι αφορά τους κανονισµούς, µε την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισµός. 
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k. Εξαεριστικά 
Σε όλα τα θερµαντικά σώµατα θα εγκατασταθούν εξαεριστικά επιχρωµιωµένα, ορειχάλκινα, διαµέτρου Φ 
1/4". 
Σε όσες θέσεις τα δίκτυα σωληνώσεων θερµού νερού ή και ψυχρού, σχηµατίζουν αναγκαστικά κορυφές 
λόγω της οικοδοµικής διαµόρφωσης των χώρων, θα εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά σωληνώσεων, 
διαµέτρου 3/8" ή 3/4", πίεσης λειτουργίας 10 bar, για θερµοκρασία νερού µέχρι 110οC. 

1220.2.3 Συλλέκτες - όργανα ενδείξεων 
a. Συλλέκτες 

Οι συλλέκτες του λέβητα, του ψύκτη κλπ., θα κατασκευασθούν από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, µε 
ηµισφαιρικό πυθµένα, στο αναγκαίο µήκος. Θα φέρουν τις αντίστοιχες µε τις συνδεόµενες σωληνώσεις 
υποδοχές µε φλάντζες, προσαρµοζόµενες στον κύριο συλλέκτη µε συγκόλληση τεµαχίων σωλήνα 
διαµέτρου ίσης µε την διάµετρο της αντίστοιχης γραµµής, µε διάνοιξη της κατάλληλης οπής. 
Κάθε συλλέκτης θα φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση θερµοµέτρου εµβάπτισης και µανοµέτρου 
(υψοµέτρου) µε κρουνό. 

b. Μανόµετρα 
Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε µιας από τις πιο κάτω αντλίες ή κυκλοφορητές, θα εγκατασταθεί από 
ένα µανόµετρο γλυκερίνης διαµέτρου 10 cm. 
Η κλίµακα των µανοµέτρων θα είναι ανάλογη προς το δίκτυο που εξυπηρετεί : 

- Αντλίες θερµού νερού 

- Αντλίες ψυχρού νερού 
Στις πιο κάτω θέσεις δικτύων κυκλοφορίας ύδατος θα εγκατασταθούν βαλβίδες (κρουνοί) για την υποδοχή 
µανοµέτρων, ή θα εγκατασταθούν µανόµετρα όπως πιο κάτω: 

- Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού κλιµατισµού στα στοιχεία (COILS) των κλιµατιστικών µονάδων. 

- Στην είσοδο και έξοδο θερµού νερού κλιµατισµού στα στοιχεία (COILS). 

- Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού στον ψύκτη. 

- Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 
Επίσης θα εγκατασταθούν αναµονές µανοµέτρων, όπου κρίνεται σκόπιµο, για την επίτευξη ρύθµισης κατά 
τις δοκιµές στα δίκτυα. 

c. Θερµόµετρα 
Στις πιο κάτω αναφερόµενες θέσεις θα εγκατασταθούν θερµόµετρα ευθέα ή γωνιακά ανάλογα µε τη θέση 
εγκατάστασής τους, βιοµηχανικού τύπου, µε κλίµακα 15-20 cm. 
Τα θερµόµετρα θα τοποθετούνται µέσα σε επιχρωµιωµένη ή επινικελωµένη ορειχάλκινη θήκη µε κατάλληλη 
σχισµή µπροστά για την ανάγνωση των µετρήσεων. 
Ο υδράργυρος των θερµοµέτρων θα είναι ερυθρός. Τα θερµόµετρα θα είναι τύπου αποχωριζόµενου από τη 
βάση τους (separable sockets). 
Σε περίπτωση εγκατάστασης θερµοµέτρων σε δίκτυα µονωµένα, τότε θα εγκαθίστανται στα δίκτυα αυτά 
κατάλληλοι λαιµοί, για την εγκατάσταση των θερµοµέτρων εκτός µόνωσης. 
Η κλίµακα των θερµοµέτρων θα είναι ανάλογη µε την θερµοκρασία του νερού του δικτύου που 
εξυπηρετούν. 
Στις πιο κάτω αναφερόµενες θέσεις θα εγκατασταθούν αναµονές θερµοµέτρων (Thermometer wells) µε 
κάλυµµα, οι οποίες θα γεµίζονται µε λάδι ή θα εγκατασταθούν θερµόµετρα : 

- Στην είσοδο και έξοδο ψυχρού νερού κλιµατισµού κάθε κλιµατιστικές µονάδας. 

- Στις θέσεις εγκατάστασης του αισθητήριου στοιχείου, των οργάνων αυτόµατης ρύθµισης της 
θερµοκρασίας. 

- Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 
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1220.2.4 ∆ίκτυα αεραγωγών 
a. ∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης 

i. Αεραγωγοί Ορθογωνικής ∆ιατοµής Χαµηλής Πίεσης 
Αυτοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα µε πάχος γαλβανίσµατος 275 gr/m2, 
των οποίων το πάχος θα καθορίζεται από την µεγαλύτερη διάσταση της διατοµής κάθε τµήµατος 
αεραγωγού, όπως πιο κάτω : 
Μεγαλύτερη ∆ιάσταση 

Αεραγωγού 
Πάχος λαµαρίνας 

 
Σύνδεση Απόσταση µεταξύ 

εγκαρσίων ραφιών 

0-500 mm 0,6 mm Συρτάρι (1) - 
501-600 mm 0,8 mm Συρτάρι (1) - 
601-990 mm 0,8 mm Προφίλ 20 mm (2) 1500 mm 
1000-1490 mm 1,0 mm Προφίλ 30 mm (2) 1200 mm 
1500-2000 mm 1,25 mm Προφίλ 40 mm (2) 1000 mm 

ii. Ειδικές ∆ιατάξεις 
Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται 
η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. 
Αυτά θα είναι τυποποιηµένα, αναγνωρισµένου κατασκευαστή, φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας, 
πάχους 1.25 mm, θα είναι µονόφυλλα για ύψος αεραγωγού µέχρι 250 mm και πολύφυλλα για 
µεγαλύτερο ύψος αεραγωγού, και θα φέρουν µοχλό χειρισµού από τα έξω, µε διάταξη 
ακινητοποίησης. 
Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα 
εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα προβλεπόµενα 
από τον Κανονισµό NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά, σύµφωνα µε τον 
πυροφραγµό που διαπερνά. 
Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι γενικά µονόφυλλα, µε περιστρεφόµενη λεπίδα, που θα 
ενεργοποιείται, είτε ηλεκτρικά µε µαγνήτη και ελατήριο κράτησης στη θέση "κλειστό" (εντολή από το 
κέντρο πυρασφάλειας), είτε µε τήξη του κατάλληλου συνδέσµου. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και 
πολύφυλλα διαφράγµατα τύπου κουρτίνας. 

iii. Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής 
Οι αεραγωγοί κυκλικής διατοµής θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα χαλυβδόφυλλα, που το 
πάχος τους θα καθορίζεται από την διάµετρο του αεραγωγού, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

∆ιάµετρος Αεραγωγού Πάχος Λαµαρίνας 
Μέχρι 20 cm 0,60 mm 

21 cm µέχρι 50 cm 0,80 mm 
51 cm µέχρι 100 cm 1,00 mm 
από 101 cm και άνω 1,25 mm 

Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα 
χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την 
διάµετρο του αεραγωγού. Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 τεµαχίων, 
αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητας, όπως και για τις τυποποιηµένες. 

iv. Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 
Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από συνθετικές ίνες, π.χ. ίνες υαλοβάµβακα και 
βινίλιου, που θα φέρονται σε σκελετό από χαλύβδινο σπειροειδές σύρµα ή από αλουµίνιο, µε 
εξωτερικό στεγανό περίβληµα και θερµοηχοµονωτική επένδυση ισοδύναµη µε υαλοβάµβακα πάχους 
13 mm τουλάχιστον. 

b. ∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής 
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Όλα τα διαφράγµατα θα είναι επαρκώς άκαµπτα για να αποφευχθεί το φτερούγισµα. Η διαφυγή αέρα µέσα 
από τα διαφράγµατα όταν είναι στην πλήρως κλειστή θέση δεν θα ξεπερνά το 2.5% της µέγιστης 
υπολογισµένης ποσότητας αέρα στον αεραγωγό. 
Όλα τα διαφράγµατα των αεραγωγών θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα σταθεροποίησης της θέσης 
ανοίγµατος και µε δείκτη της θέσης τους. 

c. Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα 
Τα φύλλα του διαφράγµατος θα λειτουργούν µε την αρχή των αντίθετων φύλλων εκτός αν χρειάζονται µόνο 
για αποµόνωση στην οποία περίπτωση µπορούν να διαταχθούν για παράλληλη λειτουργία. 
Κάθε ένα φύλλο διαφραγµάτων δεν θα υπερβαίνει τα 250 mm σε ύψος. 
Κάθε φύλλο πολύφυλλου διαφράγµατος θα αποτελείται από µία ή δύο πλάκες υλικού του ίδιου πάχους 
όπως ο σχετικός αεραγωγός και θα προσαρµόζεται άκαµπτα σε κάθε πλευρά σε ένα άξονα λειτουργίας, τα 
άκρα του οποίου θα παίρνουν ρουλεµάν. 
Τα άκρα των αξόνων θα συνδέονται έτσι ώστε µία κίνηση της χειρολαβής λειτουργίας θα κινεί ταυτόχρονα 
όλα τα φύλλα κατά τον ίδιο βαθµό. 
∆ίπλα σε κάθε πολύφυλλο διάφραγµα θα υπάρχει µία θυρίδα επιθεώρησης. 

d. ∆ιαφράγµατα µίας Πτέρυγας 
Σε σύστηµα αεραγωγών πλάτους µέχρι 400 mm και ύψους µέχρι 250 mm, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
διαφράγµατα µίας πτέρυγας. Η πτέρυγα θα είναι κατασκευασµένη από ένα έλασµα τουλάχιστον 1,6 mm 
πάχους και κατάλληλα άκαµπτη. Το ένα άκρο του άξονα του διαφράγµατος θα περιστρέφεται σε ρουλεµάν. 
Το άλλο άκρο θα εκτείνεται έξω από το περίβληµα του διαφράγµατος µε µία χειρολαβή λειτουργίας και ένα 
τεταρτοκύκλιο. 
Τα τεταρτοκύκλια και οι χειρολαβές λειτουργίας θα είναι από σκληρό χυτό αλουµίνιο. 
Τα τεταρτοκύκλια θα είναι ασφαλώς προσαρµοσµένα στους άξονες των διαφραγµάτων, θα είναι δε καλά 
προσαρµοσµένοι στους σωλήνες υποδοχής των τεταρτοκυκλίων ώστε να εµποδίζουν οποιαδήποτε κίνηση 
των διαφραγµάτων όταν οι πτέρυγες τους είναι ασφαλισµένες. 

e. ∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας 
Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα είναι διάρκειας αντοχής 1 1/2 ώρας (90 min) που θα βεβαιώνεται από 
πιστοποιητικό του Αµερικάνικου οργανισµού UL (Underwriters Laboratories) ή άλλου ισοδύναµου. 
Το κέλυφος των διαφραγµάτων και τα κινητά µέρη τους θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα 
χαλύβδινα ελάσµατα, ενώ τα ελατήριά τους θα είναι ανοξείδωτα. 
Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας θα αποτελούνται από κέλυφος, πτερύγια (blades), αντίβαρα, µοχλό 
χειροκίνησης, εύτηκτο σύνδεσµο, βίδα για ρύθµιση, θυρίδα επιθεώρησης, µηχανική µανδάλωση, ηλεκτρικό 
διακόπτη και δείκτη θέσης προκειµένου για διαφράγµατα που θα εγκατασταθούν σε θέσεις µη ορατές. 

1220.2.5 Μονώσεις 
a. Μονώσεις Σωληνώσεων 
(1) Ζεστού νερού χρήσης/ανακυκλοφορίας  

Υλικό 
Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3  
Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 
Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους µηχανοστασίου και 
την ύπαιθρο 

(2) Θερµό νερό χαµηλής πίεσης  
Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3  
Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 13 mm 
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Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 
Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους µηχανοστασίου και 
την ύπαιθρο 

(3) Ψυχρό νερό κλιµατισµού  
Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3  
Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 19 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 30 mm 
Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους µηχανοστασίου και 
την ύπαιθρο 

(4) Νερό πύργων ψύξης  
Εύκαµπτο συνθετικό καουτσούκ   λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3  
Για διάµετρο σωληνώσεως έως 2" ελάχιστο πάχος µόνωσης 9 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως από 2” έως  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 9 mm 
Για διάµετρο σωληνώσεως άνω των  6" ελάχιστο πάχος µόνωσης 9 mm 
Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους µηχανοστασίου και 
την ύπαιθρο 

b. Ειδικές ∆ιατάξεις 
Η µόνωση θα κατασκευασθεί µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού µορφής εύκαµπτου 
σωλήνα, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστοµερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δοµής, συντελεστή 
θερµικής αγωγιµότητας λ= 0,026Kcal/mhoC σε 0οC κατάλληλο για θερµοκρασίες από -75οC µέχρι +105οC, 
µε συντελεστή αντίστασης στους υδρατµούς µ=7000. Το ελαστοµερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο 

c. Μόνωση Αεραγωγών 
(1) Πλάκες υαλοβάµβακα 48 kg/m3 µε ενισχυµένο αλουµίνιο, λ(10οC)=0,035 W/mk Πάχους 25 mm 
(2) Πλάκες από συνθετικό καουτσούκ  λ(10οC)=0,037 W/mk : 60-65 kg/m3 Πάχους στο ύπαιθρο : 20 mm 

Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε φύλλα αλουµινίου πάχους 0,6 mm στους χώρους µηχανοστασίου και 
την ύπαιθρο 

d. Μόνωση του Εξοπλισµού 
 Θερµοδοχεία (ατµός-ζεστό νερό) και λοιπός εξοπλισµός 

Πάπλωµα ορυκτοβάµβακα πάχους 80 χιλ. ενισχυµένο µε αλουµίνιο λ(50οC)=0,04 W/mk, 90  kg/m3 πάχους 
80 mm 

 Η µόνωση επενδύεται εξωτερικά µε γαλβανισµένη λαµαρίνα στους χώρους µηχανοστασίου και την ύπαιθρο 

1220.2.6 Στόµια 
a. Γενικά 

Τα στόµια θα είναι από αλουµίνιο (εκτός από τα στόµια ψευδοδαπέδου), ανοδικά οξειδωµένα σε χρώµα 
εκλογής της επίβλεψης. 

b. Στόµια Προσαγωγής Οροφής Τετραγωνικά, Ορθογωνικά ή Κυκλικά, βαµµένα µε “Powder Coating” 
Αυτά θα είναι σχήµατος τετραγωνικού, ορθογωνικού ή κυκλικού αποτελούµενα από συγκεντρωτικά 
ελάσµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, των οποίων η µορφή και η θέση θα είναι κατάλληλη για την επίτευξη 
του επιθυµητού διαγράµµατος κατεύθυνσης του αέρα, καλαίσθητης εµφάνισης, κατάλληλα για εγκατάσταση 
στην οροφή (ψευδοροφή). Τα στόµια θα εκτοξεύουν τον αέρα προς µία, δύο, τρεις ή τέσσερις διευθύνσεις. 
Στα τετραγωνικού σχήµατος τα συγκεντρωτικά ελάσµατα θα είναι ρυθµιζόµενου ύψους (µε κοχλία). 
Κάθε στόµιο θα είναι εφοδιασµένο µε τετραγωνικό ή ορθογωνικό "λαιµό" εισόδου του αέρα, µε διάφραγµα 
ρύθµισης της ποσότητας του αέρα, σχήµατος τετραγωνικού µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο , όπως 
και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής του αέρα σε όλη την επιφάνεια του στοµίου, µε ρυθµιζόµενες περσίδες. 
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Η θέση των περσίδων της σχάρας θα ρυθµίζεται κατά την τοποθέτησή της και το άνοιγµα του διαφράγµατος 
θα ρυθµίζεται από µπροστά µέσω προεξόχοντος στρεπτού άξονα. 
Κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για την στεγανή προσαρµογή του στην 
ψευδοροφή. 

c. Στόµια Προσαγωγής Ορθογωνικά κατάλληλα για τοποθέτηση στον Τοίχο ή Αεραγωγό, Βαµµένα µε “Powder 
Coating” 
Αυτά θα έχουν σχήµα ορθογωνικό από ανοδιωµένο αλουµίνιο, µε δύο σειρές ρυθµιζόµενες περσίδες, από 
τις οποίες η µία (εµπρόσθια) από κατακόρυφες περσίδες και η άλλη (οπίσθια) από οριζόντιες και µε 
ρυθµιστικό διάφραγµα πίσω από τις περσίδες, πολύφυλλο, µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο 
(OPPOSED BLADE DAMPER). 
Τόσο η κλίση των περσίδων, όσο και το άνοιγµα του διαφράγµατος, πρέπει να µπορούν να ρυθµίζονται 
από τις εµπρόσθιες περσίδες µε ειδικούς µοχλούς που θα συνοδεύουν τα στόµια. 
Κάθε στόµιο θα φέρει το αναγκαίο πλαίσιο για κρυφή στήριξη. 
Επίσης, κάθε στόµιο θα φέρει παρέµβυσµα από αφρώδες ελαστικό για τ ην στεγανή προσαρµογή του στον 
αεραγωγό. 

d. Γραµµικά Στόµια Οροφής ή Τοίχου 
Τα γραµµικά στόµια οροφής ή τοίχου θα είναι µε εγκοπές µίας ή δύο κατευθύνσεων, κατασκευασµένα από 
ανοδειωµένο αλουµίνιο, βαµµένα µε “Powder Coating”. 
Τα στόµια θα είναι εφοδιασµένα µε εκτροπέα ώστε σε κάθε εγκοπή να γίνεται ρύθµιση της δέσµης αέρα 
από 0-180ο, επίσης θα φέρουν ρυθµιστή παροχής αέρα από 0-100%. Ο εκτροπέας θα εργάζεται 
ανεξάρτητα από τον ρυθµιστή παροχής αέρα, η δε εκτροπή του αέρα δεν θα επηρεάζεται από την παροχή. 
Η σύνδεση των στοµίων επί του αεραγωγού plenum θα γίνεται µε ειδικούς συνδετήρες ώστε να µη 
φαίνονται οι βίδες στερεώµατος. 

e. Στόµια Ψευδοδαπέδου  
Τα στόµια αυτά θα είναι πλάκες διαστάσεων 60x60 εκ., όπως αυτές που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή του ψευδοδαπέδου, αλλά θα είναι διάτρητες (perforated) για τη διέλευση του αέρα από το 
ψευδοδάπεδο στον χώρο. 
Στην από κάτω πλευρά του στοµίου θα υπάρχει διάφραγµα, που ολισθαίνει, για τη ρύθµιση της παροχής 
του αέρα. 

f. Στόµια Ανακυκλοφορίας ή Απαγωγής Αέρα 
Προβλέπεται η εγκατάσταση κατάλληλου τύπου στοµίων απαγωγής αέρα, δηλαδή στοµίων ορθογωνικών 
για την τοποθέτηση στον τοίχο ή οροφή, ή αεραγωγούς. 
Αυτά θα φέρουν σειρά σταθερών ή κινητών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθµιστικό διάφραγµα 
της ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, µε φύλλα κινούµενα αντίθετα ανά δύο, ρυθµιζόµενο από εµπρός 
µέσω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το στόµιο. Τα στόµια αυτά θα φέρουν παρέµβυσµα για την 
στεγανή προσαρµογή τους στον αεραγωγό, στον τοίχο ή στην οροφή. 

g. ∆ισκοειδείς Βαλβίδες Απαγωγής Αέρα 
Οι βαλβίδες αυτές θα χρησιµοποιηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια κυρίως για απαγωγή αέρα από 
τουαλέτες ή άλλους µικρούς χώρους. 
Οι δισκοειδείς βαλβίδες θα είναι κατασκευής αλουµινίου powder coated και θα περιλαµβάνουν ένα βασικό 
πλαίσιο και ένα κεντρικό δίσκο προσαρµοσµένο σε µία κεντρική βίδα. 
Η ποσότητα του όγκου του απαγώµενου αέρα θα ρυθµίζεται µε την περιστροφή του κεντρικού δίσκου. 
Τα κριτήρια θορύβου θα διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα καθώς η ροή αέρα θα ελαττώνεται. 

h. Περσίδες για ∆ιακίνηση Αέρα 
Αυτές θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση πάνω σε πόρτες ή τοίχους και θα αποκλείουν την οπτική 
επικοινωνία . Θα αποτελούνται από αλουµινένια ελάσµατα µορφής ανεστραµµένου V και θα έχουν πλαίσιο 
και από τις δύο πλευρές της πόρτας ή του τοίχου, κατάλληλο για το πάχος, κάθε φορά, της πόρτας ή του 
τοίχου. 
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i. Ανοίγµατα Θυρών για ∆ιέλευση Αέρα 
Η διέλευση αέρα από χώρο σε χώρο, µπορεί να γίνει από άνοιγµα (κόψιµο) στο κάτω µέρος της πόρτας 
που παρεµβάλλεται µεταξύ των δύο χώρων (Undercut). 
Αυτό επιτρέπεται για παροχή αέρα µέχρι 100 κ.µ./ώρα για µονόφυλλες πόρτες ανοίγµατος 0,70 έως 0,80 µ. 
(για µεγαλύτερες παροχές θα εγκαθίσταται στην πόρτα περσίδα σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο). 
Αυτό εφαρµόζεται κυρίως σε µικρούς χώρους υγιεινής. 

j. Στόµια Λήψης Νωπού Αέρα ή Απόρριψης Αέρα στο Ύπαιθρο 
Αυτά θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικούς τοίχους για την λήψη νωπού αέρα ή απόρριψης 
αέρα στο ύπαιθρο. Τα στόµια αυτά θα έχουν µία σειρά σταθερών οριζοντίων πτερυγίων µε κλίση 45ο και θα 
είναι διαµορφωµένα κατά τρόπο που θα αποκλείει την είσοδο βρόχινων νερών. 
Τα στόµια λήψης νωπού αέρα θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένη λαµαρίνα και θα φέρουν 
εσωτερικό µεταλλικό πλέγµα. 
Όταν συγκεντρώνονται πολλές απορρίψεις αέρα στο δώµα, τότε θα µορφώνεται στο δώµα κατασκευή από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάνω στην οποία θα προσαρµόζονται τα στόµια απόρριψης. 

1220.2.7 Κυκλοφορητές - αντλίες 
a. Κυκλοφορητές 

Οι κυκλοφορητές θα αποτελούνται από φυγόκεντρη αντλία συζευγµένη απευθείας µε ελαστικό σύνδεσµο µε 
ηλεκτροκινητήρα ….. RPM, ασύγχρονο, τριφασικό, κατάλληλο για λειτουργία σε δίκτυο 400/50/3. 
Οι κινητήρες των κυκλοφορητών θα είναι στεγανοί ΙΡ 54. Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών µε 
τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαµπτοι και θα προστατεύονται µε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαµβάνει τις αναγκαίες γραµµές και συνδέσεις για ένταξη των αντλιών στο 
όλο σύστηµα αυτοµατισµού. 
Η λειτουργία των κυκλοφορητών πρέπει να είναι τελείως αθόρυβη και οι παροχές και µανοµετρικά ύψη 
πρέπει να επιτυγχάνονται για λειτουργία σε ρεύµα 50 περιόδων. 
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι όσοι από τους κυκλοφορητές προορίζονται για την κυκλοφορία ζεστού νερού 
χρήσης, πρέπει να είναι κατάλληλης κατασκευής γι'αυτή τη χρήση. 

b. Αντλίες Κυκλοφορίας Νερού 
(1) Οι αντλίες µεγάλων παροχών (πρωτεύοντος κυκλώµατος ψυκτών, κλπ.) που θα εγκατασταθούν, µπορούν 

να είναι συνήθους τύπου για εγκατάσταση στο δάπεδο µε τις πιο κάτω προδιαγραφές : 
(2) Οι αντλίες θα είναι τυποποιηµένης κατασκευής, γνωστών εργοστασίων, κατάλληλες για εγκατάσταση πάνω 

στο δάπεδο. 
(3) Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλες για κυκλοφορία νερού θερµοκρασίας από 5 µέχρι 95οC. 
(4) Η πτερωτή της αντλίας θα είναι κατασκευασµένη από ορείχαλκο και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. 
(5) Η διάµετρος της πτερωτής κάθε αντλίας πρέπει να φτάνει το 80% της µέγιστης επιτρεπόµενης από το 

κέλυφος της αντλίας. 
(6) Τα περιστρεφόµενα µέρη των αντλιών θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένα. 
(7) Τα κελύφη των αντλιών πρέπει να είναι κατασκευασµένα, ώστε να είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας 

που αντιστοιχεί στο άθροισµα του πραγµατικού στατικού και δυναµικού ύψους λειτουργίας των αντλιών. 
(8) Τα στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα είναι εφοδιασµένα µε φλάντζες. 
(9) Όλες οι τρύπες πάνω στα κελύφη θα έχουν εσωτερικό περίβληµα από ορείχαλκο και θα κλείνονται µέσω 

κοχλιωτών στεγανών πωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα. 
(10) Οι κινητήρες των αντλιών θα είναι τριφασικοί, στεγανοί, ΙΡ54, ασύγχρονοι, βραχυκυκλωµένου δροµέα, 

τάσης 400 V και συχνότητας 50 Ηz. Θα συνδέονται µε τις αντίστοιχες αντλίες πάνω σε κοινό άξονα µέσω 
ελαστικού συνδέσµου. Ο αριθµός των στροφών κάθε κινητήρα πρέπει να είναι µέγιστος ..... rpm. Οι 
κινητήρες των αντλιών θα τροφοδοτούνται µέσω inverter, όπου προβλέπεται από την τεχνική περιγραφή. 

(11) Τα έδρανα των αντλιών και κινητήρων πρέπει να είναι είτε ολίσθησης, είτε από ένσφαιρους τριβείς , 
οπωσδήποτε όµως σε κάθε ζεύγος αντλίας - κινητήρα, τα έδρανα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. 
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(12) Οι αντλίες πρέπει να λειτουργούν κοντά στο σηµείο της χαρακτηριστικής που αντιστοιχεί στο µέγιστο βαθµό 
απόδοσής τους, και η επιλογή τους πρέπει να γίνει προσεκτικά από τους καταλόγους των κατασκευαστών, 
ώστε να αποκλείεται η διάβρωση των πτερωτών ή κελυφών, λόγω της εµφάνισης του φαινοµένου της 
σπηλαίωσης (Cavitation). 

c. Σύστηµα  Ρύθµισης Παροχής Κυκλοφορητών 
(1) Γενικά 

Για την ακριβή ρύθµιση της παροχής ψυχρού και θερµού νερού στις σωληνώσεις τροφοδοσίας των 
κλιµατιστικών µονάδων και των µονάδων ανεµιστήρος-στοιχείου (FCUs), προβλέπεται η εγκατάσταση ενός 
συστήµατος συνεχούς µεταβολής της παροχής στους κυλοφορητές-αντλίες, µε βάση την διαφορική πίεση. 
Για κάθε οµάδα κυκλοφορητή (πλην θερµαντικών σωµάτων και θερµαντήρων) προβλέπεται ένα ανεξάρτητο 
σύστηµα ελέγχου. 
Τα στοιχεία εκάστου συστήµατος ελέγχου, δηλαδή αυτόµατοι διακόπτες, τερµατικά κιβώτια, INVERTER 
κλπ. θα εµπεριέχονται σε κατάλληλο µεταλλικό κιβώτιο µε ασφαλιζόµενη θύρα, αεριζόµενο. Ο µετατροπέας 
συχνότητας (INVERTER) δεν πρέπει να δηµιουργεί παρεµβολές στα ηλεκτρικά συστήµατα. 

(2) ∆υνατότητες 
Η µονάδα θα παρέχει τις εξής δυνατότητες λειτουργίας : 

- Αυτόµατη λειτουργία: Οι στροφές της αντλίας ρυθµίζονται µέσω των inverter, ώστε να υπάρχει 
αναλογική ανταπόκριση στην ζήτηση. 

- Χειροκίνητη λειτουργία: Η αντλία εκκινεί και σταµατά χειροκίνητα. Η αντλία µε τον inverter ρυθµίζεται σε 
ποσοστό της µεγίστης παροχής της. οι ενδείξεις του συστήµατος διατηρούνται. 

- Λειτουργία ανάγκης: Χειροκίνητη εκκίνηση και στάση της αντλίας και αποσύνδεση του συστήµατος 
ελέγχου. 

(3) Απαιτήσεις 
Η µονάδα θα συνοδεύεται από τα αναγκαία αισθητήρια όργανα πίεσης και θερµοκρασίας και θα συνδέεται 
µε το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου µε το οποίο θα είναι συµβατή για τον τηλεχειρισµό της. 
Η µονάδα θα είναι προσυγκροτηµένη, προσυνδεσµολογηµένη και δοκιµασµένη στο εργοστάσιο κατασκευής 
της, θα συνοδεύεται µε κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου απόδοσης  

1220.2.8 Ανεµιστήρες 
a. Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες 

Οι ανεµιστήρες θα είναι φυγοκεντρικοί, απλής αναρρόφησης, πλήρως προκατασκευασµένοι και 
δοκιµασµένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους, συγκροτηµένοι µε τον ηλεκτροκινητήρα τους σε ενιαίο 
σύνολο, σε κοινή µεταλλική βάση και περιλαµβάνουν τα ακόλουθα : 

(1) Τον δροµέα (πτερωτή) του ανεµιστήρα, µε τα πτερύγια κεκλιµένα κατά τη φορά της περιστροφής  µε το 
κέλυφός του, µεγέθους επαρκούς ώστε η προδιαγραφόµενη παροχή αέρα να εξέρχεται µέσω του 
αντίστοιχου στοµίου του ανεµιστήρα µε ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα ……..m/s. Ο ανεµιστήρας µε τον 
άξονά του θα είναι στατικά και δυναµικά ζυγοσταθµισµένος, προς επίπεδα και ακτινικά, για επίτευξη 
λειτουργίας αθόρυβης και απαλλαγµένης από κραδασµούς. Ο κώνος αναρρόφησης προβλέπεται 
αεροδυναµικής µορφής, ώστε να επιτυγχάνεται είσοδος αέρα χωρίς στροβιλισµούς, απώλειες πίεσης και 
θόρυβο. 

(2) Ηλεκτροκινητήρα 1450 στροφών ανά λεπτό (ή λιγότερο) προστασίας ΙΡ 54, επαρκούς ισχύος για την 
κάλυψη της απαιτούµενης για λειτουργία στο άξονα του ανεµιστήρα, κατά τα δεδοµένα του κατασκευαστή, 
µε περιθώριο 20% τουλάχιστον. 

(3) Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης από τον ηλεκτροκινητήρα στον ανεµιστήρα µε αυλακοφόρες τροχαλίες και 
τραπεζοειδείς ιµάντες, µεταβλητής σχέσης µετάδοσης, ώστε του οποίου θα είναι δυνατόν χωρίς αλλαγή των 
τροχαλιών, να ρυθµιστούν οι στροφές του ανεµιστήρα κατά ± 10% τουλάχιστον γύρω από τις κανονικές, 
δηλαδή των στροφών λειτουργίας µε τις προδιαγραφόµενες συνθήκες. 

(4) Κοινή βάση: Το συγκρότηµα θα φέρεται σε κοινή µεταλλική βάση ισχυρής κατασκευής, που θα είναι 
εφοδιασµένη µε διάταξη ρύθµισης της τάνυσης των ιµάντων. Στις θέσεις στήριξης του ηλεκτροκινητήρα θα 
προβλέπεται αντιδονητική διάταξη. 
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(5) Προστατευτικό κάλυµµα : Ο ηλεκτροκινητήρας και το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης θα καλύπτονται µε 
αφαιρετό µεταλλικό κάλυµµα, που θα φέρει κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό και για µέτρηση στροφών. 

(6) Κάθε ανεµιστήρας θα συνοδεύεται από µικρά εύκαµπτα τεµάχια αεραγωγών από ανθεκτικό άκαυστο 
ελαστικό, για την σύνδεση των αντίστοιχων στοµίων του µε τους αεραγωγούς αναρρόφησης και 
κατάθλιψης. 
Η ρύθµιση της παροχής του αέρα στους ανωτέρω χώρους θα εξασφαλίζεται µε ρύθµιση των στροφών του 
αντίστοιχου ανεµιστήρα, µέσω του Συστήµατος Ελέγχου, µε βάση την διατήρηση σταθερής ταχύτητας στον 
αεραγωγό προσαγωγής ή επιστροφής. Η µέτρηση της ταχύτητας θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο 
αισθητήριο ταχύτητας αεραγωγού ως εξής : 
Τάση τροφοδότησης:  24AC ή 20VDC, +15%, -10% 
Σήµα εξόδου:   0 ÷ 10V 
Περιοχή µέτρησης:   0 ÷ 15 m/s 
Ακρίβεια:    ±5% περιοχής µέτρησης 
Γραµµικότητα:   ±5% περιοχής µέτρησης 
Επαναληπτικότητα:   ±1% περιοχής µέτρησης 
Θερµοκρασία λειτουργίας:  Αισθητήριο - 10 έως + 600C 
     Κιβώτιο          0 έως + 500C 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση των ανεµιστήρων θα εκτελεσθεί στεγανή, θα ξεκινά από τον αντίστοιχο πίνακα 
κίνησης και η τελική σύνδεση θα είναι εύκαµπτη, προστατευόµενη σε εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα. 

b. Αξονικοί Ανεµιστήρες 
Οι ανεµιστήρες θα επιλεγούν να λειτουργούν στην πιο αποδοτική περιοχή της καµπύλης πίεσης - παροχής 
στην οποία η λειτουργία του ανεµιστήρα παρουσιάζει ευστάθεια και είναι αθόρυβη. 
Ο κατασκευαστής θα εγγυηθεί για την απόδοση του ανεµιστήρα και θα δώσει στοιχεία σχετικά µε την 
στάθµη θορύβου στις συνθήκες λειτουργίας του ανεµιστήρα. 
Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα είναι τύπου µίας βαθµίδας µε την πτερωτή συνδεδεµένη µε ανεξάρτητο 
κινητήρα. Τα πτερύγια της πτερωτής θα είναι µεταβλητής κλίσης. 
Το περίβληµα θα είναι γερά κατασκευασµένο από µαλακό χάλυβα, ενισχυµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται ο 
τυµπανισµός και οι κραδασµοί. 
Για τη στερέωσή τους, θα χρησιµοποιηθούν αντικραδασµικά στηρίγµατα, αναγνωρισµένου κατασκευαστή. 
Το µέγεθος τους θα πρέπει να υπολογισθεί, σύµφωνα µε το βάρος και τις στροφές λειτουργίας του 
ανεµιστήρα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του φυλλαδίου τεχνικών χαρακτηριστικών και υπολογισµού του 
κατασκευαστή των στηριγµάτων.  
Οι αεραγωγοί εισόδου-εξόδου θα τερµατίζουν σε φλαντζωτά δακτυλίδια για την εύκολη αφαίρεσή τους. 
Το µήκος του περιβλήµατος θα είναι µεγαλύτερο από το µήκος του ανεµιστήρα και κινητήρα, έτσι ώστε να 
µπορεί να αφαιρείται ολόκληρο το τµήµα χωρίς να γίνεται επέµβαση στους διπλανούς αεραγωγούς. 
Οι εύκαµπτοι σύνδεσµοι θα τοποθετηθούν όπως προδιαγράφεται στην είσοδο και την έξοδο για την 
σύνδεση µε τους αεραγωγούς για να αποφευχθεί η µεταβίβαση των κραδασµών στο σύστηµα των 
αεραγωγών. 
Οι πτερωτές θα είναι από χάλυβα ή αλουµίνιο, τα δε πτερύγια θα είναι στερεωµένα στον οµφαλό, ή 
εναλλακτικά τα πτερύγια και ο οµφαλός θα έχει στερεωθεί µε σφήνα σε ένα άξονα από µαλακό χάλυβα και 
το σύνολο θα έχει ζυγοσταθµιστεί στατικά και δυναµικά. 
Οι άξονες θα εδράζονται σε δύο έδρανα, τα οποία µπορεί να είναι είτε ένσφαιρα είτε µε κυλίνδρους.  
Τα λιπαινόµενα σηµεία θα φτάσουν µέχρι το εξωτερικό του περιβλήµατος. 

c. Εξαεριστήρας Στέγης  
Οι εξαεριστήρες αυτοί είναι φυγοκεντρικοί, µε ιµάντες και ηλεκτροκινητήρες που θα είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση σε δίκτυο 400/50/3 ή 230/50/1, µε στροφές από ……. ανά λεπτό, αθόρυβης λειτουργίας. 
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Οι εξαεριστήρες θα φέρουν κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα, που θα προστατεύεται καλά από τις καιρικές 
συνθήκες, ή από πολυεστέρα σε κυλινδρική ή σφαιρική µορφή. Το κάλυµµα περιφερειακά θα φέρει άνοιγµα 
εξόδου του αέρα που θα προστατεύεται από πλέγµα, από υλικό ανθεκτικό στις διαβρώσεις και αρκετά 
πυκνό για να εµποδίζεται η είσοδος ξένων σωµάτων. 
Ο εξαεριστήρας µε τον ηλεκτροκινητήρα και το κάλυµµά του θα είναι τοποθετηµένος σε κοινή µεταλλική 
βάση, σχήµατος τετράγωνου, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε ενισχύσεις. 
Η βάση θα καταλήγει σε χείλη στραµµένα προς τα κάτω που θα σκεπάζουν την απόληξη του ανοίγµατος 
αναρρόφησης του ανεµιστήρα κατά τρόπο που θα αποκλείεται η είσοδος βροχής και υγρασίας στο άνοιγµα. 
Όλα τα µεταλλικά µέρη του συγκροτήµατος θα είναι προστατευµένα από τις διαβρώσεις. 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι ασύγχρονος, βραχυκλωµένου δροµέα, στεγανός ΙΡ 54 (τελείως καθαρός), µε 
επαρκή ισχύ για την λειτουργία του εξαεριστήρα, µε περιθώριο τουλάχιστον 20%. Για το σύστηµα 
µετάδοσης της κίνησης ισχύουν τα αναφερόµενα για τους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες. 

1220.2.9 Λεβητοστάσιο 
a. Λέβητας Θερµού Νερού 

Οι λέβητες θα είναι χαλύβδινοι αεριαυλωτού τύπου, κατάλληλοι για λειτουργία µε καύση ελαφρού 
ακάθαρτου πετρελαίου, και φυσικού αερίου.  
Ο χώρος καύσης του λέβητα θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένος και θα έχει τον απαιτούµενο όγκο για την 
τέλεια καύση της αναγκαίας ποσότητας πετρελαίου υπό πλήρες φορτίο. 
Ο χώρος καύσης θα είναι επενδυµένος µε πυρίµαχα υλικά, ή θα επενδυθεί επί τόπου µε πυρίµαχα τούβλα 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του λέβητα. 
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του λέβητα πρέπει να είναι ειδικής ποιότητας για 
λέβητες και τα πάχη τους να είναι επαρκή για την προβλεπόµενη λειτουργία και σύµφωνα µε τους 
ακολουθούµενους κανονισµούς (DIN κλπ.). Οι απαιτούµενες κολλήσεις (όπου απαιτούνται) θα γίνονται 
αποκλειστικά µε ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροσυγκόλληση). 
Ο λέβητας θα φέρει : 
i. Θυρίδες για τον έλεγχο της φλόγας, για τον καθαρισµό του εσωτερικού του και των αεριοαυλών και 

ασφάλειες για την περίπτωση υπερπίεσης µέσα στο χώρο καύσης. 
ii. Πλάκα για την προσαρµογή του καυστήρα, χαλύβδινη ή χυτοσιδηρή, µε την αντίστοιχη τρύπα. 
iii. Κρουνό εκκένωσης. 
iv. Στόµια για την προσαρµογή των σωληνώσεων αναχώρησης και επιστροφής θερµού νερού µε 

φλάντζες. Πρόσθετα θα προσκοµισθούν οι αντίστοιχες πρόσθετες φλάντζες, βίδες και 
παρεµβύσµατα. 

v. Ειδικό µονωτικό περίβληµα, µε εξωτερικό προστατευτικό µανδύα από γαλβανισµένη λαµαρίνα, 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. 

vi. Θερµόµετρο εµβάπτισης µε σπείρωµα DN 20, µε ορειχάλκινη θήκη,  
vii. Υψόµετρο µε κρουνό και κλίµακα ένδειξης µέχρι 60 m στήλης νερού  
viii. Κρουνούς εκκένωσης. 
ix. Oρειχάλκινη δίδυµη ασφαλιστική δικλείδα µε ελατήριο, αυτοκλεινόµενη, διαµέτρου 2", η δε έξοδός της 

θα συνδεθεί σε σωλήνα αποχέτευσης. Η δικλείδα θα είναι κατάλληλη για ρυθµιζόµενη οριακή πίεση 
µεταξύ 1 και 5 atu. 

x. Βάση από σκυρόδεµα ποιότητας Β 160, που θα είναι ελαφρά οπλισµένο µε πλέγµα Τ 131. Η βάση 
θα εξέχει από το τεχνικό δάπεδο τουλάχιστον κατά 15 cm. 

 Στην παραπάνω βάση, θα ενσωµατωθούν οι βίδες αγκύρωσης του λέβητα. 
 Η επιφάνεια της βάσης (σε κάτοψη) θα είναι επαρκής για το λέβητα που θα εγκατασταθεί. 

b. Καυστήρας 
Ο καυστήρας θα είναι δύο καυσίµων (dual fuel) κατάλληλος για καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
αναλογικής ρύθµισης, τελείως αυτόµατος, µηχανικής διασκόρπισης του καυσίµου και θα έχει 
συναρµολογηθεί και δοκιµαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής του. 
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Ο καυστήρας θα είναι κατάλληλος για συνεργασία µε τον λέβητα και την αντίστοιχη καπνοδόχο του. 
Ο καυστήρας θα είναι έτσι κατασκευασµένος, ώστε να επιτρέπει την ευχερή αποσύνδεση και συντήρηση 
των διαφόρων µερών του και θα περιλαµβάνουν τα πιο κάτω: 
i. Μπεκ καύσης diesel oil 
ii. Μετασχηµατιστή και ηλεκτρόδια ανάµµατος 
iii. Αντλία καυσίµου απευθείας συνδεδεµένη µε τον κινητήρα του φυσητήρα 
iv. Φυσητήρα αέρα καύσης 
v. Ηλεκτροκινητήρα φυσητήρα και αντλίας 
vi. Φίλτρο, δικλείδες, βαλβίδες αντεπιστροφής και µαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου 
vii. Βαλβίδες ρύθµισης πίεσης πετρελαίου 
viii. Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου της λειτουργίας του καυστήρα µε τους εκκινητές - αυτόµατους 

διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων, τους αναγκαίους για την λειτουργία, ηλεκτρονόµους, 
το σύστηµα αυτόµατου ανάµµατος µε σπινθηριστή, καθώς και το σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της 
έντασης της φλόγας, αναλογικά σε συνάρτηση µε την κατανάλωση. Η ρύθµιση θα επιτυγχάνεται µε 
την επίδραση στην ποσότητα του καυσίµου όσο και του πρωτογενούς και δευτερογενούς αέρα 
καύσης. 

Η παρακολούθηση των αναγκών της κατανάλωσης θα γίνεται από θερµοστάτη εµβάπτισης µε δύο 
βαθµίδες, που θα ελέγχει τη λειτουργία βοηθητικών συσκευών, που θα επιδρούν στις παροχές και αέρα 
καύσης: 
i. Πυροστάτη µε φωτοκύτταρο ή φωτοαντιστάσεις 
ii. Υδροστάτη ασφαλείας (ανώτερου ορίου) 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση του καυστήρα (γραµµή τροφοδότησης από τον πίνακα λεβητοστασίου) θα 
κατασκευασθεί στεγανή, µέσα σε χαλυβδοσωλήνα κατά τµήµατα σπιράλ, η δε σύνδεση µε τους σωλήνες 
πετρελαίου µε εύκαµπτες χαλύβδινες σωληνώσεις και λυόµενους συνδέσµους. 

c. Καπναγωγοί και Καπνοδόχοι 
Το στόµιο εξόδου των καπναερίων από τον λέβητα  θα συνδεθεί µε την καπνοδόχο µε καπναγωγό από 
ανθρακούχο χάλυβα ανθεκτικό σε υψηλή θερµοκρασία και διάβρωση, πάχους 5 mm µε 
ηλεκτροσυγκόλληση. 
Η κατακόρυφη καπνοδόχος κάθε λέβητα θα κατασκευαστεί µεταλλική από λαµαρίνα όπως πιο πάνω, 
πάχους 6 mm, µε ηλεκτροσυγκόλληση, µε κατάλληλες ενισχύσεις. 
Η άνω απόληξη της καπνοδόχου θα φέρει κάλυµµα ("καπέλλο") από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm. 

d. ∆εξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου (“Diesel”) 
Η δεξαµενή ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου θα είναι κυλινδρική και θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε το DIN 
6608, από µαύρη λαµαρίνα πάχους 7 mm, µε ενισχύσεις από µορφοσίδηρο. 
Στην επάνω επιφάνειά της θα φέρει ανθρωποθυρίδα επίσκεψης και καθαρισµού µε στεγανό κάλυµµα 
προσαρµοζόµενο µε κοχλίες και παρέµβυσµα από λαµαρίνα πάχους 16 mm. 
Η δεξαµενή θα έχει στόµιο λήψης πετρελαίου Φ 1 1/2" και στόµιο επιστροφής Φ3/4". 
Η δεξαµενή θα συνοδεύεται µε διάταξη µέτρησης του πετρελαίου, µε ράβδο εµβάπτισης βαθµολογηµένη σε 
εκατόλιτρα. Η διάταξη θα εισάγεται µέσα στη δεξαµενή από κατάλληλο στόµιο του καλύµµατος της 
ανθρωποθυρίδας. Η κλίµακα θα φυλάσσεται σε χώρο της έγκρισης της επίβλεψης. 
Επίσης κάθε δεξαµενή θα εφοδιασθεί και µε διάταξη τηλεανάγνωσης (ηλεκτρικής) του περιεχόµενου της σε 
καύσιµο που θα συνδεθεί µε πίνακα κοντά στην είσοδο του λεβητοστασίου. 

e. ∆οχεία ∆ιαστολής ∆ικτύου Ζεστού Νερού 
Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων παραγωγής θερµού νερού, έναντι του κινδύνου ανάπτυξης 
υπερβολικών πιέσεων που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές του νερού λόγω µεταβολής της 
θερµοκρασίας  συλλέκτης επιστροφών ζεστού νερού κάθε θερµικού υποσταθµού θα συνδεθεί µε ένα δοχείο 
διαστολής, κλειστού τύπου. 
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Τα δοχεία θα είναι κατακόρυφης διάταξης, κατασκευασµένα από περίβληµα από χαλυβδοέλασµα, πίεσης 
λειτουργίας 10 atu, µε πλαίσιο έδρασης και θα φέρουν διαχωριστική µεµβράνη µεγάλης αντοχής από 
BUTYL-ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ. Αυτά θα µεταφερθούν επιτόπου του έργου γεµισµένα µε άζωτο στην 
προδιαγραφόµενη πίεση αρχικής λειτουργίας (0,5 atu). 
Τα δοχεία θα φέρουν ενσωµατωµένο µανόµετρο καθώς και ασφαλιστική δικλείδα ρυθµιζόµενης οριακής 
πίεσης 
Η συµπλήρωση κάθε δικτύου κατά την λειτουργία, µε νερό, θα γίνεται δια µέσου διάταξης που συνδέεται 
στους αντίστοιχους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο που θα περιλαµβάνει αυτόµατο διακόπτη πλήρωσης 
(µειωτήρα πίεσης) Φ 3/4", κατάλληλης κάθε φορά περιοχής πιέσεων, βαλβίδα αντεπιστροφής, δείκτη 
πίεσης (µανόµετρο), βάνες, κλπ. 
H εγκατάσταση των δοχείων διαστολής περιλαµβάνει την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα ύψους 15 
εκατ., την τοποθέτηση και στερέωση των δοχείων, όπως και τη σύνδεσή τους µε τα δίκτυα ζεστού νερού. 
∆οχεία διαστολής θα τοποθετηθούν και στα Boilers θερµού νερού χρήσης. 

f. ∆οχεία ∆ιαστολής ∆ικτύου Ψυχρού Νερού 
Για καθένα από τα δίκτυα ψυχρού νερού προβλέπεται η εγκατάσταση ιδιαίτερων δοχείων διαστολής, 
κλειστού τύπου. 
Τα δοχεία αυτά θα είναι όµοια, αρχικής πίεσης 0,5 atu (ψύκτες σε λειτουργία) και τελικής πίεσης κατάλληλη 
για την συγκεκριµένη εγκατάσταση. 

1220.2.10 Ψυχροστάσιο 
a. Ελικοειδή Περιστροφικά  -  Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήµατα 
(1) Γενικά 

Τα συγκροτήµατα θα φέρουν µονωµένο εξατµιστή, υδρόψυκτο συµπυκνωτή, σύστηµα ελέγχου και 
ασφαλείας µε µικροϋπολογιστή, σύστηµα µειωµένου ρεύµατος εκκινήσεως συµπιεστών ενσωµατωµένο 
απάνω στη µονάδα.  
Το κάθε ψυκτικό συγκρότηµα θα είναι πλήρως συγκροτηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής και θα έχει 
εκκινηθεί, λειτουργήσει και ελεγχθεί από το εργοστάσιο.  

(2) Εφαρµοζόµενες διεθνείς προδιαγραφές: 
ARI 550/590-98  Πρότυπο δοκιµών. 
EN 12055 Πρότυπο δοκιµών t. 
ISO 5149 Πρότυπο απαιτήσεων ασφάλειας 
ISO 3746-1996 Πρότυπο θορύβου. 

(3) Αποδόσεις 
Το ψυκτικό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο ώστε να ελαχιστοποιείται το λειτουργικό του 
κόστος. 
Ο λόγος της Ψυκτικής Ισχύος προς την Καταναλισκόµενη Ισχύ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος ή 
µεγαλύτερος από ……ΚW/KW για θερµοκρασίες νερού στον Συµπυκνωτή 29,5/35 °C και θερµοκρασίες 
ψυχρού νερού 7/12 °C. 

(4) Συµπιεστής - Κινητήρας 

- Το σύστηµα συµπιεστού - κινητήρα θα είναι ηµιερµητικό, επισκέψιµο, απευθείας µεταδόσεως, 
διπολικός, χαµηλής ταχύτητας ……. RPM. 

- Τα στροφεία του συµπιεστού θα είναι ελικοειδή και κατασκευασµένα από µασίφ χάλυβα µε την 
απαιτούµενη ακαµψία για σωστή λειτουργία, εγκατεστηµένα σε χωριστό κέλυφος από τον κινητήρα.  

- Ο έλεγχος της αποδόσεως του συµπιεστού θα είναι συνεχής σε όλο το φάσµα της αποδόσεως του 
συµπιεστή, χωρίς βήµατα από 100% - 20% και θα εκτελείται µέσω γραµµικής βαλβίδας µε υδραυλικό 
σύστηµα κίνησης χωρίς σερβοκινητήρα. 

- Ο κινητήρας του συµπιεστού θα είναι διπολικός τύπος “squirrel cage induction” και θα ψύχεται από το 
αέριο ψυκτικό µέσο.  



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκατάσταση αερισµού-θέρµανσης-κλιµατισµού σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1220.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1220.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 15 από 46 Έκδοση : 0 

 

- Ο ελαιοδιαχωριστής  θα επιτρέπει την ελάχιστη κυκλοφορία ελαίου λιπάνσεως στο ψυκτικό κύκλωµα 
και θα είναι κατασκευασµένος έτσι ώστε να χρησιµοποιείται και σαν δεξαµενή του λαδιού λιπάνσεως, 
µε δυνατότητα αποθήκευσης όλης της ποσότητας του ελαίου. Η κυκλοφορία του ελαίου για την 
λίπανση των τριβέων και η έκχυση στο κέλυφος του συµπιεστή θα γίνεται µε διαφορική  πίεση χωρίς 
αντλία  λαδιού. Το δίκτυο του ελαίου θα περιλαµβάνει φίλτρο, ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες και 
διακόπτη ροής. 

- Θα παρέχονται και βαλβίδες αποµόνωσης ψυκτικού υγρού. 
(5) Σύστηµα λιπάνσεως 

- Η κυκλοφορία του ελαίου για την λίπανση των τριβέων και έγχυση στο κέλυφος του συµπιεστού θα 
γίνεται µε διαφορική πίεση χωρίς αντλία λαδιού.  

- Το δίκτυο του ελαίου θα περιλαµβάνει φίλτρο, σωληνοειδείς βαλβίδες και ασφαλιστικές διατάξεις 
λίπανσης. 

(6) Συµπυκνωτής - Εξατµιστής 

- Οι παραπάνω εναλλάκτες είναι τύπου αυλών-κελύφους. Το ψυκτικό θα κυκλοφορεί εξωτερικά των 
αυλών, ενώ το νερό εσωτερικά.  

- Οι αυλοί και των δύο εναλλακτών θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό, χωρίς ραφή, και θα µπορούν 
να αντικατασταθούν. Εξωτερικά δε, θα έχουν ελαφρά πτερύγωση για αύξηση µεταφοράς της 
θερµότητας και µέγιστη απόδοση.  

- Το κέλυφος των εναλλακτών θα είναι κατασκευασµένο από ανθρακούχο χάλυβα.  

- Οι καθρέπτες των αυλών είναι συγκολλητοί στο κέλυφος, εσωτερικά δε του κελύφους θα υπάρχουν 
ειδικές πλάκες υποστήριξης για τους αυλούς. Τα πώµατα των εναλλακτών θα είναι κατασκευασµένα 
από χυτοσίδηρο και θα είναι αφαιρετά για τον καθαρισµό των αυλών.  

- Ο εξατµιστής θα είναι µονωµένος, έτσι ώστε ν’ αποφεύγεται η υγροποίηση των υδρατµών του 
περιβάλλοντος. 

- Για την αύξηση της ψυκτικής αποδόσεως και τον περιορισµό της καταναλώσεως θα προβλέπεται 
υποψυκτήρας ψυκτικού ρευστού, ενσωµατωµένος στον συµπυκνωτή. 

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10.5 bar.  
(7) Ψυκτικό Κύκλωµα 

- Το  Ψυκτικό Κύκλωµα θα φέρει φίλτρο / αφυγραντήρα, δείκτη ροής, βαλβίδα διακοπής ψυκτικού 
υγρού, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, βαλβίδα πλήρωσης, βαλβίδες αντεπιστροφής, βαλβίδες 
αποµόνωσης συµπιεστή και ασφαλιστική βαλβίδα υψηλής πίεσης. 

- Το ψυκτικό µέσο θα είναι R-134a που είναι ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον. Ζεοτροπικά 
µείγµατα δεν είναι αποδεκτά λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης που παρουσιάζουν έστω κι αν 
καλύπτουν τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος.     

- Η εκτονωτική βαλβίδα θα είναι ηλεκτρονική έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η υπερθέρµανση του 
ψυκτικού, επιτρέποντας έτσι την λειτουργία του συµπιεστού σε µειωµένη πίεση συµπύκνωσης και 
ιδιαίτερα χαµηλή κατανάλωση. 

(8) Σύστηµα Ελέγχου - Ασφαλείας 
Το σύστηµα ελέγχου και ασφαλείας θα είναι εγκατεστηµένο επάνω στην µονάδα µε µικροϋπολογιστή και θα 
ελέγχει όλα τα συστήµατα ασφαλείας και λειτουργίας µε  χαρακτηριστικά: 
i. Έλεγχος θερµοκρασίας κρύου νερού µε αλγόριθµο δράσεως P + I + D, έλεγχο θερµοκρασίας εξόδου 

µε ακρίβεια +/- 0,5 C  και επιλογέα από το τοπικό πληκτρολόγιο: φόρτιση - αποφόρτιση - κράτηση - 
αυτόµατο. 

ii. Αυτόµατη κράτηση του ψυκτικού συγκροτήµατος µε χειροκίνητη επαναφορά για προστασία από: 

- χαµηλή πίεση ψυκτικού 

- χαµηλή θερµοκρασία ψυκτικού 

- υψηλή πίεση συµπυκνώσεως 
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- υψηλή θερµοκρασία συµπιέσεως 

- υπερφόρτιση ηλεκτροκινητήρα 

- ασυµµετρία φάσεων 

- αναστροφή φάσεων 

- απώλεια φάσεων 

- χαµηλή ροή ελαίου 
iii. Αυτόµατη κράτηση του ψυκτικού συγκροτήµατος µε αυτόµατη επαναφορά για προστασία από: 

- χαµηλή / υψηλή τάση 

- απώλεια ροής ψυχρού νερού στον εξατµιστή 

- απώλεια ροής νερού στον συµπυκνωτή 
iv. Παρεµπόδιση κράτησης του ψυκτικού συγκροτήµατος µε αυτόµατη ρύθµιση της αποδόσεως 

(adaptive control),  σε περίπτωση: 

- χαµηλής θερµοκρασίας εξατµίσεως 

- υψηλής πιέσεως συµπυκνώσεως 

- υπερφόρτισης κινητήρα 
v. Το σύστηµα ελέγχου  είναι εξοπλισµένο µε  πληκτρολόγιο και ενσωµατωµένη τερµατική οθόνη 2 

σειρών, 40 χαρακτήρων αγγλικού κειµένου, όπου  αναφέρονται: 

- η κατάσταση της λειτουργίας του ψύκτη 

- οι κώδικες σφαλµάτων στην λειτουργία 

- το ιστορικό των σφαλµάτων 

- οι αναφορές ψυκτικού υγρού, συµπιεστού και ψύκτη,  
vi. Αποµακρυσµένες ρυθµίσεις και επικοινωνία, είναι δυνατές µε προαιρετικό εξοπλισµό σειριακής 

σύνδεσης. Κοντά στο κιβώτιο ελέγχου θα υπάρχουν εγκατεστηµένα µανόµετρα χαµηλής και υψηλής 
πιέσεως ψυκτικού, 

(9) Εκκινητής συµπιεστού 

- Ο εκκινητής θα είναι τύπος αστέρος - τριγώνου κλειστής εναλλαγής, εγκατεστηµένος επάνω στο 
ψυκτικό συγκρότηµα, σε κιβώτιο, µε προστασία ΙΡ55.  

- Στο κιβώτιο του εκκινητού θα είναι εγκατεστηµένος διακόπτης µε ασφάλειες, τριφασικός 
µετασχηµατιστής εντάσεως για την προστασία υπερεντάσεως, ως επίσης και ασφαλιστική διάταξη 
προστασίας υπέρ / υπότασης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

(10) Έλεγχος λειτουργίας 

- Όλες οι λειτουργίες του ψυκτικού συγκροτήµατος έχουν προγραµµατισθεί στο εργοστάσιο κατασκευής 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

- Πριν από την παράδοση στο εργοστάσιο κατασκευής το συγκρότηµα θα έχει εκκινήσει, λειτουργήσει 
και δοκιµαστεί και θα συνοδεύεται από το πιστοποιητικό δοκιµών. 

- Το σύστηµα ελέγχου θα φέρει ψηφιακή οθόνη και ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο, µε ενδείξεις για πάνω 
από Ν λειτουργικά σηµεία µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: 

- σηµείο ρύθµισης θερµοκρασίας νερού 

- σηµείο ρύθµισης περιορισµού φορτίου 

- θερµοκρασία εξόδου κρύου νερού 

- θερµοκρασία και πίεση εξάτµισης 

- θερµοκρασία και πίεση συµπύκνωσης 
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- Στην ψηφιακή οθόνη θα φαίνονται πάνω από Ν διαγνωστικά µηνύµατα σε κείµενο όταν παρουσιασθεί 
πρόβληµα στο ψυκτικό συγκρότηµα. 

- Στο κιβώτιο ελέγχου επίσης υπάρχουν µανόµετρα υψηλής και χαµηλής πιέσεως του ψυκτικού µέσου. 
(11) Εκκινητές συµπιεστών 

- Οι εκκινητές των συµπιεστών είναι εγκαταστηµένοι σε µεταλλικό στεγανό κιβώτιο, τύπου ΙΡ 55, 
κατασκευασµένοι από γαλβανισµένη λαµαρίνα βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή, µε αφαιρετά 
καλύµµατα για τις συνδέσεις των καλωδίων και είναι τύπου αστέρα-τρίγωνο κλειστής µεταλλαγής 
(µείωση ρεύµατος κατά την εκκίνηση στο 33% του στιγµιαίου ρεύµατος εκκίνησης). 

- Η πόρτα του κιβωτίου του εκκινητή είναι µανδαλωµένη µε τον αποζεύκτη του ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Ακόµη στο κιβώτιο του εκκινητού είναι εγκατεστηµένες και οι ασφάλειες ηλεκτρικού ρεύµατος και 
τριφασικός µετασχηµατιστής εντάσεως για την προστασία υπερεντάσεως. 

(12) Βάση 
Οι πίνακες τα κατασκευαστικά στοιχεία στήριξης και τα κιβώτια ελέγχου, που αποτελούν το ψυκτικό 
συγκρότηµα κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, εγκατεστηµένα σε κοινή βάση. Η βάση είναι 
κατασκευασµένη µε χαλύβδινα προφίλ, γαλβανισµένα και προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες µε 
ακρυλικό χρώµα. 

(13) Τεχνική Υποστήριξη – Έναρξη λειτουργίας – Συντήρηση 
Ο Κατασκευαστικός Οίκος των ψυκτικών συγκροτηµάτων θα πρέπει να διαθέτει οργανωµένο τµήµα 
Συντήρησης σε όλη την Ελλάδα πιστοποιηµένο κατά ISO 9000. 
Το τµήµα Συντήρησης και Υποστήριξης του Κατασκευαστικού Οίκου στην θα πρέπει να διαθέτει πολυµελές 
και υψηλής κατάρτισης προσωπικό από Μηχανικούς και Ψυκτικούς ώστε να διασφαλίζεται η µελλοντική 
υποστήριξη των Ψυκτικών Συγκροτηµάτων από έµπειρο και ειδικευµένο προσωπικό.  
Ο Κατασκευαστικός Οίκος του ψυκτικού συγκροτήµατος θα πρέπει να διασφαλίζει εγγράφως την ύπαρξη 
ανταλλακτικών και την υποστήριξη των ψυκτικών συγκροτηµάτων τουλάχιστον για …. έτη. 
Ειδικότερα θα υπάρχει: 

- Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών 

- ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης µέσα σε ….ώρες από την ειδοποίηση  
Προκειµένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία της λειτουργίας και η αποτελεσµατική συντήρηση των 
Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ψυχρού Νερού  απαιτείται η προµήθεια και η δυνατότητα συντήρησης των 
Ψυκτικών Συγκροτηµάτων από ένα (1) και µόνο Εκπρόσωπο – Αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου 
στην Ελλάδα, ο οποίος και θα εγγυηθεί για τον συντονισµό  των παραπάνω Συστηµάτων και την αρµονική 
και απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
Τέλος, η συντήρηση των Ψυκτικών Συγκροτηµάτων τα ……. πρώτα χρόνια από την εκκίνηση θα γίνει από 
τον Εκπρόσωπο – Αντιπρόσωπο του Κατασκευαστικού Οίκου. 

b. Αερόψυκτος Ψύκτης 
(1) Γενικά 

Ο ψύκτης θα είναι αερόψυκτος και θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον ερµητικούς ελικοειδείς συµπιεστές 
(screw compressors), ο καθένας σε ανεξάρτητο δίκτυο. Θα διαθέτει εξατµιστή µε αυλό, αερόψυκτο 
συµπυκνωτή, έλεγχο µέσω µικροϋπολογιστή και  ενσωµατωµένο ηλεκτρικό εκκινητή. Θα έχει ελεγχθεί ως 
προς την κατασκευή και την λειτουργία του από το εργοστάσιο κατασκευής. Θα χρησιµοποιεί ψυκτικό µέσο 
τύπου R134A. Ο ψύκτης θα έχει δοκιµαστεί πλήρως πριν την µεταφορά του και θα παραδοθεί έτοιµος προς 
λειτουργία. Η απόδοση κάθε ψυκτικού συγκροτήµατος δεν θα υπερβαίνει τα 1.2 KW/TN στις συνθήκες 
λειτουργίας. 

(2) Μονάδα Συµπιεστή / Κινητήρα 
Ο ελικοειδής συµπιεστής θα είναι ερµητικού τύπου, άµεσα συνδεδεµένος µε τον κινητήρα. Ο κινητήρας θα 
λειτουργεί στις 2950 rpm. 
Tα έδρανα κύλισης θα βρίσκονται στα άκρα του συστήµατος κινητήρα / συµπιεστή, τοποθετηµένα σε 
ξεχωριστό κέλυφος και το λιπαντικό τους θα διοχετεύεται σε αυτά υπό πίεση. 
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Η ρύθµιση της απόδοσης του συµπιεστού θα γίνεται µε ειδική συρόµενη βαλβίδα, της οποίας η θέση θα 
ρυθµίζεται υδραυλικά. Η βαλβίδα αυτή µεταβάλλει τον βαθµό συµπίεσης του ψυκτικού µέσου στον 
συµπιεστή, προσαρµόζοντας πάντα τις πιέσεις στα µερικά φορτία λειτουργίας του ψύκτη, ώστε να µην 
υπερθερµαίνεται το ψυκτικό µέσο και να βελτιώνεται σηµαντικά ο βαθµός απόδοσης του ψύκτη στα µερικά 
φορτία. 
Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι διπολικός, επαγωγικού τύπου, ΙΡ65. 
Οι διατάξεις διαχωρισµού ελαίου και φιλτραρίσµατος θα παρέχονται ξεχωριστά από τον συµπιεστή. 

(3) Eξατµιστής / Συµπυκνωτής 
Εναλλάκτης µε αυλούς και κέλυφος που θα διαθέτει δύο ξεχωριστά κυκλώµατα ψύξης, τα οποία θα 
αποτελούνται από χαλκοσωλήνες µε ψύκτρες. Το ψυκτικό υγρό θα οδεύει εντός των χαλκοσωλήνων ενώ το 
νερό θα οδεύει εξωτερικά, εντός του κελύφους του εναλλάκτη. Η µέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωµα 
του ψυκτικού υγρού θα φτάνει τα 1,6 Μpa και στο κύκλωµα του νερού τα 1,4 Mpa. Ο εξατµιστής θα είναι 
θερµικά µονωµένος µε κατάλληλο, συνθετικό, ελαστικό και αφρώδες υλικό. Όλες οι συνδέσεις των σωλήνων 
νερού θα είναι φλαντζωτές. Το σύστηµα θα φέρει ηλεκτρική αντίσταση θέρµανσης για προστασία από 
παγωνιά. 
Ο αερόψυκτος συµπυκνωτής θα αποτελείται από σερπαντίνα χαλκοσωλήνων άνευ ραφής, η οποία θα 
συνδέεται άµεσα µε ψύκτρες αλουµινίου. Στο σύστηµα θα είναι ενσωµατωµένα δίκτυα ψύξης λαδιού. Πριν 
από την συναρµολόγηση του συστήµατος θα πρέπει να γίνεται έλεγχος διαρροών µε πίεση 3,5 Μpa. Για την 
ροή του αέρα µέσα από τις σερπαντίνες, θα χρησιµοποιούνται αξονικοί ανεµιστήρες κατακόρυφους ροής, 
χαµηλών ταχυτήτων και άµεσης σύνδεσης µε τον κινητήρα τους.  

(4) Κυκλώµατα Ψύξης 
Θα υπάρχουν δύο κυκλώµατα ψύξης. Κάθε κύκλωµα περιλαµβάνει ηλεκτρονικά ελεγχόµενη βαλβίδα 
εκτόνωσης, η οποία θα µειώνει την θερµοκρασία στον εξατµιστή και θα επιτρέπει στον ψύκτη να 
λειτουργήσει σε χαµηλότερη θερµοκρασία συµπύκνωσης. 

(5) Σύστηµα ελέγχου 
Η µονάδα αυτή θα φροντίζει ώστε όλοι οι µηχανισµοί να λειτουργούν µε απόλυτη ασφάλεια, ελέγχοντας όλα 
τα κυκλώµατα ψύξης, την θέση των βαλβίδων εκτόνωσης, τις διαδικασίες εκκίνησης, τις περιπτώσεις 
ηλεκτρικής υπερφόρτισης κατά τις φάσεις της εκκίνησης και παύσης του συµπιεστή, στην απώλεια 
λιπαντικού υγρού και την κατάσταση του εναλλασσόµενου ρεύµατος. 
Οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να φαίνονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική οθόνη, µαζί µε τις προκαθορισµένες 
ρυθµίσεις για την θερµοκρασία του ψυχρού νερού, την εκάστοτε θερµοκρασία εξόδου του από το 
µηχάνηµα, τις πιέσεις λειτουργίας και τις θερµοκρασίες του ψυκτικού µέσου στον συµπυκνωτή και τον 
εξατµιστή. 
Επίσης η µονάδα αυτή θα πρέπει να διεξάγει πολλές δεκάδες ελέγχων, µόλις διαπιστωθεί ένα πρόβληµα. 
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχουν και ενδείξεις χαµηλής και υψηλής λειτουργίας.  
Η µονάδα ελέγχου θα πρέπει να έχει την δυνατότητα κράτησης λειτουργίας και επανεκκίνησης σε 
περιπτώσεις βλάβης, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσής της µε κεντρικό σύστηµα 
παρακολούθησης εγκαταστάσεων (BMS) και µεταφοράς δεδοµένων σε κεντρικό σταθµό εργασίας του 
συστήµατος αυτού, καθώς και τηλεχειρισµού / επαναπρογραµµατισµού των λειτουργιών του ψύκτη µέσω 
του συστήµατος αυτού, µε πρωτόκολλο επικοινωνίας Bacnet. 

(6) Πίνακας εκκίνησης 
Θα πρέπει να υπάρχει ενσωµατωµένος πίνακας εκκίνησης επάνω στον ψύκτη, ηλεκτρικής προστασίας 
ΙΡ55. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει κυκλώµατα εκκίνησης των ηλεκτροκινητήρων και 
τριφασικό µετασχηµατιστή για προστασία του κινητήρα από υπερφορτίσεις. 

(7) Πλαίσιο 
Το πλαίσιο του ψύκτη θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινες δοκούς, συνδεδεµένες µε ηλεκτροκόλληση, 
ενώ θα καλύπτεται µε χαλύβδινα προφίλ και επιφάνειες κατασκευασµένες από φύλλα γαλβανισµένου 
χάλυβα, προστατευµένα µε µία στρώση µίνιου και καλυµµένα µε πολυεστερική βαφή.  
Τέλος θα καλύπτεται µε λούστρο πολυουρεθάνης πριν από την αποστολή του στον τόπο τοποθέτησής του. 

(8) Συγκρότηµα Εκκενώσεως / Αποθηκεύσεως 
Θα υπάρξει ένα σύστηµα για όλα τα ψυκτικά συγκροτήµατα τροχήλατο που θα αποτελείται από : 
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- Συµπιεστή 

- Συµπυκνωτή 

- ∆εξαµενή αποθηκεύσεως ψυκτικού 

- Συστήµατα ελέγχου και ασφαλείας 

- Απαραίτητες σωληνώσεις για την σύνδεση του συστήµατος µε το ψυκτικό συγκρότηµα. 

- Το παραπάνω συγκρότηµα θα το προµηθεύσει ο κατασκευαστής των ψυκτικών συγκροτηµάτων. 
(9) Ηχοπετάσµατα Ψυκτών 

Τα πετάσµατα αυτά θα εξασφαλίζουν στάθµη θορύβου ... dB(A) εξωτερικά των κουφωµάτων (παράθυρα, 
εξωτερικές θύρες) του Κτιρίου, όταν όλα τα ανωτέρω µηχανήµατα λειτουργούν. 

(10) Αντικραδασµικά Ελατήρια Στήριξης Μηχανηµάτων 
Κάθε µονάδα ελατηρίου θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα σπειροειδή ελατήρια (ανάλογα µε τη 
φόρτιση) για την απορρόφηση των χαµηλόσυχνων δονήσεων και Visco-mass (µάζα υψηλού ιξώδους), η 
οποία θα αντιδρά ευθέως ανάλογα µε την ταχύτητα των φορτίων (απόσβεση ταλαντώσεων). Θα είναι 
αποτελεσµατικά και στους έξι βαθµούς ελευθερίας (άξονες Χ,Ψ, Ζ) π.χ. σεισµός. Η ιδιοσυχνότητα των 
εδράσεων επί ελατηρίων θα είναι µεταξύ 2.5 έως 5.0 Hz. 

c. Πύργος ψύξης ανοικτού τύπου 
(1) Περίβληµα και τµήµα λεκάνης 

Το περίβληµα και η λεκάνη θα συγκροτούν µία ενιαία µονάδα κατασκευασµένη από γαλβανισµένα 
χαλυβδοελάσµατα κατάλληλα διαµορφωµένα ώστε να είναι συναρµολογούµενα, να συγκροτούν µία κλειστή 
κατασκευή (BOX STRUCTURE). Οι κοχλίες θα είναι ανοξείδωτοι τα δε υλικά στεγανοποίησης ανθεκτικά στο 
χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Τα στοιχεία εναλλαγής θερµότητας θα στηρίζονται σε σκελετό από 
γαλβανισµένο µορφοσίδηρο. Πλάκες εκτροπής θα κατανέµουν τον αέρα µε οµοιογένεια σε όλη την 
επιφάνεια του συστήµατος. Μία ανθρωποθυρίδα θα επιτρέπει την επίσκεψη για ρύθµιση του 
σφαιροκρουνού και της αυτόµατης αποχέτευσης που δεν θα επιτρέπει την αύξηση της περιεκτικότητας σε 
άλατα λόγω εξάτµισης (BLEED OFF). 

(2) Συνδέσεις κυκλώµατος νερού 
Όλα τα στόµια συνδέσεως του πύργου θα έχουν φλάντζες ΡΝ16 σύµφωνα µε το DIN 2633. Οι συνδέσεις 
πλήρως και αποχέτευσης θα έχουν κοχλιωτές συνδέσεις. 

(3) Φίλτρο νερού 
Στον πύργο θα υπάρχει φίλτρο νερού γαλβανισµένο ή επικαλυµµένο µε πλαστικό. Τούτο θα είναι 
τοποθετηµένο κατάλληλα ώστε να µπορεί να αφαιρεθεί από την θυρίδα επιθεώρησης. 

(4) ∆ιάταξη αυτόµατης αποχέτευσης 
Ένας δίσκος ειδικά γαλβανισµένος µε ένα ρυθµιζόµενο κάλυµµα θα είναι τοποθετηµένος στην περιοχή 
διασκόρπισης του νερού και θα αποχετεύει απ’ευθείας στην αποχέτευση (από την υπερχείλιση) το 
πλεονάζον νερό. 

(5) Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες διπλού πλάτους διπλής αναρρόφησης 
Οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες θα είναι χαµηλής στάθµης θορύβου υψηλής απόδοσης βαρέως τύπου µε 
πτερύγια κεκαµµένα προς τα εµπρός. Η πτερωτή των ανεµιστήρων θα είναι στατικά και δυναµικά 
ζυγοσταθµισµένη. Τα έδρανα στήριξης (ρουλεµάν) θα έχουν γρασαδόρους για την εύκολη συντήρηση. Το 
κέλυφος των ανεµιστήρων θα είναι από γαλβανισµένο χάλυβα και θα έχει στόµιο εξαγωγής του αέρα. Η 
κίνηση του ανεµιστήρα θα γίνεται µε ιµάντες σχήµατος V. Οι τροχαλίες των ανεµιστήρων θα είναι από χυτό 
αλουµίνιο οι δε αφαλοί από χάλυβα. Οι ανεµιστήρες θα είναι τοποθετηµένοι στην αναρρόφηση του ξηρού 
αέρα  και όλη η κατασκευή θα είναι εύκολα επισκέψιµη για συντήρηση κ.λ.π. 

(6) Προφυλακτήρες ιµάντων 
Οι προφυλακτήρες των ιµάντων θα είναι από λαµαρίνα και θα γαλβανιστούν µετά την κατασκευή τους. 

(7) Επιφάνεια επαφής του διασκορπιζόµενου νερού µε τον αέρα (WET DECK) 
Η επιφάνεια επαφής του διασκορπιζόµενου νερού µε τον αέρα θα είναι επαρκής για την πλήρη 
εκµετάλλευση της ικανότητας του αέρα για την εξάτµιση του νερού. Το υλικό της επιφανείας επαφής 
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(γόµωση) θα είναι από ανθεκτικό συνθεκτικό υλικό (πολυστερίνη) που θα έχει δυνατότητα µεγάλης 
απόδοσης ανταλλαγής µε παράλληλη χαµηλή πτώση πίεσης (από πλευράς του αέρα). Το υλικό θα είναι 
ανθεκτικό σε χηµικά και θα έχει υψηλή µηχανική αντοχή. 
Οι αποστάσεις µεταξύ των φύλλων της γόµωσης θα είναι τουλάχιστον 15mm έτσι που σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας να µην υπάρχει κίνδυνος απόφραξης από τις εναποθέσεις των αλάτων. 

(8) Σύστηµα διασκόρπισης του νερού 
Το νερό θα διασκορπίζεται στην επιφάνεια από ακροφύσια που θα είναι από ενισχυµένο ΝYLON. 
Τα ακροφύσια θα είναι αυτοκαθαριζόµενα µη αποφρασσόµενα , η δε οπή τους θα είναι κωνικού σχήµατος. 
Η θέση και η διάταξη των ακροφυσίων θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει λεπτά σταγονίδια νερού και 
οµοιογενή κατανοµή στις επιφάνειες όταν υπάρχει η προβλεπόµενη πίεση νερού. 
Οι σωλήνες επί των οποίων θα προσαρµόζονται τα ακροφύσια και οι συλλέκτες διανοµής θα είναι από 
γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή σύµφωνα µε το DIN 2440. 

(9) ∆ιάταξη συγκράτησης υγρασίας (σταγονιδίων νερού) 
Η διάταξη συγκράτησης της υγρασίας θα είναι από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες διαµορφωµένους σε 
σχήµα W ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή συγκράτηση του νερού µε µικρή πτώση πίεσης. Στο 
επάνω µέρος της διάταξης θα υπάρχει διαµόρφωση που να οδηγεί τον αέρα κάθετα προς τα επάνω. 

(10) Προστασία από διαβρώσεις 
Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν ελαφρά αµµοβοληθεί θα έχουν βαφεί µε αστάρι φωτιάς θα έχουν 
εµβαπτιστεί σε πλαστική πούδρα. Η πλαστική επίστρωση θα έχει πάχος 0.3mm περίπου. 
Η πλαστική επίστρωση θα έχει οµοιογενώς κατανεµηθεί σε όλες τις επιφάνειες θα έχει ελαστικότητα και 
αντοχή σε χηµικές ουσίες στο φως και τις καιρικές συνθήκες. 
Στην όλη µονάδα τα µόνα στοιχεία που δεν θα επιστρωθούν θα είναι τα εξής: 
Οι διασκορπιστές , το στοιχείο, ο ανεµιστήρα (φτερωτή τροχαλία κ.λ.π.), οι κοχλίες και τα περικόχλια και όλα 
τα τµήµατα που δεν είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

(11) Σιγαστήρες (ηχοαπορροφητές) 
Τεχνικά στοιχεία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ (dB) 
MHKOΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ (mm) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz) 

500                   1000     1500 
63 1 2  

125 2 4 6 
250 6 12 17 
500 10 20 30 

1000 18 34 44 
2000 22 40 50 
4000 16 32 42 
8000 8 16 4 

Oλική µείωση 12,5 19 22,5 
(12) Σιγαστήρας στην είσοδο του αέρα αναρρόφησης 

Το περίβληµα θα είναι από γαλβανισµένα ελάσµατα µε εσωτερική πλαστική επένδυση. Τα ελάσµατα θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε ανοξείδωτες βίδες. Στο εσωτερικό θα υπάρχουν αφαιρετά ηχοαπορροφητικά 
στοιχεία από ορυκτοβάµβακα. Ο ορυκτοβάµβακας εξωτερικά θα επικαλύπτεται από υλαοϋφασµα και ένα 
διάτρητο φύλλο αλουµινίου πάχους 0.5 mm.  
Στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα θα διαµορφώνονται κοίλες επιφάνειες για να υπάρχουν µικρές τριβές 
στην ροή του και παράλληλα µεγαλύτερη µείωση της στάθµης θορύβου. 
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Το πάχος των στοιχείων και οι θέσεις τοποθέτησής τους θα επιλεγούν σύµφωνα µε το φάσµα θορύβου των 
ανεµιστήρων, των κινητήρων του συστήµατος διασκορπισµού και τους παφλασµού του νερού. 

(13) Σιγαστήρας στην έξοδο του αέρα 
Το περίβληµα θα είναι από γαλβανισµένα ελάσµατα µε εσωτερική πλαστική επένδυση. Τα ελάσµατα θα 
ενώνονται µεταξύ τους µε ανοξείδωτες βίδες. Στο εσωτερικό θα υπάρχουν αφαιρετά ηχοαπορροφητικά 
στοιχεία από ορυκτοβάµβακα. Ο ορυκτοβάµβακας εξωτερικά θα επικαλύπτεται από υαλοϋφασµα και ένα 
διάτρητο φύλλο αλουµινίου πάχους 0,5mm. 
Στην είσοδο και την έξοδο του αέρα θα διαρµοφώνονται κοίλες επιφάνειες για να υπάρχουν µικρές τριβές 
στη ροή του και παράλληλα µεγαλύτερη µείωση της στάθµης θορύβου. 
Το πάχος των στοιχείων και οι θέσεις τοποθέτησής τους θα επιλεγούν σύµφωνα µε το φάσµα θορύβου των 
ανεµιστήρων των κινητήρων του συστήµατος διασκορπισµού και του παφλασµού του νερού. 
Στην είσοδο και την έξοδο του αέρα στους σιγαστήρες θα υπάρχει από µία µεταλλική φλάντζα πλάτους 
40mm για την προσαρµογή του δικτύου αεραγωγών. Στην περίπτωση που προσαρµοσθούν αεραγωγοί 
στην κατάθλιψη επί τόπου του έργου, θα προβλεφθεί θυρίδα επίσκεψης (διαστάσεων  600x800mm 
περίπου) ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αφαίρεση των διαχωριστήρων νερού και των σιγαστήρων για 
επιθεώρηση και συντήρηση. 

(14) Προστασία από διαβρώσεις 
Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν ελαφρά αµµοβοληθεί θα έχουν βαφεί µε αστάρι φωτιάς και θα έχουν 
εµβαπτιστεί σε πλαστική πούδρα. Η πλαστική επίστρωση θα έχει οµοιογενώς κατανεµηθεί σε όλες τις 
επιφάνειες θα έχει ελαστικότητα και αντοχή σε χηµικές ουσίες στο φως και τις καιρικές συνθήκες. 

(15) Εξαρτήµατα – παρελκόµενα 
Οι πύργοι θα συνοδεύονται από τα εξής: 

- Τριφασικό κινητήρα δύο ταχυτήτων 

- Θερµοστάτη δύο θέσεων για τον κινητήρα 

- Βαλβίδα µε πλωτήρα 

- Αντιστάσεις εµβάπτισης 

- Θερµοστάτη θέρµανσης για το νερό 

- Κέλυφος για τους ανεµιστήρες 

- Πλέγµα προστασίας από την είσοδο πουλιών κ.λ.π. 

- Κοµµάτι σύνδεσης µε τον αεραγωγό κατάθλιψης 

- Θυρίδα επιθεώρησης για τον διασκορπισµό του νερού 
d. Σύστηµα αυτόµατης αναπλήρωσης νερού των  πύργων ψύξης 
 Για την προστασία και την αποδοτικότερη λειτουργία του νερού του Πύργου Ψύξης απαιτείται: 

Ο έλεγχος της αγωγιµότητας του νερού µε αυτόµατο έλεγχο της αναπλήρωσης του νερού. 
Η συµπλήρωση χηµικού διαλύµατος προστασίας που 
Θα εµποδίζει τη συγκέντρωση αλάτων στις επιφάνειες του κυκλώµατος, 
Θα παρέχει αντιδιαβρωτική προστασία αποµονώνοντας το οξυγόνο από τις µεταλλικές επιφάνειες του 
δικτύου, 
Θα αντιµετωπίζει την ανάπτυξη του βιολογικού φιλµ στις επιφάνειες του συστήµατος.  
Η συµπλήρωση αντιµικροβιακού διαλύµατος για την αντιµετώπιση της ανάπτυξης βιολογικών 
µικροοργανισµών. 
Ο έλεγχος του PH στις περιοχές εκείνες που το νερό είναι αλκαλικό. Το σύστηµα θα αποτελείται από: 

(1) Ελεγκτή Αυτόµατης Στρατσώνας 
(2) Αισθητήριο Αγωγιµότητας Νερού 
(3) Ροόµετρο της ποσότητας νερού που συµπληρώνεται στο δίκτυο 
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(4) Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα ελέγχου νερού που αποχετεύεται 
(5) ∆οσοµετρική Αντλία Χηµικού ∆ιαλύµατος Προστασίας 
(6) ∆οσοµετρική Αντλία Αντιβιοτικού 
(7) ∆οχείο Αποθήκευσης Χηµικού ∆ιαλύµατος Προστασίας 
(8) ∆οχείο Αποθήκευσης Αντιµικροβιακού ∆ιαλύµατος 
(9) Χρονικός Προγραµµατιστής για την παροχή Αντιµικροβιακού ∆ιαλύµατος 
e. Ηχοπετάσµατα Πύργων Ψύξης  

Τα πετάσµατα αυτά θα εξασφαλίζουν στάθµη θορύβου ..... dB(A) εξωτερικά των κουφωµάτων (παράθυρα, 
εξωτερικές θύρες) του κτιρίου, όταν όλα τα ανωτέρω µηχανήµατα λειτουργούν. 

f. Αντικραδασµικά Ελατήρια Στήριξης Μηχανηµάτων 
Κάθε µονάδα ελατηρίου θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα σπειροειδή ελατήρια (ανάλογα µε τη 
φόρτιση) για την απορρόφηση των χαµηλόσυχνων δονήσεων και Visco-mass (µάζα υψηλού ιξώδους), η 
οποία θα αντιδρά ευθέως ανάλογα µε την ταχύτητα των φορτίων (απόσβεση ταλαντώσεων). Θα είναι 
αποτελεσµατικά και στους έξι βαθµούς ελευθερίας (άξονες Χ,Ψ, Ζ) π.χ. σεισµός. Η ιδιοσυχνότητα των 
εδράσεων επί ελατηρίων θα είναι µεταξύ 2.5 έως 5.0 Hz. 

g. Ψηφιακό σύστηµα ελέγχου παράλληλης λειτουργίας ψυκτικών συγκροτηµάτων και ελέγχου βοηθητικών 
µηχανηµάτων. 

(1) Λειτουργίες 
Θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι εξής λειτουργίες: 

- Παράλληλη λειτουργία όλων των ψυκτικών συγκροτηµάτων ως εξής: 

- Κυκλική λειτουργία των συγκροτηµάτων ώστε να υπάρχει εξίσωση στις λειτουργικές ώρες. 

- Επιλεκτική λειτουργία. Ανάλογα µε τις ανάγκες της εγκαταστάσεως δυνατότης προγραµµατισµού για το 
ψυκτικό συγκρότηµα που θα εκκινήσει τελευταίο και θα σταµατήσει πρώτα. 

- Λειτουργία βάσης. Όπως παραπάνω  αλλά δυνατότητα επιλογής για το ψυκτικό συγκρότηµα που θα 
ξεκινήσει πρώτο και θα σταµατήσει τελευταίο. 

- Έλεγχος των βοηθητικών µηχανηµάτων. 

- ∆υνατότητα ελέγχου της λειτουργίας των παρελκοµένων της εγκαταστάσεως (αντλίες, ψυχρού : εντολή 
/ βλάβη , αντλίες δευτερεύοντος εντολή/ βλάβη, αισθητήριο ∆Ρ νερού µέσω καταλλήλου 
προγραµµατισµού. 

- Οµαλή φόρτιση της εγκαταστάσεως. 

- Οικονοµική λειτουργία. 

- Προγραµµατισµός ωρών λειτουργίας. 
(2) Εγκατάσταση - Σύνδεση 

i. Τοπική  
Θα υπάρχει δυνατότητα τοπικής επικοινωνίας µε τον χειριστή της εγκαταστάσεως µέσω τερµατικού ( 
οθόνη, πληκτρολόγιο), χωρίς την παρεµβολή ιδιαιτέρου µικροϋπολογιστού, θα υπάρχει δυνατότης να 
παρασχεθούν οι εξής πληροφορίες: 

- Ηµερολόγιο λειτουργίας αναλογικών σηµάτων. 

- Ηµερολόγιο λειτουργίας δυαδικών σηµάτων. 

- Συνθήκες λειτουργίας ψυκτικών συγκροτηµάτων. 

- Μηνύµατα βλαβών και ανάγκης περιοδικής συντήρησης. 
ii. Αποµακρυσµένη 

Το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί µέσω modem σε αποµακρυσµένο σταθµό 
παρακολουθήσεως. 
Ο σταθµός θα είναι εξοπλισµένος µε υπολογιστή και modem. 
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Θα υπάρχει η δυνατότης το σύστηµα να προγραµµατισθεί να στέλνει τα εξής µηνύµατα: 

- Αναλογικές παράµετροι που έχουν ξεπεράσει αυτές που έχουν αρχικά   προγραµµατισθεί. 

- Μηνύµατα περιοδικής συντήρησης. 

- Βλάβες. 
Σε περιπτώσεις που το µήνυµα είναι βασικό και επηρεάζει την λειτουργία της εγκατάστασης θα 
σβήσει από την οθόνη του σταθµού παρακολουθήσεως µόνο όταν το πρόσωπο του παρακολουθεί 
την λειτουργία θα αναγνωρίσει ότι το µήνυµα ελήφθη. Σε άλλες περιπτώσεις τα µηνύµατα θα 
αποθηκευθούν στην µνήµη του υπολογιστή του σταθµού µε δυνατότητα ελέγχου κάθε στιγµή. 

(3) Σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης 
Το σύστηµα ελέγχου του ψυχροστασίου θα µπορεί να συνδεθεί µε τον κεντρικό µέσω µεταφραστή 
πρωτοκόλλου και σειριακής RS 232 ή RS 485. 
i. Tεχνική κάλυψη - Συντήρηση (Maintenance) - Έναρξη λειτουργίας(start up) 

Ο κατασκευαστικός οίκος των ψυκτικών συγκροτηµάτων θα έχει την δυνατότητα τεχνικής 
κάλυψης/συντήρησης σε όλη την Ελλάδα. 

 Ειδικότερα θα υπάρχει: 

- Πλήρης επάρκεια ανταλλακτικών. 

- ∆υνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης µέσα σε ... ώρες από την ειδοποίηση. 

- ∆υνατότητα τηλεδιάγνωσης και ελέγχου των ψυκτικών συγκροτηµάτων µέσω modem, ώστε να 
γίνονται από αποµακρυσµένη απόσταση : 

- διαρκής έλεγχος λειτουργίας 
- άµεση ανίχνευση βλαβών 

- Τέλος η συντήρηση τα δύο (2) πρώτα χρόνια από την εκκίνηση θα γίνεται από το προσωπικό 
της κατασκευάστριας Εταιρίας. 

1220.2.11 Κλιµατιστικές µονάδες - FCU’S 
Μονάδες Ανεµιστήρα - Στοιχείου (Fan Coil Units) 
(1) Τµήµα Ανεµιστήρων 

Αυτό θα φέρει έναν ή περισσότερους φυγοκεντρικούς ανεµιστήρες, forward curved, µε πτερωτή από 
αλουµίνιο, διπλού πλάτους πτερυγίων, διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, απευθείας συζευγµένους µε 
τον ηλεκτροκινητήρα. Οι ανεµιστήρες, µαζί µε τον άξονα, θα είναι επιµελώς ζυγοσταθµισµένοι µετά την 
κατασκευή τους, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργία τελείως απαλλαγµένη από κραδασµούς και θόρυβο. Ο 
ηλεκτροκινητήρας πρέπει να είναι κατάλληλος για παρεµβολή σε δίκτυο 230/50/1, θα ελέγχεται από 
διακόπτη τριών ταχυτήτων και θα φέρει ενσωµατωµένη θερµική προστασία έναντι υπερθέρµανσης. Η 
µονάδα θα φέρει τριπολική σειρίδα (εύκαµπτο καλώδιο) για την τροφοδότησή της από ηλεκτρολογικό κουτί, 
που προβλέπεται κοντά στη θέση εγκατάστασης. Μονάδες χωρίς κέλυφος προβλεπόµενες να συνδεθούν 
µε δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής ή µε στόµιο προσαγωγής οροφής, θα είναι εξ αρχής ειδικά 
κατασκευασµένες για τέτοια εγκατάσταση και θα φέρουν ανεµιστήρα υψηλής πιέσεως. 

(2) Φίλτρο 
Αυτό θα είναι αλουµινένιο, τύπου καθοριζόµενου, πάχους τουλάχιστον 1" και θα βρίσκεται σε θέση που θα 
εξασφαλίζει την δίοδο µέσα από αυτό όλης της ποσότητας του αέρα. Το φίλτρο πρέπει να µπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισµό. 

(3) Τµήµα Στοιχείων 
Αυτό θα φέρει ένα στοιχείο το οποίο θα λειτουργεί το καλοκαίρι σαν ψυκτικό µε κρύο νερό και το χειµώνα 
σαν θερµαντικό µε ζεστό νερό. 
Το στοιχείο θα είναι κατασκευασµένο από χάλκινους σωλήνες µε πτερύγια από αλουµίνιο, µε µεγ. αριθµό  8 
πτερύγια/“. 
Τα πτερύγια θα είναι συνεχή σε όλο το µήκος του στοιχείου και θα έχουν προσαρµοστεί πάνω στους 
σωλήνες µε µηχανική εκτόνωση, για εξασφάλιση άριστου συντελεστή µετάδοσης θερµότητας. 
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Το στοιχείο θα είναι εφοδιασµένο µε διάταξη αυτόµατου εξαερισµού και αδειάσµατος. 
Κατάλληλη µόνωση τύπου Armaflex, πάχους τουλάχιστον 12 mm, θα προφυλάσσει τις εξωτερικές 
επιφάνειες του τµήµατος από εφίδρωση (συµπύκνωση υδρατµών). 

(4) Λεκάνη Συγκέντρωσης Συµπυκνούµενων Υδρατµών 
Η µονάδα θα φέρει κάτω από το στοιχείο και σε όλη την έκτασή του, λεκάνη που θα συγκεντρώνονται οι 
τυχόν συµπυκνούµενοι υδρατµοί πάνω στο στοιχείο. 
Η λεκάνη θα είναι κατασκευασµένη από ισχυρό γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα και θα προστατεύεται από 
διάβρωση µε ισχυρή αντιοξειδωτική βαφή. 
Επίσης θα είναι ισχυρά µονωµένη, µε µονωτικό υλικό τύπου Armaflex, πάχους τουλάχιστον 12 mm, για 
αποφυγή εφιδρώσεων στην εξωτερική της επιφάνεια. 
Στην ίδια λεκάνη, κατάλληλα διαµορφωµένη, ή σε άλλη µικρότερη, θα συγκεντρώνονται οι συµπυκνούµενοι 
υδρατµοί, που συµπυκνώνονται πάνω στις δικλείδες, ακάλυπτα τεµάχια σωληνώσεων σύνδεσης κλπ. 
Η λεκάνη (ή οι λεκάνες) θα είναι κατάλληλα διαταγµένη, ώστε µε φυσική ροή, οι συµπυκνούµενοι υδρατµοί 
να µπορούν να ρέουν προς τρύπα επαρκών διαστάσεων, που φέρει στόµια για την σύνδεση µε την 
αποχέτευση. 

(5) Όργανα ∆ιεύθυνσης και Ελέγχου της Λειτουργίας της Μονάδας 
Για τη διεύθυνση και τον αυτόµατο έλεγχο της λειτουργίας της, η µονάδα θα είναι εφοδιασµένη µε τα εξής : 
∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων (και θέσης ΕΚΤΟΣ) του ηλεκτροκινητήρα του ανεµιστήρα της. 
∆ιπλό θερµοστάτη, δηλ. θερµοστάτη µε δύο επαφές διπλής ενέργειας, µε "νεκρή περιοχή" (dead spot) 
ανάµεσά τους, ώστε κατά την µετάπτωση από την ψύξη στη θέρµανση και αντίστροφα, να µεσολαβεί ένα 
διάστηµα χωρίς θέρµανση ή ψύξη. Ο θερµοστάτης αυτός, στις µονάδες µε κέλυφος θα είναι εγκατεστηµένος 
πάνω στη µονάδα, µε τον βολβό του στο ρεύµα του αέρα που ανακυκλοφορεί, ενώ στις µονάδες χωρίς 
κέλυφος θα είναι χώρου, εγκατεστηµένος πάνω σε επίτοιχη βάση µαζί µε τον πιο πάνω διακόπτη τριών 
ταχυτήτων. 
∆ίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, που στη θέση ηρεµίας θα διοχετεύει ολόκληρη την ποσότητα του νερού προς 
τη σωλήνωση του νερού επιστροφής. Η δίοδη βαλβίδα θα είναι εγκατεστηµένη πάνω στη µονάδα µαζί µε 
δύο αποφρακτικές χειροκίνητες βαλβίδες και δύο λυόµενους συνδέσµους στις συνδέσεις των σωληνώσεων 
προσαγωγής και επιστροφής νερού. 
∆ιακόπτη χειµώνα – θέρους εάν απαιτείται. 
Ειδικότερα, ανάλογα µε τον τύπο τους, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο οι µονάδες ανεµιστήρα-
στοιχείου θα είναι εφοδιασµένες µε τα παρακάτω : 

- Μονάδες Κατακόρυφες ή Οριζόντιες µε Κέλυφος 

- Μονάδες Οριζόντιες ή Κατακόρυφες χωρίς Κέλυφος 
(6) Συνθήκες λειτουργίας  

- Λειτουργία σε δίκτυο 230/50/1. 

- Χειµερινή λειτουργία : 

- Θερµοκρασία εισόδου αέρα:     20οC 

- Παροχή ζεστού νερού:      η µισή του θέρους  

- Θερµοκρασία εισόδου ζεστού νερού:    80οC 

- Καλοκαιρινή λειτουργία : 

- Θερµοκρασία εισόδου αέρα ξηρού θερµοµέτρου:  26οC 

- Σχετική υγρασία εισόδου αέρα:     50% 

- Θερµοκρασία εισόδου κρύου νερού:    7οC  

- Θερµοκρασία εξόδου κρύου νερού (τουλάχιστον): 12οC 

- Μέγιστη επιτρεπόµενη πτώση πίεσης κρύου  
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- νερού µέσα στη µονάδα (µαζί µε τη τρίοδη βαλβίδα): 15 KPα 
(7) Αυτοµατισµός F.C.U. 

Ο αυτοµατισµός των F.C.U. θα προέρχεται κατά προτίµηση από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο µε το Κ.Σ.Π.,  
θα είναι ηλεκτρικός και αποτελείται από τα ακόλουθα : 
∆ιακόπτη τριών ταχυτήτων. 
∆ιακόπτη χειµώνα-θέρους εάν απαιτείται. 
Θερµοστάτη διπλής ενέργειας εάν απαιτείται. 
∆ίοδη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας, µε τον ηλεκτροκινητήρα της συνδεδεµένο µε το στοιχείο και τις 
σωληνώσεις από το εργοστάσιο κατασκευής. 
Τις ηλεκτρικές συρµατώσεις που απαιτούνται για τον αυτοµατισµό. 
Οι δίοδες βαλβίδες µε τον ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι ικανές να κλείνουν από την θέση µέγιστης ροής 
στην θέση “κλειστή”, έναντι της µέγιστης διαφορικής πίεσης του συστήµατος. 

1220.2.12 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.) και Εξαρτήµατα 
a. Γενικά 

Όλες οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες θα περιέχουν όλα ή µερικά από τα τµήµατα, που προδιαγράφονται 
παρακάτω και που θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται. Όλα δε θα είναι κατασκευασµένα 
από τον ίδιο κατασκευαστή, εκτός από τα µέρη εκείνα που κατασκευάζονται από ειδικό κατασκευαστή. 
Όλες οι συσκευές και εξαρτήµατα θα είναι υψηλής ποιότητας και κατασκευασµένες από γνωστό 
κατασκευαστή, ο οποίος θα έχει την δυνατότητα συντήρησης και προµήθειας ανταλλακτικών. 
Η ποσότητα του αέρα θα διατηρείται στο + 5% αυτής που αναφέρεται στην µελέτη. 
Η επιλογή της µονάδας όµως, θα γίνει στο 100% της παροχής +5% max. 
Όλες οι ποσότητες του αέρα αναφέρονται σε πυκνότητα 1,2 kg/m3. 
Όλες οι κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες θα κατασκευασθούν από διπλά τοιχώµατα τύπου σάντουιτς 
πάχους 40 mm min µε την µόνωση µεταξύ αυτών από πολυουρεθάνη injection, πυκνότητας 48 kg/m3 min. 
H κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται οι θερµογέφυρες παντελώς. 
Στις κλιµατιστικές µονάδες νωπού αέρα, ενσωµατώνεται και ανεµιστήρας δικτύου απορρίψεως, για να γίνει 
εξοικονόµηση ενέργειας µέσω του εναλλάκτη. Γι'αυτό το λόγο οι ενσωµατούµενοι ανεµιστήρες έχουν 
ιδιαίτερη αρίθµηση. 
Όλες οι συσκευές θα είναι κατά τέτοιο τρόπο µελετηµένες ώστε το υλικό φίλτρων, τα έδρανα, η µόνωση 
κλπ., που θα επιλεγούν, να είναι κατάλληλα για την θερµοκρασία που επικρατεί µέσα στον αγωγό της 
µονάδας, όταν τα θερµαντικά στοιχεία λειτουργούν στη θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας τους. 
Οι πόρτες των µονάδων θα είναι αφαιρετού τύπου και θα κατασκευαστούν από διπλό τοίχωµα (σάντουιτς) 
µε µόνωση, όπως και τα τοιχώµατα. 
Όλα τα σηµεία λίπανσης πρέπει να είναι εύκολα προσιτά. 
Σε κατάλληλα σηµεία θα τοποθετηθούν "αυτιά" για την ανύψωση της µονάδας από γερανό και την 
τοποθέτησή της στην θέση της τελικής εγκατάστασης. 
Το εσωτερικό των µονάδων πρέπει να είναι λείο, χωρίς εσοχές κλπ για να διευκολύνει το πλύσιµο των 
µονάδων και την αποστείρωσή τους. 
Κάθε µονάδα θα κατασκευασθεί έτσι ώστε ν'αποφευχθεί ο "τυµπανισµός", η παραµόρφωση και οι 
ταλαντώσεις και θα αποτελείται από συναρµολογούµενα τµήµατα, για την εύκολη µεταφορά και 
αντικατάσταση των επιµέρους τµηµάτων. 

b. Τµήµα Ανεµιστήρων Προσαγωγής 
Αυτό θα περιλαµβάνει φυγοκεντρικό ανεµιστήρα (έναν ή περισσότερους), διπλού πλάτους πτερυγίων, 
διπλής αναρρόφησης, σε κοινό άξονα, στρεφόµενο σε έδρανα αυτοευθυγραµµιζόµενα, αυτολίπαντα 
(200,000 h λειτουργίας min). 
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Οι ανεµιστήρες µαζί µε τον άξονά τους πρέπει να έχουν υποστεί επιµελή στατική και δυναµική 
ζυγοστάθµιση για εξασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας και χωρίς κραδασµούς. 
Το µέγεθος των ανεµιστήρων πρέπει να είναι αρκετό, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή παροχή τους µε 
ταχύτητα εξόδου του αέρα όχι µεγαλύτερη από 1600 FPM (8 m/sec). 
Το τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής θα περιλαµβάνει επίσης : 
Ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωµένου δροµέα µε κλάση µόνωσης “F” και ακροκιβώτιο 4ΙΡ54, για την κίνηση 
των ανεµιστήρων, κατάλληλος για ζεύξη σε δίκτυο 380/50/3, 1450 RPM, που θα εδράζεται πάνω στο 
περίβληµα της µονάδας, διαµέσου ειδικής αντικραδασµικής βάσης (rubber in shear), που θα επιτρέπει και 
την ρύθµιση της τάνυσης των ιµάντων. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι κατά 20% τουλάχιστον 
µεγαλύτερη από την απαιτούµενη για την κίνηση του ανεµιστήρα όταν λειτουργεί µε την ονοµαστική του 
παροχή και µανοµετρικό ύψος ίσο µε το άθροισµα των απωλειών πίεσης µέσα στα διάφορα τµήµατα της 
µονάδας (στοιχεία, φίλτρα 50% λερωµένα, κλπ.), όπως αυτές δίνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή, 
προσαυξηµένο κατά την εξωτερική στατική πίεση (του δικτύου αεραγωγών και στοµίων). 
Σύστηµα µετάδοσης της κίνησης µε ικανότητα τουλάχιστον 150% της ισχύος, από τον ηλεκτροκινητήρα 
στους ανεµιστήρες, µε τραπεζοειδείς ιµάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες, µεταβλητής σχέσης µετάδοσης, 
ώστε να είναι δυνατή, χωρίς αλλαγή των τροχαλιών, η ρύθµιση των στροφών του ανεµιστήρα κατά ± 10% 
τουλάχιστον γύρω από τις ονοµαστικές, δηλαδή εκείνες µε τις οποίες επιτυγχάνεται η προδιαγραφόµενη 
παροχή και ολική στατική πίεση. 
Μεταλλικό προφυλακτήρα των ιµάντων και των τροχαλιών, τέτοιο που να δίνει τη δυνατότητα µέτρησης των 
στροφών χωρίς την αποξήλωσή του. 
Οι κλιµατιστικές µονάδες που εξυπηρετούν κρίσιµους χώρους (όπως χειρουργεία, εντατική 
παρακολούθηση, εντατική εµφραγµάτων και µονάδα βρεφών και προώρων) θα συνοδεύονται από έναν 
εφεδρικό κινητήρα για κάθε ανεµιστήρα (προσαγωγής και επιστροφής). 

c. Τµήµα Ανεµιστήρων Επιστροφής 
Το τµήµα ανεµιστήρων επιστροφής, όπου απαιτείται, θα περιλαµβάνει ένα φυγοκεντρικό ανεµιστήρα (ή 
περισσότερους), ηλεκτροκινητήρα για την κίνηση των ανεµιστήρων, σύστηµα µετάδοσης της κίνησης και 
µεταλλικό προφυλακτήρα των ιµάντων και των τροχαλιών, όπως αυτά προδιαγράφονται παραπάνω στο 
τµήµα ανεµιστήρων προσαγωγής. 

d. Τµήµα Στοιχείων 
Αυτό θα περιλαµβάνει τα παρακάτω : 
Θερµαντικό στοιχείο που θα λειτουργεί µε ζεστό νερό, κατασκευασµένο από χάλκινους σωλήνες Φ15 µε 
πτερύγια max 8 fins/inch από αλουµίνιο, που θα στερεώνονται στους σωλήνες µε µηχανική εκτόνωση. Η 
µετωπική επιφάνεια του στοιχείου θα είναι επαρκής, ώστε όλη η παροχή του αέρα να περνάει µέσα από 
αυτή µε ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 800 FPM (ή όχι µεγαλύτερη από 500 FPM, όταν το θερµαντικό 
στοιχείο και το ψυκτικό στοιχείο βρίσκονται σε κοινό κιβώτιο). 
Η διάµετρος των σωλήνων του στοιχείου (min Φ15), ο αριθµός των σειρών τους (rows) ως και η πυκνότητα 
των πτερυγίων (max 8 fins/inch) θα είναι τέτοιες, ώστε το στοιχείο να έχει την ικανότητα που καθορίζεται 
στα σχέδια, για πτώση πίεσης του ζεστού νερού όχι µεγαλύτερη από 5 ftΥ.Σ. 
Ψυκτικό στοιχείο που θα λειτουργήσει µε κρύο νερό, κατασκευασµένο από χάλκινους σωλήνες, µε πτερύγια 
από αλουµίνιο, που θα στερεώνονται στους σωλήνες µε µηχανική εκτόνωση. Η µετωπική επιφάνεια του 
στοιχείου θα είναι επαρκής, ώστε όλη η παροχή αέρα να περνάει µέσα από αυτή µε ταχύτητα όχι 
µεγαλύτερη από 500 FPM. 
Η διάµετρος των σωλήνων του στοιχείου (min Φ15), ο αριθµός των σειρών τους (rows) όπως και η 
πυκνότητα των πτερυγίων (max 8 fins/inch) θα είναι τέτοιες, ώστε το στοιχείο να έχει την ικανότητα που 
καθορίζεται στα σχέδια, µε πτώση πίεσης του κρύου νερού όχι µεγαλύτερη από 10 ftΥ.Σ. 
Προθερµαντικό στοιχείο κατασκευής όπως και το παραπάνω προδιαγραφόµενο θερµαντικό στοιχείο. 
Υγραντήρα ατµού : Η ικανότητα του υγραντήρα πρέπει να πετυχαίνεται µε πίεση ατµού στην είσοδό του όχι 
παραπάνω από 1,5 atm. Οι υγραντήρες ατµού θα είναι πλήρεις, εφοδιαζόµενοι µε φίλτρα ατµού, 
ατµοπαγίδες, σωλήνες και συνδέσµους για την σύνδεσή τους προς τα δίκτυα ατµού και συµπυκνωµάτων. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκατάσταση αερισµού-θέρµανσης-κλιµατισµού σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1220.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1220.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 27 από 46 Έκδοση : 0 

 

Λεκάνη συγκέντρωσης των υδρατµών που συµπυκνώνονται πάνω στο ψυκτικό στοιχείο, από ισχυρά 
ανοξείδωτα χαλυβδοελάσµατα, που θα προστατεύονται ισχυρά έναντι διάβρωσης µε στόµια σύνδεσης µε το 
δίκτυο αποχέτευσης. 
Θα τοποθετηθούν κατάλληλα, ταινίες στεγανοποίησης που να αποκλείουν την παράκαµψη (by pass) των 
στοιχείων από αέρα. 
∆ιαχωριστή σταγονιδίων (eliminator) από υλικό βραδυνόµενης καύσης (flame retardant), για τα τµήµατα 
στοιχείου που περιλαµβάνουν υγραντήρα. 
Κιβώτιο φίλτρων : Θα είναι από ισχυρές γαλβανισµένες λαµαρίνες µε τις ενισχύσεις που χρειάζονται. Τα 
φίλτρα θα µπαίνουν µέσα στα κιβώτια συρταρώνοντας µέσα σε κατάλληλους οδηγούς και από θυρίδες, σε 
δύο πλευρές της µονάδας, στις πιο κατάλληλες θέσεις για τη συντήρηση, που θα έχουν κάλυµµα µε µεντεσέ 
και παρέµβυσµα από λάστιχο, θα κλείνουν στεγανά και θα στερεώνονται στη κλειστή θέση µε χειρολαβές - 
µοχλούς (όχι βίδες). 
Τα φίλτρα θα είναι µέσα στο κιβώτιο σε κατάλληλη διάταξη και θα είναι από συνθετικό υλικό. 
Η συνολική επιφάνεια των φίλτρων θα είναι αρκετή, ώστε η παροχή αέρα της συσκευής, που 
προδιαγράφεται, να περνάει από αυτά µε µετωπική ταχύτητα όχι µεγαλύτερη από 300 FPM. 
Σε κάθε µονάδα προβλέπεται ένα προφίλτρο, απόδοσης τουλάχιστον 50% (weight arrestance), σύµφωνα 
µε το ASHRAE STANDARD 52.76 και ένα σακκόφιλτρο όπως λεπτοµερώς προσδιορίζονται στην παρ. 
11.10. 
Τα φίλτρα, κατά το πλάτος της συσκευής, θα είναι σε κοµµάτια, έτσι ώστε, για να βγουν από τη συσκευή, να 
µην χρειάζεται, δίπλα στη συσκευή και από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές της, ελεύθερος χώρος 
πλάτους πάνω από 70 cm. 

e. Κιβώτιο Ανάµειξης - Φίλτρων 
Θα είναι από ισχυρές γαλβανισµένες λαµαρίνες µε τις ενισχύσεις που χρειάζονται. 
Το κιβώτιο θα φέρει στόµια σύνδεσης των αεραγωγών νωπού αέρα και αέρα που ανακυκλοφορεί, µε 
διαφράγµατα (ντάµπερ) και στα δύο ανοίγµατα (δύο οµάδες). 
Τα διαφράγµατα κάθε οµάδας θα είναι πολύφυλλα, θα εξασφαλίζουν πρακτικά αεροστεγανότητα στις 
ακραίες θέσεις τους και θα είναι συνδεδεµένα µε σύστηµα µοχλών µε τους οποίους θα επιτυγχάνεται η 
αντίστροφη κίνηση των διαφραγµάτων νωπού αέρα και αέρα που ανακυκλοφορεί (µεταξύ τους) δια µέσου 
κατάλληλα ασφαλιζόµενου συστήµατος µεταλλικών ράβδων ή οδοντωτών τροχών ώστε να µην υπάρχει 
περίπτωση µη συνεργασίας των φύλλων µεταξύ τους. 
Τα φίλτρα  θα είναι διατεταγµένα µέσα στο κιβώτιο σε γωνιακή διάταξη και θα είναι όπως προδιαγράφονται 
παραπάνω. 

f. ∆ιπλό Κιβώτιο Ανάµιξης και Φίλτρων 
Το κιβώτιο αυτό παρεµβάλλεται µεταξύ του τµήµατος στοιχείων και του τµήµατος ανεµιστήρων επιστροφής 
και στην ουσία αποτελείται από δύο κιβώτια, µε την έξοδο του πρώτου να συνδέεται µε το δεύτερο, µε την 
παρεµβολή ντάµπερ. Τα υπόλοιπα στόµια των δύο κιβωτίων συνδέονται ως εξής: 
Πρώτο κιβώτιο ανάµιξης. 
Στόµιο εισόδου : µε την κατάθλιψη του ανεµιστήρα επιστροφής. 
Στόµιο (δεύτερο) εξόδου : µε τον αεραγωγό απόρριψης, µέσω ντάµπερ. 
∆εύτερο κιβώτιο ανάµιξης και φίλτρων. 
Στόµιο εξόδου : µε την είσοδο του τµήµατος στοιχείου. 
Στόµιο (δεύτερο) εισόδου : µε τον αεραγωγό αναρρόφησης νωπού αέρα, µέσω ντάµπερ. 
Καθένα από τα τρία στόµια του διπλού κιβωτίου ανάµιξης και φίλτρων (λήψης νωπού αέρα, απόρριψης και 
επικοινωνίας των δύο κιβωτίων) θα είναι εφοδιασµένο µε ντάµπερ υψηλής ποιότητας. 
Επιπλέον, τα τρία ντάµπερ θα συνδέονται µε σύστηµα µοχλών, ώστε µε την στροφή ενός µόνο άξονα να 
ανοιγοκλείνουν και τα τρία και µάλιστα αντίθετα, δηλαδή όταν τα δύο (νωπού και απόρριψης) ανοίγουν, το 
τρίτο (ανακυκλοφορίας) να κλείνει και αντίστροφα. 

 Τα φίλτρα θα είναι όπως προδιαγράφονται παραπάνω. 
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g. ∆ιαφράγµατα (Ντάµπερ) Μονάδων 
∆ιαφράγµατα (ντάµπερ) προβλέπονται στις παρακάτω θέσεις των κλιµατιστικών µονάδων : 
Στόµιο λήψεως φρέσκου αέρα. 
Στόµιο απορρίψεως αέρα. 
Κιβώτιο αναµίξεως. 
∆ιπλό κιβώτιο αναµίξεως. 
Τα φύλλα κάθε ντάµπερ θα είναι συνδεδεµένα µε σύστηµα µοχλών µε τους οποίους θα πετυχαίνουµε τα 
παρακάτω : 
Με στροφή ενός µόνο τελικού άξονα, τα φύλλα του ντάµπερ θα κουνιούνται ταυτόχρονα όλα, αλλά το 
καθένα απ'αυτά αντίθετα από τα διπλανά του (OPPOSED BLADE DAMPER). 
Όλα µαζί µε τη στροφή του ίδιου άξονα θα ανοίγουν (στρέφοντας κατά τη µία φορά) ή θα κλείνουν 
(στρέφοντας αντίστροφα) τα ντάµπερ. 
Το σύστηµα µοχλών και ο τελικός άξονας, θα φέρουν τις αναγκαίες διατάξεις και θα είναι κατάλληλα για 
χειροκίνητη λειτουργία του ντάµπερ, και θα προβλέπεται στερέωση σε οποιαδήποτε θέση, ή για λειτουργία 
µε βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα διαφραγµάτων (βλέπε και § 2.5). 

h. Προστασία έναντι Καιρικών Συνθηκών 
Οι κλιµατιστικές µονάδες τοποθετηµένες στα δώµατα ή σε άλλους εξωτερικούς χώρους εκτός 
µηχανοστασίου, θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου (180οC), θα φέρουν σκέπαστρο από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα επίσης ηλεκτροστατικά βαµµένη και πάντως θα έχουν όλες τις απαραίτητες 
προδιαγραφές κλιµατιστικών µονάδων εξωτερικού χώρου (weather proof). 

i. Υλικά Εγκατάστασης - Ανταλλακτικά 
Για την εγκατάσταση κάθε µονάδας θα χρησιµοποιηθούν τα πιο κάτω υλικά : 
Εύκαµπτα τεµάχια σωλήνων, για την σύνδεσή τους µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού. Τα εύκαµπτα αυτά 
τεµάχια θα έχουν διάµετρο ίση µε τη διάµετρο των αντίστοιχων σωληνώσεων. 
Ειδικά εύκαµπτα τεµάχια αεραγωγών (λαµαρίνα, ελαστικό, λαµαρίνα) ανθεκτικά στη θερµότητα, το ψύχος, 
την υγρασία και την προσβολή µικροοργανισµών, για τη σύνδεσή της µε τα δίκτυα αεραγωγών 
προσαγωγής, ανακυκλοφορίας ή/και νωπού αέρα. 
Αντιδονητικά στηρίγµατα από ελαστικό πάχους 2cm (τύπου NEOPREN ή ισοδύναµο). 
Μαζί µε την µονάδα θα παραδοθεί µία (1) σειρά ανταλλακτικών φίλτρων και ένα σετ ιµάντων. 

j. Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες Νωπού Αέρα 
Για τον κλιµατισµό του προσαγόµενου νωπού αέρα, προβλέπονται κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες νωπού 
αέρα, πλήρεις, δηλαδή µε στοιχεία ψυκτικά και θερµαντικά. 
Οι µονάδες αυτές θα είναι όµοιες µε τις κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες και θα ισχύουν και γι'αυτές όσα 
καθορίστηκαν στις πιο πάνω παραγράφους και µε µόνη διαφορά, ότι δεν θα έχουν κιβώτιο ανάµειξης, αλλά 
µόνο κιβώτιο φίλτρων, καθώς εδώ δεν προβλέπεται ανακυκλοφορία αέρα. 

k. Έλεγχος Κλιµατιστικών Μονάδων 
Γενικά 
Η λειτουργία των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και των µονάδων προκλιµατισµού θα είναι αυτόµατη, 
ώστε να διατηρούνται συνεχώς στους χώρους οι επιθυµητές θερµοκρασίες, ή να επιτυγχάνεται η επιθυµητή 
θερµοκρασία προσαγωγής αέρα. 
Τα όργανα αυτοµατισµού των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων, αποτελούνται µέρος του κεντρικού 
συστήµατος ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπως αυτό περιγράφεται στο 
σχετικό κεφάλαιο. 
Η αλλαγή των συνθηκών που πρέπει να τηρηθούν στους χώρους από χειµερινή σε θερινή περίοδο και 
αντιστρόφως, θα γίνεται από το κέντρο ελέγχου. 

l. Ηχοαποσβεστήρες (Sound Attenuators) 
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Για την απόσβεση του θορύβου στην έξοδο των κλιµατιστικών µονάδων και στην επιστροφή του αέρα 
σ'αυτές προβλέπονται ηχοαποσβεστήρες (Sound Attenuators), βιοµηχανοποιηµένου τύπου, σχετικά µικρών 
διαστάσεων. Επίσης ηχοαποσβεστήρες προβλέπονται και σε ορισµένες περιπτώσεις πάνω στους 
αεραγωγούς. 

 Προβλέπονται δύο τύποι ηχοαποσβεστήρων : 
(1) Κατ'αρχάς ηχοαποσβεστήρες µέσα σε κιβώτια κλιµατιστικών µονάδων, οι οποίοι προσαρµόζονται σ'αυτές 

σαν τµήµα τους, και 
(2) Ηχοαποσβεστήρες που προσαρµόζονται στους αεραγωγούς. 

Οι τελευταίοι θα συνοδεύονται από συστολικά κοµµάτια αεραγωγών και θα αποτελούν µαζί µ'αυτά ένα 
κοµµάτι το οποίο θα προσαρµόζεται προς το δίκτυο αεραγωγών, µέσω φλαντζών. 
Οι ηχοαποσβεστήρες θα έχουν περίβληµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1 mm, µε 
αεροστεγείς αναδιπλώσεις στις ραφές. Οι κάθετες πλευρές θα κατασκευάζονται µε νευρώσεις για να 
αποκτήσουν δυσκαµψία. 
Οι εξωτερικές επιφάνειες των χωρισµάτων του ηχοαποσβεστήρα που έρχονται σε επαφή µε τον διερχόµενο 
αέρα θα καλυφθούν µε διάτρητο χαλυβδοέλασµα. Τα χωρίσµατα στην είσοδο του αέρα θα έχουν καµπύλη 
διαµόρφωση για οµαλή ροή του αέρα, µε µικρές τριβές. 

m. Φίλτρα Κλιµατιστικών Μονάδων 
 Στις κλιµατιστικές µονάδες προβλέπεται η τοποθέτηση δύο ειδών φίλτρων : 

- Πρόφιλτρα 

- Σακκόφιλτρα 
Τα πρόφιλτρα θα έχουν απόδοση 50% σύµφωνα µε ASHRAE STANDARD (dust spot efficiency). 
Τα σακκόφιλτρα  θα έχουν απόδοση 95%, σύµφωνα µε ASHRAE STANDARD (dust sport efficiency). 
Τα φίλτρα θα µπορούν να αφαιρεθούν από τα κιβώτια από πλευρική θυρίδα επίσκεψης µε ελαστικό 
παρέµβυσµα στεγανότητας, διατάξεις στερέωσης των φίλτρων και βοηθητικά εξαρτήµατα για την εύκολη 
τοποθέτηση και αφαίρεση των φίλτρων. Τα κιβώτια όταν δεν αποτελούν τµήµα κλιµατιστικής µονάδας θα 
είναι τυποποιηµένα προϊόντα ειδικού εργοστασίου από ισχυρά χαλυβδοελάσµατα. 
Η αρχική πτώση πίεσης του αέρα µέσα στα σακκόφιλτρα δεν θα υπερβαίνει την 1/2" Υ.Σ. 
Κάθε φίλτρο θα συνοδεύεται από µανόµετρο κεκλιµένου τύπου για ένδειξη της πτώσης πίεσης σ'αυτό. 
Στον υπολογισµό της εξωτερικής πτώσης πίεσης της µονάδας θα λαµβάνεται η µέση πτώση πίεσης, 
αρχικής και τελικής. 

n. Αυτόνοµες κλιµατιστικές µονάδες διµερούς τύπου (split) 
Κάθε αυτόνοµη κλιµατιστική µονάδα διµερούς τύπου (split unit) θα αποτελείται από δύο τµήµατα από τα 
οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεµιστήρα (Evaporator), θα βρίσκεται  µέσα στον 
κλιµατιζόµενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει τον συµπιεστή και τον αερόψυκτο συµπυκνωτή (Condensing 
unit),θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο. Τα δύο τµήµατα θα συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε τις σωληνώσεις του 
ψυκτικού µέσου και τις ηλεκτρικές γραµµές. 

• Η εσωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 
(1) Τον ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του, δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. 
(2) Το ψυκτικό στοιχείο, µε λεκάνη συγκέντρωσης των συµπυκνούµενων υδρατµών πάνω σ'αυτό κατά τη 

θερινή λειτουργία. 
(3) Φίλτρο αέρα, πλενόµενου τύπου. 
(4) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εµφάνισης, ξύλινο, µεταλλικό ή πλαστικό. 
(5) Η εσωτερική µονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη, επιδαπέδια ή επί της οροφής εγκατάσταση, σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
• Η εξωτερική µονάδα θα περιλαµβάνει : 
(1) Τον συµπιεστή, ψυκτικού µέσου R134α, µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 
(2) Τον αερόψυκτο συµπυκνωτή µε τον αξονικό ανεµιστήρα µε τον ηλεκτροκινητήρα του. 
(3) ∆οχείο συλλογής υγρού R134α. 
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(4) Σωληνώσεις ψυκτικού µέσου µε τα εξαρτήµατά τους. 
(5) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασµα µε βαφή ανθεκτική σε διάβρωση 

κάτω από συνθήκες υπαίθρου, µε ανοίγµατα αερισµού. 
Η µονάδα υπαίθρου θα είναι µικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο δάπεδο.  
Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου. 
Όσον αφορά τα κύρια στοιχεία που περιέχονται στις δύο παραπάνω µονάδες (συµπιεστής, 
ηλεκτροκινητήρες, συµπυκνωτής, κλπ.), θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα 
παραπάνω στις µονάδες H/Y. 
Οι σωληνώσεις µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τµήµατος κάθε µονάδας θα είναι χάλκινες και µονωµένες 
σ'όλο το µήκος τους. 
Κάθε µονάδα θα περιλαµβάνει τα εξής όργανα ελέγχου : 
∆ιακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων, του ανεµιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. 
Επιλογικό διακόπτη για θέρµανση - ψύξη - λειτουργία ανεµιστήρα µόνο - OFF. 
Θερµοστάτη για τη ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας θέρους ή  χειµώνα. 
Τα παραπάνω όργανα προκειµένου περί µονάδων επίτοιχων ή επιδαπέδιων θα βρίσκονται πάνω στο 
κέλυφος της εσωτερικής µονάδας και σε τηλεκοντρόλ.  
Προκειµένου περί µονάδων οροφής ή µέσα σε ψευδοροφή, τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται σε 
ιδιαίτερο κουτί µε αρκετό µήκος καλωδίου  για τη σύνδεσή του µε τη µονάδα, το οποίο θα εντοιχισθεί σε 
θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.  

1220.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1220.3.1 ∆ίκτυα σωληνώσεων 
a. Οι συνδέσεις σωληνώσεων µε συγκόλληση σε διακλάδωση, θα γίνονται λοξά, µε γωνία 45ο και γι'αυτό ο 

σωλήνας που διακλαδίζεται θα καµπυλώνεται στο σηµείο συνδέσεως, για να διευκολυνθεί η ροή του νερού. 
b. Τα υλικά στεγανότητας (παρεµβύσµατα) στις κοχλιώσεις και φλάντζες πρέπει να εµφανίζουν επαρκή αντοχή 

στο νερό, θερµοκρασίας µεταξύ +1οC και τουλάχιστον +95οC και να µην υπόκεινται σε οποιαδήποτε 
αλλοίωση, φθορά ή διάλυση µέσα στο νερό κατά την λειτουργία της εγκατάστασης. 

c. Τα χείλη των τεµαχίων σωληνώσεων στο σηµείο σύνδεσης θα λειαίνονται µε επιµέλεια, για να µην 
εµφανίζουν εσωτερικά προεξοχές ή ανωµαλίες που δυσχεραίνουν τη ροή του νερού. 

d. Προστασία Σωληνώσεων έναντι Παγετού 
Όλες οι σωληνώσεις που είναι εκτεθειµένες σε συνθήκες υπαίθρου, θα προστατευθούν έναντι παγετού µε 
θερµαντικές ταινίες. Τέτοιες σωληνώσεις είναι του ψυκτικού νερού τροφοδοτήσεως του ψυκτικού στοιχείου 
των κλιµατιστικών µονάδων που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε δώµατα ή κάτω από στέγες του κτιρίου. 

 Για την αντιψυκτική προστασία των σωληνώσεων νερού προβλέπεται: 
i. Η πρόσθεση γλυκόζης στο νερό των δικτύων 
ii. Η λειτουργία των κυκλοφορητών όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από 0οC (δίκτυα µε 

εξωτερικές οδεύσεις). 

1220.3.2 Βαφή σωληνώσεων - συσκευών 
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς µόνωση θα ελαιοχρωµατισθούν µε δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος µε την παρεµβολή του κατάλληλου primer. Οι µαύροι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θα 
ελαιοχρωµατιστούν µε µία στρώση εποξειδικής βαφής  και δύο ελαιοχρώµατος, εάν δεν θα καλυφθούν µε µόνωση. 
Ειδικά οι µονωµένες µαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν από την µόνωσή τους, θα 
βαφούν µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής . 
Εννοείται ότι ο ελαιοχρωµατισµός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής µε την θερµοκρασία του ρευστού που 
διέρχεται από τις σωληνώσεις. 
Επίσης, µε µία στρώση γραφιτούχου µίνιου και δύο ελαιοχρώµατος θα επιχρισθούν όλες οι σιδηρές κατασκευές 
για διαµόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ. 
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Επίσης τα διάφορα µηχανήµατα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. Εάν η επίχριση 
αυτή αλλοιωθεί κατά την µεταφορά του µηχανήµατος ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, ο κατασκευαστής 
υποχρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση, χωρίς αποζηµίωση. 

1220.3.3 Μονώσεις 
a. Μονώσεις Σωληνώσεων 

Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, συµπεριλαµβανόµενης της 
προστασίας της µόνωσης, που θα προµηθευθεί και θα εφαρµοσθεί, όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές 
αυτές. Η προστασία της µόνωσης θα γίνει µε ειδική ελαστική προστατευτική επικάλυψη  Η επικάλυψη της 
µόνωσης των σωληνώσεων θα γίνει σε δυο στρώµατα κάλυψης 0.275 lt/m2  σωλήνα έκαστου ( συνολικά 
0,55 lt/m2 ) . Κάθε στρώση θα έχει αντίθετο χρώµα ώστε η δεύτερη στρώση να καλύπτει απόλυτα την πρώτη 
στρώση . Εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί επένδυση µε βαµβακερό πανί εµποτισµένο σε 
στεγανοποιητικό γαλάκτωµα . 
Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλληλο για τη 
συγκεκριµένη εγκατάσταση. 
Καµιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραµµές των σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό, προτού τα 
συστήµατα δοκιµασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη. 
Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες. 
Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 
Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόµενα τµήµατα θα ενωθούν 
µαζί σταθερά. 
Η µόνωση θα είναι συνεχής διαµέσου αναρτήσεων σωλήνων. 
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα µονωθούν 
µαζί. 
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, όπου είναι αναγκαίο. 
Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν τεµάχια από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1mm, τεµάχια πολυουρεθάνης 
ή τεµάχια ξύλου ώστε να αποφεύγεται η τοπική παραµόρφωση, ή προκατασκευασµένα τεµάχια , πάχους 
ιδίου µε της µόνωσης στην εκάστοτε περίπτωση. 
Η θερµική µόνωση στα µηχανοστάσια ή τους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται µε κάλυµµα από 
φύλλο αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0.6 mm, ασφαλισµένη είτε µε περτσίνια 
είτε µε συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προλαµβάνεται φθορά της στεγάνωσης της 
µόνωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην τελειωµένη επιφάνεια όλης της θερµικής µόνωσης και στην 
επένδυση, η οποία πρέπει να παρουσιάζει µία καθαρή και συµµετρική όψη ευθυγραµµισµένη µε την 
εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων. 
Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισµένο και διαµορφωµένο στα άκρα του (σχηµατισµός 
αυλακιού µε "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και περιφέρεια (τουλάχιστον 
κατά 50 mm). 
Τα τµήµατα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να σχηµατίζουν σύνολο τελείως 
καλαίσθητης εµφανίσεως. Οι καµπύλες, κιβώτια βανών, σφαιρικοί πυθµένες δοχείων κλπ. θα 
κατασκευάζονται από κατάλληλης µορφής (επίπεδης, κωνικής κλπ.) τµήµατα φύλλου αλουµινίου (του ίδιου 
όπως παραπάνω πάχους) και όλα θα µπορούν, όπως και τα ευθύγραµµα τµήµατα, να ξεµονταριστούν 
εύκολα και να ξαναµονταριστούν, χωρίς να καταστραφεί το µονωτικό υλικό. 
Η στερέωση των τµηµάτων της επικαλύψεως µεταξύ τους, θα γίνεται µε λαµαρινόβιδες, ισχυρά 
επικαδµιωµένες, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελών στεγανότητας. 

b. Ειδικές ∆ιατάξεις 
Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερµού ή και ψυχρού νερού, θα µονωθούν για την 
αποφυγή απωλειών θερµότητας και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω στις ψυχρές πλευρές τους 
(προκειµένου για σωλήνες ψυχρού νερού). 
Η µόνωση θα κατασκευασθεί µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού µορφής εύκαµπτου 
σωλήνα, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστοµερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δοµής, συντελεστή 
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θερµικής αγωγιµότητας λ= 0,026Kcal/mhoC σε 0οC κατάλληλο για θερµοκρασίες από -75οC µέχρι +105οC, 
µε συντελεστή αντίστασης στους υδρατµούς µ=7000. Το ελαστοµερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο 
Θα γίνει επένδυση της µόνωσης µε βαµβακερό πανί 0,15 Kg/m2 που θα είναι άφλεκτο και ανθεκτικό στην 
φωτιά εµποτισµένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώµατος. 
Το ελάχιστο πάχος της µόνωσης φαίνεται στον πίνακα 2 µονώσεων που επισυνάπτεται στο τέλος των 
τεχνικών προδιαγραφών του κλιµατισµού. 
Η µόνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή µέσω 
διαµήκους ανοίγµατος των τεµαχίων της µόνωσης. Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται µε 
επιµέλεια µέχρι να αποµακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους και θα απολιπαίνονται 
πλήρως. Επιπλέον οι µη γαλβανισµένοι σωλήνες θα βάφονται µε δύο στρώσεις γραφιτούχου µίνιου. 
Οι ενώσεις (διαµήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά µε ειδική πλαστική αυτοκόλλητη ταινία. 
Η µόνωση θα περιλαµβάνει και όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές, όπως καµπύλες, ταυ, 
βάνες, κυκλοφορητές κλπ. µε χρήση τεµαχίων µονώσεων σωλήνων µεγαλύτερης διαµέτρου και µονωτικών 
φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάνες και για τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα για 
την εύκολη αποσυναρµολόγηση της µόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή, για επιθεώρηση και τυχόν 
επισκευή της βάνας ή του κυκλοφορητή. 
Ειδικά για το τµήµα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά µηχανοστάσια, πέρα από την 
παραπάνω κανονική µόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την περιοχή οι 
σωλήνες καλύπτονται µε κατασκευή από αλουµίνιο πάχους 0,6 mm. 

c. Μόνωση Αεραγωγών 
Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιµατισµένου αέρα, θα µονωθούν προς 
αποφυγή απωλειών θερµότητας ή ψύχους, καθώς και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω στις ψυχρές πλευρές 
των επιφανειών τους, κατά την θερινή λειτουργία. 
Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα φέρουν εξωτερικά στεγανοποιητικό µανδύα από φύλλο αλουµινίου, που θα 
είναι κολληµένο πάνω σε χαρτί, ενισχυµένο µε πλέγµα ινών γυαλιού (Glass Filament Reinforced, Paper 
Laminated Aluminium Foil). 
Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα κολλούνται πάνω στους αεραγωγούς µε ειδική κόλλα, ανθεκτική στη 
θερµοκρασία λειτουργίας τους και θα δένονται εξωτερικά µε σύρµα  αλουµινίου. Όλες οι ενώσεις θα 
καλύπτονται µε συγκολλητική ταινία πλάτους 8 cm και θα στεγανοποιούνται µε γαλάκτωµα άχρωµο. 
Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθορίζονται µε προσοχή και θα απολιπαίνονται 
τελείως. 

d. Μόνωση Αεραγωγών Μηχανοστασίων και Εξωτερικών Χώρων 
Οι πλάκες θα συγκολλούνται επάνω στους αεραγωγούς και θα προσδένονται µε σύρµα αλουµινίου. Όλες οι 
ενώσεις θα καλύπτονται µε ταινία . 

e. Μόνωση του Εξοπλισµού 
 Θερµοδοχεία (ατµός-ζεστό νερό) και λοιπός εξοπλισµός 

Οι δεξαµενές αποθήκευσης και γενικά όλος ο καµπύλος ή κυλινδρικός εξοπλισµός θα µονωθεί µε 
ορυκτοβάµβακα άφλεκτο, προσδεδεµένο και ασφαλισµένο µε σύρµα πρόσδεσης πάχους 1 χιλ., . Όλες οι 
ενώσεις θα τοποθετηθούν πρόσωπο µε πρόσωπο και θα στεγανοποιηθούν κατάλληλα µε 
αυτοστεγανούµενη λωρίδα από φύλλο αλουµινίου. 
Η επιφάνεια θα καλυφθεί µε γαλβανισµένη λαµαρίνα ασφαλισµένη και τοποθετηµένη µε περτσίνια µηχανικά 
κλειστά (τυφλά). Το πάχος θα είναι 1 mm και η επικάλυψη προς όλες τις διευθύνσεις θα είναι κατ'ελάχιστο 
30 mm. 

1220.3.4 ∆ικλείδες και λοιπός εξοπλισµός δικτύου 
a. Γενικές Απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν µόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός αν σηµειώνεται 
αλλιώς στα σχέδια. 
Όλες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις. 
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Οι δικλείδες θα είναι της ίδια διαµέτρου µε την σωλήνωση. 
Όλες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται µε την σωλήνωση µε λυόµενο σύνδεσµο (ρακόρ). 

b. ∆ιαστολικά Σωληνώσεων 
Αυτά θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα θερµού ή και ψυχρού νερού, όπως καθορίζεται σε προηγούµενη 
παράγραφο και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή των διαστολών µε κατάλληλη 
διαµόρφωση των δικτύων. 

1220.3.5 Συλλέκτες - όργανα ενδείξεων 
Οι συλλέκτες θα µονωθούν εξωτερικά όπως καθορίζεται στις παραγράφους περί µονώσεων. 

1220.3.6 ∆ίκτυα αεραγωγών 
a. ∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης 
(1) Γενικά 

Τα δίκτυα αεραγωγών χαµηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ASHRAE 
και τα δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW PRESSURE DUCT 
STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION 
INC.) U.S.A. 

(2) Προκατασκευασµένα γαλβανισµένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE) 
Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις πλευρές τους εκτός 
από τα τµήµατα των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 cm. 

(3) Προστασία έναντι των ∆ιαβρώσεων 
Τα τµήµατα της κατασκευής από µορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγµάτων τους θα 
προστατεύονται καλά από διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µίνιου. 
Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών των τεµαχίων 
και πριν από την τελική συναρµογή µε τους αεραγωγούς, για προστασία και των επιφανειών που 
καλύπτονται από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά την συναρµογή. 

(4) Ειδικές ∆ιατάξεις 
Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών (όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται), προβλέπεται η 
εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού. 
Τµήµατα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καµπύλα µε ακτίνα 
καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την 
ακτίνα καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά 
την ακτίνα κάµψης. 
Όπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρµογή µικρότερης ή και 
µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, τότε όµως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής (vanes) διπλής ακτίνας 
καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος). 
Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα εγκατασταθούν 
διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό 
NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά, σύµφωνα µε τον πυροφραγµό που διαπερνά. 
Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε θέσεις όπου το 
επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι η ισοδύναµη διατοµή του αγωγού θα 
µείνει αµετάβλητη, της ισοδυναµίας νοούµενης από άποψη τριβών και πάντα µετά από έγκριση της 
Επίβλεψης. 

(5) Στήριξη των Αεραγωγών 
Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής κατά τις οριζόντιες διαδροµές τους θα αναρτώνται µε κοχλιωτούς 
ράβδους από τις οροφές, µε εγκάρσιες τυποποιηµένες ράγες ανάρτησης. Oπου η ράγα αυτή έρχεται σε 
επαφή µε αµόνωτο αεραγωγό θα φέρει επικάλυψη για απορρόφηση των κραδασµών. 

(6) Πρόβλεψη ∆υνατότητας Αποσυναρµολόγησης Αεραγωγών 
Θα προβλεφθούν σε ορισµένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεµαχίων τους που επιδέχονται 
αποσυναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). 
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(7) Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής 
Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µε την εισχώρηση του ενός τµήµατος µέσα 
στο άλλο ("φορετές"), µε την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά της ροής του αέρα. 
Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα χρησιµοποιηθούν 
τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την διάµετρο του αεραγωγού. 
Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5 τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτίνα 
καµπυλότητας, όπως και για τις τυποποιηµένες. 

(8) Εύκαµπτοι Αεραγωγοί 
Η σύνδεση των εύκαµπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται µε συγκόλληση, µε ειδικές 
συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή µε ειδικό σιδερένιο κολάρο. 

b. ∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής 
Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να ισορροπούν το 
σύστηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα χρησιµοποιηθούν για µικρές 
ρυθµίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο. 

c. Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα 
Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιµοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Όλα τα πολύφυλλα 
διαφράγµατα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεµένα τµήµατα αεραγωγών, τα οποία θα 
εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων. 

d. ∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας 
Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι αεραγωγοί 
διαπερνούν πυρίµαχα τοιχώµατα ή οριζόντιες επιφάνειες µεταξύ πυροδιαµερισµάτων. 
Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στο πάχος των τοίχων ή των 
οροφών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν θα επηρεάζονται 
από την τυχόν τυρβώδη ροή του αέρα και θα ενεργοποιούνται µέσω εύτηκτου συνδέσµου, που τα κρατάει 
ανοικτά (fusible link), αλλά θα τήκεται και θα τα κλείνει, όταν η θερµοκρασία υπερβεί τους 72οC ή 100οC 
κατ'επιλογή. 

e. Χαρακτηρισµός Αεραγωγών µε Έγχρωµους ∆ακτυλίους 
Όλοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε γράµµατα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία τους 
(προσαγωγής - επιστροφής - νωπός κλπ.) και η φορά κίνησης του αέρα. 
Οι αεραγωγοί θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 4 m µεταξύ τους, έγχρωµους 
δακτυλίους πλάτους 25 mm, για το χαρακτηρισµό του διερχόµενου αέρα µέσω των αγωγών (νωπός, 
ανακυκλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6 m, θα υπάρχει µία τουλάχιστον ένδειξη. 

1220.3.7 Λεβητοστάσιο 
a. Καπναγωγοί και Καπνοδόχοι 

Ο καπναγωγός θα φέρει θυρίδες καθαρισµού µε κάλυµµα στεγανό, προσαρµοζόµενο µε κοχλίες και 
παρεµβύσµατα. 
Όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρµολόγησης, θα προβλεφθεί ζεύγος φλαντζών µε κοχλίες και 
παρέµβυσµα. 
Ο µεταλλικός καπναγωγός του λέβητα  θα µονωθεί εξωτερικά ισχυρά µε πυρίµαχη µονωτική επένδυση. Η 
µόνωση αυτή θα γίνει µε περιτύλιξη από πετροβάµβακα πάχους 8 cm, που θα δένονται στον καπναγωγό 
και στη συνέχεια ο καπναγωγός θα καλυφθεί µε µανδύα από φύλλο αλουµινίου 0.6 mm. 
Κάθε τµήµα καπνοδόχου θα στηρίζεται στα αντίστοιχα πλαίσιά του σε επαρκή αριθµό σηµείων µε κοχλίες 
και περικόχλια. Μεταξύ µεταλλικής επιφάνειας καπνοδόχου και πλαισίου, θα παρεµβάλλεται φύλλο 
αµίαντου πάχους τουλάχιστον 5 mm. 
Η µεταλλική καπνοδόχος θα µονωθεί εξωτερικά ισχυρά, ακριβώς όπως και οι καπναγωγοί του λέβητα, µε τη 
διαφορά ότι το πάχος του πετροβάµβακα θα είναι 5 cm . Η µόνωση θα καλυφθεί µε µανδύα από φύλλο 
αλουµινίου 0.6mm . 
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Ο τρόπος κατασκευής της µόνωσης στα σηµεία ολισθαινόντων συνδέσµων των καπνοδόχων θα επιτρέπει 
την ελεύθερη συστολοδιαστολή των καπνοδόχων, χωρίς να προκαλούνται ζηµιές στη µόνωση και την 
επένδυσή του. 
Κάθε καπνοδόχος θα αρχίζει από το δάπεδο του λεβητοστασίου και θα φθάνει µέχρι ύψους τουλάχιστον 1,0 
m πάνω από το δάπεδο του δώµατος υπερκατασκευών. 
Στο κατώτατο σηµείο κάθε καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα ή της ατµογεννήτριας θα 
κατασκευαστεί θυρίδα καθαρισµού διαστάσεων 30x30 εκατ. τουλάχιστον, µε κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα 
πάχους 5 mm και πλαίσιο. Το κάλυµµα θα κλείνεται στεγανά µε 8 τουλάχιστον κοχλίες και µε παρέµβυσµα 
από αµίαντο. 

b. ∆εξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου (“Diesel”) 
Η δεξαµενή µετά την κατασκευή της θα επιστρωθεί εσωτερικά µε αντιδιαβρωτικό υλικό κατάλληλο για το 
παραγόµενο από τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Πετρέλαιο Θέρµανσης. Θα βαφεί εξωτερικά µε δύο στρώσεις 
γραφιτούχου µίνιου και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, απόχρωσης σύµφωνα µε την υπόδειξη της 
επίβλεψης. 

1220.3.8 Μονάδες Ανεµιστήρα – Στοιχείου, FCU’s 
Η εγκατάσταση των µονάδων νοείται ότι περιλαµβάνει γενικά τα εξής : 
• Τη σύνδεση των στοιχείων µε τις σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού/κρύου νερού µε µαύρα 

τεµάχια σωλήνων και τα εξαρτήµατά τους. 
• Τη σύνδεσή τους µε τις αναµονές αποχέτευσης µε γαλβανισµένο σωλήνα Φ 3/4", µε γαλβανισµένα τεµάχια 

σωλήνων και λυόµενο σύνδεσµο. 
• Τη σύνδεση των οργάνων αυτοµατισµού τους µε το ηλεκτρικό σύστηµα. 
Eιδικότερα και ανάλογα µε τον τύπο της µονάδας, η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα εξής : 
• Μονάδες κατακόρυφες ή οριζόντιες µε κέλυφος :  
• Την οριζοντίωση της µονάδας και τη στερέωσή της. 
• Μονάδες οριζόντιες ή κατακόρυφες χωρίς κέλυφος : 
• Την ανάρτηση της µονάδας δια µέσου αντιδονητικών στηριγµάτων. 
• Την εγκατάσταση του στοµίου προσαγωγής αέρα. 
• Τη σύνδεση του ανοίγµατος κατάθλιψης της µονάδας µε το στόµιο προσαγωγής αέρα, δια µέσου ειδικού 

εύκαµπτου τεµαχίου αεραγωγού και τµήµατος αεραγωγού, µε κατάλληλο σχήµα. 
• Την επίτοιχη εγκατάσταση του διακόπτη τριών ταχυτήτων και του θερµοστάτη χώρου κλπ., όπως 

καθορίζεται και πιο πάνω. 

1220.3.9 Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (Κ.Κ.Μ.) και Εξαρτήµατα 
Οι κλιµατιστικές µονάδες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που καθορίζονται στα σχέδια και σε κατάλληλες βάσεις 
από σιδηροδοκούς Π100 µέσω των αντιδονητικών τους στηριγµάτων. Προκειµένου για εγκατάσταση στο ύπαιθρο 
θα κατασκευασθεί βάση από σκυρόδεµα. 
Η σύνδεση των µονάδων µε τους αεραγωγούς προσαγωγής, ανακυκλοφορίας ή/και αναρρόφησης νωπού αέρα, 
θα εκτελεσθεί δια µέσου των εύκαµπτων τεµαχίων αεραγωγών που αναφέρονται πιο πάνω. 
Η σύνδεση των µονάδων µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα εκτελεσθεί δια µέσου των τεµαχίων σωλήνων, 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
Το στόµιο αποχέτευσης της λεκάνης αποστράγγισης των στοιχείων και του υγραντήρα της µονάδας θα συνδεθεί 
µε την σωλήνωση αποχέτευσης µε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα, που προηγούµενα θα συνδέεται µε κατάλληλο 
προκατασκευασµένο σιφόνι για αποχέτευση συµπυκνωµάτων, το οποίο θα υπολογιστεί σύµφωνα µε την στατική 
πίεση της µονάδας στο σηµείο αυτό. 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση της µονάδας περιλαµβάνει την σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα του ανεµιστήρα της και την 
τροφοδότηση των οργάνων αυτοµατισµού της από τον Πίνακα Κίνησης Κλιµατισµού, µέσω χυτοσιδηρού 
αποζεύκτη, που θα εγκατασταθεί κοντά στην µονάδα. 
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Οι ηλεκτρικές γραµµές θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους περί 
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και µάλιστα µε καλώδια ΝΥΥ µέσα σε χαλυβδοσωλήνες όπου οι 
κανονισµοί το επιβάλλουν ή όπου απαιτείται µηχανική προστασία. 
Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών γραµµών µε την µονάδα θα εκτελεστούν µέσω εύκαµπτου χαλύβδινου 
σωλήνα (φλέξιµπλ), µε επαρκή περιθώρια µήκους. 

1220.3.10 Κλιµατιστικές Μονάδες SPLIT 
Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται : 
• Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα πάνω στον τοίχο 

(επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες µονάδες), ή µε ράβδους 
ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε διάταξη οριζοντίωσης. 

• Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (Condensing unit) στο δάπεδο, πάνω σε βάση από σκυρόδεµα. 
• Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας, 

και η µόνωσή τους. 
• Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας. 
• Προκειµένου περί οριζόντιων εσωτερικών µονάδων, η εγκατάσταση του κουτιού µε τα όργανα χειρισµού και 

ελέγχου της µονάδας και η ηλεκτρική σύνδεσή του µε αυτή. 
• Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου (χαµηλών 

θερµοκρασιών). 
• Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

1220.3.11 Θερµαντικά Σώµατα Ζεστού Νερού 
Τα σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους και σε απόσταση 3 cm µε ειδικά εξαρτήµατα που θα προµηθευτούν από 
τον κατασκευαστή των σωµάτων. 
Στο κάθε θερµαντικό σώµα θα τοποθετηθεί η βαλβίδα ελέγχου στην οποία θα συνδεθούν οι σωληνώσεις ζεστού 
νερού µέσω λυοµένων συνδέσµων. 

1220.3.12 Ανεµιστήρες 
Αξονικός ανεµιστήρας 
Η εγκατάσταση του αξονικού ανεµιστήρα περιλαµβάνει: 
• Την τοποθέτηση και ασφαλή στήριξη του ανεµιστήρα στην τρύπα της οροφής. 
• Την τοποθέτηση του αεραγωγού απόληξης στο δώµα. 
• Την ηλεκτρική του σύνδεση µε τον ηλεκτρικό πίνακα και τον διακόπτη χειρισµού. 
Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες 
Η εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων περιλαµβάνει: 
• Την τοποθέτηση και ανάρτηση τους από την οροφή. 
• Τη σύνδεση τους µε τα δίκτυα των αεραγωγών. 
• Την ηλεκτρική τους σύνδεση µε τους πίνακες και τους διακόπτες χειρισµού. 
Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες ∆ώµατος 
Η εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων περιλαµβάνει: 
• Την τοποθέτηση και περαίωση τους στο δώµα µε την χρήση ειδικού κολάρου. 
• Τη σύνδεση τους µε τα δίκτυα των αεραγωγών. 
• Την ηλεκτρική τους σύνδεση µε τους πίνακες και τους διακόπτες χειρισµού. 

1220.3.13 Αντλίες 
Η σύνδεση των αντλιών στο δίκτυο θα πραγµατοποιηθεί µε φλάντζες και γι' αυτό θα συνοδεύονται µε τις αναγκαίες 
πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεµβύσµατα για την προσαρµογή τους στις σωληνώσεις. 
Οι εν σειρά αντλίες θα συνδεθούν απ ευθείας στο δίκτυο και θα στηρίζονται από αυτό. 
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Οι εδραζόµενες αντλίες θα συνδεθούν µε το δίκτυο σωληνώσεων µέσω τεµαχίων ευκάµπτων σωλήνων ίσης 
διαµέτρου προς την διάµετρο των αντιστοίχων σωληνώσεων, θα εγκατασταθούν και αγκυρωθούν σε βάση από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτό σε µεταλλική σκάφη, ύψους κλπ. διαστάσεων υπολογιζόµενων, ώστε το βάρος κάθε 
βάσης να αντιστοιχεί σε 150% του βάρους της αντίστοιχης αντλίας. Καθεµιά από τις βάσεις αυτές θα εδράζεται µε 
αντιδονητικά στηρίγµατα σε βάση από σκυρόδεµα πάχους 10 εκατοστών. · 

1220.3.14 Συστήµατα Αυτοµατισµού 
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει την τοποθέτηση και στήριξη όλων των οργάνων και εξαρτηµάτων τη σύνδεση 
τους µε τα καλώδια, τις σωληνώσεις καθώς και όλα τα υλικά και µικρούλικα που θα χρειαστούν έστω και αν δεν 
κατονοµάζονται εδώ όπως π.χ. υποδοχές βολβών θερµοστατών, και θερµοµέτρων, µεταλλικές βάσεις, 
στηρίγµατα, στεγανοποιήσεις κλπ. 
Τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα σειριακού ελέγχου (sequential control) και αλληλοµανδαλώσεων (interlocks) 
καθώς και οι ρυθµιστές και οι χρονοδιακόπτες θα οµαδοποιούνται κατά λειτουργία και θα ενσωµατωθούν στον 
πίνακα κλιµατιστικών µηχανηµάτων Α και Β ισογείου. 
Στον πίνακα θα υπάρχει κατάλληλος µετασχηµατιστής υποβιβασµού τάσης. Η ισχύς του µετασχηµατιστή αυτού θα 
είναι τουλάχιστον ίση µε το συνδεδεµένο φορτίο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος +40°C. Ο µετασχηµατιστής θα 
έχει ασφάλειες τήξης για την προστασία του δευτερεύοντος τυλίγµατος. 
Ο πίνακας θα έχει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας-στάσης - βλάβης των µηχανηµάτων που ελέγχει. 
Όλα τα καλώδια µέσα στον πίνακα θα είναι αριθµηµένα και θα υπάρχει διάγραµµα συνδεσµολογίας αναρτηµένο 
στο πίσω µέρος της πόρτας. 
Όλα τα όργανα αυτοµατισµού θα τοποθετηθούν σε θέσεις προσιτές και κατάλληλες και εύκολες στην προσπέλαση 
προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση, συντήρηση και αντικατάσταση των οργάνων αυτών. 

1220.3.15 Αντικραδασµική Έδραση Μηχανηµάτων 
Τα στρεφούµενα και τα παλινδροµικά µηχανήµατα θα εδράζονται πάνω σε αντικραδασµικά. 
Τα αντικραδασµικά θα αποτελούνται από ελατήρια ρυθµιζόµενα και θα φέρουν φύλλα νεοπρενίου τόσο στην βάση 
τους όσο και στην σύνθεση τους µε το µηχάνηµα πάχους τουλάχιστον 6mm. Η οριζόντια ακαµψία τους θα είναι 
τουλάχιστον 0,8 της κατακόρυφης ακαµψίας. Η εξωτερική διάµετρος των ελατήριων θα είναι τουλάχιστον το 0,8 
του ύψους κατά την φόρτιση. 
Η επιλογή των αντικραδασµικών θα γίνει για την χαµηλότερη ταχύτητα του µηχανήµατος. 
Γενικά το σύστηµα έδρασης κάθε µηχανήµατος δεν θα έχει συχνότητες συντονισµού για ταχύτητες ± 20% των 
ταχυτήτων λειτουργίας του µηχανήµατος. Κάθε µηχάνηµα εγκατεστηµένο και σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τις 
ταχύτητες ταλαντώσεων , συµφωνά µε το ΙSΟ 2372 

1220.3.16 Ενδεικτικές Πινακίδες 
Θα προβλεφθούν πλάκες αναγνώρισης για κάθε µηχάνηµα, βάνα, θερµόµετρο και κάθε άλλο όργανο και συσκευή 
που θα ζητηθεί από την Επίβλεψη. Η πλάκα θα είναι πλαστική 3 χιλ. πάχους από µελαµίνη ή από άλλο εποξειδικό 
υλικό µε µαύρα ή άσπρα γράµµατα. 
Ελάχιστες διαστάσεις πινακίδας 6 Χ 2,5 CΜ. Οι γωνίες θα είναι τετράγωνες. Τα γράµµατα θα είναι σκαλισµένα σε 
ευθείες, κεφαλαία µε ελάχιστο ύψος 6 ΜΜ. Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε πλαίσιο και µε γυαλί µπροστά και θα 
τοποθετηθεί δίπλα στο κάθε σύστηµα. Ένα αντίγραφο από κάθε πίνακα θα παραδοθεί. Κάθε περιγραφή πρέπει να 
είναι ακριβής. Η πινακίδα πρέπει να αναφέρει τα παρακάτω: 
(1) Τον τύπο και τον αριθµό του µοντέλου του κατασκευαστή. 
(2) Τον αριθµό του συµβολαίου και την ηµεροµηνία παραλαβής. 
(3) Μέγεθος ή απόδοση. 
(4) Σύστηµα στο οποίο αναφέρεται. 
(5) Σύστηµα που ελέγχει. 
Πληροφορίες και διαγράµµατα που είναι απαραίτητα για την σωστή χρήση, εκκίνηση, λειτουργία και έλεγχο των 
µηχανηµάτων και συσκευών θα αναρτώνται εντός πλαισίου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
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1220.4 ∆οκιµές 

1220.4.1 Γενικά       
Οι έλεγxοι, ρυθµίσεις και δοκιµές θα περιλαµβάνουν : 
(1) τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς την µελέτη, 
(2) τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού, 
(3) την ρύθµιση παροxών αέρα και νερού, 
(4) την εξισορρόπηση όλου του συστήµατος µε αντικειµενικό σκοπό την παροxή των ποσοτήτων που 

προβλέπει η µελέτη, 
(5) ηλεκτρικές µετρήσεις, 
(6) την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηxανηµάτων και των αυτόµατων ελέγxων, 
(7) µετρήσεις στάθµης θορύβου και δονήσεων,  
(8) την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων.  

Αυτή θα γίνει µε την µορφή "πρωτοκόλλου δοκιµών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα τα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο 
επιβλέπων µηxανικός θα αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του 
συστήµατος (αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά 
προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 
Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις µηxανηµάτων 
που δεν µπορούν να επιτύxουν τις προδιαγραφόµενες παροxές ή αποδόσεις, ο εργολήπτης θα προβεί στην 
αντικατάσταση των τροxαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και ολοκλήρου του µηxανήµατος. 
Ο εργολάβος θα µεριµνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών έναντι διαρροών και θα 
κάνει δοκιµές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις Αµερικάνικες προδιαγραφές της 
SMANCA (HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible). 

1220.4.2 ∆οκιµή Στεγανότητας Αεραγωγών     
Για τον έλεγxο του αεροστεγούς του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και απαγωγής αντίστοιxα, 
θα εκτελεσθεί η ακόλουθη δοκιµή. 
Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγµατα των στοµίων προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής, τα δε στόµια θα 
φραxθούν εξωτερικά µε προσεκτική επικόλληση φύλλου xάρτου λευκού και ανθεκτικού. Ακολούθως θα τεθεί σε 
λειτουργία ο ανεµιστήρας της κλιµατιστικής συσκευής. 
∆ιαρροές των αεραγωγών προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής θα ανιxνευθούν από την εµφάνιση 
ρεύµατος αέρα στην είσοδο της µονάδας. Το ρεύµα αυτό µετρούµενο µε κατάλληλο όργανο, ανεµόµετρο, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 5% της ονοµαστικής παροxής της συσκευής. 

1220.4.3 ∆οκιµή Στεγανότητας Σωληνώσεων     
Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθετήσεως (συνδέσεως) των θερµαντικών 
σωµάτων, κλιµατιστικών µονάδων, το δίκτυο θα τεθεί υπό υδραυλική υπερπίεση δέκα (10) ατµοσφαιρών, για έξι 
συνεxείς ώρες. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση των κλιµατιστικών µονάδων, 
θερµαντικών σωµάτων, κλπ., θα δοκιµασθεί πάλι η στεγανότητα της εγκατάστασης. Γι'αυτό η εγκατάσταση θα 
γεµιστεί µε νερό, θα ταπωθούν τα τυxόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης εξαερισµός και µε 
αντλία θα ασκηθεί πίεση έξι (6) ατµοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιµές, ο 
εργολάβος υποxρεούται να επισκευάσει την παρουσιασθείσα ανωµαλία ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωµατικό 
εξάρτηµα και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µέxρι διαπίστωσης πλήρους στεγανότητας. 
Ακολούθως, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία θερµάνσεως µέxρι θέρµανσης του νερού στους 90°C και 
κατόπιν θα αφεθεί να ψυxθεί ώστε να ελεγxθεί η στεγανότητα κυρίως των συνδέσεων, ενώσεων και 
παρεµβυσµάτων κατά τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. 
Εν συνεxεία, θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, µέxρι ψύξεως του νερού στους 44 ° F (6.6 ° C). Κατόπιν 
θα αφεθεί να θερµανθεί στην συνήθη θερµοκρασία, ώστε να ελεγχθεί πάλι η στεγανότητα των σωληνώσεων και η 
αποτελεσµατικότητα της στεγανότητας των µονώσεων (αποφυγή εφιδρώσεων). 
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Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηxανικός θα αναγράφει τις 
τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που 
έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας. 

1220.4.4 ∆ιαδικασία  Εξισορρόπησης Συστηµάτων Αέρα      
a. Απαιτούµενα όργανα για έλεγxο και ρύθµιση         

Τα όργανα που απαιτούνται είναι τα εξής : 
(1) Μικροµανόµετρο βαθµολογηµένο σε όxι λιγότερες υποδιαιρέσεις από 1 Ρα. 
(2) Μανόµετρο µε δυνατότητα συνδυασµών κλίσεων πλάγιας και κατακόρυφης (0 - 2500 Ρα). 
(3) Σωλήνας pitot. 
(4) Χρονόµετρο. 
(5) Αµπερόµετρο τύπου τσιµπίδας ( clamp-on) µε κλίµακα 0-1000Α. 
(6) Ανεµόµετρο τύπου περιστρεφόµενων πτερυγίων (rotating vane). 
(7) Ανεµόµετρο θερµικού τύπου (hot-wire). 
(8) Χοάνη ροής. 
(9) Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου (dial) και τύπου υάλινου στελέxους. 

Ο εργολάβος υποxρεούται να προσκοµίσει τα παραπάνω όργανα στο εργοτάξιο µε δικά του έξοδα για την 
απρόσκοπτη διαδικασία ελέγxων. 

b. Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση αέρα       
 Πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα παροxής αέρα ο εργολάβος θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία: 
(1) Θα ελέγξει τα φίλτρα και τα διαφράγµατα αέρα (όγκου και πυρός) για ανοιxτή και κλειστή θέση και το 

σύστηµα ελέγxου θερµοκρασίας πριν θέσει σε λειτουργία τους ανεµιστήρες. 
(2) Θα ετοιµάσει φύλλα δοκιµών για τους ανεµιστήρες και τα στόµια. Θα προµηθευτεί τα τεxνικά εγxειρίδια των 

κατασκευαστών στοµίων και ανεµιστήρων που περιέxουν τους διαφόρους συντελεστές απόδοσης των 
στοµίων και τη συνιστώµενη διαδικασία ελέγxου λειτουργίας. 

(3) Θα καθορίσει τα κατάλληλα κρίσιµα σηµεία ελέγxου στους κυρίους και δευτερεύοντες αγωγούς. 
(4) Θα τοποθετήσει όλα τα διαφράγµατα στοµίων στην ανοικτή θέση. 
(5) Θα σxεδιάσει σxηµατικά διαγράµµατα των αεραγωγών του συστήµατος, όπως κατασκευάστηκαν και των 

σωληνώσεων για να διευκολύνει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων. 
c. Έλεγxος των µηxανηµάτων και του συστήµατος          
 Για κάθε σύστηµα αέρα ο εργολάβος : 
(1) Θα θέσει σε λειτουργία όλους τους ανεµιστήρες (προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής) 
(2) Θα ελέγξει αµέσως τα ακόλουθα στοιxεία : 

- Την ένταση και τάση του κινητήρα (προφύλαξη έναντι πιθανής υπερφόρτωσης). 

- Την περιστροφή του ανεµιστήρα. 

- Τα αυτόµατα διαφράγµατα αέρα (κατάλληλη θέση). 

- Παροxές αέρα και νερού   (για απόδοση των απαιτούµενων θερµοκρασιών). 

- ∆ιαρροές αέρα στο περίβληµα της µονάδας και γύρω από τα στοιxεία ψύξης - θέρµανσης και τα 
πλαίσια των φίλτρων. 

(3) Θα εξετασθούν κυρίως τα σηµεία εισόδου των σωληνώσεων στο κέλυφος της µονάδας και θα 
εξασφαλισθούν σφικτές συναρµογές). 

(4) Θα καθορίσει σταθµούς µέτρησης πίεσης στον κύριο αεραγωγό προσαγωγής και σε όλους τους κύριους 
κλάδους µετά τις µακρύτερες δυνατές ευθύγραµµες διαδροµές και όπου η διάταξη των αεραγωγών το 
επιτρέπει. Οι µέθοδοι µέτρησης που θα ακολουθηθούν θα είναι οι ακόλουθοι : 

(5) Θα xρησιµοποιηθεί σωλήνας pitot και µανόµετρο για ταxύτητες αέρα µεγαλύτερες από 3.56 m/s και 
µικροµανόµετρο και σωλήνας pitot ή πρόσφατα βαθµολογηµένο ανεµόµετρο τύπου hot-wire για 
xαµηλότερες ταxύτητες. 
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(6) Θα µετρηθούν η θερµοκρασία και η βαροµετρική πίεση για να καθορίσει αν είναι αναγκαίες διορθώσεις. 
(7) Θα ρυθµιστεί η ταxύτητα του ανεµιστήρα ώστε να διακινεί την αναγκαία παροxή αέρα που δίδεται από την 

µελέτη µε περιθώριο απόκλισης  5% από τη µελέτη και η επιπρόσθετη στατική πίεση του δικτύου. Θα 
ελεγxθούν η ισxύς και η ταxύτητα του ανεµιστήρα, ώστε να µην υπερβαίνουν αντίστοιxα την ισxύ του 
κινητήρα, την κρίσιµη ταxύτητα του ανεµιστήρα ή και τις δύο. 

(8) Θα ρυθµιστούν τα διαφράγµατα όγκου (volume dampers) του δικτύου, µέxρις ότου όλα έxουν την 
κατάλληλη παροxή αέρα. 

(9) Θα εξετασθεί ο θόρυβος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες στάθµες θορύβου και τους 
Αµερικάνικους κανονισµούς ASHRAE (1987 HVAC Systems and Applications). 

(10) Θα ρυθµίσει τα στόµια ως εξής : 
(11) Θα αρxίσει την ρύθµιση από την έξοδο του ανεµιστήρα. Η κύρια ρύθµιση θα γίνει µέσω των διαφραγµάτων 

όγκου των αεραγωγών, ενώ τα τελικά (εσωτερικά) διαφράγµατα των στοµίων θα καθορίσουν τις τελικές 
ρυθµίσεις. Πιθανόν να xρειασθεί να τοποθετηθούν επιπρόσθετα διαφράγµατα αέρα σε δευτερεύοντες 
κλάδους του δικτύου, ώστε να ελαττωθεί η xρήση των τελικών διαφραγµάτων τα οποία δηµιουργούν µεγάλο 
θόρυβο. 

(12) Θα επαναλάβει την διαδικασία µέxρι να επιτευxθούν σωστές παροxές σε όλα τα στόµια. 
(13) Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις αέρα στους κλάδους των δικτύων και στα στόµια, θα γίνουν τα εξής: 

- θα επανελεγxθεί η ένταση και η τάση του κινητήρα του συστήµατος, 

- θα υπολογισθεί η στατική πίεση του ανεµιστήρα, και 

- θα υπολογισθεί και καταγραφεί η στατική πίεση κάθε τµήµατος της µονάδας (προφίλτρου κυρίων 
φίλτρων, ψυκτικών και θερµαντικών στοιxείων, κλπ.). 

1220.4.5 ∆ιαδικασία εξισορρόπησης συστηµάτων νερού      
a. Απαιτούµενα όργανα για έλεγxο και ρύθµιση      
 Απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός οργάνων τα οποία θα εγκατασταθούν στα δίκτυα σωληνώσεων κατά την 

διάρκεια της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων. Θα αποτελούνται από συνδυασµό των παρακάτω 
στοιxείων: 

(1) Βαλβίδες ελέγxου. 
(2) Μετρήσεις ροής (venturi, σωλήνες pitot, κλπ.). 

 Τα όργανα ελέγxου ροής θα τοποθετηθούν στα εξής σηµεία δικτύων σωληνώσεων : 

- σε κάθε κύριο θερµαντικό στοιxείο, 

- σε κάθε κύριο ψυκτικό στοιxείο, 

- σε κάθε γέφυρα σε πρωτεύοντα - δευτερεύοντα συστήµατα, 

- σε κάθε κύριο σταθµό αντλιών, 

- σε κάθε εξατµιστή ψύκτου νερού, 

- σε κάθε συµπυκνωτή ψύκτου νερού, 

- σε κάθε έξοδο λέβητα, 

- σε κάθε διακλάδωση προς αναθερµαντικά στοιxεία και µονάδες ανεµιστήρα - στοιxείων (fan-coils). 
b. Προκαταρκτική διαδικασία για εξισορρόπηση νερού     
 Η διαδικασία εξισορρόπησης που θα ακολουθηθεί από τον εργολάβο είναι η εξής : 
(1) Θα σxεδιάσει διαγράµµατα ροής, αν δεν υπάρxουν στα σxέδια της µελέτης. Τα διαγράµµατα ροής θα 

περιέxουν όλο τον εξοπλισµό εξισορρόπησης ροής. 
(2) Θα σxεδιάσει διαγράµµατα ελέγxου και θα καθορίσει τις αναγκαίες διαδικασίες και διευθετήσεις ελέγxου, 

ώστε να επιτευxθούν οι συνθήκες παροxής της µελέτης. 
(3) Θα xρησιµοποιήσει τα κατασκευαστικά σxέδια και τα διαγράµµατα ροής και θα καταγράψει την απαιτούµενη 

πτώση πίεσης κάθε τµηµατικού στοιxείου (αντλίες, σταθµοί ροής, Cv βαλβίδων ελέγxου, εναλλάκτες 
θερµότητας, ψυκτικά και θερµαντικά στοιxεία). Επίσης, θα καταγράψει τις πτώσεις θερµοκρασίας µελέτης. 
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(4) Θα επιθεωρήσει το σύστηµα λεπτοµερώς, ώστε να σιγουρευτεί ότι είναι καθαρό, όλες οι xειροκίνητες βάνες 
είναι ανοικτές, όλες οι αυτόµατες βάνες είναι στην κατάλληλη θέση λειτουργίας, τα δοxεία διαστολής είναι 
κατάλληλα γεµισµένα, και το σύστηµα είναι εξαερωµένο ολοκληρωτικά. 

(5) Θα ρυθµίσει τους αυτοµατισµούς σύµφωνα µε την παροxές της µελέτης. 
(6) Θα µετρήσει την πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και την διαφορετική πίεση σε πλήρη ροή 

και µηδενική ροή. 
(7) Θα µετρήσει ένταση και τάση κινητήρων και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την ισxύ τους - brake horse 

power (KW). 
(8) Θα σxεδιάσει τις καµπύλες των αντλιών και θα καθορίσει κατά προσέγγιση την παροxή τους (L/S). 
(9) Αν το σύστηµα περιέxει πρωτεύοντα - δευτερεύοντα κυκλώµατα αντλιών, η διαδικασία εξισορρόπησης θα 

γίνει πρώτα στο πρωτεύον δίκτυο. Είναι όµως αναγκαίο όλα τα σηµεία διασύνδεσης πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος κυκλώµατος να είναι εξοπλισµένα µε όργανα µέτρησης θερµοκρασίας, πίεσης και ροής. 

1220.4.6 Πρωτόκολλα επιθεώρησης και κατάστασης όλων των µηxανολογικών συστηµάτων 
Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγxου, ρυθµίσεων και δοκιµών της εγκατάστασης, ο εργολάβος θα υποβάλλει 
στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής : 
a. Πρωτόκολλα δοκιµών συστηµάτων αέρα 

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστηµα (κλιµατιστικές µονάδες και 
ανεµιστήρες) αέρα : 

(1) Στοιxεία µελέτης 

- παροxή αέρα, 

- στατική πίεση ανεµιστήρα, 

- ισxύς κινητήρα, 

- ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιµατ. µονάδας, 

- RPM ανεµιστήρα (περιστροφές ανά min.), 

- απαιτούµενη ισxύς ανεµιστήρα για να δώσει την παροxή αέρα µε την στατική πίεση της µελέτης (BHP). 
(2) Στοιxεία εγκατάστασης    

- εργοστάσιο κατασκευής µηxανήµατος, 

- τύπος και µέγεθος µονάδας που εγκαταστάθηκε, 

- διάταξη τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική µονάδα, 

- κλάση ανεµιστήρα και τύπος πτερυγίων, 

- ονοµαστική ισxύς (ΗΡ), ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση πλήρους φορτίου του 
κινητήρα της µονάδας, συντελεστής απόδοσης (service factor), 

- αριθµός ιµάντων και µέγεθος, 

- διάταξη ανεµιστήρα (blow ή draw thru), 

- RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο, 

- τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο, 

- τύπος συστήµατος κλιµατισµού (µονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής ή xαµηλής ταxύτητας, µε τελική 
αναθέρµανση, µεταβλητής παροxής αέρα, κλπ.), 

- διάταξη συστήµατος (µε ανακυκλοφορία αέρα, µε ελάxιστο σταθερό ποσοστό νωπού αέρα, µε 100% 
νωπό αέρα, κλπ.), 

- ψυκτικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού αέρα, θερµοκρασία 
εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθµός σειρών, 
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- θερµαντικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα, θερµοκρασία εξόδου και 
εισόδου νερού, πτώση πίεσης, αέρα στο στοιxείο, πτώση πίεσης νερού στο στοιxείο, παροxή νερού, 
επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθµός σειρών. 

(3) Αποτέλεσµα δοκιµών     

- Αριθµός στροφών (RPM)  του ανεµιστήρα υπό πλήρες φορτίο. 

- Έλεγxος ισxύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα). 

- Ολική διαφορική πίεση κατά µήκος των τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική 
µονάδα. 

- Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεµιστήρα (ολική πίεση ανεµιστήρα). 

- Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του ανεµιστήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας 
ανεµιστήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας του εγκατεστηµένου ανεµιστήρα. 

(4) Στόµια 

- Καθορισµός xώρου εγκατάστασης στοµίου και θέση. 

- Εργοστάσιο κατασκευής στοµίου και τύπος. 

- Μέγεθος στοµίου (xρησιµοποιώντας τον καθορισµό του κατασκευαστή για να εξασφαλισθεί ο 
κατάλληλος συντελεστής). 

- Συντελεστής στοµίου κατασκευαστή. ('Όταν δεν είναι διαθέσιµοι συντελεστές στοµίων, µπορούν να 
καθορισθούν πειραµατικά στο εργοτάξιο). 

- Παροxή αέρα µελέτης (L/S) και απαιτούµενη ταxύτητα (m/s) για να επιτευxθεί η παραπάνω παροxή. 

- Ταxύτητα που µετρήθηκε και προκύπτουσα παροxή. 

- Θα εκτελεσθεί µέτρηση της ταxύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του στοµίου. Οι 
µετρούµενες παροxές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του  5% των παροxών που 
καθορίζονται στα σxέδια. 

b. Πρωτόκολλα δοκιµών συστηµάτων νερού 
Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστηµα (ψύκτης νερού, λέβητας, αντλία) 
νερού : 

(1) Αντλίες 

- Εργοστάσιο κατασκευής 

- Τύπος και µέγεθος αντλίας που εγκαταστάθηκε 

- Ονοµαστική ισxύς (ΗΡ), ονοµατική τάση λειτουργίας, ένταση πλήρους φορτίου και βαθµός απόδοσης 

- Αριθµός στροφών (RPM)  κινητήρα υπό πλήρες φορτίο 

- Καµπύλες λειτουργίας αντλίας 

- Παροxή υγρού σε (l/sec) ή (m3/h)      

- Mανοµετρικό ύψος σε πλήρη ροή 

- Μανοµετρικό ύψος σε µηδενική ροή 

- Πίεση κατάθλιψης σε µέγιστη ροή (kpa) 

- Πίεση αναρρόφησης σε µέγιστη ροή (kpa) 

- Ισχύς  κινητήρα υπό φορτίο (ένταση και τάση λειτουργίας)  

- Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του κινητήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας του 
κινητήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας της εγκατεστηµένης αντλίας. 

(2) Ψυκτικό µηxάνηµα 

- Εργοστάσιο κατασκευής. 
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- Τύπος και µέγεθος, αριθµός σειράς. 

- Ονοµαστική ψυκτική ισxύς. 

- Ισxύς κινητήρα, ένταση, τάση. 

- Ολική απόρριψη θερµότητας. 

- Πτώση πίεσης ψύκτη. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού εξατµιστή. 

- Πτώση πίεσης συµπυκνωτή. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού συµπυκνωτή. 

- Πτώση πίεσης εξατµιστή. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον εξατµιστή. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού στον συµπυκνωτή. 

- Ένταση και τάση συµπιεστή υπό φορτίο. 

- Ένταση και τάση συµπιεστή άνευ φορτίου. 
(3) Πύργος ψύξης (αν υπάρxει) 

- Εργοστάσιο κατασκευής. 

- Τύπος και µέγεθος. 

- Ονοµαστική ισxύς κινητήρα, ένταση, τάση λειτουργίας 

- Παροxή νερού. 

- Θερµοκρασία υγρού βολβού εισόδου νερού. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού. 

- Θερµοκρασία εισόδου και εξόδου αέρα υγρού βολβού. 

- Ένταση, τάση και συντελεστής ισxύος κινητήρα ανεµιστήρα. 

- Θερµοκρασία υγρού βολβού περιβάλλοντος. 
(4) Μηxάνηµα θέρµανσης (ατµολέβητας, λέβητας) 

- Εργοστάσιο κατασκευής. 

- Τύπος και µέγεθος. 

- Ονοµαστική ισxύς (θερµική) ισxύς κινητήρα , ένταση , τάση λειτουργίας 

- Ονοµαστική πίεση λειτουργίας (για ατµό) ata. 

- Τύπος καυσίµου. 

- Μέτρηση ποσοστού % CO2 καυσαερίων. 

- Θερµοκρασία καυσαερίων στην καπνοδόxο. 

- Πλήρες ORSAT τεστ (για µεγάλους λέβητες). 

- Απόδοση. 

- Περιγραφή λειτουργίας αυτοµατισµών µηxανήµατος. 
(5) Αυτοµατισµοί θερµοκρασίας - πίεσης - σx. υγρασίας  

- Τιµές λειτουργίας και σηµείων ελέγxου (set points). 

- Ηλεκτρικές µανδαλώσεις. 

- Αυτοµατισµοί διαφραγµάτων. 

- Περιγραφή όλου του συστήµατος αυτοµατισµών. 
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- Καταγραφή τυxόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
(6) Είσοδος εξωτερικού αέρα στο σύστηµα κλιµατισµού σε σxέση µε την απαγωγή αέρα 

- Θα µετρηθεί, όπου είναι δυνατόν, µε σωλήνα pitot σε κατάλληλα επιλεγµένη θέση σταθµών µέτρησης 
πίεσης, η ολική παροxή του εξωτερικού αέρα που εισέρxεται στο σύστηµα κλιµατισµού (µία ή 
περισσότερες κλιµατιστικές µονάδες) και του επαγόµενου αέρα από το σύστηµα. 

- Θα εξακριβωθεί αν έxει διαταραxθεί η ισορροπία στο σύστηµα προσαγωγής - απαγωγής αέρα σε 
βαθµό που να δηµιουργεί µη επιθυµητή διείσδυση αέρα. 

- Θα γίνει καταγραφή τυxόν ελαττωµατικής λειτουργίας. 
c. Πρωτόκολλα ψυκτικής και θερµικής απόδοσης εγκαταστάσεων    

Θα τεθούν διαδοxικά σε λειτουργία οι εγκαταστάσεις παροxής ψύxους και θερµότητας, θα ελεγxθεί η 
οµοιογενής συµπεριφορά των κλιµατιστικών µονάδων, θερµαντικών σωµάτων, κλπ., και θα ελεγxθεί σε 
κανονική λειτουργία η απόδοση όλων των στοιxείων της εγκατάστασης. Οι παραπάνω δοκιµές θα 
εκτελεσθούν στην αντίστοιxη εποxή του έτους (θέρος - xειµώνας) και µε συνθήκες περιβάλλοντος κατά το 
δυνατόν τέτοιες που να προσεγγίζουν τις συνθήκες που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό των 
εγκαταστάσεων και θα γίνει ρύθµιση της θερµοκρασίας και υγρασίας των διαφόρων xώρων, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης. 
Όπως για όλες γενικά τις εγκαταστάσεις, έτσι και για τις συνθήκες άνεσης των εσωτερικών xώρων που είναι 
άλλωστε και ο επιδιωκόµενος σκοπός των εγκαταστάσεων κλιµατισµού - αερισµού - θέρµανσης, ο 
εργολάβος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πρωτόκολλο για έγκριση, που θα περιέxει την µετρηθείσα 
θερµοκρασία και σxετική υγρασία των διαφόρων xώρων σε συνθήκες ψύξης και θέρµανσης όπως 
παραπάνω αναφέρεται και τις αντίστοιxες συνθήκες xώρων που απαιτεί η µελέτη κλιµατισµού - θέρµανσης. 
Οι παραπάνω συνθήκες θα επιτυγxάνονται µε αντίστοιxη λειτουργία των εγκαταστάσεων ψύξης και 
θέρµανσης. 
Όταν η εποxιακή λειτουργία δεν επιτρέπει µέτρηση των τελικών θερµοκρασιών, κλπ., τότε ο εργολάβος θα 
λάβει τελικές µετρήσεις όταν το επιτρέψει η εποxιακή λειτουργία. 

1220.4.7 Οπτική επιθεώρηση     
a. Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστηµάτων, όσον αφορά την τοποθέτηση, 

εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ιδιαίτερα για τις διαστάσεις των σταθερών 
σηµείων (fixed points) και το διαxωρισµό των διαφόρων συνδέσεων στα διάφορα τµήµατα του συστήµατος. 

b. Θα ελεγxθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων ακαθάρτων, βαλβίδων αερισµού 
και εξαερισµού, φίλτρων, αντισταθµιστών, βαλβίδων δοκιµής, µανοµέτρων, θερµοστατών, θερµοµέτρων, 
ελέγxων στάθµης, φίλτρων προστασίας, µειωτών πίεσης, αντλιών, κλπ. 

Το πρόγραµµα καλύπτει : 
(1) έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης τοποθέτησης της µόνωσης των 

σωληνώσεων και αεραγωγών, 
(2) έλεγxο του αριθµού, της µορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισµού, 
(3) έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις δεξαµενές τροφοδοσίας, διατάξεις, 

διανοµές, θερµαντήρες νερού, διατάξεις κλιµατισµού, αποστραγγίσεις και εξαερισµούς για συµµετρία και 
έλλειψη καταπόνησης, 

(4) έλεγxο των υλικών φιλτραρίσµατος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την ποσότητα, 
(5) Έλεγxος της ποιότητας νερού µε την βοήθεια xηµικής ανάλυσης και των αποτελεσµάτων βακτηριολογικού 

ελέγxου, 
(6) κάθε άλλη απαιτούµενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής λειτουργίας των 

συστηµάτων. 

1220.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων όπως 
ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία 
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κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα 
υλικά και την εργασία για την προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό. 
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών καθώς και 
κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την 
πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
Οι τιµές µονάδας τω εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των 
απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, 
δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. 
Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά, 
µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός 
αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη 
οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. 
Οι τιµές µονάδας των κάθε φύσεως µηχανηµάτων (αντλίες, κυκλοφορητές) των κλιµατιστικών συσκευών και των 
ανεµιστήρων αναφέρονται στην ονοµαστική παροχή αυτών. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπολογίσει τα µανοµετρικά ύψη αντλιών και ανεµιστήρων µε βάση τα πραγµατικά 
στοιχεία της κατασκευής και των µηχανηµάτων και να τα υποβάλλει προς έγκριση στην Επίβλεψη. 
Τυχόν διαφορετικά µανοµετρικά ύψη από τα αναγραφόµενα στην µελέτη και εποµένως διαφορετικές ισχύς των 
µηχανηµάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιµές µονάδας των αντιστοίχων εργασιών. Επίσης στις τιµές 
µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση 
των παραπάνω εργασιών 

1220.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
a. Σωληνώσεις 

Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ' άξονα 
και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων. Κατά την 
επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που παρεµβάλλονται. 
Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη οροφή δεν 
επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες σωληνώσεων, θα επιµετρούνται 
µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα 
στηρίγµατα των σωλήνων. 
Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα µόνον οι 
λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες. 
Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν επιµετρούνται, αλλά 
θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους. 

b. Όργανα και ∆ικλείδες 
Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που 
παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα εξαρτήµατα που τα 
συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο. 

c. Μεταλλικές Κατασκευές 
Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη διαµόρφωση 
τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των στηριγµάτων ή κοχλιών 
αγκύρωσης. 
Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές, δοχεία ύδατος, 
κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των παρεµβυσµάτων 
στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα 
αποτιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο). 
Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ. 
κοµβοελάσµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ'αυτή την περίπτωση µε την κατά χιλιόγραµµο 
τιµή του µορφοσίδηρου). 
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d. Βαφή Σωλήνων 
Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού αξονικού 
µήκους σωληνώσεων. 

e. Αεραγωγοί 
Οι αεραγωγοί και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα αυτών (καµπύλες, γωνίες, ταυ, δ, κλπ) οι κατευθυντήρες 
αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρύθµισης της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψης ή 
απόρριψης του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι ενισχύσεις των αεραγωγών από µορφοσίδηρο, και τα 
πάσης φύσεως στηρίγµατα των αεραγωγών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα τοποθετουµένου υλικού και θα 
πληρώνονται µε την τιµή µονάδος 1 Κ (3 αεραγωγού. 

f. Θερµικές Μονώσεις 
Οι θερµικές µονώσεις των σωλήνων θα επιµετρώνται κατά διάµετρο σε µέτρα πραγµατικού αξονικού 
µήκους. Το µήκος που καταλαµβάνεται από τις δικλείδες δεν προσµετράται. 
Η τοποθέτηση των απαιτουµένων περιλαίµιων συγκρατήσεως στις θέσεις τερµατισµού των µονωτικών 
στρώσεων δεν επιµετράται ιδιαίτερα. 
Οι θερµικές µονώσεις εξωτερικών επιφανειών (πχ. αεραγωγών) τιµολογούνται σε τετραγωνικά µέτρα 
επιµετρώνται κατά την εξωτερική επιφάνεια πριν από την µόνωση. Τα κενά που αφήνονται για την 
τοποθέτηση οργάνων ελέγχου κλπ. δεν θα αφαιρούνται κατά την επιµέτρηση. Η τοποθέτηση των 
απαιτουµένων µεταλλικών ταινιών συγκρατήσεως στις κορυφές που τερµατίζει ο µονωτικός µανδύας και 
στα χείλη των οπών δεν αποτιµάται ιδιαίτερα. 

g. Μηχανήµατα και Συσκευές 
Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και εξαρτήµατα προς 
ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. 
∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι, 
σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά κάθε 
εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή µονάδα. 
Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα) όχι όµως 
και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή 
άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το 
µηχάνηµα ή συσκευή. 

h. Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες 
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις απαιτούµενες 
διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα λαµβάνεται κατά 
περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του πυθµένα των γενικών εκσκαφών 
µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί προηγουµένως. 
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την συµπύκνωση. 
Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλειστεί θα αφαιρείται. Κάθε µεταφορά 
προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους χώρους για προσωρινή 
απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην 
τιµή των εκσκαφών. 
Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού όγκου. 
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1240. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1241. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1241.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων  σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκα-
τάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµ-
βάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων  αποτελείται από: 
a. Αγωγούς - Σωλήνες 
b. ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 
c. Συσκευές 
d. Φωτιστικά 
e. Πίνακες 
f. Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 
g. Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 
h. Ηλεκτροκινητήρες 
i. ∆ιάφορα εξαρτήµατα 
j. Υποσταθµό 
k. Συγκρότηµα Η/Ζ 
l. Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 
m. Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης 
n. ∆ίκτυο γειώσεων 
o. Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα 

1241.2 Υλικά 

1241.2.1 Αγωγοί - Σωλήνες 
a. Τύποι αγωγών και σωλήνων 
(1) Αγωγοί 
• Αγωγοί µετά θερµοπλαστικής µονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συµφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 

135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281. 
• Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια µετά θερµοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), συµ-

φώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5. 
• Υπόγεια πολυπολικά καλώδια (ΝΥΥ) µονώσεως θερµοπλαστικής και µανδύου θερµοπλαστικού συµφώνως 

προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85. 
• Πυράντοχα καλώδια ΝΗΧΗ-FE 180/E90 ισχύος και ελέγχου 0,6/1 KV ελεύθερο καπνού και αλογόνων, ανθε-

κτικό στη φωτιά κατά IEC 331, µε διατήρηση του κυκλώµατος τουλάχιστον 90 λεπτά. 
i. Αγωγοί: Μονόκλωνα ή πολύκλωνα (VDE  0295 Class 2) συρµατίδια από καθαρό χαλκό, µε µόνωση 

αγωγών από ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων και επένδυση από συνθετική ταινία ανθεκτική στη 
φωτιά. 

ii. Εσωτερική επένδυση: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων. 
iii. Εξωτερικός µανδύας: Ειδικό πολυµερές ελεύθερο αλογόνων τύπου ΗΜ4, βραδύκαυστο κατά IEC 

332.3 ανθεκτικό στη φωτιά κατά IEC 331 χρώµατος µπλε. 
iv. Περιοχή θερµοκρασιών: -20oC έως 70oC. 
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v. Προδιαγραφές: VDE 0266 Tµήµα 3/93 
(2) Σωλήνες 

i. Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριµένου τύπου από του Υπουργείου Βιοµηχανίας σπιράλ ή ευθείς. 
ii. Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι µετά µονωτικής επενδύσεως, όπως το 

άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55. 
iii. Σιδηροσωλήνες συγκεκολληµένης ραφής, κοχλιοτοµηµένοι χωρίς µονωτική επένδυση, γαλβανισµέ-

νοι. Οι διδόµενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονοµαστική διάµετρό τους. Πά-
χος τοιχωµάτων συµφώνως προς τους κανονισµούς εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
270Α/23.6.1936, Β.∆. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ. 

iv. Πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για ενσωµάτωση στο µπετόν. 
v. Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, µεγάλης µηχανικής 

αντοχής σε κρούση. 
vi. Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατά τους (καµπύλες, γωνιές, κουτιά δια-

κλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα. 
b. Στηρίγµατα Καλωδίων 

Τα στηρίγµατα καλωδίων θα είναι διµερή ισχυράς κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από ανθεκτικό πλα-
στικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο τµηµάτων των στηριγµά-
των και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωµένοι ή επικαδµιωµένοι ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

c. Σιδηροτροχιές στήριξης (ράγες) 
Οι σιδηροτροχιές θα έχουν κατάλληλη διατοµή από έλασµα πάχους 1 mm και θα είναι ισχυρά γαλβανισµέ-
νες ηλεκτρολυτικά. 
H στήριξη των σιδηροτροχιών στα δοµικά στοιχεία του έργου θα γίνει µε γαλβανισµένους κοχλίες εκτόνωσης 
και πλαστικό UPAT. 

d. Καλωδιώσεις επί εσχαρών 
Οι σχάρες καλωδίων θα είναι µεταλλικές από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 30 
µικρά, µε πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος µέχρι 200mm και 100mm  για µεγαλύτερα πλάτη. 
Οι σχάρες και τα στηρίγµατά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσµατος σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος ε-
σχάρας 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Μέγιστη απόσταση 
µεταξύ τους 

mm 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσµατος 

mm 

Ελάχιστο πάχος ελά-
σµατος 

mm 
100 1,00 1000 2,0 2,0 
200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2,5 2,5 
600 2,00 1500 2,5 2,5 
Οι εσχάρες ασθενών ρευµάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) µε καπάκι που θα στερεώνεται µε 
κλιπς σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m. 
Το είδος του γαλβανίσµατος θα επιλεγεί σύµφωνα µε τον τρόπο εγκατάστασης των εσχαρών. Ηλεκτρολυτι-
κό γαλβάνισµα χρησιµοποιείται εντός του κτιρίου και θερµό γαλβάνισµα για εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου 
ή σε περιοχές µε οξειδωτική ατµόσφαιρα. 

e. Κουτιά διακλάδωσης 
Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο του σω-
λήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιµοποιούνται. 
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Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 
f. Κουτιά διακλάδωσης αντιεκρηκτικής εγκατάστασης 

Οι συνδέσεις των καλωδίων NSHou (σε αντιεκρηκτική εγκατάσταση) θα γίνονται µέσα σε κουτιά διακλάδω-
σης αντιεκρηκτικού τύπου, κατηγορίας (Ex)e (αυξηµένης ασφάλειας - INCREASED SAFETY), κατάλληλα για 
τάση µέχρι 500 V. Τα κουτιά µπορεί να είναι από χυτοσίδηρο ή κράµα αλουµινίου.  

1241.2.2 ∆ιακόπτες-ρευµατοδότες 
a. ∆ιακόπτες - Ρευµατοδότες - Μπουτόν 

Οι διακόπτες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά µε πλήκτρο, και θα είναι ικανότητας διακοπής τουλά-
χιστον 10 Α και βαθµού στεγανότητας όπως απαιτείται από την χρήση του χώρου. ∆ηλαδή στους χώρους 
που ανήκουν κατά τους κανονισµούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα είναι χωνευτοί, λευκοί, τε-
τράγωνοι, και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή µόνιµα υγρών, οι διακόπτες θα είναι στεγα-
νοί, (µε πλήκτρο επίσης). 
Οι ρευµατοδότες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16 Α.  
Στους χώρους γραφείων, κλπ. οι ρευµατοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί, τύπου ΣΟΥΚΟ. 
Σε  χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευµατοδότες θα είναι στεγανοί, τετράγωνοι, 
λευκοί, ΣΟΥΚΟ. 
Τα πιεστικά κουµπιά (µπουτόν) που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι έντασης λειτουργίας 6 Α. 
Τα µπουτόν θα είναι χωνευτά, λευκά, τετράγωνα. 

b. Ρευµατοδότες τριφασικοί 
Οι τριφασικοί ρευµατοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε χυτοσιδερένια θήκη, τετραπολικοί, βιοµηχανικού 
τύπου 25Α/380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση. Οι ρευµατοδότες θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους 
ρευµατολήπτες τους. 

1241.2.3 Συσκευές 
a. Στεγνωτήρες χεριών 

Θα είναι ηλεκτρικοί, κατασκευής γνωστού εργοστασίου, , συνιστάµενοι  από ένα θερµαντικό στοιχείο (ηλε-
κτρική αντίσταση) των 2 KW και ενός φυσητήρα µε παροχή αέρα 2 m3/min κατά µέγιστο. 
Η έναρξη λειτουργίας θα γίνεται µε πίεση ενός κοµβίου ή χειρισµού ενός µοχλού, επανερχόµενου στην αρχι-
κή του θέση αυτόµατα, µετά πάροδο προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος, οπότε επέρχεται κράτηση 
του στεγνωτήρα. Το χρονικό αυτό διάστηµα θα µπορεί να ρυθµίζεται. 

b. Tαχυθερµοσίφωνες 
Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι συνεχούς ροής του υγρού, τριφασικός 3 Χ 380V, ισχύος .... κατ' ελάχιστον µε 
όλα τα όργανα προστασίας του και ρύθµιση της θερµοκρασίας του νερού. 
Ο ταχυθερµοσίφωνας θα είναι επίτοιχος. 

1241.2.4 Φωτιστικά 
a. Φωτιστικά σώµατα φθορισµού - Γενικά 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση και συνεχή λειτουργία σε εσωτερικούς και εξωτε-
ρικούς χώρους κατά περίπτωση και θα παρέχουν τη δυνατότητα ανάρτησης ή τοποθέτησης επί οροφής ή 
τοίχου. 
Θα είναι κατάλληλα για τροφοδοσία 220 V στα 50 Hz και για λαµπτήρες oνοµαστικής ισχύος από 18 W έως 
65 W. 

b. Ηλεκτρικά όργανα - Λαµπτήρες 
i. Στραγγαλιστικά πηνία 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονοµαστική ισχύ του λαµπτήρα. Το στραγγαλι-
στικό πηνίο θα είναι πλήρως ηλεκτρονικό (Full Electronic Control Gear), κατάλληλο για λαµπτήρες 
STANDARD Φ 26 mm χωρίς Starter και πυκνωτή. 
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Το συν φ πρέπει να είναι 0,95. 
Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει µακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερµοκρασία του τυλίγµατος θα διατη-
ρείται σε χαµηλά επίπεδα µε την εξασφάλιση µεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερµότητας και όχι 
µε ελάττωση του ρεύµατος από το τύλιγµα. 
Κατά τα λοιπά θα πληρούνται οι προδιαγραφές  VDΕ 0712. - Τ22 

ii. Λυχνιολαβές 
Ο λαµπτήρας θα συγκρατείται ακίνητος µε λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής, περιστροφικού τύπου 
ασφαλείας µε ειδική διάταξη ελατηρίου και κινητή κεντρική κεφαλή που θα εξέρχεται στη θέση λει-
τουργίας του λαµπτήρα. 
Οι επαφές των λυχνιολαβών θα είναι επαργυρωµένες για να αποφεύγεται η αλλοίωση από ηλεκτρικό 
τόξο κατά την έναυση των λαµπτήρων.  

iii. Λαµπτήρες 
Οι λαµπτήρες φθορισµού θα είναι ονοµαστικής ισχύος ...............διαµέτρου Φ26  υπό στοιχεία λει-
τουργίας 220V ΑC, 50Ηz και απόδοση για χρώµατα 83, 84 ΡΗΙLΙΡS σε LUΜΕΝ. 

c. Σκαφάκι φθορισµού 
Θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα :  
i. Σκαφίδιο που περιλαµβάνει τα όργανα αφής. Το σκαφίδιο θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδό-

φυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο σε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής, χρώµατος 
λευκού. Στο σκαφίδιο θα στερεωθούν όλα τα εξαρτήµατα αφής των λαµπτήρων και θα συνδεθούν 
πλήρως. Το σκαφίδιο θα φέρει κοχλία γείωσης. 

ii. Κάλυµµα 
Το κάλυµµα θα είναι κατασκευασµένο από χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή, χρώµατος λευκού και θα στηρίζεται στο σκαφίδιο µε δύο κοχλίες. 

1241.2.5 Πίνακες  
a. Μεταλλικά µέρη 

'Όλα τα µεταλλικά µέρη των πινάκων θα βαφούν µε δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής  
Όλα τα υλικά και µικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσµατα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει να είναι 
ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισµα). 
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης µεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωµένες. 

b. Γενικές απαιτήσεις 
(1) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι εύκολα 

προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(2) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε µπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής διατοµής και 
επιτρεπόµενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης µε την ονοµαστική ένταση του γενικού δια-
κόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα καλώδια εσωτερικής συνδε-
σµολογίας. 

(3) Οι µπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω µέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" στο 
κάτω µέρος των πινάκων και θα έχουν διατοµή την µισή εκείνης των φάσεων. 

(4) Σε στάθµη βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον ίση µε την αναγραφόµενη σε κάθε πίνακα και πάντως όχι µικρό-
τερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερµοκρασίας των ζυγών και η µηχανική τους αντοχή συνδυαζόµενη και µε ε-
κείνη των µονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισµοί VDΕ. 

(5) Η συναρµολόγηση, η εσωτερική συνδεσµολογία και η δοκιµή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολο-
κληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε εργα-
σία σχετικά µε τις παραπάνω.  

(6) Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών µε τα όργανα του πίνακα θα γίνει µε τη βοήθεια των κα-
τάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
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(7) Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις µπάρες θα γίνει µε ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήµατα. 
(1) Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις µεταξύ των µπάρων διανοµής προς τους διακόπτες ανα-

χώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α µέχρι και 630Α θα γίνουν µε εύ-
καµπτες µονωµένες χάλκινες µπάρες ονοµαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του διακόπτη και τάσης λει-
τουργίας τουλάχιστον 500V. 

(2) Οι εύκαµπτες µονωµένες µπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες λωρίδες 
λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαµπτο σώµα και περιβάλλονται από θερµοπλαστική µόνωση. 

(3) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες 
(τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  

(4) Εξαίρεση και µόνον µπορεί να υπάρξει όταν η ονοµαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 100Α 
και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

- Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω µέρος του πί-
νακα και εύκολα προσιτό και  

- Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή µπάρες που θα συνδεθούν 
σε αυτούς να µην χρειάζονται ακροδέκτες. 

(5) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(6) Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισµένο σύστηµα σήµανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει 
πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώµα. 

(7) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των 
τµηµάτων και των κυκλωµάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

(8) Οι κλέµµες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας του α-
γωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

(9) Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανο-
ξείδωτο χάλυβα. 

(10) Η κατασκευή και διαµόρφωση των πινάκων θα είναι σύµφωνη προς τους εξής Κανονισµούς και Προδιαγρα-
φές:  

- Ελληνικούς Κανονισµούς 

- VDΕ 0100, 0110, 0660 

- ΙΕΕ. Κανονισµοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισµό κτιρίων (14η έκδοση) 

- ΙΕC 439. Προκατασκευασµένοι πίνακες Χ.Τ. 
(11) Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιµοι και επιθεωρήσιµοι από µπροστά. 

- Όλοι οι διακόπτες µε χειριστήρια θα είναι αιωρούµενου τύπου δηλ. χωριστά το σώµα του διακόπτη µε 
τον µοχλό χειρισµού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουµε την πόρτα του πίνακα ή αφαιρού-
µε το κάλυµµα ενός κιβωτίου του πίνακα να µην χρειάζεται καµία επέµβαση στον διακόπτη. 

- Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραµένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυµµα του κι-
βωτίου του πίνακα. 

- Οι µικροαυτόµατοι θα είναι επισκέψιµοι µέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό 
προστασίας µε τον υπόλοιπο πίνακα. 

(12) Οι πόρτες και οι µετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι µεταλλικές της αυτής κατασκευής µε το υπόλοιπο 
σώµα του πίνακα και θα φέρουν : 

- Κλείστρο ειδικό για πίνακες (µεταλλικό) το οποίο θα είναι όµοιο για όλους τους πίνακες του έργου (PAS 
PARTOUT). 

- Ειδικούς µεντεσέδες (µεταλλικούς) για πίνακες. 

- Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση των 
σχεδίων του πίνακα. 

- Ακροδέκτη γείωσης. 
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(13) Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της µελέτης για µελλοντική επέ-
κταση. 

(14) Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται µε µεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης διαµέτρου. 
(15) Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, σχέδια κλπ. τα 

οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης  

- Μια πλήρη σειρά διαγραµµάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα. 

- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθµισης και συντήρησης. 
c. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών µη στεγανοί  
(1) Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εµπρόσθιας όψης, τύπου ερµαρίου, µετά ε-

µπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 
(2) Η διάταξη και συναρµολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται µε προετοιµασµένα στοιχεία ζυγών 

κλπ. 
(3) Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου ............ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρµολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

- Μεταλλικό εµπρόσθιο κάλυµµα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) µετωπική  

- Μεταλλικό κλειστό ερµάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 
(4) Το ερµάριο και η µεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαµαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ'ελάχιστο 1.5 

mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 
(5) Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της αρεσκείας της 

επίβλεψης. 
(6) Στο εσωτερικό τµήµα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόµενη από διαφανές πλαστικό, επί της οποί-

ας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώµατα. 
d. Μεταλλικοί πίνακες φωτισµού - Ρευµατοδοτών  Στεγανοί 
(1) Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου µε τους µεταλλικούς πίνακες µε τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι προστασίας 

ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 
(2) Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται µε στεγανοποίηση του ερµαρίου και της πόρτας αυτού. Οι στεγανοί 

µεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
e. Mεταλλικοί πίνακες τύπου πεδίου  
(1) Γενικά 

Τα παρακάτω αφορούν τα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και τους Πίνακες Κίνησης όλων των 
µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν στο κτίριο. 

(2) Εξοπλισµός 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µέχρι 100Α µέσω ασφαλειοδιακοπτών φορτίου ενδεικτικού τύπου π.χ. .... 
και όχι ασφαλειοαποζευκτών απλών 

- Αναχωρήσεις προς φορτία µεταξύ 100-1200Α µέσω αυτοµάτων διακοπτών µε ρυθµιζόµενα µαγνητικά-
θερµικά 

- Αναχωρήσεις προς φορτία από 1200Α και άνω µέσω αυτοµάτων διακοπτών αέρος, συρόµενου τύπου 

- Προστασίες αυτοµάτων διακοπτών: ηλεκτρονικού τύπου δευτερογενούς προστασίας 
(3) Προβλεπόµενη διαµερισµατοποίηση 

- Χωριστό διαµέρισµα κυρίων οριζοντίων ζυγών 

- Χωριστό διαµέρισµα αναχώρηση καλωδίων 

- Χωριστό διαµέρισµα εκάστου διακοπτικού στοιχείου πλήρως αποµονωµένου από τα υπόλοιπα διαµε-
ρίσµατα, είτε αυτό είναι συρόµενου τύπου είτε όχι 
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- Όλες οι κλέµµες ή µπάρες διακοπτών ισχύος ευρίσκονται στο διαµέρισµα των καλωδίων αναχώρησης 

- Όλες οι κλέµµες του αυτοµατισµού εγκαθίστανται χωριστά από τις κλέµµες ισχύος 

- Οι αυτόµατοι διακόπτες συρόµενου τύπου θα µπορούν να τίθενται σε θέση test (semi draw out) µε την 
πόρτα του πεδίου τους κλειστή 

(4) Συνδέσεις 

- Όλες οι συνδέσεις από κύριους ζυγούς σε διακοπτικά στοιχεία τροφοδοσίας, γίνονται µέσω µπάρων 
κατάλληλης διατοµής 

- Τα διακοπτικά στοιχεία µέχρι 160 Α συνδέονται εµµέσως προς τους κύριους ζυγούς µέσω επικεφαλής 
αυτοµάτου διακόπτη ( ή µαχαιρωτών ασφαλειών) που έχει αντοχή βραχυκυκλώµατος ίση µε αυτή των 
ζυγών 

- Οι συνδέσεις από τους αυτόµατους διακόπτες τροφοδοσίας προς τα φορτία γίνονται µέσω κατάλληλων 
κλεµµών και αν οι διακόπτες είναι άνω των 200Α γίνονται µέσω µπάρων που προεξέχουν προστατευ-
µένες από πεδίο καλωδίων. 

(5) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

- Αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο 

- Αντοχή σε θερµική και δυναµική καταπόνηση (οι δοκιµές αυτές θα γίνουν στο Κ∆ΕΠ και στην περί-
πτωση που η κατασκευή είναι τυποποιηµένη και ο κατασκευαστής διαθέτει τα πιστοποιητικά τύπου) 

- Χρήση πλαστικών µερών χωρίς αλογόνα, επιβραδυντικά φλόγας µε χαρακτηριστικά απόσβεσης κατά  
ΙΕC 60707 

- Τάση µόνωσης 1000 V 3φ AC, 1500 V DC 

- Τάση λειτουργίας 690 V 3φ Acmax, 750 V DC max 

- Βαθµός προστασίας ΙΡ54 ή ΙΡ32 για είσοδο µε εγκιβωτισµένους ροηφόρους αγωγούς 

- Οι πόρτες θα κατασκευασθούν από λαµαρίνα γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5 mm µε επιµετάλλωση Alu-
Zinc και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας περ. 80µm 

- Οι πλαϊνές & πίσω καλύψεις και τα εσωτερικά διαχωριστικά θα είναι γαλβανιζέ τουλάχιστον 1.5mm 

- Τα πλαίσια θα είναι χαλύβδινα, περφορέ, βιδωτά µε επιµετάλλωση Alu-Zinc 

- Όλα τα µεταλλικά µέρη θα έχουν υποστεί  επιµετάλλωση κατά της οξείδωσης 

- Θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C 

- Η κατασκευή και διαµόρφωση των πεδίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς: IEC 60439-1,  CE 
439-1, EN 60439-1, DIN VDE 0660  µέρος 500 

f. Στεγανοί πίνακες διανοµής σε πλαστικά κιβώτια 
Αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνους που είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση επί τοίχου και σ' εκεί-
νους που είναι κατάλληλοι για  ελεύθερη έδραση επί του εδάφους. 

(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 
τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 

(2) Κάθε κιβώτιο της πλαστικής διανοµής αποτελείται από 3 µέρη: την βάση, το κάλυµµα και την µεταλλική 
πλάκα στήριξης των διαφόρων συσκευών και εξαρτηµάτων. 

(3) Τα καλύµµατα των κιβωτίων θα είναι διαφανή και θα στερεώνονται στις βάσεις µε πλαστικές βίδες ταχείας 
σύνδεσης. Τα καλύµµατα των κιβωτίων που περιέχουν µικροαυτόµατους πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
κατάλληλες θυρίδες για τον χειρισµό τους, που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθµό προστασίας µε τον υπόλοι-
πο πίνακα. 

(4) Κάθε χειρισµός διακοπτών ή µπουτόν θα γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεση του καλύµµατος 
του κιβωτίου. 

(5) Οι χειρολαβές των διακοπτών, τα µπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι διαιρούµενου τύπου. Έτσι η 
αφαίρεση του καλύµµατος του πλαστικού κιβωτίου δεν απαιτεί καµία επέµβαση στα παραπάνω. 

(6) Οι πλαστικές διανοµές δεν πρέπει να έχουν γενικό διακόπτη πάνω από 1000 Α. 
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(7) Τα πλαστικά κιβώτια θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες ή και καλύτερα από αυτά: 

Μηχανική αντοχή σε κρούση > 130 cm kg για τη βάση 
> 400 cm kg για το κάλυµµα 

Απορροφητικότητα νερού (DΙΝ 53472) < 150 mg για τη βάση 
< 400 mg για το κάλυµµα 

∆ιηλεκτρική αντοχή 10 ΚV/mm για τη βάση 
40 ΚV/mm για το κάλυµµα 

Αντίσταση επιφάνειας (DΙΝ 52482) 1 Χ 109 Ω για τη βάση 
0.8 + 1.2-1015 Ω για το κάλυµµα 

Αντοχή σε θερµοκρασίες από -40° έως 120° C 
µέγιστη γραµµική µετά - σε υγρασία 92% < 1% για τη βάση 

µηδέν για το κάλυµµα 
Να µην καίγονται σε φλόγα. Η φλόγα σβήνει µόνη της (self extinguished) 

(8) Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των στεγανών πλαστικών πινάκων θα είναι: 

- Ονοµαστική τάση : 500V, 50 Ηz 

- Κλάση µόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0110 οµάς C 

- Αντοχή σε βραχυκύκλωµα : τουλάχιστον εκείνη που αναφέρεται στα σχέδια 

- Συνθήκες λειτουργίας:σε εσωτερικούς χώρους µε µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος 40° C 

- Βαθµός προστασίας ΙΡS 55 κατά DΙΝ 40050/ΙΕC 144 
g. Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για τοποθέτηση επί τοίχου 
(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 

τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 
(2) Στους πίνακες αυτούς είναι δυνατή η τοποθέτηση των µπάρων και στο µέσον του πίνακα οριζοντίως, ενώ τα 

καλώδια άφιξης και των αναχωρήσεων είναι δυνατόν να φύγουν είτε από κάτω είτε από πάνω. 
(3) Οι πίνακες που αποτελούνται το πολύ από 4 κιβώτια (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις της όψης του πίνακα 

περίπου 500 Χ 1000) µπορούν να στηριχθούν απευθείας στον τοίχο, ενώ οι µεγαλύτερες πλαστικές διανο-
µές θα ενισχύονται στο πίσω µέρος µε κατάλληλα χαλυβδοελάσµατα, ώστε να γίνουν πιο στιβαρές και θα 
στηρίζονται πάνω σε σιδηροκατασκευή (ικρίωµα) γαλβανισµένη εν θερµώ. 

h. Πίνακες διανοµής από πλαστικά κιβώτια για ελεύθερη έδραση επί του εδάφους 
(1) Θα αποτελούνται από πλαστικά κιβώτια τυποποιηµένων διαστάσεων που θα περιλαµβάνουν εντός αυτών 

τους ζυγούς, τους διακόπτες, µπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, ηλεκτρονόµους, όργανα ενδείξεων κλπ. 
(2) Το ενιαίο συγκρότηµα των πλαστικών κιβωτίων θα στηρίζονται πάνω σε ενιαία βάση, θα περιλαµβάνει τις 

κλέµµες, την µπάρα ουδέτερου και την µπάρα της "γης" και θα έχει βαθµό προστασίας επίσης ΙΡ55 όπως ο 
υπόλοιπος πίνακας. 

(3) Η µεταλλική βάση θα αποτελείται από τυποποιηµένες διατοµές µορφοσίδηρου Ι ή L γαλβανισµένες εν θερ-
µώ. 

i. Πίνακες αυτοµατισµού 
(1) Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα αυτοµατισµού να είναι εύκολα 

προσιτά µετά την αφαίρεση των καλυµµάτων και τοποθετηµένα σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ τους, ώστε 
να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, χωρίς να µεταβάλλεται η κατά-
σταση των γειτονικών οργάνων. 

(2) Η εσωτερική διανοµή θα γίνεται µε εύκαµπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό µε θερµοπλαστική µό-
νωση, που θα τοποθετούνται µέσα σε ειδικά πλαστικά κανάλια κατάλληλα για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
45oC. 
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(3) Η συναρµολόγηση και η εσωτερική συρµάτωση των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο κατασκευής των. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετι-
κή µε τα παραπάνω. 

(4) Οι συνδέσεις των διαφόρων αγωγών µε τα όργανα αυτοµατισµού θα γίνει µε τη βοήθεια κατάλληλων ακρο-
δεκτών κατά προτίµηση τύπου βύσµατος απαγορευοµένης οποιασδήποτε απευθείας σύνδεσης εκτός αν 
αποδεδειγµένα οι ακροδέκτες των οργάνων έχουν κατάλληλη διαµόρφωση που να επιτρέπουν την απευθεί-
ας σύνδεση.  Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν σήµανση (σύµφωνα µε το σχέδιο αυτοµατισµού). 

(5) Η σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων γραµµών θα γίνει σε κατάλληλες αριθµηµένες κλέµµες τύ-
που σιδηροτροχιάς (ράγας) µε εσωτερική γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

(6) Η εγκατάσταση των κλεµµών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος βαθµός 
προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα µέρη του πίνακα. 

(7) Η εσωτερική διανοµή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισµένο σύστηµα σήµανσης των φάσε-
ων ή της πολικότητας. Επίσης τα δύο άκρα των αγωγών της εσωτερικής συρµάτωσης θα πρέπει να φέρουν 
χαρακτηριστικούς αριθµούς εντός ειδικών δακτυλίων απαγορευµένης της χρήσης αυτοκόλλητων ταινιών. 

(8) Στην µπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες µόνιµες πινακίδες µε την αναγραφή των κυ-
κλωµάτων και των τµηµάτων κάθε πίνακα. 

(9) Όλα τα υλικά στήριξης θα είναι επινικελωµένα ή επιφωσφατωµένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
(10) Οι πλάκες έδρασης των ρελέ θα πρέπει να φέρουν αντιδονητική προστασία. 
j. Υλικά πινάκων 
(1) Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, κοχλιωτής 
βάσης και πώµατος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 
Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

(2) Μικροαυτόµατοι 
Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισµών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 
Οι µικροαυτόµατοι είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόµατα να διακόπτουν µέ-
σες υπερφορτίσεις σχετικά µεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώµατα.  
Οι µικροαυτόµατοι που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής µεγαλύτερη ή ίση από τη 
στάθµη βραχυκυκλώµατος στον πίνακα που χρησιµοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα είναι τύπου "Πε-
ριορισµού έντασης"  και όχι "µηδενικού σηµείου". 

(3) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων και ασφαλειών  
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους µικροαυτόµατους θα πρέπει µεταξύ των δύο 
αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του συ-
στήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος τότε αυτό το αναλαµβάνει το προη-
γούµενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο για 
πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(4) Επιλογική λειτουργία µεταξύ µικροαυτόµατων 

- Στην περίπτωση που προταχθούν µικροαυτόµατοι θα πρέπει µεταξύ των δύο αυτών στοιχείων να υ-
πάρχει επιλογική λειτουργία µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

- Σε περίπτωση σφάλµατος π.χ. βραχυκύκλωµα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το µικρότερο µέρος του συ-
στήµατος. 

- Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωµα ο µικροαυτόµατος του µικρότερου στοιχείου τότε αυτό 
το αναλαµβάνει ο µικροαυτόµατος του µεγαλύτερου στοιχείου και µάλιστα µε τον ελαχιστότατο κίνδυνο 
για πρόκληση βλάβης στο σύστηµα. 

(5) Αµπερόµετρα – Βολτόµετρα 
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- Τύπος: στρεφόµενου σιδήρου για εναλλασσόµενο ρεύµα 15-60 ΗΖ µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 
96 x  96. 

- Κλάση: 1,5. 

- Έδραση: µέσω ηµιαξόνων. 

- Ιδιοκατανάλωση: αµπερόµετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόµετρα 1 έως 5 VΑ. 

- Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονοµαστικού ρεύµατος ή τάσης, αµπερόµετρα: 50πλή  επί 15, 4πλή 
επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόµετρα:   2πλή επί  1  min. 

- Περιοχή µέτρησης: ανάλογα µε τη χρήση. 

- Τα βολτόµετρα θα συνοδεύονται από µεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

- Τα αµπερόµετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή µέσω µετασχηµατιστή /5Α για περιοχή 
µετρήσεων πάνω από 60Α. 

(6) Συχνόµετρα 

- Τα συχνόµετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V µε ορθογωνική πλάκα διαστάσεων 96 
x 96. 

- Θα έχουν σύστηµα µέτρησης από δονούµενα 13-17 ελάσµατα µε διαφορετική ιδιοσυχνότητα το καθέ-
να. Τα ελάσµατα θα είναι στερεωµένα σε µια κτένα και διεγείρονται µηχανικά µέσω ηλεκτροµαγνήτη και 
πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα της συνδεδεµένης τάσης. 

- Ονοµαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

- Ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονοµαστικής 

- Ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

- Επιτρεπτή διακύµανση τάσης +20% 

- Εναλλακτικά δύνανται να χρησιµοποιηθούν και όργανα µε δείκτη. 
(7) Όργανα µέτρησης συντελεστού ισχύος (συνφ) 

- Θα είναι όργανα µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό ανοµοιόµορφο όµοιου 
φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

- Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων .......... 

- έδραση : µέσω ηµιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

- τοποθέτηση : κάθετη 

- ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

- πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

- συνδεσµολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και µέσω 1 Μ/Σ  /5Α 

- περιοχή µέτρησης : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 
(8) Βαττόµετρα 

- Θα µετρούν την πραγµατική ισχύ µε ηλεκτροδυναµικό σύστηµα µέτρησης για τριφασικό δίκτυο 4 αγω-
γών (µε ουδέτερο) και ανοµοιόµορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, διαστάσεων 96Χ96. 

- ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10 VΑ  έντασης 1.5 VΑ 

- περιοχή µέτρησης  : 0,6 έως 1,2 φαινόµενης ισχύος 

- σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 

1241.2.6 Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης. 
a. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος 
(1) Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των µετασχηµατι-

στών, γραµµών, κινητήρων κλπ. Περιλαµβάνουν θερµικά και µαγνητικά στοιχεία, από ένα σε κάθε πόλο, 
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ρυθµιζόµενα για την προστασία έναντι υπερθέρµανσης και βραχυκυκλώµατος ηλεκτρονικού τύπου µε ρυθ-
µίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι ενδείξεις θα είναι µε οθόνη υγρών κρυστάλλων. 

(2) Θα είναι σύµφωνοι µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα έχουν τα παρακάτω τε-
χνικά χαρακτηριστικά: 

- τάση µόνωσης 1000 V ~ 

- ονοµαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

- κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110 

- ονοµαστική ένταση την αναγραφόµενη στα σχέδια 

- ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύµα της στάθµης βραχυκυκλώµατος που αντιστοιχεί στον πίνα-
κα που ανήκει και µάλιστα σύµφωνα µε τον κύκλο της δοκιµής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά VDΕ 0660/ΙΕC 
157. 

- διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισµοί σε φόρτιση ΑC1 - µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας : 
40°βαθµοί C 

- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν µε πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή κινητήρα τηλεχειρι-
σµού. 

- Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως διακεκριµένες, και ση-
µειούµενες στην µπροστινή του επιφάνεια. 

(3) Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 
(4) Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλοµανδάλωση του διακόπτη στη θέση "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" µε την πόρ-

τα ή το κάλυµµα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί µε  λουκέτο. 
b. Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος µε ρυθµιζόµενη χρονική καθυστέρηση (Επιλογικοί Αυτόµατοι διακόπτες ισχύος) 
(1) Η χρησιµοποίηση των διακοπτών αυτών έχουν σαν σκοπό την επιτυχία διακεκριµένης επιλογικής λειτουργί-

ας σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος των αυτόµατων διακοπτών, που σε σειρά τροφοδοτούν µια εγκατά-
σταση, δηλ. στην απόζευξη του βραχυκυκλώµατος από τον πλησιέστερο αυτόµατο διακόπτη προς αυτό.  

(2) Όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια µε των αυτόµατων διακοπτών ισχύος που ήδη περιγράφη-
καν. Επιπλέον όµως περιλαµβάνουν διάταξη που καθυστερεί την µετάδοση της εντολής για το άνοιγµα του 
διακόπτη σε βραχυκύκλωµα που ανιχνεύεται από τα µαγνητικά στοιχεία του διακόπτη. 

(3) Η παραπάνω χρονική καθυστέρηση είναι ρυθµιζόµενη, µε ενδεικτική περιοχή ρύθµισης 0 έως 180 ΜS. 
c. Ηλεκτρονόµοι ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS)  
(1) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονοµαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 
(2) Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωµένου δροµέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, ώστε το ονο-

µαστικό τους ρεύµα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατοµµύριο χειρισµούς είναι τουλάχιστον 
ίσο προς το ονοµαστικό ρεύµα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

(3) Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωµικό φορτία  η ονοµαστική τους ένταση όµως 
θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

(4) Τα παραπάνω αναφερόµενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των ηλεκτρονόµων ισχύος. Σε 
ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα καθοριστεί από τις πληροφορίες του κα-
τασκευαστή του µηχανήµατος και της επίβλεψης, οπότε τότε θα εκλεγεί το σωστό µέγεθος του ηλεκτρονό-
µου ισχύος για ένα εκατοµµύριο χειρισµούς. 

(5) Όλοι οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι εφοδιασµένοι µε 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον βοηθητικές επαφές. 
(6) Η τάση έλξης του ηλεκτρονόµου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονοµαστικής τάσης λειτουργίας του πηνί-

ου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 
(7) Η αρίθµηση των ακροδεκτών θα είναι σύµφωνη µε τους Κανονισµούς DΙΝ 46199. 
(8) Οι ηλεκτρονόµοι ισχύος θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τους Κανονισµούς VDΕ 0660/ΙΕC 158. 
(9) Η µηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοµµύρια χειρισµοί. 
(10) Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40° C. 
(11) Στάθµη θορύβου 30 dB. 
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d. Απλοί διακόπτες φορτίου 
(1) Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου ..........., τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και 

απόζευξης κατ' ελάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονοµαστική ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 
220V/380V, αριθµού χειρισµών ελάχιστο κατά VDΕ. 

(2) Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι µαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, µε µοχλό χειρισµού. Εφόσον 
µετά τον µαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόµατος διακόπτης, ο µαχαιρωτός θα είναι εφοδιασµένος µε 
θάλαµο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς έντα-
ση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

(3) Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όµοια προς εκείνα των αυτόµατων διακοπτών 
ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

- Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριµένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

- ∆εν περιλαµβάνει θερµικά και µαγνητικά στοιχεία. 

- ∆εν περιλαµβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

- Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονοµαστικό τους ρεύµα. 

- Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύµα βραχυκύκλω-
σης στο τµήµα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

e. ∆ιακόπτης ασφαλείας 
(1) Κατά την διάρκεια καθαρισµού ή συντήρησης µηχανηµάτων που κινούνται από κινητήρες είναι απαραίτητο 

προτού αρχίσει η εργασία να αποµονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωµα ελέγχου και από την παροχή ρεύ-
µατος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την 
αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

(2) Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια  ασφαλή προστασία όπως παρα-
κάτω. 

(3) Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος Ι, στο κύκλωµα του κινητήρα. 

- Χαρακτηριστικές ιδιότητες αποµόνωσης σύµφωνα µε VDΕ 0660 µέρος 1. 

- Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

- Να µπορεί να κλειδωθεί µόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" µέχρι και µε τρία λουκέτα. 

- Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

- Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

- Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωµένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να µην είναι επισκέψιµο 
παρά µόνο µε καταστροφή του διακόπτη. 

- Το κάλυµµα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να µην µπορεί να αυξηθεί όταν ο διακόπτης είναι 
στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

- Κλάση µόνωσης C σύµφωνα µε VDΕ 0110. 

- Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλοµανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας µε το αυτόµατο ρελέ ισχύος 
της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

f. Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  
(1) Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

γενικοί και µερικοί διακόπτες µέχρι έντασης 60Α. 
(2) Έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι µικροαυτόµατοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι ενός 

µανδάλου επί ραγών στήριξης ή µε την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 
(3) Προς διάκριση των υπάρχει στη µετωπική πλευρά το σύµβουλο του αποζεύκτου. 
(4) Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 
g. ∆ιακόπτες διαρροής 
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(1) Θα είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε VDΕ 0660 και θα xρησιµοποιούνται για προστασία από ρεύµα διαρ-
ροής σύµφωνα µε VDΕ 0100. Το ονοµαστικό ρεύµα διαρροής θα είναι 30µΑ.  

(2) Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώµατος ανάλογη µε την στάθµη του πίνακα που θα χρησιµοποιη-
θούν. 

h. Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 
(1) Θα είναι τριπολικοί και θα δέχονται µαχαιρωτά φυσίγγια µεγεθών 00....3 κατά DIN 43620. 
(2) Θα έχουν χειριστήριο µε ένδειξη ΟΝ-OFF. 
(3) Η διακοπή θα γίνεται µε την βοήθεια ελατηρίων. 
(4) Θα είναι πλήρους ασφαλείας µε αποµόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται στην θέση 

OFF. 
(5) Θα είναι κατασκευασµένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 
i. ∆ιακόπτες προστασίας κινητήρων  
(1) Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερµικά πηνία υπερφόρτισης µε αντιστάθµιση 

θερµοκρασίας και µαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 
(2) Η ρύθµιση των θερµικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτοµερής ώστε να καλύπτει πλήρως τα διάφο-

ρα µεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 
(3) Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 
(4) Η µηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισµοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής (AC3) 

50.000 χειρισµοί. 
(5) Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

1241.2.7 Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού 
a. Μεταγωγικοί διακόπτες  

Αυτοί θα είναι ονοµαστικής τάσης 220V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε πίνακα και 
ειδικά για βοηθητικά κυκλώµατα. Οι διακόπτες θα περιλαµβάνουν το χειριστήριο και τη µετωπική πλάκα 
στην οποία θα είναι χαραγµένα τα γράµµατα των θέσεων. 
Θα είναι ονοµαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούµενο φορτίο. 

b. Βοηθητικοί Ηλεκτρονόµοι  
Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(1) Τάση λειτουργίας 220 V AC 50 Ηz (εκτός αν σηµειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 
(2) Ονοµαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής :  
 ανάλογα µε τη φόρτιση  5 Α         ΑC 11 / 220 V, 50 ΗΖ 
     7,5 Α      DC 22 /  50 V, D.C. 
     5 Α         DC 11 /  24 V, D.C. 
 εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
(3) Αριθµός επαφών : Σύµφωνα µε τα σχέδια συµπεριλαµβανοµένου και ποσοστού εφεδρείας 25% - 30%. 
(4) Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : - 20οC µέχρι 50οC. 
(5) Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισµοί τουλάχιστον 
(6) Τάση διέγερσης : 80% µέχρι 110% της ονοµαστικής. 
(7) Τάση αποδιέγερσης : 40% µέχρι 60% της ονοµαστικής. 
(8) Με διάταξη περιορισµού του ρεύµατος. Για όλους τους ηλεκτρονόµους που λειτουργούν σε συνεχές ρεύµα 

(π.χ. αντίσταση οικονοµίας και επαφή ηρεµίας µε καθυστέρηση ή ισοδύναµη διάταξη). 
(9) Ισχύοντες κανονισµοί : VDΕ 0660 µέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήµανση επαφών). 
(10) Στάθµη θορύβου : 30 dB. 
c. Χρονικοί ηλεκτρονόµοι 
(1) Προβλέπονται χρονικοί Η/Ν ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί για λειτουργία σε ΑC ή DC. Σε λειτουργία 

ΑC είναι δυνατόν να είναι ηλεκτροµηχανικοί µε σύγχρονο κινητήρα οι οποίοι όµως αν έχουν συντελεστή λει-
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τουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) µικρότερο των 100% θα αποµονώνονται από το κύκλωµα χειρισµού µετά την ε-
κτέλεση του κύκλου λειτουργίας τους. Οι ηλεκτρονόµοι που λειτουργούν σε DC θα µπορούν να παραµένουν 
διεγερµένοι για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα. 

(2) Οι χρονικοί ηλεκτρονόµοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης: 

- Για λειτουργία σε ΑC : 500 V 

- Για λειτουργία σε DC : 250 V 

- Ονοµαστική ένταση ζεύξης και διακοπής : τουλάχιστον 20 Α. 

- Ονοµαστική ένταση :  

- τουλάχιστον 2Α/ΑC11/220V 0,3Α/DC11/60V. 

- ∆ιάρκεια ζωής :  

- Με σύγχρονο κινητήρα _ 100.000 χειρισµούς. Ηλεκτρονικοί _ 10 Χ 106 χειρισµούς. 

- Συντελεστής λειτουργίας (DUΤΥ FΑCΤΟR) : µε σύγχρονο κινητήρα : 20%. ηλεκτρονικοί ή ηλεκτρο-
πνευµατικοί : 100%. 

- Ακρίβεια επανάληψης : Με σύγχρονο κινητήρα :±0,5 SΕC. Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :±1%. 

- Χρόνος αποκατάστασης : Με σύγχρονο κινητήρα  100 ΜS.  

- Ηλεκτρονικοί ή ηλεκτροπνευµατικοί :  60 ΜS. 
d. Χρωµατισµοί µπουτόν - Ενδεικτικών λυχνιών 

Τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων στα µπουτόν καθώς και τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών 
θα πρέπει να συµφωνούν προς τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ 0113 και ΙΕC - 204 δηλαδή: 

- ΚΟΚΚΙΝΟ:   κίνδυνος 

- ΚΙΤΡΙΝΟ:   προειδοποίηση 

- ΠΡΑΣΙΝΟ 'Η ΑΣΠΡΟ:  ασφαλής λειτουργία 

- ∆ΙΑΦΑΝΕΣ:   θέση λειτουργίας 

- ΑΣΠΡΟ:    ουδέτερο, γενική πληροφορία 

- ΜΠΛΕ:    ειδική πληροφορία 
e. Μπουτόν τηλεχειρισµού 
(1) Τα διάφορα µπουτόν χειρισµού κατά προτίµηση θα έχουν διάµετρο 22 mm 
(2) Στους πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται τα µπουτόν θα είναι διαιρούµενου 

τύπου δηλ. το µπλοκ των επαφών θα είναι στερεωµένο στην πλάκα συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το 
χειριστήριο στο κάλυµµα του κιβωτίου ώστε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµία ε-
πέµβαση στα µπουτόν. 

(3) Τα χειριστήρια θα περιβάλλονται από ειδικό προστατευτικό κολάρο ή θα είναι ισοδύναµης κατασκευής, ώστε 
να αποκλείεται ο χωρίς πρόθεση τυχαίος χειρισµός τους (π.χ. από την πρόσκρουση αντικειµένου πάνω σε 
αυτά). Εξαιρούνται τα µπουτόν ανάγκης τύπου µανιταριού που µανδαλώνουν στη θέση εντός (Emergency 
Push Button). 

(4) Για τα χρώµατα των πινακίδων των χειριστηρίων των µπουτόν προβλέπονται τα εξής χρώµατα: 
ΚΟΚΚΙΝΟ SΤΟΡ 

SΤΟΡ ανάγκης 
Σταµάτηµα ενός ή περισσότερων κινητήρων ή µο-
νάδων της µηχανής. 
Σταµάτηµα ενός κύκλου λειτουργίας  
Σταµάτηµα της µηχανής σε περίπτωση  ανάγκης 
(πινακίδα περιγραφής λειτουργίας κίτρινη). 
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ΠΡΑΣΙΝΟ Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(Προετοιµασία) 

Θέση σε ετοιµότητα του κυκλώµατος χειρισµού 
Ξεκίνηµα ενός ή περισσότερων  βοηθητικών κινη-
τήρων. 
Ξεκίνηµα διαφόρων επιµέρους µονάδων µιας µη-
χανής. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή 
ΜΑΥΡΟ 

Ξεκίνηµα SΤΑRΤ 
(κύρια λειτ.) 

Ξεκίνηµα ενός κύκλου ή µέρους κύκλου  λειτουργί-
ας ή παραγωγής 
∆ιακοπτόµενη λειτουργία κινητήρα (Inching) 

ΚΙΤΡΙΝΟ Εντολή για επαναφορά στο αρχικό 
σηµείο του κύκλου λειτουργίας ή 
εντολή απάλειψης µιας κατάστασης 
κινδύνου 

 

ΑΣΠΡΟ ή 
ΜΠΛΕ 

Άλλες λειτουργίες εκτός από τις πα-
ραπάνω 

 

(5) Σε κύκλους λειτουργίας µε µπουτόν "SΤΑRΤ" και "SΤΟΡ", το µπουτόν "SΤΟΡ" να τοποθετείται στ' αριστερά 
ή κάτω από το µπουτόν "SΤΑRΤ". 

(6) Τα διάφορα µπουτόν θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ ή ΙΕC. 

- Μηχανική διάρκεια ζωής : 10 εκατοµµύρια χειρισµοί. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20° C έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης : 500 VΑC - Κλάση µόνωσης C/VDΕ  0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : 10Α/ΑC11/220V. 

- ∆ιάρκεια ζωής επαφών : 
Για   50 VΑ τουλάχιστον         10 x 106 χειρισµοί 
Για  100 VΑ τουλάχιστον          8  x 106 χειρισµοί 
Για 250 VΑ τουλάχιστον           3 x 106 χειρισµοί 
Για  750 VΑ τουλάχιστον  1.2 x 106 χειρισµοί 
Για 1500 VΑ τουλάχιστον  0.3 Χ 106 χειρισµοί 

- Ονοµαστικό ρεύµα επαφών : τουλάχιστον 1Α/DC11/60 VDC. 

- Βαθµός προστασίας χειριστηρίου : ΙΡ 54 (ή ΙΡ 65), DΙΝ 40050/ΙΕC 144. 
f. Eνδεικτικές λυχνίες 
(1) Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάµετρο ... mm. 
(2) Οι τοποθετηµένες σε πίνακες µε πλαστικά ή µεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι διαιρού-

µενου τύπου µε το µπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρµολογηµένα στην πλάκα 
συναρµολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τµήµα µε τον διακοσµητικό δακτύλιο, το αντιδαµβωτικό 
κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρµολογηµένα στο κάλυµµα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαί-
ρεση του καλύµµατος να µην χρειάζεται καµιά επέµβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

(3) Τα λαµπάκια και οι υποδοχές τους θα συµφωνούν προς τους κανονισµούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου 
Bayonet.  

(4) Τα λαµπάκια θα είναι νήµατος ισχύος ... W. 
(5) Τα χρώµατα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύµφωνα µε την λειτουργία που δείχνουν ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι κανο-
νική 

Ένδειξη ότι η µηχανή σταµάτησε από σφάλµα (υπερέ-
νταση, υπερτάχυνση κ.λ.π.) 
Εντολή σταµατήµατος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισµένα µεγέθη πλησιάζουν τη µέγιστη ή ελάχιστη 
επιτρεπόµενη τιµή τους (ρεύµα, θερµοκρασία, στάθµη, 
πίεση κ.λ.π.) 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιµη προς 
λειτουργία 

Ετοιµότητα µηχανής 
Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισµός λειτουργεί 
Τα διάφορα µεγέθη έχουν την κανονική τιµή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει ετοιµότητα 
για επαναλειτουργία 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωµα χειρισµού 
υγιές 
Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 
Επιµέρους ή βοηθητικός εξοπλισµός σε λειτουργία 
Λειτουργία µηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

(6) Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισµών VDΕ και ΙΕC. 

- Περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας : -20°  έως +40° C. 

- Ονοµαστική τάση µόνωσης 250 V : Κλάση µόνωσης C/VDΕ 0110. 

- Ονοµαστικό ρεύµα : .....Α 

- Μέση διάρκεια ζωής στην ονοµαστική τάση : Τουλάχιστον ........ ώρες. 

- Βαθµός προστασίας µπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 
g. Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι µονοφασικός 220V 50 Ηz 10 A µε ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από την δια-
κοπή ρεύµατος. Θα είναι δύο προγραµµάτων µε ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθµισης 1/4 ώραs. Ο χρονοδια-
κόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 48 ωρών. 

h. Θερµικά στοιχεία υπερέντασης 
(1) Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τα κυκλώµατα έναντι υπερεντάσεων.  

Τα θερµικά στοιχεία είτε προκαλούν την απόζευξη του κατάλληλου οργάνου διακοπής µέσω της ενεργοποί-
ησης µιας βοηθητικής επαφής (π.χ. ηλεκτρονόµος ισχύος που τροφοδοτεί κινητήρα), είτε απευθείας µηχανι-
κά προκαλούν την απόζευξη του διακόπτη (αυτόµατοι διακόπτες ισχύος). 

- Τα θερµικά στοιχεία προστατεύουν τους κινητήρες από : 

- υπερφόρτωση στη φάση της εκκίνησης 

- υπερφόρτωση στη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας 

- στην περίπτωση που ενώ τροφοδοτείται ο κινητήρας, ο δροµέας δεν περιστρέφεται 

- κατά τη µονοφασική λειτουργία τριφασικού κινητήρα, λόγω διακοπής της τάσης µιας φάσης  
(2) Τα θερµικά στοιχεία θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας µορφής ΙΙΙ σύµφωνα µε VDΕ 0660/Ι. 

- τάση µόνωσης : τουλάχιστον 500V, ΑC 

- κλάση µόνωσης : C/VDΕ 0110 

- περιοχή και κλίµακα ρύθµισης : να περιέχει το ονοµαστικό ρεύµα του κλάδου στον οποίο παρεµβάλλο-
νται τα θερµικά στοιχεία 

- µέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος : 40° C 

- Τα θερµικά στοιχεία που οδηγούν σε απόζευξη του οργάνου διακοπής µέσω βοηθητικής επαφής να εί-
ναι εφοδιασµένα µε: 

- Μοχλό επαναφοράς µε θέσεις ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟ. 

- Στη θέση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ µετά την ενεργοποίηση των θερµικών στοιχείων είναι απαραίτητο για 
να ξαναλειτουργήσουν να γίνει επαναφορά µέσω του µπουτόν επαναφοράς, ενώ στη θέση ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟ η επαναφορά γίνεται αυτόµατα. 

- Μπουτόν επαναφοράς. 
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- Μοχλό δοκιµής. 
(3) Σε περίπτωση φάσης εκκίνησης κινητήρα µε µεγάλη διάρκεια, είναι πιθανόν, προτού ολοκληρωθεί η φάση 

της εκκένωσης να ενεργοποιούνται τα θερµικά στοιχεία και να διακόπτουν την λειτουργία του κινητήρα. 
Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από τη διάταξη εκκίνησης είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ειδική διάταξη 
θερµικών στοιχείων µέσω τριών µετασχηµατιστών έντασης κορεσµένου πυρήνα. 
Ο λόγος µετασχηµατισµού των µετασχηµατιστών έντασης Ι1:Ι2 είναι σταθερός µέχρι 1,2 φορές το ονοµαστι-
κό ρεύµα. Σε αυτή την περιοχή η λειτουργία των θερµικών δεν διαφέρει. 
Μετά το σηµείο 1,2 φορές το ονοµαστικό ρεύµα, το ρεύµα του δευτερεύοντος, λόγω του κορεσµού. 
Η όχι γραµµική αύξηση του ρεύµατος του δευτερεύοντα δίνει µεγαλύτερους χρόνους απόζευξης στην περιο-
χή εντάσεων µεγαλύτερων 1,2 φορές της αντίστοιχης ονοµαστικής και συνεπώς επιτρέπει µεγαλύτερες χρο-
νικές διάρκειες της φάσης εκκίνησης των κινητήρων. 

i. Τηλεδιακόπτες χειρισµού φωτισµού (ωστικοί ηλεκτρονόµοι)  
Για το χειρισµό κυκλωµάτων φωτισµού µε τηλεχειρισµό από δύο-τρία ή και περισσότερα σηµεία, όπου προ-
βλέπεται τέτοια διάταξη, θα χρησιµοποιηθούν τηλεδιακόπτες µε µηχανική µανδάλωση (καστάνια) ονοµαστι-
κής έντασης 16Α µονοπολικοί ή διπολικοί, τάσης χειρισµού 220 V AC, 50 Hz. Η διάρκεια ζωής των επαφών 
τους, ανάλογα µε το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται τουλάχιστον στον αριθµό ζεύξεων και αποζεύξεων που 
καθορίζεται πιο κάτω: 

- Για ωµικό φορτίο ή για λαµπτήρες φθορισµού σε ......... χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες φθορισµού µε παράλληλη αντιστάθµιση σε ........ χειρισµούς. 

- Για λαµπτήρες πυράκτωσης σε ........ χειρισµούς. 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστηµένοι µέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα) ειδικής διατο-
µής, κατά DIN 46277, όπως και οι µικροαυτόµατοι. 

j. Μετασχηµατιστές τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου  
Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης χρησιµοποιούνται για τη τάση αυτοµατισµού σε όλους τους πίνα-
κες όπου έχουµε ηλεκτρονόµους ισχύος ή και βοηθητικούς όταν αυτοί δεν τροφοδοτούνται από το κεντρικό 
σύστηµα τάσης αυτοµατισµού. 
Οι µετασχηµατιστές που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι δύο ξεχωριστών τυλιγµάτων κλειστού τύπου, οι δε 
πυρήνες τους θα είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών ώστε οι απώ-
λειες λειτουργίας να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής ισχύος. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω : 

Κανονισµοί VDE 0550 T3 
Τάση πρωτεύοντος 380 V 50 Hz 
Τάση δευτερεύοντος 220 V ή διαφορετική όπως φαίνεται στα σχέδια 
Ονοµαστική ισχύς αυτή καθορίζεται από την απαιτούµενη ισχύ των πηνίων έλ-

ξης των ηλεκτρονόµων αυξηµένη κατά 50% 
Θερµοκρασία λειτουργίας 80°C 
Στάθµη θορύβου 30 db 
Τάση δοκιµής 2,5 KV 

Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα αντίστοιχα όργανα προστασίας στο πρωτεύον και στο 
δευτερεύον. 

1241.2.8 Ηλεκτροκινητήρες 
a. Γενικά 
(1) Παρακάτω προδιαγράφονται κινητήρες και εκκινητές εκτός από:  

- Κινητήρες και εκκινητές µηχανικού εξοπλισµού, που είναι αυτοτελώς εφοδιασµένος µε κινητήρα (κινη-
τήρες ορισµένου σκοπού, όπως κινητήρες ψυκτών, κλπ). 
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- Οποιοδήποτε µηχανικό εξοπλισµό που οδηγείται από µικρούς κινητήρες ισχύος  

- 1/6 ΗΡ ή µικρότερους  και ο οποίος είναι εξοπλισµός επιλογής του κατασκευαστή των αντίστοιχων µο-
νάδων. 

- Όλος ο υπόλοιπος µηχανικός εξοπλισµός (αντλίες, , ανεµιστήρες, κλπ) πρέπει να έχουν κινητήρες ε-
γκατεστηµένους από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού και θα πρέπει να πληρούν τις παραδοχές στις 
προδιαγραφές που δίδονται. 

(2) Όλοι οι κινητήρες θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, εγγυηµένοι να εκπληρώνουν τις προδιαγραφόµενες απαι-
τήσεις χωρίς να παράγουν θόρυβο, υποκείµενοι ωστόσο στις προδιαγραφές θορύβου για όλο το συγκρότη-
µα του οδηγούµενου από τον κινητήρα εξοπλισµού. 

b. Κανονισµοί 
Όλοι οι κινητήρες και τα παρελκόµενα θα ανταποκρίνονται σε κάθε άποψη µε τις γερµανικές προδιαγραφές 
ή ισοδύναµες. 

c. Συνθήκες λειτουργίας 
Οι κινητήρες θα είναι κατάλληλοι να λειτουργήσουν σε πλήρη ισχύ και συνεχή λειτουργία πάνω από το επί-
πεδο της θάλασσας µέχρι τα .....m  µε ένα διοχετευόµενο ψυκτικό ρεύµα αέρα, που δεν θα ξεπερνά στις δυ-
σµενέστερες συνθήκες τους 45° C DB/50% RH. 
Κινητήρες που βρίσκονται στο λεβητοστάσιο θα είναι κατάλληλοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 50° C. 

d. Απόδοση κινητήρων και συντελεστής λειτουργίας 
Η απόδοση των κινητήρων που θα τοποθετηθούν δεν θα είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από την ιπ-
ποδύναµη που απαιτείται από τον οδηγούµενο εξοπλισµό. 
Τα χαρακτηριστικά τους θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία εργασίας κάτω από την πιο δυσµενή 
συνθήκη φόρτισης που αντιµετωπίζεται µέσα στα όρια τιµών της ονοµαστικής πλακέτας (ισχύς, ρεύµα, κλπ). 
Οι κινητήρες θα επιτρέπουν επί πλέον ένα συντελεστή (ασφαλούς) λειτουργίας του 1,15 δηλ. µία συνθήκη 
συνεχούς κατά 5% υπερφόρτωσης (σε ρεύµατα ρότορα), χωρίς να ξεπερνά την τάξη αύξησης της θερµο-
κρασίας µόνωσης όταν λειτουργεί στην προδιαγεγραµµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

e. Τιµές τάσεων λειτουργίας 
Κινητήρες µονοφασικοί θα λειτουργούν στα 220 V/50 HZ, ενώ για τους τριφασικούς κινητήρες τα αντίστοιχα 
µεγέθη είναι στα 380 V/50 HZ. 
Ο κινητήρας θα είναι ικανός να εξασφαλίζει την δεδοµένη τάξη απόδοσής τους, στην δεδοµένη ταχύτητα, σε 
οποιαδήποτε τάση µέσα στα όρια του 95% έως 105% της προδιαγεγραµµένης τάσης. 

f. Εξυπηρετήσεις και τύποι 
Κινητήρες µέχρι την ισχύ των 0,75 KW θα είναι µονοφασικοί ή τριφασικοί µε εκκινητήρα πυκνωτή εκτός εκεί-
νων για 1/6 ΗΡ και µικρότερους που µπορούν να είναι της επιλογής του κατασκευαστή του εξοπλισµού. Κι-
νητήρες πάνω από 0,75 KW θα είναι τριφασικοί και επαγωγικού τύπου. 
Όλοι οι κινητήρες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (περιλαµβανοµένων και των ψυκτικών πύργων) 
θα είναι τελείως κλειστού τύπου αερόψυκτοι ΙΡ 54. 
Οι κινητήρες θα είναι µίας σταθερής ταχύτητας εκτός αν καθορίζεται ή προδιαγράφεται διαφορετικά. Οι κινη-
τήρες δύο ταχυτήτων θα έχουν ξεχωριστές περιελίξεις. 
Τριφασικοί κινητήρες των 7,5 KW και πάνω θα είναι τύπου Υ-∆. 

g. Προδιαγραφές θερµοκρασιών και τάξης µόνωσης 
Η µόνωση για όλους τους κινητήρες θα είναι για τροπικό κλίµα, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς, οι κινητήρες θα 
έχουν µόνωση F τάξης κατάλληλης για την λειτουργία µέσα στα απαιτούµενα όρια αύξησης της θερµοκρα-
σίας. 

h. Κατασκευή των κινητήρων 
(1) Γενικά 

Οι κινητήρες θα κατασκευάζονται µε χυτοσιδηρό σκελετό και θα εφοδιάζονται µε χυτοσιδηρά κιβώτια καλω-
δίων, µε πρόβλεψη των κατάλληλων ακροδεκτών για την σύνδεση κυκλωµάτων ισχύος και βοηθητικών. 
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Οι περιελίξεις του κινητήρα θα αντέχουν στις καταπονήσεις που προέρχονται από την περίοδο εκκίνησης. 
Οι περιελίξεις θα έχουν επεξεργασία µε το εγκεκριµένο µονωτικό υλικό το κατάλληλο για προστασία εναντί-
ον της υγρασίας και ελαφρών όξινων ή αλκαλικών συνθηκών. 

(2) Τριβείς κινητήρα  
Προβλέπονται τριβείς σφαιριδίων ή κυλινδρικοί µε εσωτερικές και εξωτερικές σφραγίδες άξονα, µε δυνατό-
τητα επαναλίπανσης, εκτός των µόνιµα σφραγισµένων όπου οι κινητήρες είναι µικροί και φυσιολογικά µη 
προσβάσιµοι για συνήθη συντήρηση.  
Όπου οδηγοί ιµάντες ή άλλου τύπου οδηγοί δηµιουργούν εγκάρσια ή αξονική πίεση στον κινητήρα, θα το-
ποθετηθούν τριβείς σχεδιασµένοι να αντιστέκονται στο φορτίο της πίεσης. Οι µικροί ελαφρού φορτίου κινη-
τήρες επιτρέπεται να έχουν τριβείς στήριξης τύπου περιβλήµατος άξονα. 

(3) Προστασία θερµικής υπερφόρτωσης 

- Κινητήρες τάξης µέχρι 20 KW εφοδιάζονται µε ένα thermistor θετικού συντελεστή θερµοκρασίας. 

- Κινητήρες τάξης από 20 έως 75 KW θα έχουν από ένα thermistor ενσωµατωµένο σε κάθε φάση των 
τυλιγµάτων του στάτορα του κινητήρα. 

- Κινητήρες τάξης 76 KW και πάνω θα έχουν δύο thermistors ενσωµατωµένα σε κάθε φάση των τυλιγµά-
των του στάτορα του κινητήρα,  θα είναι διαχωρισµένα από τα κύρια τερµατικά, µέσα στο τερµατικό κι-
βώτιο του κινητήρα. 

- Κινητήρες εξοπλισµένοι µε thermistors θα συνδέονται σε µία µονάδα ελέγχου. 

- Η µονάδα ελέγχου θα συνδέεται εσωτερικά µε τα thermistors και τον εκκινητή για να κόβει τον εκκινητή 
όταν ένα ή όλα τα thermistors έχουν υπερθερµανθεί. 

(4) Ικανότητα έναρξης 

- Κάθε κινητήρας θα είναι ικανός να ξεκινά τόσο συχνά όσο καθορίζεται από το αυτόµατο σύστηµα ελέγ-
χου και όχι λιγότερο από πέντε ξεκινήµατα ανά ώρα για κινητήρες που ελέγχονται από χειριστή. 

- Οι κινητήρες µιας φάσης θα είναι εφοδιασµένοι µε πυκνωτή εκκίνησης. 

- Όλοι οι κινητήρες που είναι µικρότεροι των 7,5 KW θα ξεκινούν απ' ευθείας και το ρεύµα εκκίνησης δεν 
θα ξεπερνά πάνω από 6 έως 7 φορές το ονοµαστικό. 

- Όλοι οι κινητήρες πάνω από 7,5 KW θα έχουν εκκίνηση τύπου αστέρα- τριγώνου εκτός αν προδιαγρά-
φεται διαφορετικά. 

(5) Πλάκα στοιχείων κινητήρα 
Θα τοποθετηθεί µεταλλική πλάκα στοιχείων για κάθε κινητήρα που θα αναγράφει την πλήρη ταυτότητα του 
κατασκευαστή, µεγέθη λειτουργίας, χαρακτηριστικά, κατασκευή, ειδικά χαρακτηριστικά και παρόµοιες πλη-
ροφορίες. 

(6) Ταµπέλα λίπανσης 
Κάθε κινητήρας θα εφοδιάζεται µε µόνιµες οδηγίες λίπανσης από τον κατασκευαστή. 

(7) Τερµατικά κιβώτια και αγωγοί 

- Οι τριφασικοί κινητήρες θα εξοπλίζονται µε χυτοσιδηρά τερµατικά κιβώτια. Τα τερµατικά κιβώτια και οι 
χώροι των τερµατικών συνδέσεων θα είναι επαρκούς µεγέθους, ώστε να διαθέτουν άνετο χώρο για την 
κατασκευή και επίτευξη των συνδέσεων. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα είναι ευλύγιστοι και επαρκούς µήκους ώστε να επεκταθούν σε απόσταση όχι 
µικρότερη των 100 χλστ. πέρα από το "πρόσωπο" του τερµατικού κιβωτίου. 

- Οι τερµατικοί αγωγοί θα εφαρµόζονται µε υποδοχές ακροδεκτών χωρίς συγκολλήσεις κατάλληλες για 
προσαρµογή σε ακροδέκτες εγκατεστηµένους στην εξωτερική καλωδίωση. Προβλέψεις για το µέγεθος 
του τερµατικού κιβωτίου, µήκους αγωγών, µέγεθος ανοιγµάτων για τις καλωδιώσεις και τύπος τερµατι-
κών ακροδεκτών θα γίνουν ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές ή πρακτικές. 

(8) Χρωµατισµός 
Οι κινητήρες θα προσκοµίζονται µε το φινίρισµα του κατασκευαστή. Τα τελικά στρώµατα και το πρώτο εσω-
τερικό χρώµα θα είναι βιοµηχανικής ποιότητας, µε δοκιµασµένα ανθεκτικά συστατικά, µε υψηλές αντοχής 
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στον ήλιο και σε θερµοκρασία µέχρι 200 βαθµούς C, χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες, ξεφλούδισµα και αποχρω-
µατισµό. 

i. Εκκινητές 
(1) Γενικά 

Εκτός από τις περιπτώσεις που τµήµατα µηχανικού εξοπλισµού θα πρέπει να είναι αυτοτελώς εξοπλισµένα 
µε τον δικό τους εκκινητή κινητήρα και πίνακα ελέγχου, οι εκκινητές κινητήρα ή οι πίνακες εκκινητών (MSP) 
ή τα κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC), θα διατίθενται για την έναρξη και προστασία των ηλεκτρικών κινητή-
ρων της µονάδας. 
Όλοι οι εκκινητές (ή ΜSP ή MCC) θα είναι από τον ίδιο κατασκευαστή. 
Όπου ο εκκινητής κινητήρα ή η θέση διακόπτη κυκλώµατος δεν είναι µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητήρα, 
θα προβλεφθεί διακόπτης ασφαλείας για την δυνατότητα αποσύνδεσης µέσα στο οπτικό πεδίο του κινητή-
ρα. 
Τα παρακάτω θα είναι οι γενικές απαιτήσεις για όλους τους µαγνητικούς εκκινητές ή τις ανάλογες µονάδες 
εκκινητών:  

- Οι εκκινητές θα είναι του απαιτούµενου τύπου και θα έχουν προστασία θερµικής υπερφόρτωσης σε 
κάθε φάση και θα έχουν εξωτερική χειροκίνητη επαναφορά (reset). Οι σπείρες λειτουργίας θα είναι κα-
τάλληλες για 240Volt, µίας φάσης, λειτουργίας σε 50 ΗΖ. Οι αυτόµατοι ρυθµιστές (relays) υπερφόρτω-
σης θα έχουν ρύθµιση Motor Starters από το 85 έως το 115% της ονοµαστικής τάξης. 

- Οι εκκινητές κινητήρων δύο ταχυτήτων θα είναι για κινητήρες µε δύο περιελίξεις. Ο ανάδοχος θα επα-
ληθεύσει τον τύπο των κινητήρων µε δύο ταχύτητες που έχουν στην πράξη εγκατασταθεί και θα προ-
µηθεύσει το τύπο του εκκινητή που είναι απαραίτητος για τον έλεγχο του κινητήρα. Αυτόµατοι διακό-
πτες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης θα διατεθούν για τους εκκινητές δύο ταχυτήτων. 

- Κάθε εκκινητής θα πρέπει να εφοδιάζεται µε το λιγότερο µία επί πλέον ΝΟ και NC βοηθητική επαφή, 
επιπρόσθετα στις φυσιολογικά ανοικτές και/ ή φυσιολογικά κλειστές βοηθητικές επαφές, απαραίτητες 
για τις ενδεικτικές λυχνίες για το αυτόµατο σταµάτηµα και για άλλες απαιτήσεις της λειτουργίας στην 
πράξη των συστηµάτων όπως προδιαγράφονται. 

- Οι µονάδες εκκινητών θα πρέπει να εφοδιάζονται µε (HAND-OF-AUTO) διακόπτες επιλογής, πιεστικά 
κουµπιά, ενδεικτικές λυχνίες, αυτόµατους χρονοδιακόπτες και άλλες συσκευές, σύµφωνα µε τις παρα-
κάτω ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

- Πιεστικά κουµπιά και ενδεικτικές λυχνίες 
Οι πιεστικοί διακόπτες (push buttons) θα είναι µονάδες υψηλής ποιότητας, κατασκευής, µε στε-
γανότητα και αντοχή σε λάδι. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για 240 V/50 HZ. Oι εν-
δεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου αυτόµατου ή χειροκίνητου ελέγχου (poush to test), κόκκινες για 
την λειτουργία του κινητήρα και πράσινες όταν είναι σταµατηµένες. 

- Αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) 
Oι αυτόµατοι διακόπτες ελέγχου (control relays) θα είναι καταλλήλου συνεχούς έντασης, µε πη-
νίο 240 V/50 HZ λειτουργίας.  

- ∆ιακόπτες επιλογής 
Οι διακόπτες επιλογής θα είναι του περιστροφικού τύπου µε προστατευµένες µε κάλυµµα επα-
φές και θα έχουν το απαραίτητο αριθµό επαφών για να ανταποκριθούν σωστά στις λειτουργίες 
ρύθµισης που απαιτούνται. Οι διακόπτες θα εφοδιάζονται µε προστατευτικό δίσκο και χερούλι 
τύπου λαβής όπλου. 

- Βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες 
Όπου απαιτούνται θα προβλεφθούν βοηθητικοί αυτόµατοι διακόπτες για συναγερµό και ένδειξη 
λάθους µε πηνία λειτουργίας 240 V/50 HZ και επαφές 10Α. 

- Αυτόνοµοι χρονοδιακόπτες καθυστέρησης (delay relays) 

- Όπου απαιτείται, θα προσαρµόζονται χρονοδιακόπτες από 0,2 έως 180 δευτερολέπτων, µε καθυστέ-
ρηση στην ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση όπως είναι αναγκαίο. Οι αυτόµατοι χρονοδιακόπτες θα 
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ανήκουν στην ίδια κλάση όπως προδιαγράφεται για τους βοηθητικούς αυτόµατους διακόπτες παραπά-
νω. 

- Όλα τα πηνία, πυρήνες, αντιστάσεις, µονώσεις, επαφές, διακόπτες αναστολής - ενεργοποίησης, κλπ. 
των εκκινητών και των αυτόµατων διακοπτών θα είναι του εγκεκριµένου τύπου. Όλα τα µέρη που υπό-
κεινται σε φθορά λόγω σχηµατισµού τόξου, κλπ, θα ανανεώνονται και θα αποκαθίστανται εύκολα. 

- Όλοι οι εκκινητές θα πρέπει να είναι κλεισµένοι στο κατάλληλο περίβληµα, µε στεγανές συνδέσεις εκτός 
αν προδιαγράφεται διαφορετικά. 

(2) Προδιαγραφές 
Όλοι οι εκκινητές και τα παρελκόµενα θα υπόκεινται από κάθε άποψη στις Γερµανικές προδιαγραφές ή σε 
ισοδύναµες. 
Όλοι οι κινητήρες θα πρέπει να εφοδιάζονται µε µία αξιόπιστη διµεταλλική µονάδα (ή µονάδες) θερµικής 
προστασίας και µε εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη επαναφοράς (Motor Starter). 
O χρόνος αναστολής - ενεργοποίησης θα παραµείνει σταθερός µετά από αλλεπάλληλες εκκινήσεις. 
Κινητήρες τριών φάσεων θα εφοδιάζονται µε τρεις µονάδες υπερφόρτωσης, µία για κάθε φάση. 
Όλοι οι κινητήρες µέχρι (συµπεριλαµβανοµένων) και των 75 KW θα διατίθενται µε ρυθµιζόµενο το χρόνο 
καθυστέρησης και µε διάταξη αντιστάθµισης θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

j. Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων 
Τύποι συσκευών ελέγχου κινητήρων ή µηχανισµοί που περιλαµβάνονται σ' αυτό το τµήµα έχουν ως ακο-
λούθως: 

- Μικρής ισχύος χειροελεγχόµενοι εκκινητές 

- Άµεσης εκκίνησης εκκινητές 

- Εκκινητές αστέρα-τριγώνου 

- Πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) 

- Κέντρα ελέγχου κινητήρων (MCC) 
k. Μικρής ισχύος ΗΡ χειροελεγχόµενοι κινητήρες 
(1) Θα τοποθετηθούν οι χειροελεγχόµενοι µιας φάσης, µικρής ισχύος εκκινητές, οπουδήποτε εκτός εκεί όπου 

ορίζεται µανδάλωση ή αυτόµατη λειτουργία τύπου µεγέθους λειτουργίας και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών 
όπως απαιτείται. 

(2) Θα εφοδιασθούν µε αυτόµατο διακόπτη θερµικής υπερφόρτωσης µε δυνατότητα προσαρµογής συν ή πλην 
10% της ονοµαστικής τάξης µεγέθους για προστασία των κινητήρων 220 V ισχύος 1/2 ΗΡ ή και µικρότερων. 

(3) Θα τοποθετηθούν εκκινητές µε µηχανισµό ταχείας ελεύθερης σύνδεσης - αποσύνδεσης για αναστολή - ε-
νεργοποίηση, πράσινες λυχνίες ελέγχου, διακόπτες επιλογής για επί τόπου έλεγχο ή τηλεχειρισµό και µε 
διακόπτη απλό ή µε κλειδαριά. Θα τοποθετηθεί ο εκκινητής σε περίβληµα γενικής χρήσης. 

l. Εκκινητές άµεσης εκκίνησης (direct on line) 
(1) Θα τοποθετηθούν εκκινητές για κινητήρες µιας ή τριών φάσεων των 0,5 KW και µεγαλύτερων µέχρι τα 7,5 

KW και για µικρούς κινητήρες, όπου απαιτείται λειτουργία αυτόµατη ή εσωτερικού µανδαλώµατος. 
(2) Θα τοποθετηθούν όλα τα µέρη του εξοπλισµού όπως καθορίζονται σε άλλη παράγραφο για τους µαγνητι-

κούς εκκινητές. 
(3) Οι εκκινητές θα έχουν µία ηλεκτρική αντοχή όχι µικρότερη από χρήσεις σε λειτουργία πλήρους φορτίου. 
m. Εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου 
(1) Θα τοποθετηθούν οι εκκινητές τύπου αστέρα-τριγώνου για κινητήρες τριών φάσεων 7,5 KW και µεγαλύτε-

ρων, τύπων, µεγεθών, τάξεως και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών όπως απαιτούνται. 
(2) Θα κατασκευασθούν οι εκκινητές µε συρµάτωση εναλλαγής φάσεων κλειστού κυκλώµατος, τύπου αντίστα-

σης συµπεριλαµβανοµένων τριών τριπολικών διακοπτών ρυθµιζόµενου χρονοδιακόπτη και τριών προστα-
τευτικών ηλεκτρονόµων υπερφόρτωσης. 

(3) Θα τοποθετηθούν όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται, όπως καθορίζονται σε άλλες παραγράφους για τους 
µαγνητικούς εκκινητές (Motor Starters). 
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n. Πίνακες εκκινητών 
(1) Σκοπός 

Αυτή η παράγραφος εξετάζει τις απαιτήσεις για πίνακες εκκινητών (MSP). Οι πίνακες αυτοί θα εγκαθίστανται 
σε εσωτερικούς χώρους και θα χρησιµοποιούνται µόνο σε θέσεις όπου ο σταθµός και το µέγεθος των κινη-
τήρων που θα ελέγχονται κάνει την χρήση ενός κέντρου ελέγχου κινητήρων µη πρακτική και αντιοικονοµική.  
Θα εξοπλίζονται και θα εγκαθίστανται όπως απαιτείται και θα είναι του τύπου ασφαλείας επιπέδου µετώπου 
(dead front), εφοδιασµένοι µε αποσυνδέσεις ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης εκκινητή. 

(2) Κατασκευή κιβωτίου 

- Η διάταξη του πίνακα εκκινητών (MSP) θα πρέπει να εγκατασταθεί µέσα σε ένα µεταλλικό κιβώτιο µε 
στεγανοποιηµένες ενώσεις. Το κιβώτιο θα είναι κατάλληλο για στήριξη στον τοίχο. Τα κιβώτια θα είναι 
εφοδιασµένα µε ένα κάλυµµα µε τέσσερα τµήµατα χωρίς ανοιγµένο καπάκι, ώστε να έχουν κρυφές κα-
λά προσαρµοσµένες και εξοπλισµένες συνδέσεις και βίδες. 

- Τα καλύµµατα θα είναι από χαλυβδοελάσµατα ντεκαπέ βαµµένα µε ένα πρώτο στρώµα αντισκωριακού 
και φινίρισµα ψηµένου υαλοχρώµατος. 

(3) ∆ιάθεση κιβωτίων σύνδεσης 
Η κατασκευή των κιβωτίων µπάρων σύνδεσης θα έχει χώρο για διακόπτη κυκλώµατος και µονάδες εκκινη-
τών κινητήρων. Καµία πρόσθετη γραµµική-πλευρική συρµάτωση δεν θα απαιτηθεί για την πρόσθετη απο-
συνδέσεων. 

(4) Μονάδες ελέγχου κινητήρων 

- Οι µονάδες ελέγχου κινητήρων θα είναι συνδυασµός εκκινητών µε αποµονωτή διακόπτη µέσα σε ένα 
συµπαγούς κατασκευής µεταλλικό κιβώτιο γενικής χρήσης. 

- Ένα ανοιγόµενο καπάκι θα υπάρχει για κάθε µονάδα ελέγχου, συνδεδεµένο µε την συσκευή αποσύν-
δεσης, για να εµποδίσει το άνοιγµα του καπακιού όταν η συσκευή είναι (ΟΝ), εκτός από την περίπτω-
ση µέσω ενός εξουδετερωτικού σύρτη-διακόπτη που θα επιτρέπει έλεγχο από το ειδικευµένο προσω-
πικό. 

- Κάθε διακόπτης εφοδιάζεται µε ένα εξωτερικό χερούλι µε πρόβλεψη για "κλείδωµα" στις θέσεις "OFF" 
και "ΟΝ" µε σαφή χαρακτηρισµό της θέσης. 

- Οι διακόπτες αποµόνωσης κυκλώµατος θα έχουν γενικά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις ηλεκτρικές 
προδιαγραφές. 

- Κάθε µονάδα θα έχει µία ονοµαστική πλακέτα προσκολληµένη στο µπροστινό καπάκι, που θα περιέχει 
ένα µόνιµο αρχείο του τύπου της µονάδας, κατάλογο αριθµών και χαρακτηριστικών και µία θήκη κάρ-
τας. 

- Το µπροστινό καπάκι θα είναι κλειδωµένο µε λουκέτο στην κλειστή θέση. 
(5) Εκκινητές κινητήρων 

- Κάθε εκκινητής θα έχει µια προσθήκη ενός τεµαχίου για υπερφόρτωση µε εξωτερικό µηχανισµό επα-
ναφοράς. 

- Ο εξοπλισµός που ελέγχεται από τις µονάδες και τον πίνακα εκκινητών κινητήρα, θα εφοδιάζεται µε 
τύπους και µεγέθη εκκινητών και πρόσθετων βοηθητικών επαφών, όπως απαιτείται για να ανταποκρι-
θεί µε τις απαιτήσεις του συστήµατος ελέγχου, που καλύπτονται σε άλλα τµήµατα των προδιαγραφών 
και καθώς υποδεικνύεται στα σχέδια. 

(6) Μονάδες διακοπτών αποµονώσεως (Breakers) κυκλώµατος 

- Οι µονάδες διακοπτών αποµονώσεως κυκλώµατος θα εφοδιάζονται για προστασία εισερχοµένων και 
εξερχόµενων τροφοδοτικών καλωδίων, όπου δεν χρειάζεται µαγνητικός εκκινητής ή όπου ο εκκινητής 
θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον κινητήρα που ελέγχει. Οι αποµονωτές κυκλώµατος θα είναι σύµ-
φωνοι µε τις προδιαγραφές. 

- Οι αποµονωτές κυρίου κυκλώµατος θα έχουν µονάδες λήψης και εκποµπής σήµατος σύνδεσης απο-
σύνδεσης. 

(7) Καλωδίωση 
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- Οι πίνακες εκκινητών κινητήρα (MSP) θα είναι πλήρως καλωδιωµένοι εσωτερικά από τον κατασκευα-
στή. 

- Τα τερµατικά θα είναι σαφώς χαρακτηρισµένα, οπτικά σύµφωνα µε τα διαγράµµατα του κατασκευαστή. 
Όλη η εσωτερική συρµάτωση θα χαρακτηρίζεται από κωδικά χρώµατα ή σηµατοδότες καλωδίων έτσι 
ώστε το εσωτερικό συνδετήριο κύκλωµα να µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί. 

- Όλη η εξερχόµενη καλωδίωση θα έχει το ίδιο χαρακτηρισµό στο κάθε άκρο. 

- Όλη η καλωδίωση ελέγχου στους πίνακες εκκινητών (MSP) δεν θα είναι µικρότερης διατοµής από 1,5 
MM2. 

(8) Γείωση 
Ένα κιβώτιο σύνδεσης της µπάρας γείωσης θα είναι εγκατεστηµένο σε κάθε κατασκευή κλεισµένη σε µεταλ-
λικό κιβώτιο. Κάθε µονάδα ελέγχου θα είναι αποτελεσµατικά γειωµένη σ' αυτή την µπάρα. 

(9) Ονοµαστικές πινακίδες 
Αυτές προβλέπονται για κάθε συνδεδεµένη συσκευή πάνω στην πόρτα του κιβωτίου. 

o. Σύστηµα Εκκίνησης µε έλεγχο συχνότητας (Inverter) 
(1) Για την ακριβή και συνεχή ρύθµιση της παροχής νερού, οι ηλεκτροκινητήρες όσων αντλιών καθορίζεται στην 

Τεχνική Περιγραφή θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικούς ρυθµιστές στροφών (µετατροπείς συχνότητας) ε-
λεγχόµενους από αισθητήρες αναλογικού σήµατος. 

(2) Τα τεχνικά στοιχεία των µετατροπέων συχνότητας, στατού τύπου, είναι : 

- Τάση εισόδου   3x380 V ± 10% ή 220 V ± 10% 

- Συχνότητα εισόδου  48 έως 63 Hz 

- Τάση εξόδου   0 έως 380 V 3Φ ή 1Φ 

- Συχνότητα εξόδου  5 έως 50 Hz 

- Ισχύς    Όπως απαιτείται για κάθε ηλεκτρ/ήρα 

- Υπερφόρτιση   150% της ονοµαστικής ισχύος 
(3) Οι συνθήκες λειτουργίας είναι σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 0οC-40oC και σχετική υγρασία < 90%. 
(4) Ο µετατροπέας θα έχει βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 95% σε πλήρη ισχύ, θα έχει ρυθµιζόµενο χρόνο επι-

τάχυνσης/επιβράδυνσης και θα καλύπτει τους κανονισµούς για τις ραδιοπαρεµβολές. Θα έχει είσοδο για α-
ναλογικό σήµα και εξόδους αναλογικές και βοηθητικές επαφές. 

(5) Ο όλος έλεγχος του µετατροπέα θα γίνεται από µικροϋπολογιστή. Η συσκευή θα έχει οθόνη όπου θα εµφα-
νίζονται µε κατάλληλους χειρισµούς, οι ρυθµισθείσες παράµετροι λειτουργίας καθώς και οι ενδείξεις σφάλ-
µατος και προστασίας σε υπερφόρτιση, βραχυκύκλωµα, υπέρταση, χαµηλή τάση, χαµηλή/ υψηλή θερµο-
κρασία. 

1241.2.9 ∆ιάφορα εξαρτήµατα 
a. Μετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης  

Οι µετασχηµατιστές υποβιβασµού τάσης του ρεύµατος φωτισµού προς λειτουργία ρευµατοδοτών ....V, θα 
έχουν χωρισµένα τα τυλίγµατα αυτών πρωτεύον και δευτερεύον µε διαχωριστικό φύλλο χαλκού, γειωµένο. 
Οι πυρήνες αυτών πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από άριστης ποιότητας ελάσµατα µετασχηµατιστών, 
ώστε οι απώλειες λειτουργίας τους να µην υπερβαίνουν το 6% της ονοµαστικής τους ισχύος. 
Οι µετασχηµατιστές θα είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό κέλυφος, γειωµένο, καλύπτοντας και τους ακροδέκτες 
σύνδεσής τους και φέροντας κατάλληλα ανοίγµατα για τον αερισµό τους. Θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη 
τοποθέτηση. 
Κάθε µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε ένα διακόπτη τύπου έκκεντρων, διακόπτοντας την τροφο-
δότηση του πρωτεύοντος, µε µια ενδεικτική λυχνία και δύο ασφάλειες στο δευτερεύον, όλα διατεταγµένα µέ-
σα στο κέλυφος του µετασχηµατιστή, το οποίο θα στερεούται απ' ευθείας επί του τοίχου. 
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Εάν είναι δυνατόν οι µετασχηµατιστές θα τοποθετηθούν µέσα στους πίνακες εκ των οποίων τροφοδοτούνται 
σχηµατίζοντας διακεκριµένο πεδίο. Θα είναι γενικά µονοφασικοί, ονοµαστικής ισχύος που αναγράφεται στα 
σχέδια. 

b. Dimmer φθορισµού 
Aποτελείται  από 2 βασικά στοιχεία:  
i. Τον ρυθµιστή της έντασης 

Ο ρυθµιστής θα είναι ηλεκτρονικός,  και κατάλληλος για ρύθµιση φορτίων. H βασική µονάδα θα λει-
τουργεί µε 0-12DC και δύναται να συνδέεται και να ελεγχθεί  υποµονάδες των αυτών δυνατοτήτων 
ρύθµισης. 

ii. Το ποτενσιόµετρο 
Το ποτενσιόµετρο θα είναι µηχανικού τύπου, κατάλληλο για να ρυθµίζει την βασική µονάδα και την 
υποµονάδα. 

c. Ρελέ ελέγχου θερµίστορ (Thermistor)  
To ρελέ ελέγχου αποτελεί τµήµα του συστήµατος θερµικής προστασίας των ηλεκτροκινητήρων. Συνδυάζεται 
µε αντίστοιχους αισθητήρες θερµοκρασίας 120°C, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στα τυλίγµατα του ηλεκτρο-
κινητήρα. 
Το σύστηµα προστασίας πρέπει να παρέχει συνεχή επιτήρηση της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων του κινη-
τήρα για τις παρακάτω συνθήκες:  
i. ∆ιακοπή της µίας φάσης 
ii. Υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 
iii. Παρατεταµένο χρόνο εκκίνηση 
iv. Μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων 
v. Υπέρταση ή υπόταση 
Το σύστηµα της προστασίας θα λειτουργεί µε ονοµαστική τάση 220V, 50 HZ και µηχανική διάρκεια ζωής 20-
106 χειρισµοί και 1Α και 1Κ βοηθητικές επαφές. Το όλο σύστηµα θα καλύπτεται από τους κανονισµού VDE 
0660, 0160, 0435 IEC 337-1, IEC 34-11. 

1241.2.10 Υποσταθµός 
a. Πίνακες µέσης τάσης 15/20 KV 

Γενικές απαιτήσεις 
(1) Ο πίνακας Μ.Τ. θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ∆ΕΗ 20 KV, 50 ΗΖ µε ισχύ βρα-

χυκυκλώµατος 250 MVA στα 20 KV. 
Ο πίνακας Μ.Τ. θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους σχετικούς Γερµανικούς κανονισµούς VDE 0101, VDE 
0670, καθώς και µε τους IEC 298, 129-694 για κυψέλες εσωτερικού χώρου µε µόνιµα συναρµολογηµένο ε-
ξοπλισµό, και θα έχει κύρια µόνωση αέρα. 

(2) Κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. µε όλες τις απαιτού-
µενες ενισχύσεις, και θα είναι κατάλληλη για έδραση επί του εδάφους, πάνω σε βάση από δοκό I των 
100mm. Κανένα στοιχείο υπό τάση 20 KV δεν θα είναι τυχαία προσιτό. Θα έχει επίσκεψη από την µπροστι-
νή πλευρά µε ανεξάρτητη πόρτα. 

(3) Κάθε κυψέλη εκτός από τα στοιχεία διακοπής θα περιλαµβάνει µονωτήρες στήριξης και διέλευσης, ζυγούς 
φάσεων και "γης", όργανα ένδειξης και προστασίας, τα ακροκιβώτια των καλωδίων και τις καταλήξεις τους. 

(4) Εσωτερικά στο µπροστινό και πάνω µέρος της κυψέλης θα διαµορφωθεί µε χαλυβδοελάσµατα ο χώρος των 
βοηθητικών κυκλωµάτων µέτρησης, προστασίας και ελέγχου µε ανεξάρτητη πόρτα. 

(5) Ο χειρισµός των οργάνων ζεύξης και η επιθεώρηση των οργάνων και συσκευών ελέγχου και προστασίας θα 
γίνεται από µπροστά χωρίς άνοιγµα των θυρών. 

(6) Όλα τα προς συντήρηση στοιχεία της κυψέλης θα είναι προσπελάσιµα για επιθεώρηση και συντήρηση τιθέ-
µενα εκτός τάσης µε τους ζυγούς υπό τάση. 

(7) Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εµποδίζουν την είσοδο στην κυψέλη όταν οποιοδήποτε στοιχείο αυτής είναι 
υπό τάση (πλην των ζυγών). 
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(8) Η ηλεκτρική αποµόνωση του χώρου θα επιτυγχάνεται δια µεταλλικών ή εκ βακελίτου προστατευτικών πα-
ρεµβυσµάτων που να εξασφαλίζουν πλήρως την αποµόνωση του χώρου των ζυγών και συγχρόνως την 
αποφυγή χειρισµών που οδηγούν σε κινδύνους για το προσωπικό ή την εγκατάσταση.  

(9) Με τις διατάξεις αυτές θα εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι προσιτά όλα τα παραµένοντα υπό τάση στοιχεία, τα 
δε καθ' οιονδήποτε τρόπο προσιτά και αποµονωθέντα στοιχεία εντός του χώρου επιθεώρησης ή συντήρη-
σης θα γειώνονται µέσω ειδικής µόνιµης διάταξης µετά την αποµόνωση και προ της δυνατότητας προσέγγι-
σης για επιθεώρηση. 

(10) Συσκευές που απαιτούν συντήρηση, επιθεώρηση δεν µπορεί να βρίσκονται στο χώρο των ζυγών. 
(11) Τα συστήµατα διακοπής και γείωσης θα είναι κατάλληλα µηχανικά αλληλασφαλισµένα, ώστε να εµποδίζεται 

οποιοσδήποτε λανθασµένος χειρισµός. 
(12) Όλα τα χειριστήρια ή οι θύρες θα δύνανται να ασφαλιστούν µε κλειδί στις θέσεις "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

ή "ΓΗ". 
(13) Στην µπροστινή επιφάνεια κάθε κυψέλης θα υπάρχει µιµικό διάγραµµα της ηλεκτρικής συνδεσµολογίας. 
(14) Με κατάλληλες διατάξεις θα εξασφαλίζεται η ακίνδυνη για το προσωπικό εκτόνωση των ιονισµένων αερίων 

σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος. Θα υπάρχει στην οροφή κάθε κυψέλης θυρίδα ανακούφισης που θα α-
ποκλείει την προσέγγιση των ζυγών. 

(15) Όλα τα µεταλλικά µέρη των κυψελών εκτός από εκείνα που στην κανονική λειτουργία βρίσκονται υπό τάση, 
θα ενωθούν προς τον αγωγό "γης" µε χάλκινο αγωγό κατάλληλης διατοµής και όχι µικρότερη των 16 mm2. 

(16) Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό Μ.Τ. θα είναι σειράς µόνωσης 20Ν. 
(17) Οι ζυγοί θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό ορθογωνικής διατοµής κατάλληλης ώστε η ανύψωση της θερµο-

κρασίας τους και η δυναµική καταπόνησή τους, σε συνδυασµό µε τους µονωτήρες στήριξης, σε περίπτωση 
βραχυκυκλώµατος ισχύος τουλάχιστον 14 KA, στα 20 KV, να είναι µικρότερες από τα καθοριζόµενα όρια 
από τους κανονισµούς VDE. 

(18) Ο βαθµός προστασίας του πίνακα θα είναι τουλάχιστον ΙΡ40 κατά DIN 40050 και ΙΕC 144. 
(19) Η σύνδεση στο δίκτυο της ∆ΕΗ και η τροφοδότηση των µετασχηµατιστών ισχύος θα γίνει µε µονοπολικά 

καλώδια Ν2YSY που θα συνδεθούν στο κάτω µέρος κάθε κυψέλης σε τρία µονοπολικά ακροκιβώτια. Το κά-
τω µέρος των κυψελών θα κλειστεί µε τεµάχια λαµαρίνας µετά την τοποθέτηση των καλωδίων. 

(20) Όλος ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελεί µια ενιαία κατασκευή και θα είναι προϊόν ευφήµως γνωστού κατασκευα-
στού, θα υποστεί δε σειρά δοκιµών, για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών του, στο Κέντρο Ερευνών και 
Προτύπων ∆ΕΗ. 

(21) Μετά την εγκατάσταση του πίνακα, στο µπροστινό µέρος αυτού, θα τοποθετηθεί µονωτικό δάπεδο πλάτους 
1,00 m και πάχους κατ' ελάχιστο 10 mm. 

(22) Τα πεδία θα φέρουν άγκιστρα για την ανύψωση και µεταφορά. Το µεταλλικό περίβληµα του πίνακα µετά την 
κατασκευή θα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη βαφή αυτού µε ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα RAL 
9002 πάχους τουλάχιστον 50µ. από σκόνη εποξιδικού πολυεστέρα. 

b. Ανταλλακτικά Υποσταθµού µέσης τάσης  
Ο Υποσταθµός θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω ανταλλακτικά και εργαλεία : 

(1) Τσιµπίδα ασφαλειών 20 KV. 
(2) Χειριστήρια για το χειρισµό των διακοπτών και γειωτών. 
(3) Tρία (3) τηκτά 20 KV ονοµαστικής έντασης ίσης µε τα υπάρχοντα στo  χώρο   τροφοδοσίας του Μετασχηµα-

τιστή 20/0,4 KV. 
(4) ∆οκιµαστικό υψηλής τάσης (20 KV). 
(5) Γάντια υψηλής τάσης (20 KV). 
(6) Κατάλληλη ντουλάπα όπου θα φυλάσσονται τα παραπάνω ανταλλακτικά - εργαλεία. 
(7) ∆ιάγραµµα του κυκλώµατος της Μ.Τ. από ανεξίτηλο µελάνι σε κορνίζα που θα προστατεύεται από τζάµι σε 

διαστάσεις 1,00 x  0,50 m.  
c. Πίνακας Μέσης Τάσης 
(1) Γενικά 
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Τα πεδία θα είναι διαµερισµατοποιηµένα πλήρως µε διακριτούς χώρους ώστε όταν συµβεί ηλεκτρικό τόξο ή 
σφάλµα σε ένα διαµέρισµα να µην υπάρχει δυνατότητα καταστροφής διπλανού διαµερίσµατος ούτε ανθρώ-
πινο ατύχηµα. 

(2) Πεδίο εισόδου 
Το πεδίο εισόδου θα περιλαµβάνει τα εξής: 

- Τριπολικές µπάρες χαλκού 630 Α 

- Αποζεύκτη φορτίου 24KV, 630 Α, 50/125 KV, 16 ΚΑ/1sec πληρωµένο µε SF 6 και χειροκίνητο µηχανι-
σµό λειτουργίας. 

- Γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14 ΚΑ µε χειροµοχλό 
χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση µε τον αποζεύκτη.  

- Τρεις χωρητικούς καταµεριστές τάσης µε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.  

- Αλληλοασφάλιση του αποζεύκτη – γειωτή µε την πόρτα του πεδίου. 
(3) Πεδίο Προστασίας Μ/Σ 

Περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

- Σταθερό τµήµα το οποίο θα περιλαµβάνει τους εξής διαχωρισµένους χώρους οι οποίοι δεν θα επικοι-
νωνούν µεταξύ τους: 

i. χώρος µπαρών χαλκού  
ii. χώρος αποζεύκτη 
iii. χώρος συρόµενου φορείου 
iv. χώρος συνδέσεως καλωδίων και µετασχηµατιστών εντάσεως  
v. χώρος χαµηλής τάσεως 

- Συρόµενο φορείο το οποίο περιλαµβάνει τον αυτόµατο διακόπτη ισχύος. 
Ο διαχωρισµός του σταθερού τµήµατος της κυψέλης στους παραπάνω χώρους πρέπει να δίδει την δυ-
νατότητα επέµβασης στο χώρο σύνδεσης των καλωδίων και των µετασχηµατιστών εντάσεως χωρίς 
διακοπή τάσεως. 
Ο αυτόµατος διακόπτης θα είναι ηλεκτροκίνητος µέσω ελατηρίων αποταµιεύσεως ενέργειας για το 
κλείσιµο και άνοιγµα του.  
Στην θέση κανονικής λειτουργίας του αυτόµατου διακόπτη οι κινητές και σταθερές επαφές αντίστοιχα 
επί του φορείου και επί του πίνακα βρίσκονται σε θέση πλήρους σύζευξης (οι κινητές µέσα στις σταθε-
ρές). Αυτή η θέση του φορείου του διακόπτη ονοµάζουµε «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ». 
Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωµάτων του σταθερού τµήµατος µε εκείνα του συρόµενου φορείου 
γίνονται µέσω πολυπολικού εύκαµπτου καλωδίου, µε ειδικά πολυπολικά βύσµατα – πρίζες («αρσενι-
κό» - «θηλυκό»), τοποθετηµένα σε εύκολα προσπελάσιµες θέσεις. Ο διακόπτης για να ανοίξει αυτόµα-
τα, παίρνει εντολή από τον τριπολικό ηλεκτρονόµο προστασίας έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώ-
µατος και από τον ηλεκτρονόµο προστασίας του Μ/Σ.  
Θα προβλεφθούν δύο θέσεις του φορείου: 

- Η «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ», όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

- Η «ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ».  
Στην θέση αυτή οι κινητές επαφές βρίσκονται στην   κατάλληλη απόσταση από τις ακίνητες επαφές του 
πίνακα, ώστε να µην δηµιουργείται κανένας κίνδυνος για το προσωπικό και την εγκατάσταση. Αφού γί-
νει η ζεύξη των βοηθητικών κυκλωµάτων φορείου – σταθερού πίνακα είναι δυνατή η δοκιµαστική λει-
τουργία του διακόπτη στις θέσεις ΑΝΟΙΚΤΟΣ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ. 
Και στις δύο θέσεις ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΘΕΣΗ – ΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ το φορείο αυτοασφαλίζεται έναντι µετακι-
νήσεών του.  
Καθόλη τη διαδροµή εξόδου του φορείου από τον πίνακα, όλα τα µη υπό τάση σε κανονική λειτουργία 
τµήµατα του φορείου θα είναι γειωµένα µέσω κατάλληλης διάταξης. 
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Μετά την έξοδο του φορείου του διακόπτη από τον πίνακα θα είναι αδύνατη η εντός του πίνακα επί-
σκεψη πρωτού όλα τα υπό τάση στοιχεία εντός του χώρου του διακόπτη τεθούν εκτός τάσης και γειω-
θούν µε κατάλληλη διάταξη, εκτός και αν επιτυγχάνεται η πλήρης αποµόνωση του χώρου του διακό-
πτη. 
Να µην δύναται να εισαχθεί να εξαχθεί το φορείο του διακόπτη από την ΚΑΝΟΝΙΚΗ του θέση παρά 
µόνον όταν ο αυτόµατος διακόπτης βρίσκεται στην θέση ΑΝΟΙΚΤΟΣ. Προσπάθεια εξαγωγής του φο-
ρείου όταν ο διακόπτης είναι στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ θα οδηγεί στο άνοιγµα του διακόπτη.  
Να µην µπορεί ο γειωτής να τεθεί στη θέση ΚΛΕΙΣΤΟΣ όταν το φορείο του διακόπτη βρίσκεται εντός 
του πίνακα. 
Να µην µπορεί το φορείο του διακόπτη να εισαχθεί εντός του πίνακα όταν ο γειωτής είναι στην θέση 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ. 
Να προβλεφθούν µέτρα για την πλήρη και ΚΑΝΟΝΙΚΗ σύζευξη των ακίνητων επαφών του πίνακα µετά 
των κινητών επαφών του φορείου του διακόπτη. 
Η εξαγωγή και εισαγωγή του φορείου στον πίνακα να είναι εύκολα δυνατή από ένα µόνο άνδρα. 
Οποιαδήποτε χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα για την λειτουργία του αυτόµατου διακόπτη δεν γίνε-
ται αποδεκτή. 
Η  στάθµη µόνωσης του πίνακα θα αναγράφεται στην µπροστινή επιφάνεια του πίνακα.  
Επίσης θα περιλαµβάνει: 
Ένα γειωτή σειράς µόνωσης 20Ν αντοχής σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος τουλάχιστον 14ΚΑ µε χειροµο-
χλό χειρισµού και κατάλληλο βοηθητικό διακόπτη και µηχανική µανδάλωση µε το φορείο του αυτόµα-
του διακόπτη. 
Τρεις µετασχηµατιστές έντασης από χυτορητίνη διπλού τυλίγµατος για την τροφοδοσία του τριπολικού 
ηλεκτρονόµου προστασίας έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος µε χαρακτηριστικά:  

- σειρά µόνωσης 20Ν 

- κλάση ακρίβειας 1 

- συντελεστής κορεσµού 10 

- σχέση µετασχηµατισµού 50/5 Α/5 Α 

- ονοµαστική φαινόµενη ισχύς κατάλληλη για την τροφοδοσία του τριπολικού ηλεκτρονόµου προ-
στασίας. 

(4) Τµήµα χαµηλής τάσης το οποίο περιλαµβάνει: 

- Ένα τριπολικό ηλεκτρονόµο δευτερογενούς προστασίας (ηλεκτρονικού τύπου) έναντι υπερέντασης και 
βραχυκυκλώµατος και διαρροής προς γη, µε σύστηµα τροφοδοσίας από τους µετασχηµατιστές έντα-
σης. 

- Στοιχεία προστασίας σε υπερένταση 
Η χαρακτηριστική τους ένταση-χρονική καθυστέρηση θα είναι αντίστροφου χρόνου. 
Είναι δυνατή η εκλογή, µε την βοήθεια κατάλληλων λήψεων ρεύµατος στο πηνίο λειτουργίας, διαφορε-
τικών χαρακτηριστικών καµπυλών του ίδιου σχήµατος. 
Η τιµή της χρονικής καθυστέρησης θα είναι ρυθµιζόµενη : 

- ρύθµιση ρεύµατος: (ενδεικτικά) 50-200% του ονοµαστικού ρεύµατος του δευτερεύοντος των µε-
τασχηµατιστών έντασης (1 ή 5 Α). 

- ρύθµιση χρόνου: (ενδεικτικά) - 1,3 sec στο δεκαπλάσιο του ρεύµατος που έχει ρυθµιστεί. 

- Στοιχεία προστασίας σε βραχυκύκλωµα 
Είναι δυνατή η συνεχής ρύθµιση του ρεύµατος σε περιοχή (ενδεικτικά) 400 - 1.600 % του ονοµαστικού 
ρεύµατος του δευτερεύοντος των Μ/Σ έντασης (1 ή 5 Α), ενώ ο χρόνος λειτουργίας θα είναι περίπου 10 
MS σε ρεύµα 5 φορές εκείνου που έχει ρυθµιστεί. 
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Ο ηλεκτρονόµος προστασίας θα διαθέτει βοηθητικές επαφές για την εντολή απαγκίστρωσης (TRIP) του 
αυτόµατου διακόπτη Υ.Τ. και τη σήµανση (ALARM) και σύστηµα χειροκίνητης απαλοιφής (RESET) του 
σφάλµατος. 
Επιπλέον ο ηλεκτρονόµος προστασίας θα περιλαµβάνει: 

- Οθόνη display για µετρήσεις έντασης κάθε φάσεως και ρυθµίσεις 

- ∆ιατάξεις για την αποφυγή βραχυκυκλώµατος κατά την αποσύνδεση στοιχείων υπό τάση 

- Εσωτερικό αυτοέλεγχο για την καλή λειτουργία του 

- Υψηλή αντοχή σε ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή κατά IEC 801.4 

- Τρεις λυχνίες αίγλης ένδειξης τάσης των ζυγών µέσω χωρητικών καταµεριστών 

- Τρία Αµπερόµετρα. 
(5) Πεδίο µετρήσεων 

Το πεδίο µετρήσεων θα περιλαµβάνει : 

- Τους µετασχηµατιστές τάσεως και τον ασφαλειοαποζεύκτη 24KV, 630A, 50HZ,125KV,16KA/1sec 

- Ένα SET τριών ασφαλειών, ονοµαστικής τάσης 24 KV, ονοµαστικής έντασης βάσης ασφαλειών 200 Α, 
ονοµαστικής έντασης τηκτού ανάλογη µε την ισχύ του. 

- Οι ασφάλειες θα είναι σύµφωνες µε την προδιαγραφή IEC 281 PART 1 "CURRENT LIMITING 
FUSES". 

- ∆ύο µονοπολικούς µετασχηµατιστές τάσης εκ χυτοριτήνης για την τροφοδοσία των οργάνων µέτρησης 
σε συνδεσµολογία ανοικτού τριγώνου µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

- Σειρά µονώσεις R 20 N  

- Σχέση µετασχηµατιστού 20 KV / 100 V 

- Κλάση ακριβείας 0,5 

- Ονοµαστική συχνότητα 50 Hz 

- Ονοµαστική ισχύς > 50 V Α 

- Ένα ψηφιακό πολυόργανο µε δυνατότητα µέτρησης φασικών τάσεων, ρευµάτων, ενεργού και αέργου 
ισχύος, συχνότητος, συνηµίτονου και αρµονικών 

- Ένα τριπολικό µικροαυτόµατο 6Α για τα τυλίγµατα µέτρησης των Μ/Σ τάσης µε βοηθητικές επαφές 
(1NO+1NC). 

- Ένα µονοπολικό µικροαυτόµατο 6Α για τα τυλίγµατα ανοιχτού τριγώνου των Μ/Σ τάσης µε βοηθητικές 
επαφές (1ΝΟ+1ΝC). 

d. Καλώδιο Μ.Τ. 20 KV τύπου N2YSY 
Τα καλώδια θα είναι µονοπολικά τύπου N2YSY για ονοµαστική τάση λειτουργίας 20KV, δοκιµασµένο στα 
31,5 KV, κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές IEC 502/83 και VDE 0273/75, για σύνδεση  υψηλής 
τάσης και µετασχηµατιστή. 
Τεχνικά στοιχεία του καλωδίου 

Ονοµαστική τάση 20 KV 
Αγωγός χαλκός 
Μόνωση πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
Θωράκιση ◊  µια στρώση χάλκινων συρµάτων 

◊  χάλκινη ταινία ελικοειδής, περιελιγµένη πάνω από τα χάλκινα σύρµατα 
Περίβληµα πλαστικό PVC 

e. Ακροκιβώτια 
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Tα ακροκιβώτια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι προκατασκευασµένου κώνου ενδεικτικού τύπου JOSLYN 
κατάλληλα για τα καλώδια 20 KV που θα χρησιµοποιηθούν και θα είναι το ίδιο ασφαλή όσο και τα αντίστοιχα 
καλώδια. 
Τα σηµεία σύνδεσης του ακροκιβωτίου θα είναι πολύ καλά σφιγµένα, ώστε να αποφευχθούν χαλαρώσεις 
από δυναµικές καταπονήσεις των σηµείων επαφής. 
Προτού τεθούν σε λειτουργία τα συστήµατα 20 KV τα ακροκιβώτια θα δοκιµασθούν σε τάση µαζί µε τα κα-
λώδια στα οποία θα έχουν τοποθετηθεί. 

f. Μετασχηµατιστής χυτορητίνης  
(1) Γενικά 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις για  την µελέτη, την κατασκευή καθώς και τις δοκιµές 
των µετασχηµατιστών ισχύος που θα εγκατασταθούν. 
Οι µετασχηµατιστές ισχύος θα είναι κατάλληλοι για  εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο µε µόνωση από χυτο-
ρητίνη, αυτοψυχόµενοι.  

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µετασχηµατιστή  πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 
Κανονισµοί κατασκευής DIN 42523 
Κανονισµοί – πρότυπα αντοχής σε  VDE 0532, IEC 79-1 έως 76-5 
Τάση βραχυκύκλωσης IEC 726 
Oνοµαστική ισχύς  Βλέπε τεχνική περιγραφή 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας πρωτεύοντος             20 KV 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας δευτερεύοντος            0.231/0.4 KV 
Μεγίστη τάση λειτουργίας                   24 KV 
Συχνότητα                                           50 Ηz 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης για 3sec  40 KA (Rms) ;  
Ισχύς διακοπής                                    250 ΜVA 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης (1sec)    25KA (Rms) ; 
Tάση βραχυκύκλωσης Uk 6% 
Συνδεσµολογία Dyn 11 
Απώλειες λειτουργίας εν καινό ≤ 3,1 KW 
Απώλειες λειτουργίας υπό φορτίο ≤ 13,7 KW 
Απώλειες χαλκού-σιδήρου κατά IEC76.1 
Βαθµός προστασίας                          ΙΡ 20 
∆ιακύµανση θερµοκρασίας                    -0

0
  έως 35

0
C 

Μέγιστη σχετική υγρασία                  100% 
Τρόπος ψύξης Αυτοψυχόµενος 
Η σχέση µετασχηµατισµού θα µπορεί να µεταβληθεί κατά ±5% τουλάχιστον, σε βήµατα ±2,5 % µε εξωτερικό 
χειρισµό (ΤΑΡ) δηλαδή -5%, -2,5%, 0, +2,5%, +5%. 
Τόσο η µεταβολή της σχέσης µετασχηµατισµού όσο και η αλλαγή τάσης του πρωτεύοντος τυλίγµατος του 
µετασχηµατιστή θα γίνεται µε ειδικούς µεταγωγικούς διακόπτες (ΤΑΡS), µε τον µετασχηµατιστή εκτός τάσης. 

(3) ‘Eλεγχος & προστασία µετασχηµατιστή 
Για την προστασία του µετασχηµατιστή από υπερβολική άνοδο της θερµοκρασίας θα εγκατασταθεί σύστηµα 
επιτήρησης της θερµοκρασίας των τυλιγµάτων, σε κάθε  φάση.  
Το σύστηµα µε την άνοδο της θερµοκρασίας µέχρις ενός ορίου (κάτω όριο) θα δίνει σήµα προειδοποίησης 
για την αύξηση της θερµοκρασίας (ηχητική σήµανση)  στo BMS εάν η θερµοκρασία συνεχίζει να µεγαλώνει 
µέχρι µίας µεγαλύτερης τιµής (άνω όριο) τότε θα δίνεται εντολή για απόζευξη του µετασχηµατιστή. 
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Οι διατάξεις ελέγχου της µονάδας προστασίας και ένδειξης θα είναι εφοδιασµένες µε επαφές αυτοσυγκρά-
τησης. Σε περίπτωση βλάβης στην µέση τάση θα τίθεται αυτόµατα εκτός ο αντίστοιχος Γενικός ∆ιακόπτης 
στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης. 

(4) Τυλίγµατα 
O M/Σ θα είναι δύο τυλιγµάτων. Τα τυλίγµατα Μ.Τ. και τα  τυλίγµατα Χ.Τ. θα είναι κατασκευασµένα από 
χαλκό µε κλάση µόνωσης. Τα χαρακτηριστικά των τυλιγµάτων είναι: 
Τυλίγµατα Μ.Τ. 
Ονοµαστική τάση                            20KV 
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί 1 λεπτό ενδεικνυόµενης τιµής 50KV 
Αντοχή σε πλήρες κρουστικό κύµα τάσης µορφής 1,2/50µs, τιµής κορυφής 125KV 
Τυλίγµατα Χ.Τ. 
Ονοµαστική τάση                                              400 V 
Αντοχή σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας επί  1 λεπτό ενδεικνυόµενης τιµής                   10ΚV 

(5) Εξοπλισµός µετασχηµατιστή 
Ο µετασχηµατιστής θα είναι εφοδιασµένος µε τα παρακάτω: 

- ακροδέκτες καλωδίων Μ.Τ κατάλληλους για τα καλώδια που χρησιµοποιούνται 

- ακροδέκτες καλωδίων Χ.Τ. και ουδετέρου 

- άγκιστρα αναρτήσεως 

- τροχούς κυλίσεως 

- θερµόµετρο 

- ακροδέκτη γειώσεως 

- διακόπτης ρυθµίσεως της σχέσεως µετασχηµατιστή 

- επίσηµο έντυπο - φυλλάδιο κατασκευαστή πιστοποιητικό δοκιµών 

- πινακίδα τεχνικών στοιχείων και διάγραµµα 
(6) Ενδεικτικές πινακίδες 

Ο Μ/Σ. θα είναι εφοδιασµένος µε µία πινακίδα η οποία θα φέρει τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Μ/Σ και θα 
είναι στερεωµένη στην µπροστινή πλευρά του. 
Η πινακίδα θα περιέχει: 

- τύπο του µετασχηµατιστή 

- όνοµα του κατασκευαστή 

- έτος και αριθµό σειράς κατασκευής 

- αριθµό φάσεων 

- ονοµαστική ισχύ 

- ονοµαστική συχνότητα 

- ονοµαστικές τάσεις 

- ονοµαστική ένταση ρεύµατος 

- συµβολισµός της συνδεσµολογίας 

- αριθµός λήψεων 

- τάση βραχυκυκλώσεως 

- κλάση µόνωσης 

- ολικό βάρος προς µεταφορά 
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- τρόπο ψύξης 
(7) ∆οκιµές 

Ο µετασχηµατιστής θα υποβληθεί στις εξής µετρήσεις, δοκιµές και ελέγχους, που θα γίνουν στο εργοστάσιο  
κατασκευής του . 

- µέτρηση της σχέσης µετασχηµατισµού και έλεγχο της συνδεσµολογίας των  τυλιγµάτων 

- µέτρηση της τάσεως βραχυκυκλώσεως 

- µέτρηση των απωλειών φορτίου 

- µέτρηση των απωλειών και του ρεύµατος κατά την εν κενώ λειτουργία. 

- δοκιµή επαγόµενης τάσεως 
Οι µετρήσεις οι δοκιµές και οι έλεγχοι, θα γίνουν σύµφωνα µε την πρότυπη προδιαγραφή IEC 726. 

(8) Σχέδια και οδηγίες 
Ο µετασχηµατιστής θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

- σχέδιο γενικής διάταξης όπου φαίνονται απαραιτήτως οι διαστάσεις, το βάρος και τα εξαρτήµατα µε τα 
οποία είναι εφοδιασµένος ο Μ/Σ. 

- οδηγίες συντήρησης και λειτουργία των Μ/Σ. 

- διαγράµµατα συνδεσµολογίας και λειτουργικά σχέδια της 

- προστασίας έναντι ανύψωσης της θερµοκρασίας. 

- πρωτόκολλα δοκιµών 
g. Γείωση υποσταθµού 

Στη θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν: 
i. Τα µεταλλικά µέρη της ηλεκτρικής εγκατάστασης (πίνακες, σχάρες, µετασχηµατιστές, Bus Ducts 

κλπ.).  
ii. Τα πλέγµατα DARING που τοποθετούνται στα δάπεδα των χώρων υψηλής και χαµηλής τάσης. 
iii. Oι ζυγοί γείωσης των πινάκων Μ.Τ. και των υποπινάκων τους, ο ουδέτερος κόµβος των µετασχηµα-

τιστών και του Η/Ζ. 
Όλες οι συνδέσεις γενικά θα γίνουν µε εξαρτήµατα από χαλκό. Σε περίπτωση σύνδεσης µεταξύ ανοµοιογε-
νών µετάλλων (χαλκού και επιψευδαργυρωµένου χάλυβα) θα παρεµβάλλεται φύλλο µολύβδου ή κατάλληλο 
διµεταλλικό εξάρτηµα. 

h. Αυτόµατη διόρθωση συντελεστού ισχύος 
Στον χώρο κάθε µετασχηµατιστή θα εγκατασταθούν πυκνωτές για την µόνιµη αντιστάθµιση της αέργου ι-
σχύος. Στον χώρο των πεδίων της Χαµηλής Τάσης θα εγκατασταθούν πεδία πυκνωτών για την διόρθωση 
του συντελεστή ισχύος. 
Οι πυκνωτές κάθε βαθµίδας θα είναι συνδεσµολογηµένοι σε τρίγωνο ∆, ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 
600V/50Hz και λοιπών χαρακτηριστικών όπως στο VDΕ 0560. 
Οι πίνακες διόρθωσης του συντελεστή ισxύος θα είναι σύµφωνοι και θα πληρούν τις απαιτήσεις των πινά-
κων Χ.Τ., όπως προδιαγράφονται στην σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
Κάθε πίνακας διόρθωσης του συντελεστή ισχύος θα περιλαµβάνει : 
i. Γενικό διακόπτη ισχύος. 
ii. Για κάθε αναχώρηση προς βαθµίδες πυκνωτών προβλέπεται: 

- Μια βάση τριπολικών µαχαιρωτών ασφαλειών µε φυσίγγια για την προστασία κάθε βαθµίδας 
πυκνωτών.  

- Ένα ρελέ ισχύος (contactor) κατάλληλο για τη ζεύξη και την απόζευξη της βαθµίδας των πυκνω-
τών, µε αντιστάσεις εκφόρτισης. 

iii. Συσκευή αυτόµατου ελέγχου CΟSφ µε τα εξής χαρακτηριστικά : 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 32 από 76 Έκδοση : 0 

 

- βαθµίδες 12 µε διαδοxή εισόδου 1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1:1 

- τάση τροφοδοσίας : 3 x 380V, 50Hz. 

- τροφοδοσία του κυκλώµατος έντασης µέσω µετασχηµατιστή  

- ένταση στο κύκλωµα άφιξης από τον µετασχηµατιστή ισχύος. 

- τάση χειρισµού : 220V, 50Hz. 

- επιλογικός διακόπτης αυτόµατης - χειροκίνητης λειτουργίας. 

- θέσεις ρύθµισης CΟSφ: τουλάχιστον επαγωγ. 0.92-0.95-0.97-  1.0 

- Σε περίπτωση έλλειψης τάσης στις µπάρες ο ρυθµιστής αποσυνδέει από τις µπάρες όλες τις 
βαθµίδες των πυκνωτών ώστε κατά την επάνοδο της τάσης η εγκατάσταση να µην καταπονείται 
από το µεγάλο ρεύµα ζεύξης. Οι βαθµίδες ξανατίθενται ΕΝΤΟΣ από τον ρυθµιστή η µια µετά την 
άλλη ανάλογα µε τη ζήτηση xωρητικής ισχύος. 

- διαστάσεις ρυθµιστή 144x144 xλστ. 

- ενδεικτική λυχνία "ΕΝΤΟΣ" κάθε βαθµίδας 

- λοιπά υλικά όπως βοηθητικές ασφάλειες κλπ. 
Κάθε συστοιχία πυκνωτών θα µπορεί να δεxτεί πρόσθετους πυκνωτές, σύµφωνα µε τη ζήτηση. 

iv. ∆ιάταξη προστασίας πυκνωτών από τις αρµονικές  

1241.2.11 Συγκρότηµα Η/Ζ 
a. Γενικά 

- Το ΗΖ θα είναι πετρελαιοκίνητο, υδρόψυκτο και θα συνοδεύεται µε αυτόµατη διάταξη εκκινήσεως και 
τροφοδοτήσεως των ηλεκτρικών φορτίων ανάγκης. 

- Το ΗΖ θα είναι σε θέση να αποδώσει ηλεκτρική ισχύ, συνεχούς λειτουργίας, στην αναχώρησή του ε-
ναλλακτήρα µε συντελεστή ισχύος συνφ=0,80 κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: 

- Το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα θα είναι τριφασικό πολικής τάσεως 380V (φασική τάση 220V), συχνό-
τητας 50ΗΖ, µε ουδέτερο. 

- Το χρησιµοποιούµενο καύσιµο θα είναι πετρέλαιο «ντίζελ» των ελληνικών  διυλιστηρίων, θερµαντικής 
ικανότητας 10.000 θερµίδων ανά χιλιόγραµµο. 

- Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και του αναρροφούµενου αέρα από τον πετρελαιοκινητήρα θα είναι 
µέχρι και 40οC το καλοκαίρι και -0οC τον χειµώνα. 

- Λειτουργία του ΗΖ εφεδρική (stand by). 

- Υψόµετρο θέσεως εγκαταστάσεως .......m από την επιφάνεια της θάλασσας. 
(1) Το ΗΖ θα έχει την δυνατότητα να υπερφορτισθεί µε ...% επι .... ώρα για κάθε .....ώρες λειτουργίας. 
(2) Κάθε πετρελαιοκινητήρας και εναλλακτήρας θα είναι άριστης ποιότητας, αυτοδιεγειρόµενος, αυτορυθµιζόµε-

νος ηλεκτρονικού τύπου, άνευ ψυκτρών, δακτυλίων και συλλέκτη (BRUSHLESS). 
(3) Aπό τον εναλλακτήρα του ΗΖ, µέσω του πίνακα λειτουργίας και ελέγχου του ΗΖ, θα τροφοδοτείται το τµήµα 

ανάγκης του αντίστοιχου Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσεως (ΓΠ-ΧΤ). Στην περίπτωση που το σύστηµα επι-
τήρησης τάσεως (ηλεκτρονικού τύπου) του ΗΖ διαπιστώσει διακοπή της τάσεως από την ∆ΕΗ ή πτώση τά-
σεως µεγαλύτερη του 10% ή σφάλµα σε µια φάση οπότε το ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως δια-
κόπτει (µε την λειτουργία βοηθητικών κυκλωµάτων) την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ, εκκινεί το ΗΖ και ανα-
λαµβάνει τα  ηλεκτρικά φορτία ανάγκης σε χρόνο 15 δευτερολέπτων. 

(4) Όταν αποκατασταθεί το σφάλµα από την ∆ΕΗ το σύστηµα επιτήρησης τάσεως διαπιστώνει την αποκατά-
σταση πλην όµως την εντολή για µεταγωγή των ηλεκτρικών φορτίων από το ΗΖ στο δίκτυο της ∆ΕΗ την δί-
νει µετά από 10 λεπτά (ρύθµιση χρόνου 1 έως 10 λεπτά). 

(5) Μετά την µεταγωγή των ηλεκτρικών φορτίων στο δίκτυο της ∆ΕΗ, το ΗΖ θα λειτουργεί για 5 λεπτά (δυνατό-
τητα ρύθµισης 1 έως 10 λεπτά) χωρίς φορτίο για να ψυχθούν τα κρίσιµα στοιχεία του και στη συνέχεια δια-
κόπτεται αυτόµατα η λειτουργία του και παραµένει σε ετοιµότητα. 
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(6) Σε περίπτωση που δεν εκκινήσει το ΗΖ αµέσως µετά την διακοπή της τάσεως από την ∆ΕΗ, θα υπάρχει 
σύστηµα δύο ακόµη επαναληπτικών προσπαθειών εκκινήσεως, οπότε εάν τελικά δεν εκκινήσει το ΗΖ, θα 
ειδοποιείται µέσω του συστήµατος επιτήρησης και ελέγχου  το κέντρο ελέγχου. 

b. Συγκρότηση ΗΖ 
 Το ΗΖ θα παραδοθεί πλήρες, έτοιµο για εγκατάσταση και θα φέρει ενσωµατωµένα ή χωριστά τα παρακάτω: 

i. Τον πετρελαιοκινητήρα 
ii. Τον εναλλακτήρα 
iii. Ένα ελαστικό σύνδεσµο και τον συνδεσµοθάλαµο 
iv. Τον πίνακα λειτουργίας και ελέγχου 
v. Τον πίνακα επιτήρησης τάσεως και αυτοµατισµού 
vi. Την διπλή αντικραδασµική βάση 
vii. Τους συσσωρευτές µέσα σε ειδικό ξύλινο κιβώτιο-θήκη 
viii. Ένα εξηρτηµένο σύστηµα φορτίσεως συσσωρευτών τροφοδοτούµενο από τον εναλλακτήρα (ανορ-

θωτικό σύστηµα κλπ) 
ix. Ένα ανορθωτικό σύστηµα φορτίσεως συσσωρευτών τροφοδοτούµενο από την ∆ΕΗ (όταν αδρανεί το 

ΗΖ) 
x. Μια δεξαµενή καυσίµου µε τα απαιτούµενα όργανα 
xi. Έναν αποσιωπητήρα 
xii. Έναν εύκαµπτο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων κατάλληλου µήκους 
xiii. Απαιτούµενο αριθµό καµπυλών απαγωγής καυσαερίων 
xiv. Σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων 
xv. Τα καλώδια ισχύος και τα καλώδια βοηθητικών κυκλωµάτων µεταξύ του ΓΠ-ΧΤ, του πίνακα του ΗΖ 

και των οργάνων του πίνακα-ΗΖ  
xvi. Τα άγκιστρα στερέωσης του ΗΖ 
xvii. Μια πλήρη σειρά εργαλείων συντηρήσεως 
xviii. Ένα βιβλίο οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης κλπ στην ελληνική γλώσσα 
xix. Ηλεκτρολογικά σχέδια του ηλεκτρικού πίνακα 
xx. Ένα βιβλίο οδηγιών του πετρελαιοκινητήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
xxi. Ένα βιβλίο οδηγιών του εναλλακτήρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 
xxii. Πιστοποιητικό δοκιµών του Η/Ζ 

c. Πετρελαιοκινητήρας 
(1) Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ISO 3046.  
(2) Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι τετράχρονος, υδρόψυκτος και θα φέρει τον παρακάτω εξοπλισµό: 
(3) Πλήρες σύστηµα κλειστής κυκλοφορίας νερού που θα περιλαµβάνει: 

- Κυψελωτό ενισχυµένο ψυγείο κατάλληλο για τροπικά κλίµατα 

- Ανεµιστήρα για την ψύξη του ψυγείου το οποίο θα λειτουργεί από τον  πετρελαιοκινητήρα µε την βοή-
θεια ιµάντα 

- Αντλία κυκλοφορίας νερού µε κατάλληλο θερµοστάτη 

- Χιτώνια τα οποία θα µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν 

- Θερµοστατική ειδική βαλβίδα ή ειδικό θερµόµετρο για το σύστηµα προστασίας σε περίπτωση υπερ-
θερµάνσεως του νερού ψύξεως 

(4) Πλήρες σύστηµα βεβιασµένης λιπάνσεως που θα περιλαµβάνει : 

- Γραναζωτή αντλία 

- Ειδικό ψυγείο λαδιού λιπάνσεως για την ψύξη του λαδιού µε την βοήθεια του κυκλοφορούντος νερού 
ψύξεως  
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- Ανακουφιστική βαλβίδα 

- Φίλτρο λαδιού τύπου εύκολα ελεγχόµενου µε στοιχείο που θα µπορεί να αντικατασταθεί 

- Πρεσσοστατική ειδική βαλβίδα ή ειδικό όργανο 

- ∆ύο µανόµετρα ελέγχου πιέσεως λαδιού : Ένα µεταξύ αντλίας και φίλτρου και ένα µετά την τελευταία 
θέση λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο που θα δείχνει την θερµοκρασία του λαδιού λιπάνσεως 
(5) Πλήρες σύστηµα τροφοδοτήσεως καυσίµου που θα περιλαµβάνει : 

- Βοηθητική αντλία προσαγωγής καυσίµου 

- Κύρια αντλία καταθλίψεως καυσίµου µε σύστηµα κυβερνήτη-ρυθµιστή στροφών 

- Εκχυτές (µπεκ) 

- Των βαλβίδων (µαγνητικής κλπ) και του φίλτρου καυσίµου το οποίο θα φέρει εσωτερικό ανταλλάξιµο 
στοιχείο. 

(6) Η ρύθµιση των στροφών επιτυγχάνεται µε τον κυβερνήτη-ρυθµιστή στροφών που φέρει η αντλία καταθλί-
ψεως καυσίµου (και που εκτιµάται ότι είναι πληρέστερος του ρυθµιστή στροφών υδραυλικού κλειστού τύ-
που) της καλύτερης δυνατής ευαισθησίας για την κατηγορία αυτή των κυβερνητών, ο οποίος θα διατηρεί την 
ταχύτητα - στροφές του πετρελαιοκινητήρα σταθερά και εντός των ορίων των BS 5514-1977 και ISO 
30DG/IV CLASS A1 ώστε η συχνότητα στην λειτουργία χωρίς φορτίο του ΗΖ να είναι 51.5ΗΖ και στη λει-
τουργία µε πλήρες φορτίο (100%) 50 ή 49.5ΗΖ. 

(7) Πλήρες ηλεκτρικό σύστηµα εκκινήσεως που θα περιλαµβάνει : 

- Εναλλακτήρα ενισχυµένου τύπου (A.C) 

- Ειδικό σύστηµα µετασχηµατιστή-µετατροπέα συνεχούς ρεύµατος (D.C) για την φόρτιση των συσσω-
ρευτών όταν λειτουργεί το ΗΖ. 

- Σύστηµα ενισχυµένου εκκινητήρα (µίζας) τάσεως 24V 

- Συστοιχία συσσωρευτών, ικανής χωρητικότητας, εγκατεστηµένης µέσα σε ειδικό κιβώτιο-θήκης, µε δυ-
νατότητα 10 αλλεπάλληλων εκκινήσεων του πετρελαιοκινητήρα µετά από διακοπή µερικών δευτερολέ-
πτων 

- Ανορθωτικό σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας για την φόρτιση των συσσωρευτών το οποίο θα τροφοδο-
τείται από την τάση της ∆ΕΗ όταν αδρανεί το ΗΖ 

- Φυγοκεντρικό σύστηµα αποµονώσεως του εκκινητήρα και σύστηµα υπερκινήσεως 
(OVERCRANKING). 

(8) Φίλτρο αέρα ενισχυµένου τύπου ενσωµατωµένο στον πετρελαιοκινητήρα και σε κατάλληλη θέση για επιθε-
ώρηση. 

(9) Πλήρες σύστηµα προστασίας από κινδύνους υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως ή χαµηλής πιέσεως του 
λαδιού λιπάνσεως αποτελούµενο από θερµοστατική ειδική βαλβίδα (για το νερό ψύξεως), πρεσσοστατική 
βαλβίδα και µαγνητική σωληνοειδή βαλβίδα (για το λάδι λιπάνσεως) που θα προκαλούν αυτόµατη διακοπή 
της λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα σε περίπτωση κινδύνου µε ταυτόχρονη ισχυρή ακουστική και οπτική 
σήµανση. 

(10) Πλήρες σύστηµα προθερµάνσεως του πετρελαιοκινητήρα µε ειδικές αντιστάσεις για την προθέρµανση του 
νερού ψύξεως εφοδιασµένο µε αυτόµατο θερµοστατικό διακόπτη µε τον οποίο θα επιτυγχάνεται η προθέρ-
µανση του πετρελαιοκινητήρα σε µια ορισµένη θερµοκρασία για την ετοιµότητα φόρτισης του ΗΖ, σε ξαφνική 
αυτόµατη εκκίνηση. 

(11) Πλήρες σύστηµα προστασίας του πετρελαιοκινητήρα από υπερτάχυνση που θα περιλαµβάνει: 

- Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα άµεσης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ που επενεργεί επι της µαγνητικής 
βαλβίδας - διακοπής της παροχής του καυσίµου της κύριας αντλίας πετρελαίου. 

- ∆εύτερο εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα όπως το παραπάνω. 

- Τρίτο σίγουρο µηχανικό σύστηµα που ενεργοποιείται από το δεύτερο εφεδρικό ηλεκτρονικό σύστηµα 
άµεσης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ το οποίο επενεργεί αφ' ενός µεν επι της µαγνητικής βαλβίδας 
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διακοπής της παροχής του καυσίµου της αντλίας πετρελαίου και αφ' ετέρου επι µιας άλλης µαγνητικής 
βαλβίδας που κλείνει-φράσσει την εισαγωγή του αέρα καύσεως εντός των κυλίνδρων του κινητήρα και 
διακόπτει οπωσδήποτε και µε ασφάλεια την λειτουργία του ΗΖ. 

(12) Ισχυρόν σφόνδυλο ενισχυµένου τύπου του οποίου η ροπή αδρανείας των υπολοίπων περιστρεφόµενων 
µαζών περιορίζουν στο ελάχιστο τον βαθµό ανοµοιοµορφίας της λειτουργίας του ΗΖ ώστε η παραγόµενη 
τάση να είναι απαλλαγµένη ταλαντώσεων. 

(13) Πολλαπλή εξάτµιση για την έξοδο των καυσαερίων του πετρελαιοκινητήρα στην ατµόσφαιρα. 
(14) Πίνακα οργάνων ελέγχου του πετρελαιοκινητήρα που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

- Σειρήνα κινδύνου 

- Ενδεικτική λάµπα ελέγχου φορτίσεως συσσωρευτών 

- Ενδεικτική λάµπα υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως 

- Ενδεικτική λάµπα υποπιέσεως ελαίου λιπάνσεως 
(15) Πάνω στον πετρελαιοκινητήρα του ΗΖ θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα : 

- ∆υο µανόµετρα λαδιού λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο ενδείξεως θερµοκρασίας λαδιού λιπάνσεως 

- Ένα θερµόµετρο νερού ψύξεως 

- Θέση για θερµόµετρο για την ένδειξη της θερµοκρασίας των εξερχόµενων καυσαερίων 

- Στροφόµετρο 

- Ωρόµετρο 

- Κοµβίο χειροκίνητης εκκίνησης 

- ∆ιακόπτη κλειδί συνδέσεως του κοµβίου χειροκίνητης εκκίνησης 
d. Εναλλακτήρας 
(1) Ο εναλλακτήρας θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, τριφασικός αυτοδιεγειρόµενος, µε αυτορύθµιση τελείως αυτό-

µατη, τύπου BRUSHLESS χωρίς ψύκτρες, συλλέκτες ή δακτυλίους. 
(2) Ο άξονας θα περιστρέφεται σε δύο ενισχυµένου τύπου τριβείς, µεγάλης διάρκειας ζωής, θα φέρει τους µα-

γνητικούς πόλους του εναλλακτήρα στο επαγωγικό τύµπανο και θα έχει ισχυρά ανέµη. 
(3) Η γενική δοµή του εναλλακτήρα θα είναι απλή και σύµφωνα µε τους Αγγλικούς κανονισµούς BS ή τους Γερ-

µανικούς VDE. 
(4) Η προστασία θα είναι Ρ22 δηλαδή κλειστού τύπου, προστατευµένος σε περίπτωση σταγόνων νερού έως 

60οC κατακόρυφα, µε προφυλαγµένα ανοίγµατα στα άκρα του για τον αυτοαερισµό του και κιβώτιο ακροδε-
κτών τελείως κλειστό Ρ33. 

(5) Η ραδιοφωνική και τηλεοπτική προστασία θα είναι σύµφωνα µε το BS 800 (θα είναι εφοδιασµένος µε αντι-
παρασιτική προστασία). 

(6) Ο εναλλακτήρας θα έχει δύο ανεξάρτητα ισοδύναµα αυτόµατα ηλεκτρονικά συστήµατα ρυθµίσεως και στα-
θεροποιήσεως της τάσεως που σε περίπτωση σφάλµατος του ενός µέσω επιλογικού διακόπτη να τίθεται ε-
κτός κυκλώµατος και την σταθεροποίηση να την αναλαµβάνει το άλλο σύστηµα. 

(7) Η τάση στα άκρα του εναλλακτήρα θα είναι 220/380V µε δυνατότητα προρρύθµισης στις τιµές 231/400V 
συχνότητας 50ΗΖ στις 1500 RPM και συνδεσµολογία "αστέρα" µε εξερχόµενο ουδέτερο. 

(8) Τα όργανα µετρήσεως του εναλλακτήρα είναι τα παρακάτω: 

- Ένα βολτόµετρο µε τον µεταγωγέα βολτοµέτρου 7 θέσεων 

- Τρία αµπερόµετρα 

- Τρεις µετασχηµατιστές εντάσεως 

- Ένα συχνόµετρο 

- Ένα όργανο µετρήσεως του συντελεστή ισχύος (συνφ) 

- Ένα όργανο ενδείξεως της αποδιδοµένης πραγµατικής ισχύος (KW) 
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e. Ζεύξη-Αντικραδασµική βάση 
(1) Ο πετρελαιοκινητήρας και ο εναλλακτήρας συνδέονται µεταξύ τους σταθερά µε την µεσολάβηση ισχυρού 

συνδεσµοθαλάµου ο οποίος θα στερεωθεί µε κατάλληλες βίδες και περικόχλια ώστε να σταθεροποιεί τον 
εναλλακτήρα στον πετρελαιοκινητήρα απολύτως οµοαξονικά µε συνέπεια ο άξονας του εναλλακτήρα να α-
ποτελεί νοητή επέκταση του στροφαλοφόρου άξονα του πετρελαιοκινητήρα. 

(2) Η περιστροφική κίνηση από τον πετρελαιοκινητήρα προς τον εναλλακτήρα θα µεταδίδεται µέσω ειδικού ε-
λαστικού βολβοειδούς συνδέσµου, εύκολα επισκέψιµου, εγκατεστηµένου εντός του συνδεσµοθαλάµου. 
Έτσι ενώ ο πετρελαιοκινητήρας και ο εναλλακτήρας συνδέονται σταθερά µεταξύ τους, η µετάδοση της κίνη-
σης αποτελεί ένα ενιαίο ελαστικό σύνολο, χωρίς να υπάρχει µεταλλική επαφή µεταξύ κινούντων και κινουµέ-
νων εξαρτηµάτων, τελείως αθόρυβο, ισχυρό και ευέλικτο, απαλλαγµένο ταλαντώσεων και κρίσιµων σηµεί-
ων. 

(3) Το ζεύγος πετρελαιοκινητήρας-εναλλακτήρας τοποθετείται σταθερά πάνω σε µεταλλικό συγκολλητό πλαίσιο 
από ισχυρά µορφοελάσµατα. 

(4) Το παραπάνω πλαίσιο µε την µεσολάβηση ειδικών ελαστικών πελµάτων τοποθετείται πάνω σε ισχυρότερο 
πλαίσιο. 

f. Πίνακας ΗΖ 
(1) Ο πίνακας του ΗΖ θα αποτελείται απο τα τµήµατα λειτουργίας- ελέγχου και επιτήρησης τάσεως-

αυτοµατισµού, θα έχει την µορφή ερµαρίων κατασκευασµένος απο χαλυβδόφυλλα. 
(2) Θα είναι κλειστού τύπου, επισκέψιµος απο το µπροστινό µέρος στο οποίο θα είναι στηριγµένα τα όργανα 

του πίνακα. 
(3) Ο πίνακας θα είναι εξοπλισµένος µε τα παρακάτω : 

- Τρεις ενδεικτικές λάµπες για την ένδειξη τάσεως στο ΓΠ-ΧΤ απο την ∆ΕΗ ή τον εναλλακτήρα. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως απο το δίκτυο της ∆ΕΗ. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως απο τον εναλλακτήρα. 

- Ένα διακόπτη για την τροφοδότηση του συστήµατος προθερµάνσεως του πετρελαιοκινητήρα απο την 
∆ΕΗ. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την ένδειξη τάσεως στο σύστηµα προθερµάνσεως. 

- Ένα διακόπτη για την τροφοδότηση του ανορθωτικού συστήµατος φορτίσεως των συσσωρευτών απο 
το δίκτυο της ∆ΕΗ και αυτόµατη µεταγωγή σε ένα άλλο ανορθωτικό σύστηµα που θα τροφοδοτείται 
απο τον εναλλακτήρα όταν λειτουργεί αυτός, σε περίπτωση σφάλµατος της ∆ΕΗ. 

- Ένα ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως των τριών φάσεων του δικτύου της ∆ΕΗ (Σ.Ε.Τ). 

- Ένα πλήρες σύστηµα τριών αυτόµατων προσπαθειών εκκινήσεως του πετρελαιοκινητήρα µε χρονική 
καθυστέρηση αυτών 2"-3". 

- Μια ενδεικτική λάµπα για την σήµανση της άστοχης εκκίνησης µετά την εξάντληση των τριών αυτόµα-
των προσπαθειών εκκίνησης µε ταυτόχρονη ηχητική σήµανση. 

- Σύστηµα χειροκίνητης εκκίνησης του ΗΖ. 

- Σύστηµα για την διακοπή της τροφοδότησης του ενισχυµένου εκκινητήρα (µίζας) όταν ο πετρελαιοκινη-
τήρας ξεκινήσει. 

- Έναν αυτόµατο τετραπολικό διακόπτη µε τις κατάλληλες βοηθητικές επαφές για την προστασία του ε-
ναλλακτήρα. 

- Σύστηµα υπερφορτίσεως-βραχυκυκλώσεως που θα φέρει νέου τύπου ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίου 
που θα περιλαµβάνει τρία ποτενσιόµετρα, ένα για την ρύθµιση της εντάσεως φορτίσεως, ένα για την 
διάρκεια της αδράνειας µεταβίβασης της εντολής για διακοπή της τροφοδότησης σε περιπτώσεις ντε-
µαραζ κατά την τροφοδότηση µεγάλων φορτίων και ένα για την ρύθµιση της εντάσεως βραχυκυκλώ-
σεως. 

- Ένα όργανο ενδείξεως της αποδιδοµένης πραγµατικής ισχύος (ΚW)  

- Τρία αµπερόµετρα µε τους µετασχηµατιστές εντάσεως 
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- Ένα βολτόµετρο εναλλακτήρα µε µεταγωγέα 7 θέσεων 

- Ένα συχνόµετρο µε δίσκο 

- Ένα όργανο µετρήσεως συντελεστή ισχύος (cosφ) 

- Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο για την φόρτιση των συσσωρευτών απο τη ∆ΕΗ. 

- Ένα βολτόµετρο και ένα αµπερόµετρο για την φόρτιση των συσσωρευτών απο τον εναλλακτήρα (όταν 
υπάρχει διακοπή απο την ∆ΕΗ). 

- Ένα µεταγωγικό διακόπτη µε κλειδί για τις παρακάτω λειτουργίες: 

- Αυτόµατη 

- Χειροκίνητη 

- Ένα µεταγωγικό διακόπτη για τις παρακάτω λειτουργίες : 

- Εκτός λειτουργίας (OFF) 

- ∆οκιµή άνευ φορτίου (NO LOAD TEST) 

- ∆οκιµή µε φορτίο (LOAD TEST) 

- Μια σειρήνα συναγερµού µε διακόπτη για την προσωρινή διακοπή του ήχου (θα παραµένει η φωτεινή 
σήµανση) 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου απο υποπίεση του λαδιού λιπάνσεως. 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου υπερθερµάνσεως του νερού ψύξεως. 

- Μια ενδεικτική λάµπα του συστήµατος κινδύνου απο υπερτάχυνση 

- Σύστηµα αυτόµατης διακοπής της λειτουργίας του ΗΖ εκ των παραπάνω κινδύνων (υποπαράγραφοι 
κδ, κε, κστ). 

- Σύστηµα σταθεροποίησης της τάσεως του εναλλακτήρα 

- Σύστηµα αυτόµατης διακοπής της τάσεως απο τον εναλλακτήρα σε περίπτωση υπερφορτίσεως ή βρα-
χυκυκλώµατος. 

- Μια ενδεικτική λάµπα για τα προηγούµενα σφάλµατα 

- ∆ύο συστήµατα φορτίσεως συσσωρευτών µε επιλογικό διακόπτη λειτουργίας. 

- Τους απαραίτητους χρονοδιακόπτες για την εκτέλεση των αναφεροµένων λειτουργιών. 

- Τους απαραίτητους ηλεκτρονόµους µε τις απαιτούµενες βοηθητικές επαφές. 

- Πλήρη εσωτερική καλωδίωση µε ακροδέκτες για τα κύρια και βοηθητικά κυκλώµατα. 

- Επεξηγηµατικές πινακίδες στην ελληνική γλώσσα. 

- Ρολόι δοκιµής για αυτόµατη εβδοµαδιαία δοκιµή 
(4) Το ΗΖ θα συνοδεύεται απο µια συστοιχία συσσωρευτών, ενός η δυο τεµαχίων τάσεως 12V ικανής χωρητι-

κότητας για 10 αλλεπάλληλες εκκινήσεις του πετρελαιοκινητήρα, εγκατεστηµένης µέσα σε ειδικό κιβώτιο κα-
τάλληλα συνδεσµολογηµένης µε ειδικά καλώδια µε τις συσκευές του ΗΖ. 

g. Σιγαστήρας 
Kάθε ΗΖ θα συνοδεύεται απο κατάλληλο σιγαστήρα ενισχυµένου τύπου µε εύκαµπτο σωλήνα απαγωγής 

 καυσαερίων και των απαραίτητων συνδέσµων και φλαντζών. 
h. ∆εξαµενές καυσίµου 
(1) Το ΗΖ θα συνοδεύεται από χωριστή δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας για ....ωρη συνεχή λειτουργία υπό 

πλήρες φορτίο, διαστάσεων τουλάχιστον ..............m, εφοδιασµένη µε ενδεικτικό όργανο στάθµης καυσίµου, 
στόµια πληρώσεως λήψης πετρελαίου, αερισµού και εκκενώσεως καθώς και ανθρωποθυρίδα επίσκεψης. 

(2) Η δεξαµενή θα βαφτεί µε ένα στρώµα αντιδιαβρωτικής βαφής και δυο στρώµατα ελαιοχρώµατος. Η δεξαµε-
νή θα έχει επίσης υποδοχή για την εγκατάσταση αισθητηρίων χαµηλής στάθµης καυσίµου. 
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(3) Επίσης κάθε δεξαµενή θα έχει τις κατάλληλες σωληνώσεις και βάνες αποµονώσεως από το σηµείο εκροής 
του καυσίµου µέχρι το σηµείο αναρρόφησης. 

(4) Η τροφοδότηση της κάθε δεξαµενής µε καύσιµο θα γίνεται από βυτιοφόρο όχηµα µεταφοράς καυσίµου. 
i. Ανταλλακτικά Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 

Τα ανταλλακτικά συντηρήσεως για το ΗΖ που θα το συνοδεύουν θα είναι τα παρακάτω: 
i. Φίλτρο λιπαντελαίου                                            τεµ  
ii. Φίλτρο πετρελαίου       "   
iii. Στοιχείο φίλτρου αέρα      "   
iv. Σειρά ιµάντες κινήσεως      "   
v. Ακροφύσια-µπεκ       "  
vi. Αντλία υψηλής πιέσεως καυσίµου    "   
vii. Σταθεροποιητής τάσεως εναλλακτήρα  V.C.U.  "  
viii. Ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης τάσεως (Σ.Ε.Τ)  "  
ix. Στοιχεία βοηθητικών ασφαλειών    “   
x. Ενδεικτικές λυχνίες       "  

1241.2.12 Σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας (U.P.S) 
a. Γενικά 
(1) Αυτή η µονάδα προβλέπεται για συνεχή λειτουργία µόνο (ON-LINE). 
(2) Σε περίπτωση βλάβης του µετατροπέα DC/AC πρέπει αυτός να διακόπτεται τόσο απο το συνεχές όσο και 

απο το εναλλασσόµενο ρεύµα. Αυτόµατη επαναφορά του µετατροπέα DC/AC που παρουσιάζει βλάβη απο-
κλείεται . 

(3) Σε περίπτωση βλάβης του µετατροπέα DC/AC ο αντίστοιχος ανορθωτής θα συνεχίζει να συντηρεί τη συ-
στοιχία των συσσωρευτών. 

(4) Η τροφοδοσία των φορτίων θα αναλαµβάνεται αυτοµάτως  
(5) Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθµού Ν και VDE 

0875/7.71. 
(6) Ταυτόxρονα ο µετατροπέας DC/ΑC δουλεύει xωρίς φορτίο. Ο ενσωµατωµένος φροντιστής τροφοδοτεί το 

xωρίς φορτίο ρεύµα για τον µετατροπέα και φορτίζει τις µπαταρίες σύµφωνα µε τα xαρακτηριστικά ΙU. 
(7) Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ∆ΕΗ η πτώση τάσης, οι καταναλωτές τροφοδοτούνται απο τον µε-

τατροπέα (xρόνος µεταγωγής 500 ms). 
(8) Η µονάδα αποτελείται από: 

- φορτιστή - ανορθωτή 

- µπαταρία 

- µετατροπέα DC/ΑC 

- ηλεκτρονικό µεταγωγικό διακόπτη (Η.Μ.∆) 

- ασφάλειες, διακόπτες και ειδικούς Μ/Σ 

- χειροκίνητο µεταγωγικό διακόπτη (Χ.Μ.∆.) 
b. Προδιαγραφές υλικού 
(1) Φορτιστής 

- Φορτιστής µπαταρίας (ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενος ανορθωτής (µε ρυθµιζόµενα στοιχεία πυριτίου 
Τhyristors) µε xαρακτηριστική  ΙU-συµφ. DΙΝ 41773, xειροκίνητη µεταγωγή σε xαρακτηριστικό W. 

- Τάση εισόδου : ± 10%, 50 Hz   3 x 380/220 V 

- Σταθερή τάση και ρεύµα ρυθµιζόµενα στο ± 5% 

- Σταθερή τάση και φόρτιση διαρροής 
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- Επαναφόρτιση : αυτόµατη φόρτιση µετά απο πτώση δικτύου µε φόρτιση διαρροής και xρονική µεταγω-
γή 

- Χειροκίνητη φόρτιση : (xαρακτηριστικό W). Η ένταση µπορεί να ρυθµίζεται απο την πόρτα του πίνακα 

- ∆ιακόπτες : ΟΝ/ΟFF στην πόρτα. Χειροκίνητη και αυτόµατη φόρτιση, πίσω απο τις πόρτες. 

- Ένα µπουτόν για έλεγxο των λυxνιών θα προβλεφθεί. 

- Συναγερµοί: Στην µπροστινή πόρτα θα υπάρxουν οι παρακάτω συναγερµοί : 

- Λειτουργία (κόκκινο),Βλάβη (κίτρινο), Εκφόρτιση µπαταριών (κίτρινο) συµπεριλαµβανόµενων των επα-
φών µε τηλένδειξη. 

- Όλα τα µέρη θα γειωθούν. 
(2) Μετατροπέας DC/ΑC 

Μετατροπέας DC/ΑC µε ρυθµιζόµενη τάση ± 5%, ηµιτονοειδούς τάσης και µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 
Συντελεστής παραµόρφωσης ± 3% 
Συχνότητα 50 Hz ±0.5% 
Ικανότητα υπερφόρτισης 50% για  5 λεπτά 

20% για 30 λεπτά (xωρίς ανοxές της ονοµ. ΑC τάσης) 
Τάση εξόδου 1 x 220V. AC 
Βαθµός απόδοσης > 90% 

Θα παρέχει τις εξής ενδείξεις: 

- λειτουργία ανορθωτή 

- κακή λειτουργία ανορθωτή 

- λειτουργία µπαταριών 

- xαµηλή τάση µπαταριών 

- ισοσταθµιστική φόρτιση 

- λειτουργία µετατροπέα 

- κακή λειτουργία µετατροπέα 

- υπερφόρτιση 

- πτώση κύριας παροxής 

- Και θα φέρει τα παρακάτω όργανα 

- Βολτόµετρο 

- Αµπερόµετρο 

- Συxνόµετρο 

- Επιλογικός διακόπτης 
(3) Συσσωρευτές 

Οι συστοιxίες µπαταριών θα έxουν τα παρακάτω xαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

- Τύπος µπαταριών : µολύβδου 

- Ονοµαστική τάση συστοιxιών µπαταριών 24 V ή και µεγαλύτερη 

- Χωρητικότητα συστοιxιών µπαταριών: σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

- Οι συσσωρευτές νοούνται µε όλα τα εξαρτήµατα όπως πλαίσια στήριξης, ασφάλειες, θερµόµετρο, µε-
τρητή βαθµών θειικού οξέος. 

- Χρόνος ζωής των συσσωρευτών: 10 έτη πιστοποιούµενος µε ανάλογα έγγραφα απο τον προµηθευτή. 
(4) Ένας πίνακας συναγερµού θα προβλεφθεί, για την αναγγελία σφαλµάτων προς τη γη, την λειτουργία του 

VΡS και το σφάλµα UΡS, καθώς και ενδείξεις οπτικές και ακουστικές και ελέγxου δοκιµής µπουτόν. 
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 1241.2.14 Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης  
a. Γενικά 

- Το σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης αποτελείται από: 

- το κεντρικό σύστηµα µπαταριών 

- τους τοπικούς πίνακες 

- τα φωτιστικά ασφαλείας 
Το παραπάνω σύστηµα θα έχει κατασκευασθεί και θα λειτουργεί βάση των παρακάτω προτύπων: 
i. ΕΝ 60598,part 2.22 : Φωτιστικά ασφαλείας 
ii. ΕΝ 1838: Εφαρµογές φωτισµού ασφαλείας 
iii. PrEN 50171: Κεντρικά συστήµατα φωτισµού ασφαλείας 
iv. PrEN 50172: Φωτισµός έκτακτης ανάγκης 
v. Επί πλέον ισχύοντες κανονισµού του Ελληνικού κράτους 

b. Φωτιστικά ασφαλείας 
Τα φωτιστικά θα είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικό ballast το οποίο πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του 
VDE 0108 & ΕΝ60928. Θα πρέπει δε να λειτουργεί κανονικά σε τάση, 190-250VAC, και 180-260VDC. 
Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διευθυνσοποιηµένα. (Θα έχουν διάταξη address για σκοπούς monitoring). 
Όπου είναι δυνατόν, αυτή η διάταξη θα είναι ενσωµατωµένη µε το ηλεκτρονικό ballast. 

c. Κεντρικό σύστηµα µπαταρίας 
Αυτό περιλαµβάνει:  
i. Τον προγραµµατιστή – φορτιστή 
ii. Τις αναχωρήσεις των κυκλωµάτων – αυτόµατη εναλλαγή (converters) 
iii. Μπαταρίες κλειστού τύπου 
Η κατασκευή θα είναι compact, όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα περιλαµβάνονται σε ένα ενιαίο πίνακα. 
Οι µπαταρίες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι µπαταρίες µολύβδου κλειστού τύπου. Η διάρκεια ζωής των 
θα είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. 
Η χωρητικότητα των µπαταριών θα είναι ανάλογη µε την ηλεκτρική ισχύ των φωτιστικών που τροφοδοτεί. 
∆ιάρκεια λειτουργίας µπαταριών κατάλληλη για την λειτουργία των φωτιστικών επί ... min. 

d. Ηλεκτρικοί πίνακες (Υποπίνακες) 
Αυτοί θα αποτελούνται από: 
i. Τον προγραµµατιστή – ελεγκτή 
ii. Τον τροφοδοτικό του πίνακα 
iii. Αναχωρήσεις κυκλωµάτων 
Όλα τα ηλεκτρονικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι «modular design» εύκολα αφαιρούµενα για συ-
ντήρηση και έλεγχο (Plug-in type). Η όλη διαρρύθµιση των πινάκων θα είναι σύµφωνη µε το DIN VDE 0100. 

1241.3.14 ∆ίκτυο γειώσεων 
a. Θεµελιακή γείωση 
(1) Η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι λιγότερο από 1 Ω, γι αυτό η γείωση των γεννητριών, των πινά-

κων Χ.Τ. και υποπινάκων, ο ουδέτερος των Μ/Σ, τα µεταλλικά µέρη του εξοπλισµού και οργάνων (Μ/Σ, κινη-
τήρες κλπ.) θα συνδεθούν στην θεµελιακή γείωση. Στην θεµελιακή γείωση θα συνδεθεί το σύστηµα αλεξικε-
ραυνικής προστασίας. 

(2) Στο χώρο Μ.Τ., στους χώρους Μ/Σ, στους χώρους Χ.Τ. και ΕΗΖ µια µπάρα γείωσης από χαλκό θα εγκατα-
σταθεί περιµετρικά των χώρων στην οποία όλα τα εισερxόµενα καλώδια γείωσης θα συνδεθούν όπως επί-
σης και τα διάφορα εξερxόµενα καλώδια. 

(3) Ο ουδέτερος των Μ/Σ θα συνδεθεί στην κύρια µπάρα γείωσης σε κάθε Υ/Σ µε µονωµένο αγωγό. 
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(4) Όλες οι ανεξάρτητες µονάδες στους πίνακες Μέσης και Χαµηλής τάσης και όλα τα εξερxόµενα καλώδια από 
τους πίνακες θα γειωθούν µε εύκαµπτη xαλκοταινία στην αντίστοιχη µπάρα γείωσης σύµφωνα µε VDΕ 
0107. Οι µεταλλικές κατασκευές που δεν διαρρέονται από ρεύµα θα συνδεθούν στον κύριο πίνακα µε βίδες. 

(5) Εκεί που έχουν εγκατασταθεί ταινίες γείωσης σε τοίxους και οροφές, η ταινία θα εγκατασταθεί µε κατάλληλα 
στηρίγµατα τοποθετηµένα σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες του 1 m και η απόσταση από τον τοίχο 1 cm. 

(6) Οι αγωγοί γείωσης θα είναι σύµφωνοι προς τα αναγραφόµενα στα σχέδια. Έτσι θα είναι µονωµένοι αγωγοί 
της αυτής µόνωσης και κατασκευής µε τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώµατος ή ακόµα µπορεί να είναι γυ-
µνοί πολύκλωνοι αγωγοί µέσα σε σωλήνες ή ορατοί επί στηριγµάτων ή εσχαρών. 

(7) Γενικά η διατοµή των αγωγών γείωσης θα είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς και τα σχέδια, δηλ. εφόσον οι 
αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή µικρότερη από 16 mm2  ο αγωγός γείωσης θα έχει την ίδια διατοµή. 

(8) Εάν οι αγωγοί του κυκλώµατος έχουν διατοµή 16 έως 35 mm2 ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2  ενώ για 
διατοµές αγωγών κυκλωµάτων 50 mm2 και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το 
µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος. 

(9) Γεφυρώσεις σε όλα τα δίκτυα σωληνώσεων και µεταλλικές κατασκευές θα εξασφαλίζουν συνέχεια της γαλ-
βανικής σύνδεσης (ισοδυναµική προστασία). 

(10) Θα αφεθούν αναµονές εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου µέσα σε κατάλληλα φρεάτια για τη µέτρηση της 
αντίστασης γείωσης. Στους χώρους υποσταθµών, Η/Ζ θα υπάρχουν αναµονές από τη θεµελιακή γείωση για 
να εγκατασταθεί ισοδυναµική γέφυρα για τη σύνδεση εξοπλισµού συνδεόµενη προς τη θεµελιακή γείωση. 

(11) Στο χώρο άφιξης ∆ΕΗ, της Μέσης Τάσης, στους χώρους των µετασχηµατιστών, στους χώρους χαµηλής και 
Η/Ζ, στην πλάκα δαπέδου των χώρων αυτών θα εγκατασταθεί µαζί µε το σιδηρό οπλισµό πλέγµα τύπου 
∆άριγκ για την ισοδυναµική προστασία των χώρων και την αποφυγή βηµατικών τάσεων. 

(12) Το δίκτυο διανοµής του αγωγού γείωσης µέσα στο κτίριο πρέπει να παρουσιάζει ενιαία µορφή. Για το λόγο 
αυτό τα µήκη των αγωγών των κυρίων κλάδων της γείωσης καθώς και οι διάφορες διακλαδώσεις αυτού θα 
πρέπει να είναι ενιαία από το σηµείο αναχώρησης (π.χ. υποσταθµός) µέχρι το σηµείο κατάληξής τους. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν οι συνδέσεις θα γίνονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µηχανική 
και ηλεκτρική συνέχεια του αγωγού αποκλειόµενων συνδέσµων που φέρουν µόνο κοχλίες (π.χ. καβουρά-
κια). 

(13) Σε περίπτωση που η αντίσταση γείωσης είναι πάνω από 1 Ωµ θα τοποθετηθούν τρίγωνα γειώσεως προς 
επίτευξη γείωσης κάτω του 1 Ωµ. 

b. Τρίγωνα γείωσης 
(1) Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από 3 ηλεκτρόδια από ράβδο χάλυβος-χαλκού διαµέτρου Φ18 mm και 

µήκους 2.5 m. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (µε τη βοήθεια ενδεχοµένως µηχανικών µέσων 
λόγω του εδάφους), σε ισάριθµα φρεάτια που θα απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 3 m.  

(2) Η σύνδεση των ηλεκτροδίων µεταξύ τους γίνεται µε χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm µέσω κα-
τάλληλων περιλαίµιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν µε αντισκωριακό χρώµα. 

(3) Στη συνέχεια, τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεµίζουν µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφών. 
Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις µε ενδιάµεσο κατάβρεγµα µε νερό. Στις κορυφές των ηλεκτροδίων θα κα-
τασκευαστούν φρεάτια µε χυτοσιδερένια καλύµµατα διαστάσεων 0,30 x 0,30 m. 

1241.3.15 Εξωτερικός φωτισµός και δίκτυα 
a. Μεταλλικός Ιστός 
(1) Ο ιστός θα είναι µεταλλικός ελεύθερου ύψους µέχρι 12 m , µορφής κόλουρου οκταεδρικής πυραµίδας, δια-

τοµής κανονικού οκταγώνου περιγεγραµµένου σε κύκλο παρά την κορυφή DΚ και παρά την βάση DΒ, 
πάxους ελάσµατος DΚΡ κατ' ελάχιστον 5mm. Ο ιστός µε τα φωτιστικά σώµατα θα αντέχουν σε άνεµο ταχύ-
τητας 120 Km/h. 

(2) Ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης τετραγωνικής πλευράς α, πάxους ε.  
Η πλάκα θα φέρει στο κέντρο οπή διαµέτρου 120 mm για την διέλευση των καλωδίων. 

(3) Φέρει επίσης οπές διαµέτρου . 
(4) H συγκόλληση του κορµού του ιστού µε την πλάκα έδρασης ενισxύεται και µε την βοήθεια τεσσάρων τριγω-

νικών λεπίδων ακαµψίας πλευρών γ & δ και πάxους F. 
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(5) Σε ύψος 800mm από τη βάση υπάρxει θυρίδα για την επίσκεψη του ακροκιβωτίου συνδεσµολογίας. Η θυρί-
δα φέρει τοπική ενίσχυση του ελάσµατος. 

(6) Η θυρίδα εφαρµόζεται επι πατούρας εσωτερικά µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος και συγκρατείται µε τέσσε-
ρις xαλύβδινους κοxλίες επικαδµιωµένους διαστάσεων 1/4x25 µε φρεζάτη κεφαλή. 

(7) Στην κορυφή ο ιστός φέρει κυλινδρικό τµήµα διαµέτρου D2 και µήκους L για τη στερέωση φωτιστικού σώµα-
τος. 

(8) Στο κυλινδρικό τµήµα ανοίγεται οπή ελλειπτική 30Χ60 µε γείσο, για την εξαγωγή των καλωδίων. Η κορυφή 
του ιστού κλείνεται µε συγκολλητό πώµα. 

(9) Ο ιστός κοxλιούται στη βάση απο σκυρόδεµα µέσω τεσσάρων κοxλιών διαστάσεων 600 mm x D3 mm. Τα 
αγκύρια κατά το ένα άκρο κεκαµµένα, κατά το άλλο κοxλίας µήκους 100 mm. Ο ιστός µετά την κατασκευή 
του εξωτερικά, καθαρίζεται µε αµµοβολή, επιψευδαργυρώνεται σε πάxος όxι µικρότερο των 100 µικρών και 
κατόπιν xρωµατίζεται µε µια στρώση αντιοξειδωτικής και δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής απόxρωσης ε-
κλογής της Επίβλεψης. 

(10) Εσωτερικά ο ιστός επαλείφεται µε ασφαλτική βαφή. 
(11) Εσωτερικά του ιστού και παρά την θυρίδα υπάρxει κοxλίας µε περικόxλιο 1/2x30 συγκολληµένος επι του 

σώµατος του ιστού για την γείωση. 
(12) Ο  ιστός, ανάλογα µε το ύψος του, αποτελείται απο σπονδύλους µήκους όxι µικρότερου των 2500mm. Κάθε 

σπόνδυλος αποτελείται απο δύο κελύφη συγκολληµένα κατά την ακµή της πυραµίδας. Οι σπόνδυλοι µεταξύ 
τους συνδέονται µε συγκόλληση εγκάρσια ενισxυµένης εσωτερικά µε κοµβοελάσµατα. Αυτά στον ένα σπόν-
δυλο συγκολλώνται εσωτερικά και στον άλλο συγκολλώνται µε συγκολλητές ηλώσεις αφού ανοιxτούν προς 
τούτο οπές διαµέτρου 20 mm. 

(13) Όλες οι συγκολλήσεις τροxίζονται ώστε να καθιστώνται παντελώς αφανείς. Τα κοµβοελάσµατα είναι λάµες 
60 x 60 x 250 ανά µια σε κάθε πλευρά. 

(14) Οι διαστάσεις και λοιπά κατασκευαστικά xαρακτηριστικά των ιστών δίνονται στο αντίστοιxο σxέδιο λεπτοµε-
ρειών. 

b. Βραxίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού φωτισµού 
(1) Βραxίονες στύλων φωτισµού 

Ο βραχίονας στήριξης φωτισµού θα είναι σύµφωνος µε την παρ. 2 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗΙ/0/481/2786 
ΦΕΚ 573Β/9.06.86 µονός ή διπλός µε τελική ζώνη κλίσης 15% ως προς την οριζόντια. 
Η κατασκευή του θα είναι από γαλβανισµένο εν θερµώ σωλήνα διαµέτρου Φ2" και πάχους 3,65mm, κατάλ-
ληλα διαµορφωµένος στα δύο άκρα, ώστε να εφαρµόζει στον ιστό και να στηρίζεται και το φωτιστικό σώµα. 
Όλα τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 

(2) Βραxίονας κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε τοίxο 
Ο βραxίονας θα είναι καµπυλωτός, φτιαγµένος απο γαλβανισµένο σιδεροσωλήνα διαµέτρου 2 ins. και λοι-
πών διαστάσεων όπως φαίνεται στα  σxέδια. 
Στη µια του άκρη θα µπορεί να δεxτεί το φωτιστικό σώµα εξωτερικού φωτισµού βραxίονα και στην άλλη ά-
κρη θα στηρίζεται στον τοίxο. 
Η κλίση του βραxίονα στο άκρο στήριξης του φωτιστικού σώµατος θα είναι 15°. 
Η στήριξη των βραxιόνων στους τοίxους πρέπει να είναι ισxυρή, σωστή και xωρίς κακοτεxνίες και θα γίνει µε 
µεταλλικά εκτωνούµενα βύσµατα διαµέτρου κατ'ελάχιστον 12 mm. 

c. Φρεάτια 
Η δόµηση των φρεατίων γίνεται από οπλισµένο σκυρόδεµα Β160, 300 χγρ. τσιµέντου, πάχους 15 cm  στις 
πλευρικές επιφάνειες και τον πυθµένα. 
Στον πυθµένα όλων των φρεατίων θα δηµιουργηθεί άνοιγµα 20 x 20 cm, πληρωµένο µε χαλίκι για την απο-
χέτευση των νερών. Στις πλευρές των φρεατίων θα δηµιουργηθούν ανοίγµατα ανάλογα µε τον αριθµό των 
τσιµεντοσωλήνων που καταλήγουν σ'αυτό. Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα. 

d. Φωτοκύτταρο 
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Θα είναι κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220 V ±10%, 50 Hz και θα µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να επηρεάζε-
ται απο το φως ηµέρας 5 ως 1000 LUΧ. Η εντολή µπορεί να επιβραδύνεται ως 3 sec για αφή και 30 sec για 
σβέση. 
Ο µηxανισµός του φωτοκύτταρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό κέλυφος ΙΡ 53 και θα περιλαµβάνει το 
φωτοαισθητήριο και ηλεκτρονικό µηxανισµό µέσω του οποίου η εντολή θα διαβιβάζεται σε ένα ρελέ. 

e. Γειώσεις ιστών 
Τα φωτιστικά σώµατα θα γειωθούν µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 25 mm2 στο σύστηµα προστασίας 
(γείωσης). 
Το φωτιστικό σώµα θα συνδεθεί µε τον ακροδέκτη γείωσης µέσω µονοπολικού αγωγού βαίνοντας εντός του 
στύλου µέχρι του ακροκιβωτίου αυτού. Από το ακροκιβώτιο µέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται 
µε γαλβανισµένο χάλκινο αγωγό 16 mm2. 

f. Εκσκαφές, σωληνώσεις, καλωδιώσεις υπογείων ηλεκτρικών δικτύων και εξωτερικού φωτισµού 
(1) Εκσκαφές xανδάκων, βάσεων ιστών και διαβάσεων οδών 

Το πλάτος και το βάθος των xανδάκων διέλευσης καλωδίων θα είναι 50 cm και το βάθος 80 cm. Στα χανδά-
κια όµως, που πιθανόν να τοποθετηθούν και καλώδια του ΟΤΕ, το πλάτος θα γίνει 60 cm και το βάθος 90 
cm. 
Η διάνοιξη των xανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών. 

(2) Πλαστικοί σωλήνες PVC Φ 100 mm., 4 atm 
Για τη διέλευση των καλωδίων ΝΥΥ, µέσα στα xαντάκια και από το φρεάτιο στη βάση του ιστού, θα 
xρησιµοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες πίεσης από σκληρό PVC µε κεφαλή, εξωτερικής διαµέτρου 90 mm., 
πάxους τοιxώµατος τουλάxιστον 1,8 mm. και πίεσης λειτουργίας 4 atm. Στους σωλήνες αυτούς επιτρέπεται 
η διέλευση µέxρι δύο (2) καλωδίων ηλεκτροφωτισµού ΝΥΥ.  
Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι εξάµετροι και θα συνδέονται µεταξύ τους στα σηµεία ένωσης µε ειδική κόλλα. 
Η στερέωση (αγκύρωση) του πλαστικού σωλήνα στον πυθµένα του χάνδακα θα επιτυγχάνεται µε ζώνες 
τσιµεντοκονιάµατος, κάθε 3 m. 
Η συνέxεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας θα 
εισέρxεται µέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm µέσα από τις ειδικές οπές  διαµέτρου 10 cm που έxουν 
προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου. 
Στα σηµεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρµολογήµατος 
(µόνωση) µε τσιµεντοκονία των 650 kg . 

(3) Ηλεκτροφόρα καλώδια (καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ) 
Οι αγωγοί ΝΥΜ θα τοποθετηθούν µέσα στον ιστό και θα τροφοδοτήσουν το φωτιστικό σώµα από τα ακρο-
κιβώτια του ιστού. 
Τα καλώδια ΝΥΥ θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνες που βρίσκονται µέσα στους xάνδακες και θα ηλεκτρο-
δοτήσουν από τους πίνακες φωτισµού όλα τα φωτιστικά σώµατα. 
Σε κάθε ηλεκτρική γραµµή και καθόλο το µήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατοµής των αγωγών καλωδί-
ου. 
Από κάθε ηλεκτρική γραµµή τροφοδότησης ο ένας από τους αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα χρησιµοποιεί-
ται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος). 
Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το φρεάτιο, θα εισέρxονται 
µέσα στον ιστό µέσω της ειδικής υποδοµής που έxει γίνει γι'αυτό (οπές διέλευσης, πλαστική σωλήνα, κλπ.). 
Θα ανέρxονται µέxρι το ακροκιβώτιο του ιστού, όπου θα πραγµατοποιείται η διακλάδωση και το κόψιµο των 
καλωδίων και εν συνεxία  από τον ίδιο ακριβώς δρόµο θα επιστρέφουν στο φρεάτιο για να συνεxίσουν µέσω 
του xάνδακα µέxρι το επόµενο φρεάτιο ιστού. 
Οι διακλαδώσεις των καλωδίων µέσα στο έδαφος µε xυτοσιδηρούς ή πλαστικούς διακλαδωτήρες  (µούφες) 
κατά βάση απαγορεύονται. 
Σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις και εφόσον δεν µπορεί να εφαρµοστεί άλλη λύση θα xρησιµοποιηθούν 
µούφες ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ  άριστης ποιότητας, τα δε µουφαρίσµατα θα γίνονται µέσα στα φρεάτια. 
Κυρίως οι διακλαδώσεις προς άλλη γραµµή θα γίνονται στο ακροκιβώτιο του ιστού.  
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g. Πίλλαρ (βοηθητικός πίνακας διανοµής) 
(1) Γενικά 

Αυτό θα κατασκευασθεί από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες, κλπ.) συνδεδεµένα µε 
κοχλίες ή συγκολληµένα και εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα DKP πρεσσαριστό, πάχους 2 
mm 
Οι εσωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι ......m πλάτος, .......m ύψος και .......m βάθος. 
Το πίλλαρ κλείνεται µε δίφυλλη πόρτα η οποία: 

- Θα κλείνει µε ελαστικό παρέµβυσµα. 

- Περιµετρικά θα είναι δις κεκαµµένη κατά ορθή γωνία (στραντζαριστές), ώστε να παρουσιάζουν αυξηµέ-
νη αντοχή στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το κλείσιµο. 

- Θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µέσω στροφέων (µεντεσέδων) βαρέως τύπου. 

- Θα φέρει χωνευτό κλείθρο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. 

- Το αριστερό φύλλο της πόρτας θα συγκρατείται σε σταθερή θέση µε µεταλλικούς στιβαρούς σύρτες 
πάνω και κάτω. 

- Στον εσωτερικό χώρο πάνω στη ράχη, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες, ελάσµατα, κλπ. για 
την στερέωση πάνω  της ηλεκτρικής διανοµής. 

- Το πάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τοξοειδές, θα προεξέχει δε περιµετρικά από τη λοι-
πή κατασκευή κατά 6 εκ. 

- Η όλη κατασκευή θα είναι στεγανή έναντι βροχής και βαµµένη µε δύο στρώσεις χρώµατος ηλεκτροστα-
τικής βαφής . 

- Πριν τη βαφή θα προηγηθεί επιµελής καθαρισµός των επιφανειών που θα βαφούν. 

- Το χρώµα θα έχει απόχρωση γκρι και θα αποτελείται από άριστης ποιότητας. 

- Το πίλλαρ γενικά θα είναι στεγανό κουτί κλειστό παντού, το οποίο θα στερεώνεται σε βάση από σκυ-
ρόδεµα και θα φέρει κοχλίες πάκτωσης, µε περικόχλια. 

- Οι κοχλίες πάκτωσης θα βρίσκονται µέσα στο πίλλαρ. 
(2) Στήριξη πίλλαρ 

Κάθε πίλλαρ θα στηρίζεται σε βάση από σκυρόδεµα 300 χγρ. τσιµέντου Β160, οπλισµένου, η οποία θα έχει 
διαστάσεις, πλάτος ….m, µήκος ….. m και ύψος ….m Η βάση αυτή θα είναι µέσα στο έδαφος 0,50 m, θα 
φέρει δε 4 κοχλίες Φ 20 (µπουλόνια) πακτωµένους, ώστε να προσδεθεί κάθε πίλλαρ σ'αυτούς µε περικό-
χλια. 

(3) Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πίλλαρ 
Το φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε 220/240 V, θα ανταποκρίνεται σε µια ρυθµιζόµενη 
περιοχή 5 έως 500 Lux φωτισµού και πρέπει να παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση ενός λεπτού, στην ενερ-
γοποίηση του κυκλώµατος. 'Όλα τα στοιχεία του πρέπει να περιβάλλονται από ένα κάλυµµα ανθεκτικό σε 
διάβρωση. 

h. Φωτιστικό σώµα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης ….W οδικού φωτισµού 
(1) Γενικά 

Φωτιστικό σώµα µιας λυχνίας ατµών Νατρίου, υψηλής πίεσης, ισχύος …. W, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
βραχίονα, εγχώριας κατασκευής, κατάλληλο για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περι-
βάλλοντος από – 200 έως 800 C, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών του στοιχείων, (όπως παραµόρφω-
ση υλικών από πλαστικό) και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού σώµατος. 
Κάθε φωτιστικό σώµα θα αποτελείται βασικά από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα:  

- Κέλυφος 

- ∆ιαφανή κώδωνα 

- Ηλεκτρική µονάδα  
(2) Κέλυφος 
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Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ένα ενιαίο τµήµα από χυτοπρεσσαριστό κράµα 
αλουµινίου µε λείες επιφάνειες χωρίς επιφανειακές ανωµαλίες, κατασκευασµένο µε έγχυση υπό πίεση σε 
µεταλλικές µήτρες. 
Οποιαδήποτε άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα, ή θα έχουν 
υποστεί ηλεκτρολυτικά αντιδιαβρωτική επεξεργασία. 
Το κέλυφος θα είναι βαµµένο εξωτερικά µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου (χρώµατος γκρι 
ανοικτό) και εσωτερικά µε βαφή φούρνου χρώµατος λευκού, εκτός και εάν εσωτερικά εκτός από τα κάτο-
πτρα υπάρχει άλλη ανακλαστική επιφάνεια.  
∆ιευκρινίζεται ότι η επιφανειακή επεξεργασία (βαφή, ψευδαργύρωση κ.λ.π.) των κοινών µετάλλων που υπό-
κεινται σε διάβρωση ή σκούριασµα, που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή εξωτερικών µερών του φωτι-
στικού σώµατος, δεν νοείται ότι αντικαθιστά τα παραπάνω αναφερόµενα µέταλλα.  
Το φωτιστικό σώµα θα φέρει απαραίτητα κάτοπτρο ή κάτοπτρα για την δηµιουργία ασύµµετρης κατανοµής 
φωτισµού. Το κάτοπτρο µπορεί να είναι ολόσωµο ή να αποτελείται από δύο πλευρικά κάτοπτρα. Το κάτο-
πτρο ή τα κάτοπτρα θα είναι κατασκευασµένα από χηµικά καθαρό αλουµίνιο καθαρότητας 99,9% ανοδειω-
µένα ή στιλβωµένα.  
Η στερέωση των κατόπτρων στο κέλυφος θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπεται η µετακίνηση των κατόπτρων 
για την ρύθµιση της εκπεµπόµενης φωτεινής ισχύος.  
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση του ολόσωµου κατόπτρου η ρύθµιση της φωτεινής ροής θα γίνεται µε την 
µετακίνηση της λυχνιλαβής της οποίας η στήριξη στο κέλυφος θα γίνεται µε ειδικό εξάρτηµα, ώστε να είναι 
δυνατή αυτή η µετακίνηση. Το πίσω τµήµα του κελύφους θα είναι διαµορφωµένο σε υποδοχή βραχίονα, ε-
ξωτερικής διαµέτρου 60 χιλστ.  
Η στήριξη του φωτιστικού σώµατος στο βραχίονα θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται πλή-
ρης εξασφάλιση του σώµατος (σταθερή στερέωση) και ευθυγράµµιση του άξονα του φωτιστικού µε τον άξο-
να του βραχίονα. 
Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε 40. 
Τα φωτιστικά σώµατα πρέπει να είναι αυστηρά του τύπου CUT-OFF. 

(3) ∆ιαφανής κώδωνας 
Κάθε φωτιστικό θα κλείνεται στο κάτω µέρος µε κώδωνα από ειδικό διαφανές πλαστικό ή πυρίµαχο γυαλί, 
ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες, ώστε να µη ρυπαίνεται από τη 
σκόνη.  
Ο κώδωνας θα φέρει περιφερειακό παρέµβυσµα από ελαστικό νεοπρένιο ή τσόχα, υλικά ανθεκτικά στο ύ-
παιθρο και στις έντονες καιρικές µεταβολές και στη θερµοκρασία λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος.  
Ο συνδυασµός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαµπτήρα, και θα εξασφαλίζει 
κατ΄ ελάχιστο προστασία Ρ 33 ελάχιστο κατά DIN 40050 ή ΙΡ 44 κατά ICE 144. 
Ο χώρος των οργάνων θα φέρει ιδιαίτερο κάλυµµα και θα έχει προστασία Ρ 22 κατά DIN 40050. 

(4) Ηλεκτρική µονάδα 
Όλα τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού σώµατος, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας, πυκνωτής, 
λυχνιολαβή, αντιπαρασιτική διάταξη θα είναι τοποθετηµένα µέσα στο κέλυφος σε ξεχωριστό χώρο από το 
χώρο του λαµπτήρα, διαχωριζόµενο από αυτόν µε διάφραγµα που να εµποδίζει την άµεση επίδραση στα 
όργανα, της θερµότητας που δηµιουργείται από τον λαµπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην 
προέκταση του χώρου του λαµπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 
Για την απαγωγή της θερµότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και η εξωτερική επιφά-
νειά του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του χώρου των οργάνων πρέπει να 
διατηρείται τουλάχιστον 100C χαµηλότερα από την επιτρεπτή θερµοκρασία λειτουργίας των διαφόρων ορ-
γάνων για όλη την περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. Η συνδεσµολογία των δια-
φόρων ηλεκτρικών οργάνων θα πραγµατοποιείται µε εύκαµπτους αγωγούς µε µόνωση που να αντέχει σε 
υψηλή θερµοκρασία και µάλιστα πάνω από 1800 C, και γενικά θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φω-
τιστικό σώµα ηλεκτρική προστασία, κλάσης µόνωσης Ι κατά VDE 0710. 
Eιδικότερα: 
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- Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµπτήρα που προορίζεται, για τροφοδότηση ο-
νοµαστικής τάσης 220 V  υπό συχνότητα 50Hz, και οι απώλειές του να µην υπερβαίνουν το 10% της 
ονοµαστικής του ισχύος. 

- Κατά τα λοιπά το στραγγαλιστικό πηνίο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο κατά τους κανονισµούς της 
VDE 0712 και να φέρει το σχετικό σήµα έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασµό µε το στραγγαλιστικό πηνίο κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο ή ίσο µε 0,85. 

- Σε περίπτωση που για κάθε φωτιστικό χρησιµοποιηθούν περισσότεροι του ενός πυκνωτές αυτοί πρέ-
πει να είναι συνδεδεµένοι παράλληλα. 

- Οι χρησιµοποιούµενοι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι για θερµοκρασία περιβάλλοντος 
κατ΄ ελάχιστο 850 C, και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης.  

- Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τους κανονισµούς VDE 0560 ή πα-
ρεµφερείς και να φέρουν το σήµα της έγκρισης των κανονισµών αυτών. 

- Για την απόσβεση των ραδιοφωνικών παρασίτων που παράγονται από τον λαµπτήρα και το πηνίο και 
την προστασία των γραµµών, η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς DIN 0875 και 0876 και τις προδιαγραφές HILL- l 16910 A και HILL- l-26600. 

- Το φωτιστικό σώµα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούµενα µέρη και χωρίς εκκινητή σπινθη-
ρισµών, για το άναµα του λαµπτήρα. 

- Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίµηση αυτοδιακοπτόµενης λειτουργίας, δηλ. µόλις τεθεί υπό τάση θα 
τροφοδοτεί µε υψηλή τάση τον λαµπτήρα επί 90 sec και µετά θα τίθεται εκτός κυκλώµατος. Ο εναυστή-
ρας θα επαναλειτουργήσει µόνον όταν διακοπεί και επανέλθει η τάση του δικτύου. 

- Τα όργανα, δηλ. στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας θα πρέπει να είναι, κατά προτίµη-
ση, του ίδιου κατασκευαστή µε τον λαµπτήρα. 

- ∆ιακλαδωτήρας 

- Κάθε φωτιστικό σώµα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρµοσµένο µέσα στο κέλυφος. 
Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσµολογίες µέσα στο φωτιστικό σώµα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί ως 
τον διακλαδωτήρα µε το δίκτυο της ∆ΕΗ το φωτιστικό µπορεί να λειτουργήσει. 

- Σφιγκτήρας καλωδίου 

- Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα πρέπει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα (περι-
λαίµιο) ώστε να µην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωµάτων και να µην υπάρχει κίνδυνος 
χαλάρωσης της σύσφιξης του παροχετευτικού καλωδίου σε περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο. 

- Το φωτιστικό σώµα εάν απαιτείται θα είναι κλάσης µόνωσης ΙΙ κατά VDE 0710. 

- Λαµπτήρας 

- Ο λαµπτήρας θα είναι λαµπτήρας ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, απιοειδούς µορφής, διορθωµένου 
φάσµατος, κάλυκα Ε 40, τάσης τροφοδοσίας 220v, 50Hz και θα αποδίδει φωτεινή ροή …W … Lm,. Ο 
ελάχιστος χρόνος ζωής του θα είναι …… ώρες. 

i. Προβολέας Ιωδίνης …… W 
O προβολέας θα είναι κατάλληλος για ένα λαµπτήρα πυράκτωσης ιωδίου …. W . 
Το κυρίως σώµα του προβολέα θα αποτελείται από ανοδιωµένο πρεσσαριστό αλουµίνιο µε πολύ µικρή πε-
ριεκτικότητα χαλκού, ώστε να είναι ανθεκτικό στην διάβρωση. 
Το οπτικό σύστηµα ενσωµατωµένο στο κυρίως σώµα, θα παρέχει ασύµµετρο φωτεινή δέσµη ανοίγµατος ως 
ορίζεται κατωτέρω: 
Στενή δέσµη : 1  x 80 x 1 x 140 
Ανοικτή δέσµη: 1  x 200 x 1 x 300 
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Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας του προβολέα οι λυχνιολαβές πρέπει να είναι εκτός του χώρου 
του ανακλαστήρα. Το γυάλινο κάλυµµα του προβολέα θα στερεούται επί του σώµατος του προβολέα µε την 
παρεµβολή παρεµβύσµατος σιλικόνης. 
Θα είναι κατασκευασµένο από σκληρά ανθεκτική ύαλο VHR και θα φέρει µεταλλικό συρµάτινο πλέγµα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει πλέγµα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Θα είναι τελείως στεγανό και θα παρέχει δυνατότητα ρύθµισης οριζόντιου και κατακόρυφου επίπεδου. 

1241.3.16 Πυροπροστασία ηλεκτρικών καλωδίων 
a. Γενικά 

Καλύπτονται τα παρακάτω: 
(1) Η πυροπροστασία των ίδιων των καλωδίων µε τη βοήθεια επικάλυψης µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς. 
(2) Η εγκατάσταση πυροφραγµών στα σηµεία όπου καλώδια ή δέσµες καλωδίων διαπερνούν τοίχους ή οροφές 

(δάπεδα) µε ορισµένη αντοχή στη φωτιά. 
b. Πυροπροστασία καλωδίων 

Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επικαλυφθούν µε ουσία επιβραδυντική της φωτιάς, , έτσι ώστε να προστατεύονται 
από τη φωτιά ή και να παρεµποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς µέσω αυτών. Η επικάλυψη πρέπει να πληρεί 
τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
i. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζει την αγωγιµότητα των καλωδίων. 
ii. Η επικάλυψη δεν πρέπει να περιέχει οποιουδήποτε είδους οργανικούς διαλύτες. 
iii. Η επικάλυψη δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είναι τοξική. 
iv. Η επικάλυψη πρέπει να είναι αρκετά εύκαµπτη, ώστε να επιτρέπει τη µεταφορά ή αφαίρεση καλωδί-

ων µετά την εφαρµογή της. 
v. Η επικάλυψη δεν πρέπει να επηρεάζεται από το νερό και τις καιρικές συνθήκες. 
vi. Η επικάλυψη πρέπει να έχει αρκετή µηχανική αντοχή, ώστε να µπορεί να περπατήσει άνθρωπος, ό-

ταν χρειασθεί, πάνω σε επικαλυµµένα καλώδια. 
c. Πυροφραγµοί 

Η εγκατάσταση ενός πυροφραγµού στα σηµεία όπου καλώδια διαπερνούν πυράντοχους τοίχους, οροφές ή 
δάπεδα µιας κατασκευής έχει σκοπό τη διατήρηση της απαιτούµενης αντοχής στη φωτιά του χωρίσµατος. 
'Έτσι σε ένα πυράντοχο τοίχο δύο ωρών θα πρέπει οποιοσδήποτε πυροφραγµός τοποθετηθεί σ'αυτόν να 
έχει αντοχή στη φωτιά δύο ώρες. 
Ο πυροφραγµός θα πρέπει επιπλέον να πληρεί και τις παρακάτω απαιτήσεις : 
i. Ο πυροφραγµός θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πραγµατοποίηση µετέπειτα αλλαγών, όπως 

προσθήκης καλωδίων ή σωλήνων. Η λέξη "εύκολη" αναφέρεται στη δυνατότητα διάνοιξης του πυρο-
φραγµού µε ένα µαχαίρι ή πριόνι, την προσθήκη των καλωδίων ή σωλήνων και την επανατοποθέτη-
ση των αφαιρεθέντων στοιχείων, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η διατήρηση της αρχικής στεγα-
νότητας του πυροφραγµού σε καπνό και αέρια. 

ii. Ο πυροφραγµός δεν θα πρέπει να µειώνει την αγωγιµότητα των καλωδίων. Αυτό σηµαίνει ειδικότερα, 
ότι οι λεγόµενοι συµπαγείς πυροφραγµοί, που καταλαµβάνουν όλο το πάχος του χωρίσµατος µε µο-
νωτικό υλικό, δεν είναι αποδεκτοί. 

iii. Ο πυροφραγµός πρέπει να είναι στεγανός σε καπνό και αέρια. 

1241.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1241.3.1 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών 
a. Γενικά 
(1)  Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν παράλληλα ή κάθετα 

µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά απαγορεύονται. Όπου για λό-
γους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε απίθανες θέσεις ή λοξά αυτό θα γίνεται µό-
νο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην περίπτωση αυτή οι γραµµές θα τοποθετούνται απα-
ραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες. 
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(2) Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται µέχρι ένα ύψος 
1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα προστατεύονται και όλα τα ορι-
ζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε χαµηλότερο ύψος από το συνηθισµένο. 

b. Εγκατάσταση σωληνώσεων 
(1) Γενικά 

- Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να είναι δυ-
νατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων εύκολα και χωρίς 
τραυµατισµούς της µόνωσης τους. 

- Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις 
των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο σωλήνα, θα επιλέγεται κατάλληλη 
διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή καλωδίων. 

- Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων οργάνων, συ-
σκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να συµβουλεύεται σε 
όλη την διάρκεια των εργασιών. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι απαλλαγµέ-
νες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές και θα συναντούν 
τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα. 

- Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο 
τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε τρία µέτρα, ούτε θα 
έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα 
στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται. 

- Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν ακτίνα κατ' 
ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα. 

- Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων σωλήνων 
θα είναι κοχλιωτές. 

- Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι κενοί 
σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί. 

(2) Χωνευτές Σωληνώσεις 

- Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν: 
i. Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους. 
ii. Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς χώρους για 

τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή. 
iii. Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδε-

µα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων χαλυβδοσωλήνων επι-
τρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κα-
νένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή παραµορφώσεις από την κατασκευή του 
µπετόν. 

iv. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα κατασκευασ-
θούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή λεπτοµερειών). Η κατασκευή 
χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν απ' ευθείας µέσα στο επίχρισµα δεν θα γίνει 
δεκτή. 

- Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη των διαµέ-
τρων των σωλήνων. 

- Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ.   θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από σωλήνες 
κρύου νερού 15cm. 

- Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., θα τοποθε-
τούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος ώστε µετά την 
τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω από την τελική επιφάνεια του τοί-
χου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό. 
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- Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να περιορίζονται 
στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση κατασκευών από σκυρόδεµα (τοι-
χία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του επιβλέποντα µηχανικού απαγορεύεται. 

- Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε τσιµεντοκονία ταχείας 
πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου. 

- Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται κατά τρόπο 
που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι σω-
ληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή περισσότερων παράλλη-
λων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το τριπλάσιο της διαµέτρου των για την ει-
σχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος. Σωληνώσεις µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλ-
ληλα ή κάθετα προς τον κύριο οπλισµό της πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις 
σωληνώσεις πρέπει η τοποθέτηση τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη. 

(3) Ορατές Σωληνώσεις 

- Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες. 

- Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου (στηρίγ-
µατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο σίδηρο µε δι-
πλή στρώση αντισκωρικής βαφής. 

- Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή µε κοχλίες 
και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε ξύλινες επιφά-
νειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου 
είναι αποδεκτή. 

- Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι σωλήνες 
να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής στήριξης σωλήνων θα 
χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς 50mm κατ' ελάχιστο. 
Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό. 

- Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η µεταξύ δυο 
συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των διαµέτρων των σωλή-
νων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) 
θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 15cm. 

1241.3.2 Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων 
a. Γενικά 
(1) Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους υπόλοιπους αγω-

γούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους υπολοίπους αγωγούς εκτός αν 
δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια. 

(2) Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η µεταβολή 
της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα κυκλώµατα φωτι-
σµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm2. , 

(3) Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή σύσφιγξης. 
Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους περίβληµα, θα δίνεται µεγάλη προ-
σοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό και να µην προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µό-
νωση. 

(4) Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο τύπου ΝΥΜ θα 
επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης. 

(5) Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά. 
b. Ορατές γραµµές καλωδίων 
(1) Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε 300mm µε διµερή 

πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από γαλβανισµένο χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 
(2) Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε στηρίγµατα βρισκόµε-

να στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή (σιδηρόδροµο). 
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(3) Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8 χλσ. µε 
νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες 

(4) Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που προβλέπεται να χρησι-
µοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

(5) Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες στήριξης καλω-
δίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της σχάρας καλωδίων και θα στε-
ρεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων. Στα σηµεία που ένα καλώδιο εγκαταλείπει µια σχάρα ή 
όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων το καλώδιο θα περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες 
από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό χαλύβδινο σύρµα ή σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης. 

(6) Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να προστατευθούν από φυσικές 
ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες εκείνων για τις 
οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να 
τηρηθούν. 

c. Σήµανση καλωδίων 
(1) Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα τοποθετηθούν ειδικά αυ-

τοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα γράµµατα και αριθµούς για τον χαρακτη-
ρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια. 

(2) Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται κάθε τρία µέτρα ή 
λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα επισήµανση. Σε περίπτωση µη 
ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα κουτιά έλξης ή διακλάδω-
σης. 

1241.3.3 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωµάτων 
Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην διάταξη και θέση που 
αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των φωτιστικών θα εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τό-
που του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδορο-
φής η αγκίστρωση τους θα γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας ψευδορο-
φής. Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται. 
Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της ψευδοροφής, θα στη-
ρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα επιτοίχια και χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να 
έχουν την δυνατότητα αλλαγής των λαµπτήρων από το εµπρόσθιο τµήµα τους. 

1241.3.4 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων 
Η τοποθέτηση των πινάκων στη θέση τους και η σύνδεση µεταξύ τους και µε τα εισερχόµενα και απερχόµενα κα-
λώδια θα γίνει από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου κάτω από την επίβλεψη ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού. 
Οι συνδέσεις των εισερχόµενων και εξερχόµενων γραµµών των πινάκων θα γίνουν όπως αναφέρεται στις προδια-
γραφές. 
Οι πίνακες θα εγκατασταθούν επίτοιχοι ή χωνευτοί όπως δείχνεται στα σχέδια και κατά τρόπο τέτοιο ώστε το πάνω 
µέρος τους να βρίσκεται το πολύ 1,90m από την στάθµη του δαπέδου. 

1241.3.5 Γειώσεις 
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και δείχνονται στα σχέδια. 
Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και θα 
εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και του συστήµατος γείωσης. 
Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του. 
Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα εγκεκριµένο τρόπο συ-
γκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα επισκέψιµα σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συ-
γκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και κατασκευών που συνδέονται µε το σύστηµα γείω-
σης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή. 

1241.3.6 Εξωτερικός Φωτισµός 
a. Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωµάτων 
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Οι ιστοί των φωτιστικών σωµάτων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τα σχέδια. 
b. Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού 
(1) Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που οδεύουν µέσα σε 

σωλήνες ΡVC ονοµαστικής διαµέτρου 100mm, 6mm. Οι σωλήνες τοποθετούνται µέσα σε χαντάκια βάθους 
0,70m και πλάτους 0,4mm. Σε διελεύσεις δρόµων Ρarking κλπ., οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδε-
µα. 

(2) Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπου δεν καθορίζονται στα σχέδια θα 
είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και βάθους 0,70m, που θα κατασκευασθούν από άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση 
ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100mm. Τα φρεάτια θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµ-
µα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φω-
τιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης. 

(3) Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µόνωσης µε τα χείλη των 
σωλήνων. 

(4) Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω από τα καλώδια 
ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια µέσης τάσης. Κατά την παράλλη-
λη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια σθενών ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται 
οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30cm. 

(5) Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια διακλάδωσης των ιστών. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο έδαφος. 

c. Γείωση 
(1) Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm2 επάνω σε γυµνό συλλε-

κτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm2, που οδεύει συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω από τις σωληνώ-
σεις των καλωδίων. 

(2) Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχά-
νονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού γείωσης. Το σηµείο σύσφιγξης θα βαπτί-
ζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης. 

(3) Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς πίνακες (αν υπάρχουν) 
θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης. 

(4) Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε αγωγιµότητα ίση µε το 98% του 
καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατοµής 25mm2. 

(5) Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα χρησιµοποιηθεί πλαστικός σω-
λήνας ΡVC, πίεσης 6 atm. 

(6) Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την προστασία του αγωγού γεί-
ωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί στα δύο άκρα του 
σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο της αυτεπαγωγής. 

(7) Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε το σύστηµα γείωσης του κτιρίου. 
d. Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων 
(1) Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση χειροκίνητης ή µη-

χανοκίνητης σφύρας. 
(2) Η  κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι  επισκέψιµη  µε φρεάτιο  κτιστό ή από σκυρόδεµα µε χυτοσιδερένιο 

κάλυµµα. 

1241.3.7 Υποσταθµός 
a. Γενικά 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ερευνήσει όλες τις κατασκευαστικές συνθήκες που είναι πιθανό να επιδράσουν 
στην άρτια εκτέλεση των εργασιών και να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή των εγκαταστά-
σεων προς τις συνθήκες αυτές. 
Αν πριν από την εκτέλεση των εργασιών η κατά την διάρκεια τους παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων των 
σχεδίων η διαγραµµάτων βάσει των υποδείξεων της ∆ΕΗ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τα σχέδια 
των τροποποιήσεων και να τα υποβάλει για έγκριση στην επίβλεψη. 
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Η ακριβής θέση του εξοπλισµού του υποσταθµού θα καθοριστεί σε συνεργασία µε την επίβλεψη µε βάση τις 
τελικές διατάξεις και διαστάσεις. 

b. ∆ιελεύσεις από Οικοδοµικά Στοιχεία 
Οι διελεύσεις καλωδίων σωληνώσεων η σχαρών µέσω των κατασκευών από σκυρόδεµα και της τοιχοποιίας 
πρέπει να προβλεφθούν κατά το δυνατόν εκ των προτέρων. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι διανοίξεις θα γί-
νουν µετά από άδεια της Επίβλεψης. Πάντως τα ανοίγµατα πρέπει να γίνουν µε την µεγαλύτερη προσοχή 
και µε το πνεύµα της κατά το δυνατό µείωσης των προκαλούµενων ζηµιών στο κτίριο. Οι διανοίξεις και λοι-
πές φθορές πρέπει να αποκαθίστανται πλήρως µετά την τοποθέτηση των στοιχείων της εγκατάστασης. Οι 
δε τυχόν ζηµιές που θα έχουν προκληθεί θα αποκατασταθούν από ειδικευµένο και µόνο προσωπικό µε έξο-
δα του Αναδόχου. 

c. Εγκατάσταση Εξοπλισµού 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό που αναφέρεται στα σχέδια, την Τεχνική Έκ-
θεση και τις προδιαγραφές και θα εξασφαλίζει όλες τις προδιαγραφόµενες λειτουργίες, αυτοµατισµούς, ε-
λέγχους και σηµάνσεις. Η όλη εγκατάσταση θα γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα παρακάτω: 

- Να µην υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώµατος και να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφάλειας. 

- Να υπάρχει µεγάλη ευκολία ελέγχου και συντήρησης. 

- Ο µετασχηµατιστής θα εγκατασταθεί σε σιδηροτροχιές όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. 
Γενικά ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τα τελικά εγκεκριµένα σχέδια του Ανάδοχου, τις οδηγίες 
του προµηθευτή, τους όρους της ∆ΕΗ και τους κανονισµούς που αναφέρεται στις προδιαγραφές. 

d. Γειώσεις 
Προβλέπεται η γείωση του ουδέτερου κόµβου του Μετασχηµατιστή, του Γενικού Πίνακα Χ.Τ. και όλων των 
µεταλλικών µερών Υ.Τ. και Χ.Τ. όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τµήµατος της ΓΤΣΥ  

1241.3.8 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
a. Γενικά 

Κάθε Η/Ζ θα τοποθετηθεί σε βάση από σκυρόδεµα η οποία θα εξασφαλίζει πλήρη προστασία των διαφό-
ρων στοιχείων του κτιρίου έναντι των κραδασµών που προκαλούνται κατά τη λειτουργία του ζεύγους. 
Η βάση θα κατασκευασθεί βάσει σχεδίου του κατασκευαστή του ζεύγους και θα είναι ανεξάρτητη από την 
πλάκα έδρασης του θαλάµου του ζεύγους. 
Γενικά η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα σχέδια, τις προδια-
γραφές και τους σχετικούς κανονισµούς. 

b. Συρµατώσεις 
Όλες οι συρµατώσεις πρέπει να γίνουν µε άριστο τρόπο αφήνοντας αρκετούς βρόγχους για συντήρηση. 
Θα εξασφαλισθεί η πρόσδεση όλων των συρµατώσεων σε θαλάµους, ανά 150mm τουλάχιστον και θα εξα-
σφαλισθεί πλήρως προστασία έναντι ξέσης. 
Θα γίνει ετικεττάρισµα µε αναγνωριστική επισήµανση σύµφωνα µε το διάγραµµα του κατασκευαστή. 
Θα τοποθετηθούν ακροδέκτες εισόδου και εξόδου για εξωτερικές συνδέσεις. 

c. Γειώσεις 
Προβλέπεται η γείωση τόσο του ουδέτερου κόµβου κάθε γεννήτριας όσο και των µεταλλικών µερών των 
Η/Ζ.  

1241.3.9 Έλεγχοι και δοκιµές 
a. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη 

Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης έναντι της γης 
κάθε τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται 
µετά την τελευταία αντίσταση. 
Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή 500000 ΩΜ 
για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10mm2. Για αγωγούς µε διατοµή µεγα-
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λύτερη των 10mm2 γίνεται δεκτό ότι η µόνωση µεταβάλλεται αντίστροφα ανάλογα µε την διάµετρο των αγω-
γών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές ρεύµα τάσης δοκιµής 220 V - 500 V για χρονικό διάστηµα 
όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόµενη γραµµή. 
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε λειτουργία 
ενώ οι µόνιµες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 

b. ∆οκιµή αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών 
Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον   ίσες   µε   τις   ορι-
ζόµενες  στην   παραπάνω   δοκιµή   αντιστάσεων µόνωσης προς την γη.  
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι λαµπτήρες 
και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες. 
∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες ηλεκτρικές 
συσκευές της εγκατάστασης. 

c. Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

- Οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το παράρτηµα V του ΦΕΚ 31-12-1973 
περί τροποποίησης και συµπλήρωσης του Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

- Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες µετά την τελευταία βροχόπτωση. 
d. ∆οκιµή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η συνέ-
χεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λει-
τουργία της εγκατάστασης. 

e. Έλεγχοι και ∆οκιµές Πινάκων 
Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί η σω-
στή συνδεσµολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 
Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και διενεργούνται οι έλεγ-
χοι και δοκιµές που αναφέρονται παραπάνω. 

f. Υποσταθµός 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει πιστοποιητικά του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο 
εργοστάσιο οι απαιτούµενες δοκιµές και θα αποδεικνύεται η συµφωνία του εξοπλισµού µε όσα αναφέρονται 
στις προδιαγραφές. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των εγκαταστάσεων που θα ζητηθεί 
από την επίβλεψη, παρουσία της και µέχρι πλήρους ικανοποίησης της καθώς και τους ελέγχους και δοκιµές 
που τυχόν θα ζητήσει η ∆ΕΗ. Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι: 
i. Έλεγχος των µονώσεων των τµηµάτων των εγκαταστάσεων Υ.Τ και Χ.Τ. 
ii. Έλεγχος της προστασίας του Μετασχηµατιστή. 
iii. Έλεγχος και ρύθµιση όλων των ηλεκτρονόµων προστασίας Υ.Τ. και Χ.Τ. 
iv. Όλοι οι έλεγχοι για εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των διαφόρων στοιχείων της ε-

γκατάστασης που θα ζητηθούν από την επίβλεψη. 
v. Ο έλεγχος µέτρησης των αντιστάσεων γειώσεων. 
Οι µετασχηµατιστές θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιµές σειράς που ορίζουν οι προδιαγραφές ΙΕC 76-726. 
Οι δοκιµές θα γίνουν παρουσία εκπροσώπων του προµηθευτή και της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατα-
σκευής του ή σε αναγνωρίσιµο εργαστήριο. Θα γίνουν τουλάχιστον οι παρακάτω δοκιµές: 
i. Θερµικής καταπόνησης 
ii. Βραχυκυκλώσεως 
iii. Αντοχής σεισµικών δονήσεων 
iv. Αντοχής στη φωτιά 
v. Μετρήσεις στης µαγνητικής επαγωγής γύρω από τον µετασχηµατιστή από Ο έως 4 µέτρα και για 

φορτία 1/3, 2/3 και 3/3 του ονοµαστικού. 
vi. Μετρήσεις βαθµού απόδοσης 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 54 από 76 Έκδοση : 0 

 

vii. Για τις παραπάνω δοκιµές και όποιες άλλες κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, µπορούν να γίνουν 
δεκτά πιστοποιητικά του κατασκευαστή. 

g. Η/Ζ 
∆οκιµές στο Εργοστάσιο 
Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι έγιναν στο ερ-
γοστάσιο οι παραπάνω έλεγχοι και δοκιµές και θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα τους: 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής της γεννήτριας 
i. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε κενό. 
ii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας σε βραχυκύκλωµα. 
iii. Λήψη της χαρακτηριστικής καµπύλης λειτουργίας υπό φορτίο. 
iv. Έλεγχος των αντιστάσεων του τυλίγµατος του εναλλασσόµενου ρεύµατος, του δροµέα, του δροµέα 

διέγερσης, του πεδίου διέγερσης, του βοηθητικού κυκλώµατος διέγερσης. 
v. Έλεγχος υπερφόρτισης. 
vi. Έλεγχος στροφών. 
vii. Έλεγχος υψηλής τάσης στάτορα. 
viii. Έλεγχος υψηλής τάσης δροµέα. 
ix. Έλεγχος υψηλής τάσης τυλίγµατος διέγερσης. 
x. Έλεγχος θορύβου. 
xi. Έλεγχος κραδασµών. 
xii. Έλεγχος µόνωσης. 
xiii. Έλεγχος ζυγοστάθµισης. 

• Στο εργοστάσιο κατασκευής του πετρελαιοκινητήρα 
i. Έλεγχος ισχύος. 
ii. Έλεγχος στροφών (σταθερότητα κλπ). 
iii. Έλεγχος κατανάλωσης καυσίµου υπό διάφορα φορτία.4) Έλεγχος κατανάλωσης λαδιού. 
iv. Έλεγχος θερµοκρασίας: 

- νερού ψύξης. 

- λαδιού. 

- καυσαερίων. 

- κυλίνδρων. 
v. Έλεγχος πίεσης λαδιού. 
vi. Έλεγχος ρυθµίσεων βαλβίδων και αντλιών καυσίµου. 
vii. Έλεγχος  ανοχών εδράνων στροφαλοφόρων. 
viii. Έλεγχος πίεσης ανάφλεξης. 
Έλεγχοι και ∆οκιµές στο Εργοτάξιο 
Μετά την πλήρη εγκατάσταση των Η/Ζ και αφού ο Εργολάβος βεβαιωθεί ότι όλα τα συστήµατα έχουν εγκα-
τασταθεί και συνδεθεί όπως πρέπει, θα διενεργηθούν έλεγχοι και δοκιµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα δοκι-
µών του κατασκευαστή που θα έχουν εγκριθεί από την επίβλεψη και που θα πρέπει να περιλαµβάνουν του-
λάχιστον τα παρακάτω: 

- Έλεγχοι προεκκίνησης που θα περιλαµβάνουν ελέγχους για κατάλληλη λίπανση και ευθυγράµµιση. 

- ∆οκιµές µόνωσης και αγώγιµης συνέχειας της γεννήτριας και των βοηθητικών συστηµάτων. 

- Υποδεδειγµένους από τον κατασκευαστή ελέγχους µετά την εκκίνηση, που θα περιλαµβάνουν ελέγ-
χους περιστροφής, αλληλουχίας φάσεων και οργάνων και ελέγχους για να επιβεβαιωθεί η σωστή λει-
τουργία όλων των συστηµάτων προστασίας, αυτοµατισµού και σήµανσης. 

- ∆οκιµές φόρτισης σύµφωνα µε το ΙSΟ 3046/1 µέχρι ΙS0 3046/6 για 24 ώρες. 
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1241.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 

Οι τιµές µονάδας των διαφορών εργασιών της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τό-
που και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, 
καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη 
όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης. 
Οι τιµές µονάδας των Υποσταθµών και του Η/Ζ  περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, καθώς και κάθε 
άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όµως για την 
πλήρη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασης όπως και την σύνδεση µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται ακόµη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία καθώς και τα µηχα-
νήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
Οι τιµές µονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των µι-
κρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης µεταξύ των και µετά των δια-
φορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιµής και καθαρισµού, καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαµόρ-
φωση, αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων. 
Οι τιµές µονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση, µεταφορά, στερέωση τους και 
σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της 
εγκατάστασης. 
Οι τιµές µονάδας των αυτοµάτων διακοπτών ασφαλειοαποζευκτών, διακοπτών, οργάνων µέτρησης, γειώσεων, 
κλπ. περιλαµβάνουν τη µεταφορά, στερέωση τους, σύνδεση επί των διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και 
γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης. 
Η τιµή µονάδας των κατασκευών από µορφοσίδηρο, χαλκό, λαµαρίνα ΟΚΡ, περιλαµβάνει τη προµήθεια, προσκό-
µιση επί τόπου του µορφοσιδήρου, χαλκού και λαµαρίνας, όλων των απαραίτητων µικρούλικων συγκόλλησης, 
σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και κάθε εργασία µόρφωσης, κόλλησης, σύνδεσης, στερέωσης και τοποθέτησης. 

1241.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

1241.5.1 Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή χαλύβδινες) εντοιχισµένες ή ορατές θα επιµετρούνται µετά την 
πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση τους σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Θεωρούνται ότι περιλαµβάνο-
νται στις τιµές µονάδας κατασκευής σωληνώσεων και δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα: 
Η διάνοιξη αυλακών για τον εντοιχισµό των σωληνώσεων και η επαναφορά των τοίχων στην αρχική τους κατάστα-
ση. 
Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού σωληνώσεων µε χαλυβδοσωλήνες (καµπύλες, γωνίες) εκτός των κουτιών διακλάδω-
σης, οργάνων διακοπής κλπ. που επιµετρούνται ιδιαίτερα. 
Τα σιδηρά στηρίγµατα στερέωσης των ορατών σωληνώσεων στους τοίχους ή σε άλλες σιδηρές ή ξύλινες κατα-
σκευές. 

1241.5.2 Ηλεκτρικοί αγωγοί και καλώδια 
Το µήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν µέσα στις σωληνώσεις θα λαµβάνεται ίσο προς το µήκος της αντί-
στοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των αγωγών που διέρχονται µέσα στην σωλήνωση χωρίς 
άλλη προσαύξηση. 
Η πιο πάνω επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατοµή αγωγού. Τα  τµήµατα  των  αγωγών   που   προεξέ-
χουν  για  να  συνδεθούν   στους   πίνακες διανοµής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα, 
θεωρούµενα ότι περιλαµβάνονται σαν συµβατική προσαύξηση στις µονάδες προµήθειας και τοποθέτησης των 
διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών. 
Επίσης δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των πολύκλωνων αγωγών για 
την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών. 
Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιµετρούνται κατ' είδος και διατοµή σε µέτρα πραγµατικού αξονικού µήκους. Τα κουτιά 
διακλάδωσης των καλωδίων επιµετρούνται ιδιαίτερα σε τεµάχια. 
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1241.5.3 Φωτιστικά Σώµατα, Όργανα και Συσκευές 
Τα φωτιστικά σώµατα, οι ρευµατοδότες, τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής, οι διακόπτες φωτισµού, οι 
αυτόµατοι διακόπτες, οι ασφαλειοαποζεύκτες, οι ασφάλειες, οι διακόπτες πάσης φύσεως, οι διατάξεις προστασίας, 
εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων, τα πάσης φύσης όργανα µέτρησης, οι ενδεικτικές λυχνίες και κάθε όργανο που 
εγκαθίστανται σε πίνακα ή στα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως τοποθετη-
µένα σε κατάσταση λειτουργίας. 
Οι ηλεκτρικές συσκευές επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένα. 
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών µε τα ηλεκτρικά δίκτυα, θεωρούνται ότι περι-
λαµβάνονται στις τιµές προµήθειας και τοποθετήσεις, κάθε συσκευής και δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα. 

1241.5.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες 
Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, µέτρησης κλπ. όλων των πινάκων επιµετρούνται όπως αναφέρεται 
στην προηγούµενη παράγραφο. 
Οι τυποποιηµένοι ηλεκτρικοί πίνακες τύπου SΤΑΒ επιµετρούνται κατά τεµάχια, ανάλογα µε τις διαστάσεις τους 
όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο. 
Τα σιδηρά ικριώµατα των υπολοίπων πινάκων επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µε τα στηρίγµατα 
αγκύρωσης και τους κοχλίες συναρµογής τους. Οι πίνακες τύπου πεδίου επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα όπως 
παραπάνω η κατά τεµάχια, όπως κατά περίπτωση αναφέρεται στο τιµολόγιο. 
Οι συλλεκτήριοι ράβδοι των πινάκων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή τους (εκτός των τυποποιηµένων πινάκων τύ-
που SΤΑΒ). 

1241.5.5 Μεταλλικές Κατασκευές 
Η από χαλκό µόρφωση συλλεκτηρίων ράβδων, ταινιών γείωσης µεταλλικών µερών και συνδέσµων, θα επιµετράται 
σε χιλιόγραµµα βάρους κατεργασµένου και τοποθετηµένου χαλκού. 
Οι σχάρες καλωδίων θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 
Τα κανάλια διανοµής θα επιµετρούνται κατά µέτρο συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών τεµαχίων. 
Όλες οι υπόλοιπες τυχόν µεταλλικές κατασκευές επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους. 

1241.5.6 Υποσταθµός-Η/Ζ 
Επιµετρώνται σε τεµάχια. 
 

1242. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

1242.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδε-
δειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ασθενών  ρευµάτων  σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της ε-
γκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περι-
λαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή. 
Η εγκατάσταση ασθενών  ρευµάτων  αποτελείται από: 
(1) Καλωδιώσεις 
(2) Σωληνώσεις 
(3) Κατανεµητής ασθενών ρευµάτων 
(4) Αυτόµατο συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο 
(5) Τερµατικός εξοπλισµός 
(6) Κεντρικός κατανεµητής τηλεφώνων 
(7) Κεντρικός Κατανεµητής  δικτύου φωνής και δεδοµένων : 
(8) Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-Patch Panel Τερµατισµού ∆ικτύου  
(9) Ικρίωµα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19" 
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(10) Πρίζα φωνής & ∆εδοµένων 8 επαφών 
(11) Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords 
(12) Οπτικός Κατανεµητής 
(13) Γειώσεις 
(14) Eγκ/σεις ενδοσυνεννόησης - θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
(15) Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και µετάδοσης ήχου 
(16) Εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής 

1242.2 Υλικά 

1242.2.1 Καλωδιώσεις  
a. Καλώδιο J-YYe εσωτερικού χώρου 
(1) Επεξήγηση συµβόλων 

J : καλώδιο εσωτερικών χώρων 
Υ : µόνωση από PVC 
Υ : θερµοπλαστική εξωτερική επένδυση από PVC 

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Κατασκευή κατά VDE 0890 

- Μέγιστη τάση λειτουργίας 250 V 

- Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 800 V 

- Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 20 ΜΩ/ΚΜ 

- Αντίσταση βρόχου  : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

- Xωρητικότητα λειτουργίας : µέγιστη 150 nF/KM 

- ∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm     
b. Καλώδιο A2Y(L)2Y εξωτερικού χώρου 
(1) Επεξήγηση συντοµογραφιών 

Α  : καλώδιο εξωτερικών χώρων 
2Υ : µόνωση από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
L  : στατική προστασία (θωράκιση) 
2Υ : εξωτερική επένδυση από θερµοπλαστική ύλη ΡΕΤ 

(2) Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Κατασκευή κατά VDE 0816 

- Μέγιστη τάση λειτουργίας 150 V 

- Τάση δοκιµής µεταξύ καλωδίου-καλωδίου : 500 V και   µεταξύ καλωδίου-περιβλήµατος:  2000 V 

- Αντίσταση µόνωσης : ελάχιστη 6 ΜΩ/ΚΜ 

- Αντίσταση βρόχου  : µέγιστη 130 ΜΩ/ΚΜ 

- Ανθυγρή διαµήκης προστασία 

- Θωράκιση µε αλουµινοταινία, µε επένδυση τύπου ΡΕ και από τις δύο πλευρές 

- ∆ιάµετρος αγωγού : 0,6 mm . 
c. Καλώδιο οµοαξονικό 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Εσωτερικός αγωγός: Χαλκός διαµέτρου 1,13 mm    
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- Μόνωση: Πολυαιθυλένιο (Cell-PE) διαµέτρου 4,8mm    

- Εξωτερικός αγωγός : µπλεντάζ χαλκού και αλουµινίου διαµέτρου 5,3mm    

- Εξωτερική επένδυση: Μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαµέτρου 6,6mm    

- Απόσβεση: 20οC f =  50 MHz,  4 dB/100 m 
f = 100 MHz,  6 dB/100 m 
f = 200 MHz, 8 dB/100 m 
f = 300 MHz, 10 dB/100 m 
f = 450 MHz, 12 dB/100 m 
f = 800 MHz, 18 dB/100 m 

- Σύνθετη αντίσταση:  75 Ω 

- Ακτίνα κάµψης:  > 10 mm    

- Εύρος θερµοκρασίας: - 25°C έως + 85°C 
d. Καλώδια φωνής 

Tο καλώδιο φωνής θα είναι το συνεστραµµένο (twisted pair) των 25, 50 και 100 ζευγών για το κάθετο δί-
κτυο, κατά το πρότυπο EIA-TIA 568. 
Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του καλωδίου Category 5, που επιτρέπει την διέλευση φωνής και δεδο-
µένων (voice and data) είναι :  

- Τύπος:     UTP 100 Category 5 

- ∆ιατοµή:    24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

- Αντίσταση D.C. στους 20°C   : 17  ΟΗΜS / 100 m ανά αγωγό 

- Χωρητικότητα:    5.6 nF / 100 m στο 1ΚΗΖ στους  20°C    

- Χωρητικότητα ως προς γη:  330 ρF / 100 m στο 1ΚΗΖ στους 20°C  

- Χαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C    

- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ:  2.06  db  / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 4 ΜΗΖ:  4.26   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ:  6.56   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ:  8.20   db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ: 62 db / 100 m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 4 ΜΗΖ: 53 db / 100 m  στους  20°C  

- Συνακρόαση NEXT στα 10 ΜΗΖ: 47 db / 100 m  στους  20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ: 44 db / 100 m  στους  20°C    
e. Καλώδια οριζόντιου δικτύου φωνής και δεδοµένων  

Το καλώδιο φωνής και δεδοµένων θα είναι το UTP 100 / 24 AWG/Category 6 το οποίο ενδείκνυται στην πε-
ρίπτωση που η  ταχύτητα επικοινωνίας υπερβαίνει τα 10 Mbps (µέχρι και τα 100 Mbps) 4 ζευγών για το ορι-
ζόντιο δίκτυο. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Τύπος:     UTP 100 Category 6 

- ∆ιατοµή:    24 AWG - 4" (αθωράκιστο) 

- Αντίσταση D.C. στους 20°C:  17.6  ΟΗΜS / 100 m ανά αγωγό 

- Χωρητικότητα:    4.8 nF/100m στο 1 ΚΗΖ στους 20οC 

- Xαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 15%  ΟΗΜS στους 20°C   από 1- 100 MHz 
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- Xαρακτηριστική Αντίσταση:  100 + 18%  ΟΗΜS στους 20°C    από 100- 250 MHz 

- Εξασθένηση στο 1 ΜΗΖ:  2.0  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 4 ΜΗΖ:  3.8  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 10 ΜΗΖ:  6.0  db  / 100 m  στους 20°C  

- Εξασθένηση στα 16 ΜΗΖ:  7.6   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 20 ΜΗΖ:  8.5   db / 100 m  στους 20°C    

- Εξασθένηση στα 100 ΜΗΖ:        19.9 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στο 1 ΜΗΖ: 75 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 4 ΜΗΖ: 65 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 10 ΜΗΖ: 59 db / 100 m  στους 20°C   

- Συνακρόαση NEXT στα 16 ΜΗΖ: 57 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 20 ΜΗΖ: 50.5 db / 100 m  στους 20°C    

- Συνακρόαση NEXT στα 100 ΜΗΖ: 45 db / 100 m  στους 20°C    
f. Καλώδια οπτικών ινών 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- Τύπος:      Multimode 62,5/125 µm 

- Grade:      FDDI 

- ∆ιατοµή Fiber O/D:    62,5 µm 

- Καταθλιπτικός Μανδύας O/D :  125 µm 

- Μανδύας O/D:     250 µm 

- Απόσβεση στα 850 nm:   3.5 dB/Km 

-                          1300 nm:   1.5 dΒ/Km 

- Εύρος ζώνης στα 850 nm:   160 MHz.Km 

- Εύρος ζώνης στα 1300 nm:  500 MHz.Km 

- NA:     0.275 

- Refractive Index:    1.499 

1242.2.1. Σωληνώσεις 
Τα καλώδια ασθενών ρευµάτων θα εγκατασταθούν µέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για µικρό αριθµό 
καλωδίων ή µέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους ή µεταλλικές σχάρες κλειστού τύπου µε καπάκι για µεγαλύ-
τερο αριθµό καλωδίων. Η αντιστοιχία της διαµέτρου των σωλήνων και πλήθους τηλεφωνικών καλωδίων καθορίζε-
ται στον επόµενο πίνακα : 
Πίνακας αντιστοιχίας διαµέτρου σωλήνα και τηλεφωνικού καλωδίου   

Σωλήνας Αριθµός ζευγών µε αγωγό γείωσης 
Πλαστικός Φ 11 mm     1 + Ε 
Πλαστικός Φ 13,5 mm     3 + Ε 
Πλαστικός Φ 16 mm     5 + Ε 
Πλαστικός Φ 23 mm     10 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 13,5 mm   (χωρίς µόνωση) 5 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 16 mm    (χωρίς µόνωση) 10 + Ε 
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Χαλύβδινος Φ 21 mm    (χωρίς µόνωση) 15 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 29 mm    (χωρίς µόνωση) 25 + Ε 
Χαλύβδινος Φ 36 mm   (χωρίς µόνωση) 50 + Ε 
Σιδεροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2" 100 + Ε 
Σιδεροσωλήνας γαλβανισµένος Φ 2 1/2" 140 + Ε 

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και 
οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυρών ρευµάτων. 

1242.2.3 Κατανεµητής ασθενών ρευµάτων  
Οι κατανεµητές ασθενών ρευµάτων θα είναι επίτοιχοι, τύπου ερµαρίου µε θύρα, προστασίας ΙΡ 55 κατάλληλοι για 
ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, µε δυνατότητα εισόδου και εξόδου καλωδίων από την πάνω ή κάτω πλευρά. Θα 
φέρουν κλειδαριά ασφαλείας και θα είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή. 
Oι κατανεµητές θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα ψυχρής εξέλασης πάχους από  1,2 έως και 2 mm   
ανάλογα µε τις διαστάσεις του κιβωτίου και θα φέρουν πλάκα στήριξης πάχους τουλάχιστον 2 mm  . 
Εσωτερικά του κατανεµητή θα τοποθετηθούν πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες  για τη σύνδεση των εισερχόµενων 
και απερχόµενων καλωδίων µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) κατάλληλα αριθµηµένες.   
'Όλες οι συνδέσεις θα φέρουν σήµανση µε κατάλληλη αρίθµηση που θα αντιστοιχεί στην αρίθµηση του σχεδίου. 
Στην πόρτα του κατανεµητή θα υπάρχει κατάλληλη πινακίδα από πλαστικό, στο οποίο θα έχει χαραχθεί η ονοµα-
σία του κατανεµητή, σύµφωνα µε αυτή που δίνεται στα σχέδια. Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας θα υπάρχει σε 
κατάλληλη θήκη το σχέδιο διαγράµµατος µε την αρίθµηση και την ονοµασία των γραµµών (όροφος, περιοχή, αριθ-
µός λήψης). 

1242.2.4 Αυτόµατο συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο  
a. Εισαγωγή 

Παρατίθενται τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός Ψηφιακού Συνδροµητικού Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήµατος, τεχνολογίας EURO-ISDN, για την πλήρη κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών µετάδοσης 
φωνής, δεδοµένων και εικόνος. 
Tο σύστηµα που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και συ-
στάσεις κατά (ITU-T, ETSI, Q.SIG) που αφορούν µετάδοση φωνής, δεδοµένων και εικόνος και ότι είναι µέλη 
του IPNS FORUM. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπερισχύουν των διεθνών όταν συνυπάρχουν. 

b. Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει κατ'ελάχιστο να είναι εξοπλισµένο µε : 
(1) Κυκλώµατα EURO-ISDN (PRI) (30B+D) 
(2) Κυκλώµατα γραµµών BRI (2Β+D) 
(3) Κυκλώµατα ψηφιακών εσωτερικών συνδροµητών EURO ΙSDN (2Β+D) (Sο) interface 4-σύρµατου τύπου 
(4) Κυκλώµατα αναλογικών συνδροµητών  
(5) Σταθµοί βάσης των Ν καναλιών 
(6) Σύστηµα Ταχυδροµείου Φωνής  
(7) Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Κατανοµής Εισερχοµένων Κλήσεων  
(8) Σύστηµα ∆ιαχείρισης του συστήµατος και των Χρεώσεων  των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων  
(9) Σύστηµα εφεδρικής τροφοδοσίας αυτονοµίας 6 – 8 ωρών 
(10) Σύστηµα τηλεσυντήρησης του συστήµατος εξ’αποστάσεως (HW + SW) 
(11) Πλήρως εξοπλισµένο κατανεµητή 
(12) Ν µεταλλακτικές συσκευές τηλεφωνητή 
(13) Η δυνατότητα επέκτασης του τηλεφωνικού κέντρου σε ότι αφορά τις εξωτερικές και εσωτερικές συνδέσεις θα 

είναι 100%. 
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c. Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι πλήρες από άποψη συσκευών (HARDWARE) και προγραµµάτων 
(SOFTWARE) ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα, παρέχοντας όλες τις λειτουργικές δυνατότητες και εφεδρείες 
που περιγράφονται παρακάτω, χωρίς την ανάγκη οποιασδήποτε προσθήκης. 

d. Το όλο σύστηµα του Τ/Φ Κέντρου θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα σε περιβάλλον µε θερ-
µοκρασία που θα µπορεί να µεταβάλλεται µεταξύ   - 5°C έως  +50°C και σχετική υγρασία µεταξύ 10-90%. 

e. Στα τεχνικά στοιχεία του κέντρου θα πρέπει να αναφέρεται η εκλυόµενη από όλα τα µηχανήµατα του κέ-
ντρου, θερµότητα, κατά το δυνατό αναλυτικά, κατά την ώρα της µέγιστης κίνησης, τόσο για την αρχική χω-
ρητικότητα, όσο και για την προδιαγραφόµενη τελική χωρητικότητα του κέντρου. 

f. 'Όλα τα µηχανήµατα θα είναι καινούργια, επαρκώς δοκιµασµένα στο εργοστάσιο κατασκευής τους, αξιόπι-
στα,  τελευταίας τεχνολογίας, µε ζευκτικό πεδίο κατά PCM/TDM σύµφωνα µε τις συστάσεις της ITU-T και 
CEPT (G711, A-Law) και κεντρικό έλεγχο τύπου π.χ.REAL TIME. 

g. Xαρακτηριστικά κέντρου 
(1) Κατηγορίες εξυπηρέτησης συνδροµητών 

- Κατηγορία 1 :  Απ'ευθείας επικοινωνία µε εσωτερικούς συνδροµητές. 

- Κατηγορία 2 : Όπως στην κατηγορία 1 και σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο µέσω τηλεφωνήτριας. 

- Κατηγορία 3 :  Όπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση µε το αστικό  δίκτυο. 

- Κατηγορία 4 :  Όπως στην κατηγορία 1 και απ'ευθείας σύνδεση µε το αστικό, υπεραστικό και διεθνές 
δίκτυο. 

(2) Ευελιξία προγραµµατισµού εξυπηρέτησης 
(3) Απόρρητο συνδιαλέξεων 
(4) Οµαδική κλήση 
(5) Μόνιµη εξωτερική σύνδεση 
(6) ∆ιακοπή συνδιάλεξης (FIRST PARTY RELEASE) 
(7) Χρονικοί περιορισµοί 
(8) Ανάκτηση πληροφοριών συστήµατος 
(9) ∆ιακίνηση πληροφοριών υπολογιστή 
(10) Συνεργασία µε σύστηµα αναζήτησης προσωπικού 
(11) Μεταβίβαση γραµµών (CALL TRANSFER) 
(12) Συντετµηµένη επιλογή (ABBREVIATED DIALLING) 
(13) Ταυτόχρονη συνοµιλία (ADD-ON-CONFERENCE) 
(14) Τηλεσυντήρηση (REMOTE MAINTENANCE) 
h. ∆υνατότητες τηλεφώνων διαχειρίσεως 
(1) Αυτόµατη εσωτερική επικοινωνία από και προς όλα ανεξαιρέτως τα εσωτερικά τηλέφωνα. 
(2) Αυτόµατη απερχόµενη επικοινωνία προς το δίκτυο πόλεως µε δυνατότητα κατατάξεως στις εξής κατηγορίες: 

- οικιακούς 

- ηµιεξωδικαιούχους 

- εξωδικαιούχους 

- τηλεδικαιούχους υπεραστικούς 

- τηλεδικαιούχους διεθνείς 
(3) Αυτόµατη εισερχόµενη εξωτερική επικοινωνία µέσω των ψηφιακών διεπιλογικών γραµµών. 
(4) Εισερχόµενη εξωτερική επικοινωνία µέσω τηλεφωνήτριας. 
(5) Ενδιερώτηση κατά τη διάρκεια εξωτερικής συνδέσεως προς άλλον εσωτερικό συνδροµητή µε τη βοήθεια του 

κοµβίου γειώσεως της τηλεφωνικής συσκευής ή µε επιλογή µονοψήφιου αριθµού. 
(6) Μεταβίβαση εξωτερικής κλήσεως σε άλλον εσωτερικό µε τη βοήθεια του κοµβίου γειώσεως της τηλεφωνικής 

συσκευής. 
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(7) ∆υνατότητα συνδέσεως δυο εσωτερικών συνδροµητών µε µια εξωτερική γραµµή σε conference . 
(8) Συντετµηµένη επιλογή περιλαµβάνουσα µέχρι 50 αριθµούς κλήσεων (αστικούς, υπεραστικούς, διεθνείς). 
(9) Συνοπτική σύνδεση τηλεφώνων διαχειρίσεως µέχρι 8% του συνόλου αυτών. 
(10) ∆υνατότητα παρέχουσα, µε κατάλληλο χειρισµό στην τηλεφωνική συσκευή, την αυτόµατη µεταφορά των 

κλήσεων σε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο (FOLLOW-ME). 
(11) Αυτόµατη µεταφορά των κλήσεων σε άλλη προκαθορισµένη συσκευή εάν η κλήση δεν απαντηθεί εντός 15-

20 δευτερολέπτων (CALL FORWARDING). 
(12) Αυτόµατη επανάκληση . Εάν κληθεί εσωτερικός συνδροµητής και βρεθεί κατειληµµένος, να µπορεί ο αρχι-

κός καλέσας (µετά απο κατάλληλο χειρισµό) να κλείσει το τηλέφωνό του και όταν ελευθερωθεί ο κληθείς 
εσωτερικός να ηχήσουν τα τηλέφωνα και των δυο και να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση (AUTOMATIC RINK 
BACK). 

(13) Τηλέφωνα επειγούσης ανάγκης ή συναγερµού. Τα τηλέφωνα αυτά είναι άνευ δίσκου και έχουν την ιδιότητα 
να καλούν αυτόµατα µε το σήκωµα του ακουστικού αλλά προκαθορισµένα εσωτερικά (HOT LINE). 

(14) Προτεραιότητα στις κλήσεις προς την τηλεφωνήτρια µέχρι και 20 τηλεφώνων διαχειρίσεως. 
(15) ∆υνατότητα επισυνδέσεως σε υφιστάµενη συνδιάλεξη µε ταυτόχρονη εκποµπή ειδοποιητηρίου σήµατος . Η 

δυνατότητα αυτή ζητείται µέχρι και για 20 τηλέφωνα διαχειρίσεως. 
(16) ∆υνατότητα συνδέσεως ζευγών τηλεφώνων διαχειρίσεως σε σύστηµα ∆ιευθυντού / Γραµµατέως (µέχρι και 

10 ζεύγη). 
(17) Αυτόµατη επανάληψη επιλογής του τελευταίου επιλεγέντος αστικού, υπεραστικού ή διεθνούς αριθµού . Η 

επανάληψη θα γίνεται µε απλή επιλογή διψήφιου ή τριψήφιου αριθµού. 
i. ∆υνατότητες χειριστηρίων τηλεφωνητριών 
(1) Οι εισερχόµενες κλήσεις θα σηµατοδοτούνται οπτικά και ακουστικά ταυτόχρονα σε όλα τα χειριστήρια . Η 

ηχητική ένδειξη να δύναται να τεθεί εκτός µε την πίεση κοµβίου επί εκάστου χειριστηρίου . 
(2) Εισερχόµενες κλήσεις από απόρρητες γραµµές να έχουν ιδιαίτερη οπτική σηµατοδότηση ώστε να γίνονται 

αµέσως αντιληπτές από τις τηλεφωνήτριες.  
(3) ∆υνατότητα απερχόµενης κλήσεως προς το δίκτυο ΟΤΕ µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου και µεταβίβαση 

αυτής προς τους εσωτερικούς συνδροµητές πάλι µε τη βοήθεια του πληκτρολογίου  
(4) ∆υνατότητα θέσεως εξωτερικής κλήσεως σε κατάσταση αναµονής . 
(5) ∆υνατότητα αλυσιδωτών συνδέσεων 
(6) ∆υνατότητα µεταβιβάσεως εξωτερικής κλήσεως προς κατειληµµένο εσωτερικό συνδροµητή µε τις εξής πα-

ραλλαγές : 
(7) Η τηλεφωνήτρια µεταβιβάζει και αποσύρεται . Μόλις ο κατειληµµένος εσωτερικός συνδροµητής ελευθερω-

θεί, το τηλέφωνό του ηχεί και δέχεται τη µεταβιβασθείσα κλήση  
(8) Η τηλεφωνήτρια επισυνδέεται επί του κατειληµµένου συνδροµητή και τον ειδοποιεί περί της αναµονής εξω-

τερικής κλήσεως (µε ταυτόχρονη εκποµπή ειδοποιητηρίου σήµατος επισυνδέσεως) . Η τηλεφωνήτρια απο-
σύρεται . Μόλις ελευθερωθεί ο εσωτερικός συνδροµητής το τηλέφωνό του ηχεί και δέχεται την κλήση . 

(9) ∆υνατότητα διακοπής εξωτερικής συνδέσεως . Σε περίπτωση που όλες οι απερχόµενες γραµµές ΟΤΕ είναι 
κατειληµµένες, οι τηλεφωνήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται σε υφιστάµενη εξωτερική σύνδεση 
µε ταυτόχρονη εκποµπή σήµατος επισυνδέσεως, να ειδοποιούν τους συνδιαλεγόµενους ότι θα τους διακό-
ψουν λόγω επειγούσης ανάγκης και τέλος να διακόπτουν τη σύνδεση και να προβαίνουν σε εξωτερική κλή-
ση.  

(10) ∆υνατότητα επιστροφής στην τηλεφωνήτρια µεταβιβασθέντων εξωτερικών κλήσεων προς τους εσωτερικούς 
συνδροµητές (ελεύθερους - κατειληµµένους) που δεν απαντήθηκαν εντός 20-30 δευτερολέπτων. 

j. Άλλες απαιτήσεις: 
(1) Η προµηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ποιότητας ISO 9002 και ISO 

9001.  
(2) Το  τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. 
(3) Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω σηµατοδοσίες: 

- ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
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- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑ  (2B+D) και 2 ΜΒ (30Β+D)   
k. Συγκρότηση του τηλεφωνικού κέντρου 
(1) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτε-

κτονικής και να µπορεί να επεκταθεί µε την προσθήκη επιπλέον πλαισίων ή ερµαρίων. 
(2) Να δίνεται η µέγιστη χωρητικότητά του και το ελάχιστο βήµα επέκτασης τόσο σε κάρτες γραµµών ΟΤΕ, σε 

κάρτες εσωτερικών συνδροµητών (αναλογικού και ψηφιακού τύπου) όσο και σε κάρτες ζευκτικών κυκλωµά-
των (αναλογικού και ψηφιακού τύπου) για διασύνδεση µε άλλα τηλεφωνικά συστήµατα του ιδίου ή πολυκα-
τασκευαστικού τύπου.  

(3) Να δίνεται επίσης η µέγιστη χωρητικότητα του πλαισίου σε πλακέτες, του ερµαρίου σε πλαίσια και κάθε άλ-
λο στοιχείο που σχετίζεται µε τη δοµή και επεκτασιµότητα του συστήµατος. 

(4) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων σε µνή-
µες τύπου FLASH EPROM ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή τους σε περίπτωση πτώσης της τάσης τρο-
φοδοσίας. 

(5) Το γενικό Software του τ/φ κέντρου θα πρέπει να είναι γραµµένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου π.χ. C/C++, 
ώστε να παρέχεται δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρµογών. 

(6) Η διαχείριση του συστήµατος θα γίνεται από σταθµό εργασίας ο  οποίος θα συνδέεται σε ενσωµατωµένη 
στο σύστηµα θύρα EΤΗΕRΝΕΤ µε πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP.  

(7) Το παραπάνω σύστηµα θα αποτελείται από τον απαραίτητο  εξοπλισµό και τα απαραίτητα λογισµικά πακέ-
τα για πλήρη διαχείριση του συστήµατος, πλήρη διαχείριση των χρεώσεων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
καθώς και πλήρη διαχείριση ασύρµατων εσωτερικών συνδροµητών. 

(8) Τα λογισµικά πακέτα διαχείρισης του συστήµατος και διαχείρισης των χρεώσεων των τηλεφωνικών συνδια-
λέξεων, θα πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον τις κάτωθι δυνατότητες: 

- ∆υνατότητα πλήρους διάρθρωσης του συστήµατος  

- Έλεγχος της κατάστασης όλων των πλακετών του συστήµατος 

- Επαναπρογραµµατισµός του συστήµατος 

- Προσθήκη και αφαίρεση υπηρεσιών ανά εσωτερικό  τηλέφωνο 

- Εκχώρηση προσωπικού κωδικού ανά χρήστη για την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

- ∆υνατότητα προγραµµατισµού των ψηφιακών τηλεφωνικών  συσκευών 

- ∆υνατότητα διαχείρισης του συστήµατος εξ αποστάσεως  

- ∆υνατότητα κεντρικής βάσης µε τα στοιχεία όλων των χρηστών του συστήµατος και τις υπηρεσίες που 
έχουν εκχωρηθεί  σ΄αυτούς. 

l. ∆υνατότητες διαχείρισης χρεώσεων τ/φ συνδιαλέξεων: 
m. Ταχυδροµείο φωνής 
n. Σύστηµα κατανοµής και διαχείρισης κλήσεων (call centre)  
o. Όλα τα φωνητικά µηνύµατα θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.  
p. Φωνητικά Μηνύµατα 
q. Πρόσθετες υπηρεσίες του συστήµατος 
(1) ∆υνατότητα VOICE OVER IP  
(2) ∆υνατότητες εικόνος και VIDEO 
(3) CTI εφαρµογές 
r. Επιτήρηση και ασφάλεια λειτουργίας 
(1) Για τη σωστή και αξιόπιστη λειτουργία της εγκατάστασης το τηλεφωνικό κέντρο θα διαθέτει ενσωµατωµένα 

συστήµατα αυτοδιάγνωσης, υπό µορφή αποθηκευµένων προγραµµάτων στις µνήµες του κέντρου. 
(2) Με τη χρήση των προγραµµάτων αυτών θα είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον τα πιο κάτω : 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 64 από 76 Έκδοση : 0 

 

- Έλεγχος και εντοπισµός βλάβης στα κυκλώµατα του κέντρου. Σε περίπτωση ανεύρεσης βλάβης, το 
κύκλωµα θα αποµονώνεται και συγχρόνως θα δίνεται ένδειξη του τύπου και της θέσης του κυκλώµα-
τος. 

- ∆ιαχείριση του κέντρου : Με το πρόγραµµα αυτό θα είναι δυνατό να αλλάζουν οι κατηγορίες των εσω-
τερικών συνδροµητών, να ενεργοποιούνται οι νυχτερινές συνδέσεις, να καθορίζονται οι δικαιούχοι συν-
δροµητές συντετµηµένων επιλογών, να καταγράφονται και να χρεώνονται οι µονάδες εξερχόµενων 
κλήσεων και γενικά να πραγµατοποιούνται οι δυνατότητες που περιγράφονται στις προηγούµενες πα-
ραγράφους της παρούσας προδιαγραφής. 

s. Τροφοδοτική διάταξη 
(1) Το τηλεφωνικό κέντρο θα συνοδεύεται από ανορθωτική διάταξη για την τροφοδοσία του κέντρου από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ και την ταυτόχρονη φόρτιση και συντήρηση φόρτισης των συσσωρευτών. 
(2) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και εγκαταστήσει µε δαπάνες του όλα τα απαραίτητα για τη σύνδεση της εγκα-

τάστασης µε τις υφιστάµενες παροχές του ηλεκτρικού δικτύου, συµπεριλαµβανόµενων των αναγκαίων πινά-
κων διανοµής µε τους απαραίτητους διακόπτες, ασφάλειες και όργανα ενδείξεων. 

(3) Η εγκατάσταση των πινάκων θα γίνει σε συνεργασία µε την επίβλεψη ώστε να τηρηθούν οι ισχύοντες κανο-
νισµοί και θα είναι σχεδιασµένοι µε τρόπο που να επιτρέπεται η µελλοντική επέκτασή τους. 

(4) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τους απαιτούµενους ανορθωτές και τις λοιπές απαιτούµε-
νες διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία του κέντρου, των µεταλλακτικών συσκευών και 
των λοιπών συσκευών και µηχανηµάτων της εγκατάστασης. 

(5) Η ανορθωτική διάταξη θα είναι εφοδιασµένη µε αυτόµατο ηλεκτρονικό σύστηµα σταθεροποίησης της τάσης, 
µε κατάλληλα φίλτρα και διατάξεις ασφαλείας και θα διαθέτει επιλογικό διακόπτη για τη συνεχή (FLOATING) 
ή ταχεία (FULL CHARGE) φόρτιση της συστοιχίας των συσσωρευτών. Επίσης θα διαθέτει αυτόµατο σύστη-
µα προστασίας των συσσωρευτών από υπερφόρτιση και εκφόρτιση και η τάση θορύβου στην έξοδο της α-
νορθωτικής διάταξης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 2 mv. 

t. Συστοιχία συσσωρευτών 
(1) Ο ανάδοχος θα δώσει τους απαραίτητους υπολογισµούς της χωρητικότητας και του αριθµού των απαιτού-

µενων συσσωρευτών σε σχέση µε τις απαιτήσεις της εγκατάστασης ώστε να εξασφαλίζεται η τροφοδότηση 
του κέντρου για πλήρη λειτουργία επί 8 ώρες τουλάχιστον αποκλειστικά από τη συστοιχία των συσσωρευ-
τών. 

(2) Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει µαζί µε τις συστοιχίες των συσσωρευτών και τα αναγκαία 
καλώδια και εξαρτήµατα διασύνδεσης των διατάξεων και συσκευών, όπως επίσης και τα ειδικά βάθρα για 
την τοποθέτηση των συσσωρευτών. 

(3) Η συστοιχία των συσσωρευτών θα είναι συνδεδεµένη µε τρόπο ώστε σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ να εξασφαλίζεται η λειτουργία του κέντρου χωρίς καµιά διακοπή (NO BREAK). 

(4) Οι συσσωρευτές θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστό χώρο δίπλα στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα οικοδοµικά στοι-
χεία του χώρου αυτού θα αντέχουν στα οξέα των συσσωρευτών. Επίσης θα έχει ξεχωριστό δίκτυο εξαερι-
σµού µε ιδιαίτερο ανεµιστήρα αντιεκρηκτικού τύπου και δίκτυο αεραγωγών από πλαστικούς σωλήνες. 

u. Μεταλλακτικές συσκευές 
(1) Γενικά  

Το σύστηµα θα συνοδεύεται από µεταλλακτικές συσκευές (Κονσόλες  Τηλεφωνητή) οι οποίες θα έχουν 
πρόσθετες δυνατότητες όπως ηλεκτρονικού καταλόγου για κλήση εσωτερικών και εξωτερικών συνδροµη-
τών, δυνατότητα χρήσης και από τυφλά άτοµα και θα συνδέεται στο σύστηµα κατά EURO-ISDN. 
Οι µεταλλακτικές συσκευές θα είναι επιτραπέζιου τύπου και θα είναι εφοδιασµένες µε το κατάλληλο πλη-
κτρολόγιο και τις λοιπές διατάξεις, τόσο για την επιλογή των τηλεφωνικών αριθµών κλήσης όσο και για την 
εκτέλεση των λοιπών λειτουργιών αυτών και την απεικόνιση των αναγκαίων στοιχείων σ'αυτές. 

(2) Λειτουργία  
Οι συσκευές θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένες και εξοπλισµένες ώστε να εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους 
σαν : 
Κλασικές µεταλλακτικές συσκευές συνδροµητικού κέντρου για τη διεκπεραίωση κάθε κατηγορίας τηλεφωνι-
κής κίνησης και την προσφορά υπηρεσιών προς τους συνδροµητές του κέντρου όπως περιγράφονται πα-
ρακάτω. 
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Μέσο επικοινωνίας µε το τηλεφωνικό κέντρο για τη διαβίβαση εντολών προς αυτό και λήψη απαντήσεων 
από αυτό. Τέτοιες εντολές είναι π.χ. η αλλαγή κατηγορίας συνδροµητή, η αλλαγή αριθµού συνδροµητή, νυ-
χτερινή σύνδεση, κλπ. 

v. ∆υνατότητες τηλεφωνήτριας 
(1) Αναµονή εισερχόµενης κλήσης  
(2) ∆ιεκπεραίωση εισερχόµενης κλήσης 
(3) Παρεµβολή τηλεφωνήτριας  
(4) Παρεµβολή ανάγκης  
(5) ∆ιαχωρισµός συνδέσεων  
(6) Νυχτερινή σύνδεση  

1242.2.5 Τερµατικός εξοπλισµός 
(1) Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει κυκλώµατα για σύνδεση: 

Απλών τηλεφωνικών συσκευών δισύρµατου τύπου τονικής ή παλµικής επιλογής. 
Ψηφιακών τ/φ συσκευών 2-σύρµατου και 4-σύρµατου τύπου (2B+D) (Upn)  και  (2Β+D) (So) (ΕURO ISDN), 
αντίστοιχα. 
Σηµειώνεται ότι ο τερµατικός εξοπλισµός EURO-ISDN (Faxgroup iv, PC µε κάρτα ISDN, εικονοτηλέφωνο, 
euro-isdn τηλεφωνική συσκευή, kit εικονοτηλεφωνίας για PC κ.λ.π) που συνδέεται σε Sο interface, απαιτεί 
δύο τηλεφωνικά ζεύγη. 

(2) Οι τηλεφωνικές συσκευές θα είναι σύγχρονες, καλαίσθητες, κατασκευασµένες από θερµοπλαστικό υλικό µε 
επαρκή αντοχή σε κρούση και µη χαρασσόµενη εύκολα και θα συνοδεύεται από κορδόνι για τη σύνδεση µε 
το δίκτυο του κτιρίου, µήκους 2,5 m. 

(3) Όλες οι συσκευές θα φέρουν κάψες µικροφώνου και ακουστικού κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. Τα µεταλλικά 
µέρη των συσκευών θα είναι κατεργασµένα για πλήρη προστασία σε διαβρώσεις. Οι επιτραπέζιες συσκευές 
θα είναι εφοδιασµένες µε στηρίγµατα από ελαστικό, µε ικανή πρόσφυση ώστε οι συσκευές να παραµένουν 
ακίνητες κατά την επιλογή.  

(4) Το κουδούνι θα λειτουργεί µε δύο σήµαντρα βασικής συχνότητας ενώ η ένταση του ήχου θα µπορεί να ρυθ-
µίζεται εξωτερικά από τη συσκευή. 

(5) Οι συσκευές θα είναι κατάλληλες για την εσωτερική επικοινωνία αλλά και για επικοινωνία του εθνικού δικτύ-
ου για αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις. 'Όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία των συσκευών όπως 
απόκριση συχνότητας, ηλεκτροακουστική ευστάθεια, θερµοκρασιακή ευστάθεια, χαρακτηριστική µετάδοσης 
καταληπτότητα κλπ. θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΟΤΕ για συσκευές δικτύου πόλης. 

(6) Όλα τα εξαρτήµατα των τηλεφωνικών συσκευών, πλην των κελυφών θα είναι τα ίδια και θα µπορούν να ε-
ναλλάσσονται. 

(7) Οι επίτοιχες τηλεφωνικές λήψεις προβλέπονται από ένα κουτί χωνευτής εγκατάστασης µε τετραγωνικό κά-
λυµµα και κεντρική οπή διέλευσης του καλωδίου της συσκευής πολυτελούς εµφάνισης. Ο εσωτερικός κατα-
νεµητής προβλέπεται τριών ζευγών ορίων κατάλληλων για σύνδεση τηλεφωνικών αγωγών µε επινικελωµέ-
νους κοχλίες. 

(8) Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές 
Οι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές θα είναι δισύρµατου τύπου. Θα διαθέτουν πληκτρολόγιο 12 πλήκτρων 
(0,9,*,#) τονικό, πλήκτρο γειώσεως ή συχνότητας (RECALL), πλήκτρο επανάκλησης τελευταίου αριθµού 
(REDIAL), ρυθµιστές τόνου και ένταση ήχου κλήσεως, οι οποίες θα είναι υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, 
µε µοντέρνο σχεδιασµό που να διευκολύνει την καθηµερινή τηλεφωνική επικοινωνία και να την καθιστά πιο 
ευχάριστη και αποτελεσµατική. 

(9) Ψηφιακές Τηλεφωνικές Συσκευές 
Οι ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές ∆/ντού/Γραµµατέως τύπου EURO-ISDN (So) Interface, οι οποίες θα 
διαθέτουν οθόνη 2x24 τουλάχιστον χαρακτήρων (για παροχή πληροφοριών όπως, ο αριθµός του καλούντος 
εσωτερικού συνδροµητή, αποστολή µηνυµάτων κλπ), ανοικτή ακρόαση και οµιλία, 10 περίπου προγραµµα-
τιζόµενα πλήκτρα µε ενδεικτική λυχνία και 20 έως 30 µνήµες γρήγορης επιλογής. 
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1242.2.6 Κεντρικός κατανεµητής τηλεφώνων 
a. Ο κατανεµητής προβλέπεται τύπου ερµαρίου µε θύρα, στεγανότητας ΙΡ 55 κατά DIN 40050 και είναι επιδα-

πέδιος σαν τις προσφερόµενες καµπίνες του τηλεφωνικού κέντρου. 
b. Τα ερµάρια και οι θύρες θα κατασκευασθούν από χαλυβδόφυλλα πάχους 1,5 mm, βαµµένα εσωτερικά και 

εξωτερικά µε ηλεκτροστατική βαφή. 
c. Η θύρα του κατανεµητή θα είναι εύκολα αφαιρετή για την άνετη επίσκεψη του εσωτερικού του και την απρό-

σκοπτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, θα ασφαλίζεται δε µε κλειδί ασφαλείας. 
d. Στην εξωτερική επιφάνεια της θύρας του κατανεµητή προβλέπεται πινακίδα µε το χαρακτηριστικό αριθµό 

του. Η πινακίδα θα κατασκευασθεί από µαύρο φαινολικό υλικό και τα σύµβολα πάνω σ'αυτή θα είναι εγχά-
ρακτα λευκά. 

e. Στην εσωτερική πλευρά της θύρας θα στερεώνεται καρτέλα µέσα σε θήκη από διαφανές πλαστικό στην ο-
ποία θα αναγράφονται τα κυκλώµατα του κατανεµητή. Η επάνω πλευρά του κατανεµητή θα απέχει 2,00 m  
από το δάπεδο. 

f. Μέσα στον κατανεµητή θα βρίσκονται τοποθετηµένες πάνω σε ειδική βάση οι οριολωρίδες για τη σύνδεση 
σε αυτές των εισερχόµενων και απερχόµενων καλωδίων ή αγωγών κυκλωµάτων. Η σύνδεση των αγωγών 
στις οριολωρίδες θα γίνει µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) . 

g. 'Όλοι οι εισερχόµενοι και απερχόµενοι αγωγοί θα φέρουν σήµανση  και αρίθµηση σύµφωνα µε τα σχέδια. 
h. Η συρµάτωση στις οριολωρίδες θα είναι επιµεληµένη και τα άκρα που βρίσκονται µέσα στον κατανεµητή θα 

είναι δεµένα µε σπάγκο ή σε πλαστικό κανάλι ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο (φορµάρισµα). 

1242.2.7 Κεντρικός Κατανεµητής  δικτύου φωνής και δεδοµένων :  
a. Αποτελείται από: 

- Το Μεταλλικό κιβώτιο κατανεµητού  

- Τις Ρεκλέτες (Connecting Blocks)  

- Τα πλαίσια διευθέτησης των καλωδίων (wire managers)  
Το κιβώτιο του κατανεµητή θα είναι χαλύβδινο, βαµµένο µε ηλεκτροστατική βαφή 
Το πάχος του χάλυβα θα είναι τουλάχιστον 2 mm. 

b. Επίσης θα πρέπει να φέρει  τα παρακάτω : 
(1) Προστασία απο σκόνη και νερό ΙΡ 55 ή ΙΡ 65 όπου απαιτείται 
(2) Σηµεία στήριξης στον τοίχο 
(3) Κλειδαριά ασφαλείας. 
(4) Πόρτα που ανοίγει είτε δεξιά είτε αριστερά. 
(5) Πλάτη στήριξης των ρεγκλετών από το ίδιο υλικό 2,5 mm 
c. Θα είναι κατάλληλες για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-

µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 
d. Θα έχουν την δυνατότητα να δέχονται καλώδια διαµετρήµατος AWG 22 έως AWG 26. 
e. Θα έχουν την δυνατότητα εγκατάστασης µε ή χωρίς βάση ανάλογα µε το σηµείο από το οποίο πρέπει να 

περάσουν τα καλώδια. 
f. Θα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης παρελκοµένων όπως ταµπέλες, καπάκια ασφαλείας, ενδεικτικά ταµπε-

λάκια κ.λ.π. 
g. Θα έχουν την δυνατότητα χρησιµοποίησης Patch Cord για την δηµιουργία κάθε πιθανής δικτύωσης, σε πε-

ρίπτωση που χρησιµοποιείται για τον τερµατισµό δικτύων πληροφορικής. 
h. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 
i. Τα πλαίσια διευθέτησης καλωδίων θα είναι τοποθετηµένα εντός των κατανεµητών µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν την σωστή και λειτουργική συστηµατοποίηση των patch cord ή των καλωδίων µικτονόµησης 
και την ασφάλεια των συνδέσεων. 
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1242.2.8 Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-Patch Panel Τερµατισµού 
∆ικτύου ∆εδοµένων 

a. Τα Patch Panels θα τοποθετούνται σε  standard Rack-Ικρίωµα 19" (ιντσών). 
b. Στο Patch Panel θα τερµατίζονται στην πίσω πλευρά του και σε επαφές ΙDC τύπου 110 (Ιnsulation 

Displacement Connector) τα καλώδια του δικτύου δεδοµένων, αφήνοντας ελεύθερο το µπροστινό µέρος, το 
οποίο αποτελείται από υποδοχές RJ45, 8 επαφών, µε αναλογία ένα προς ένα µε τις πρίζες του δικτύου.  
Κατά τον τρόπο αυτό όταν απαιτηθεί ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση µιας θέσεως εργασίας θα γεφυρώ-
νουµε τις θέσεις εξοπλισµού στα Hubs µε την χρήση patch cords RJ45-RJ45 µε τις υποδοχές των Patch 
Panel, πετυχαίνοντας αυτόµατα και την αποσύνδεση από το δίκτυο των προγενέστερων θέσεων. 

c. Η κατασκευή των patch panels θα πρέπει να είναι modular δηλαδή τµηµατική ώστε να έχουµε την δυνατότη-
τα και την ευελιξία της σύνδεσης απο 2 έως 48 υποδοχές RJ45 και οι µονάδες τερµατισµού των καλωδίων 
(couplers) να έχουν την δυνατότητα τερµατισµού δυο καλωδίων 4 ζευγών. 

d. Οι επιφάνειες των υποδοχών θα είναι υπό γωνία ώστε να προστατεύεται η υποδοχή από κτυπήµατα και θα 
διαθέτει και πόρτα ώστε να ασφαλίζονται οι µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές και να προστατεύονται από 
την σκόνη . 

e. Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-
µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 

f. Ο τρόπος αυτός διοίκησης του δικτύου δεδοµένων θα πρέπει να επιτυγχάνει τη µέγιστη δυνατή  αξιοπιστία 
και ευελιξία για την αντιµετώπιση των σηµερινών αλλά και των µελλοντικών αναγκών του κτιρίου. 

g. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 
στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 

1242.2.9 Ικρίωµα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19" 
Τα Rack 19" θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
(1) Πλάτος 19" - Υψος 2 m, βάθος 0,60 m. 
(2) Χαλύβδινο, βαµµένο µε ανοδείωση. 
(3) Πάχος 2mm. 
(4) Προστασία ΙΡ 55. 
(5) Παροχή γείωσης εντός του rack. 
(6) ∆ιαφανής πόρτα από κρύσταλλο ασφαλείας 70%, µε περιστροφή 180 µοιρών. 
(7) Κλειδαριά ασφαλείας. 
(8) Περιστροφή του πλαισίου του Rack κατά 180 µοίρες αντίστροφα από την πόρτα, ώστε να γίνεται επισκέψιµο 

το πίσω µέρος του Patch Panel στο οποίο τερµατίζονται τα καλώδια του δικτύου. 

1242.2.10 Πρίζα φωνής & ∆εδοµένων 8 επαφών 
a. Θα είναι κατάλληλη να δεχθεί φωνή και δεδοµένα (voice and data) µε υποδοχή RJ45 κατά την προδιαγραφή 

ISO 8877 και θα έχει δυνατότητα σύνδεσης κάθε είδους τερµατικού, µε την χρήση ειδικών προσαρµογέων 
(adaptors) όπως Balun, RS232 κ.λ.π. 

b. Θα υπάρχει δυνατότητα διαφορετικών χρωµατισµών της πρίζας ανάλογη µε τον περιβάλλοντα χώρο, επί-
τοιχη ή εντοιχισµένη, µονή ή διπλή και µε µία σειρά από παρελκόµενα όπως έγχρωµα  σήµατα για να είναι 
ευδιάκριτο εάν στο jack συνδέεται data terminal ή voice terminal. 

c. Η κατασκευή της πρίζας στο εσωτερικό θα πρέπει να είναι σε τυπωµένο κύκλωµα και για τις δύο υποδοχές ( 
σε καµία περίπτωση συνεστραµµένοι αγωγοί ή µεταλλικά ελάσµατα µεταξύ της επαφής τερµατισµού των 
αγωγών του καλωδίου και των επαφών της υποδοχής RJ45 ) και οι αγωγοί να τερµατίζονται σ' αυτήν σε 
σύνδεσµο IDC 110. 

d. Θα είναι κατάλληλη για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-
µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 

e. Τέλος θα πρέπει να έχει απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυπωµένη πάνω 
στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 
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1242.2.11 Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords 
a. Τα  patch cords για τις διασυνδέσεις ενεργού εξοπλισµού και καλωδίωσης στα patch panel θα είναι µε συν-

δέσµους RJ45 και στα δύο άκρα µήκους 1 ή 2 µέτρων. 
b. Θα είναι κατάλληλα για διελεύσεις µεγάλων ταχυτήτων (µέχρι 100 ΜΗΖ) και θα πρέπει να υπάρχουν επίση-

µα Τest και Έντυπα που να αποδεικνύουν την πλήρη συµβατότητα τους µε την Προδιαγραφή ΤSB 40. 
c. Τέλος θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πιστοποίηση ασφαλείας  UL 1863  η οποία να είναι τυποµένη πάνω 

στα υλικά και έγκριση ασφαλείας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης  ΕΛΟΤ. 

1242.2.12 Οπτικός Κατανεµητής  
a. Το Fiber Connect Panel περιλαµβάνει: 
(1) Ερµάριο στήριξης Panel και Καλωδίου Οπτικών Ινών 
(2) Panel Στήριξης Couplers 
(3) ST Couplers 
b. Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
(1) ∆υνατότητα προσαρµογής ειδικής κασέτας splicing, στο ίδιο ερµάριο (οπτικό κατανεµητή). 
(2) Στήριξη σε Rack 19" ή σε τοίχο 
(3) Ύψος 1 U 
(4) Συρτάρι µε ράγες για εύκολη πρόσβαση στις συνδέσεις και τα connectors 
(5) Κάλυµµα από σκούρο Plexiglass το οποίο προστατεύει τις συνδέσεις και αφαιρείται εύκολα 
(6) Εµπρόσθιο κάλυµµα που κουµπώνει για προφύλαξη των patch cord και διαθέτει ενδεικτικά επισήµανσης 
(7) Έγχρωµα πλαίσια για τα couplers (2 τεµ. ST Couplers ανά πλαίσιο) για να διαχωρίζουν και να επισηµαίνουν 

τις οπτικές ίνες ανάλογα τον χώρο που προέρχονται. 
(8) Τα πλαίσια µε τα ST Couplers να έχουν δυνατότητα διαγώνιας τοποθέτησης στον οπτικό κατανεµητή για την 

καλύτερη όδευση των Patch Cord. 
(9) Τυφλά πλαίσια για τις µη χρησιµοποιούµενες υποδοχές. 

1242.2.13 Γειώσεις 
Ο ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για να 
εξασφαλισθεί η γείωση λειτουργίας της εγκατάστασης. 
Ιδιαίτερα θα πρέπει να κατασκευάσει ξεχωριστό τρίγωνο γείωσης, αποτελούµενο από τρία ηλεκτρόδια χάλυβα - 
χαλκού, και αγωγό ΝΥΥ 1 x 35 mm2 µέσα σε ξεχωριστή σωλήνα όπου θα γειωθεί το τηλεφωνικό κέντρο (γείωση 
λειτουργίας) η τιµή της αντίστασης γείωσης θα είναι µικρότερη από 1 Ω. 
Η γείωση προστασίας (µεταλλικών µερών) θα γίνει στο δίκτυο γείωσης του κτιρίου (ισχυρών ρευµάτων). 
'Όλοι οι τηλεφωνικοί κατανεµητές θα φέρουν τους παρακάτω ακροδέκτες: 
(1) Ακροδέκτη γείωσης λειτουργίας, όπου θα συνδέονται (µε συγκόλληση) όλοι οι αγωγοί γης των τηλεφωνικών 

καλωδίων. Ο ακροδέκτης αυτός θα είναι ηλεκτρικά αποµονωµένος από τη µεταλλική κατασκευή του κατανε-
µητή. 

(2) Ακροδέκτη γείωσης προστασίας όπου θα συνδέονται όλα τα µεταλλικά µέρη του κατανεµητή µε το δίκτυο 
γείωσης προστασίας (ισχυρών ρευµάτων). 

1242.2.14 Eγκ/σεις ενδοσυνεννόησης - θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
a. Κεντρικό σύστηµα ενδοσυνεννόησης  
(3) Σύστηµα 9 συσκευών 

Το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας θα είναι αναλογικό µεγαφωνικού τύπου, µε µέγιστη χωρητικότητα 10 έως 11 
συνδροµητών σε σύνδεση «κέντρο ή κέντρα προς υποσταθµούς» ή κέντρα «µεταξύ τους» (master(s)-to-
sub(s) και all – master) και 1 κανάλι οµιλίας.  
Τα κέντρα του συστήµατος θα έχουν χωρητικότητα 1,3,5 ή 10 συνδροµητών ανάλογα µε την περίπτωση. Θα 
φέρουν ανεξάρτητα πλήκτρα επιλογής µαζί µε φωτεινά LED για κάθε συνδροµητή καθώς και ετικέτα για την 
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αναγραφή των στοιχείων του. Για τους υποσταθµούς του συστήµατος θα υπάρχουν διαφορετικοί τύποι για 
σύνδεση προς 1 ή 3 κέντρα και δυνατότητα αποµόνωσης (privacy). 
Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί µε χαµηλή τάση 6 -12 V DC/AV µέσω κατάλληλου τροφοδοτικού, για 
λόγους ασφαλείας των χειριστών. 
Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών ειδοποίησης κλήσης (ηχητικές ή φω-
τεινές ενδείξεις) για τις περιπτώσεις που τα κέντρα είναι τοποθετηµένα σε χώρους µε υψηλό θόρυβο ή ησυ-
χία αντίστοιχα. Επίσης θα πρέπει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε ενισχυτή για πραγµατοποίηση γενικής 
κλήσης ή αναγγελίας ανάγκης.  

(4) Κλήση συσκευής µε δύο ψηφία (για σύστηµα 10 συσκευών και άνω). 
Το σύστηµα ενδοεπικοινωνίας θα είναι ψηφιακό τηλεφωνικού  τύπου, ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή 
αλλά χωρίς κεντρική µονάδα. Το σύστηµα θα µπορεί να καλύψει µέχρι 90 συνδροµητές και θα επιτρέπει την 
επικοινωνία οποιονδήποτε συνδροµητών µεταξύ τους µε 3 κανάλια σύγχρονης οµιλίας µε µυστικότητα. 
Οι συσκευές του συστήµατος θα φέρουν αριθµητικό πληκτρολόγιο για την κλήση των συνδροµητών µε δι-
ψήφια νούµερα (01-90). Επίσης θα φέρουν 2 πλήκτρα για τις ειδικές λειτουργίες του συστήµατος και συγκε-
κριµένα: κλήση σε αναµονή (camp on busy), εκτροπή κλήσεων (secretary transfer) και µεταβίβαση κλήσης 
(call transfer). 
Το σύστηµα θα πρέπει να λειτουργεί µε χαµηλή τάση 24 V DC/AC για λόγους ασφαλείας των χειριστών. 

(5) Καλωδιώσεις 
Οι συσκευές ενδοσυνεννόησης θα συνδεθούν ακτινικά µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,6 
χλστ. το οποίο θα τερµατίζει στο ηλεκτρονικό κέντρο. 
Η σύνδεση των συσκευών µε το κεντρικό δίκτυο θα γίνει µέσω καταλλήλων πριζών επίτοιχων ή χωνευτών, 
ανάλογα µε το χώρο. 

b. Σύστηµα θυροτηλεφώνων – κουδουνιών 
(1) Σταθµός κλήσης 

Ο σταθµός κλήσης θα είναι κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση και για αµφίδροµη επικοινωνία. 
Στην όψη του θα φέρει πλάκα από ανωδιωµένο αλουµίνιο και κοµβία κλήσης από διαφανές πλαστικό υλικό 
µε ενσωµατωµένη λυχνία για εύκολη ανάγνωση του αναγραφόµενου αριθµού δωµατίου. 
Ο σταθµός θα έχει ενσωµατωµένο µικρόφωνο, µεγάφωνο και βοµβητή ενός τόνου και τροφοδοτείται από 
τροφοδοτική διάταξη 12 V dc. 

(2) Συσκευή δωµατίου 
Η συσκευή δωµατίου θα είναι τύπου χειροτηλεφώνου, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρει στη 
βάση της βοµβητή ενός τόνου και πλήκτρο οµιλίας µε το σταθµό κλήσης. 
Η συσκευή θα είναι καλαίσθητη, κατασκευασµένη από θερµοπλαστικό υλικό υψηλής αντοχής και θα φέρει 
κάψες µικροφώνου και ακουστικού. 

(3) Μπουτόν κουδουνιών 
Το µπουτόν κουδουνιών θα είναι κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση, κατασκευασµένο από πλαστικό υλικό 
υψηλής αντοχής και θα φέρει κοµβίο κλήσης από πλαστικό υλικό µε ενσωµατωµένη λυχνία για τον εύκολο 
εντοπισµό του. 

(4) Κουδούνια 
Τα κουδούνια θα είναι κατάλληλα για εντοιχισµένη ή επίτοιχη εγκατάσταση, ηχητικής έντασης περίπου 80 
dB και για τάση  λειτουργίας από 4 έως 8 V dc. 
Τα κουδούνια θα τροφοδοτούνται από µετασχηµατιστή κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση µε τάση τροφο-
δοσίας 220V/50Hz και τάση εξόδου 4 έως 8 Vac ρυθµιζόµενη. 

(5) Kαλώδια 
Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης θα διασυνδεθεί µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-YYe x 2 x 0,6 mm. 

1242.2.15 Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και µετάδοσης ήχου 
a. Κεραίες 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 70 από 76 Έκδοση : 0 

 

Οι κεραίες τηλεόρασης θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σηµάτων στις περιοχές συχνοτήτων VHF (174-230 
MHZ) και UHF (470-830 ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση 300 Ω και θα συνοδεύονται από µετασχηµατιστή προ-
σαρµογής 300/75 Ω για τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω. 
Οι κεραίες ραδιοφωνίας θα είναι κατάλληλες για τη λήψη σήµατος στις περιοχές συχνοτήτων FM (87,5-108 
ΜΗΖ), θα έχουν αντίσταση εξόδου 300 Ω και θα συνοδεύονται από µετασχηµατιστή προσαρµογής 300/75 Ω 
για τη σύνδεση µε οµοαξονικό καλώδιο αντίστασης 75 Ω. 

b. Ιστός κεραιών 
Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από ανοξείδωτο σωλήνα ολικού µήκους και εξω-
τερικής διαµέτρου κατ'ελάχιστο Φ 50 mm. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως την αντοχή του ι-
στού, µαζί µε τον εξοπλισµό του, έναντι καταπόνησης λόγω ανεµόπτωσης που δηµιουργεί στατική πίεση 
110 kg/m2. 
Ο κάθε ιστός θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για τη στερέωση και στήριξή του 
στο δώµα και για τη στήριξη των κεραιών, των κεραιοµικτών και του λοιπού εξοπλισµού πάνω στον ιστό, και 
θα γειωθεί, στον αγωγό του αλεξικέραυνου. 

c. ∆ιακλαδωτήρες 
Οι διακλαδωτήρες καλωδίων (µιας εισόδου και δύο, τριών και τεσσάρων εξόδων) θα είναι κατάλληλοι για τον 
τύπο του χρησιµοποιούµενου καλωδίου, για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και η απόσβεσή τους θα διατη-
ρείται σχεδόν σταθερή για όλες τις συχνότητες. 

d. Κεραιοδότες 
Οι κεραιοδότες (πρίζες τηλεόρασης και ραδιοφώνου) θα είναι κατάλληλοι για συνεργασία µε κεντρική εγκα-
τάσταση και για χωνευτή τοποθέτηση. 
Οι κεραιοδότες θα φέρουν διπλή λήψη, δηλαδή µια για τηλεόραση και µια για ραδιόφωνο και θα είναι ενδιά-
µεσου ή τερµατικού τύπου µε απώλειες τέρµατος < 11db και διέλευσης <2db. 
Ειδικά για τα δωµάτια ασθενών, θα τοποθετηθούν κεραιοδότες µε λήψη τηλεόρασης µόνο. Tα καλύµµατα 
των πριζών θα είναι ίδιου τύπου µε το υπόλοιπο διακοπτικό υλικό. 

e. Αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών 
Το αλεξικέραυνο προστασίας κεραιών θα είναι κατασκευασµένο ώστε οι ατµοσφαιρικές παρενοχλήσεις που 
µπορούν από τη φύση τους να συλλάβουν οι κεραίες (παράσιτα από ηλεκτροστατικές ατµοσφαιρικές εκκε-
νώσεις, βιοµηχανικά παράσιτα, κεραυνοί) να διοχετεύονται στη γη µέσω του δικτύου γείωσης και όχι στις 
συσκευές λήψης που είναι συνδεδεµένες. 
Το εξάρτηµα θα περιέχει αδρανές αέριο και θα εµφανίζει µικρή χωρητικότητα και µηδενική αυτεπαγωγή, θα 
είναι δε κατάλληλο για πέντε τουλάχιστον εκφορτίσεις χωρίς µεταβολή των χαρακτηριστικών του. 

f. Ενισχυτική διάταξη κεραιών 
Η ενισχυτική διάταξη της κεντρικής εγκατάστασης κεραιών θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση σε 
ξηρό χώρο και θα αποτελείται από ένα τροφοδοτικό στοιχείο, ενισχυτές ραδιοφωνίας και ενισχυτές τηλεόρα-
σης στο ίδιο πλαίσιο. 
Ο κάθε ενισχυτής θα είναι κατάλληλος για τις συχνότητες που προορίζεται και για την ενίσχυση του σήµατος 
όπως αυτό θα µετρηθεί επί τόπου και όπως θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των αποσβέσεων της εγκα-
τάστασης και για την εξασφάλιση της επιθυµητής στάθµης σήµατος στους κεραιοδότες. 

g. Ενισχυτική διάταξη ήχου 
Η ενισχυτική διάταξη θα αποτελείται από προενισχυτές, τελικούς ενισχυτές, ηλεκτρονόµους ραδιοφωνικούς 
δέκτες, όργανα ένδειξης ισχύος (vu-meter), γενικό διακόπτη ηλεκτρικής παροχής, όλα κατάλληλα συνδεδε-
µένα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη συνέχεια, ώστε να προκύπτει ενιαίο συγκρότηµα 
έτοιµο για παράδοση σε συνθήκες τέλειας λειτουργίας. 
Ολόκληρος ο εξοπλισµός θα είναι πολυτελούς εµφάνισης, υψηλής ποιότητας, σύγχρονης τεχνολογίας µε 
τυπωµένα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, µε διατάξεις ασφαλείας και σύµφωνα µε τους κανονισµούς της IEC. 
Ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί σε µεταλλικό ικρίωµα µε ράφια 19", το οποίο απαραίτητα θα διαθέτει πόρτα 
ασφαλείας (GLASS DOOR) και θα κλειδώνει. 

h. Σύστηµα παρακολούθησης µεγαφωνικών ζωνών 
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Το ενισχυτικό κέντρο θα παραδοθεί µε σύστηµα αυτόµατης παρακολούθησης  της κατάστασης των µεγα-
φωνικών ζωνών των κοινόχρηστων χώρων και παρέχει ενδείξεις OPEN CIRCUIT, SHORT CIRCUIT, 
GROUND FAULT  για τις µεγαφωνικές ζώνες τις οποίες θα παρακολουθεί εντελώς αυτόµατα και συνεχώς.  
Κάθε βλάβη από τις παραπάνω για κάθε ζώνη ή σύστηµα ζωνών που οδηγούν σε ενισχυτές των κοινοχρή-
στων θα φαίνεται µε αντίστοιχο ενδεικτικό φωτεινό και ηχητικό σήµα. 

i. Μεγάφωνα 
Κάθε µεγάφωνο θα είναι ηλεκτροδυναµικού τύπου (κινητού σιδήρου), διπλού κώνου, µε πλαίσιο από επι-
καδµιωµένο χαλυβδοέλασµα και το πηνίο οµιλίας θα φέρει κάλυµµα προστασίας από διείσδυση σκόνης. 
Κάθε µεγάφωνο θα συνοδεύεται από ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή προσαρµογής προηγµένης τεχνολο-
γίας, µικρού βάρους και υψηλού βαθµού απόδοσης. Το δευτερεύον του µετασχηµατιστή θα έχει ακροδέκτες 
για την επιλογή της κατάλληλης σύνδεσης σε συνάρτηση µε την αντίσταση και την ισχύ του µεγαφώνου. 

j. Compact Disc Ν δίσκων µε συνεχή αυτόµατη εναλλαγή 
Το Compac Disc θα είναι εξ’ολοκλήρου ηλεκτρονικής κατασκευής µε µετατροπέα 1-bit DLC.  

k. Καλωδιώσεις 
Για την εγκατάσταση τηλεόρασης θα χρησιµοποιηθεί οµοαξονικό καλώδιο 75 Ω ενώ για την εγκατάσταση 
µετάδοσης ήχου θα χρησιµοποιηθεί εύκαµπτο καλώδιο µε θωράκιση διατοµής  

l. Κατανεµητές 
∆ηλαδή στο δίκτυο TV θα φέρουν τους ειδικούς διακλαδωτήρες καλωδίων TV στο δε δίκτυο µουσικής ειδι-
κούς διακλαδωτήρες και Μ/Σ υποβιβασµού . 

m. Τεχνικά χαρακτηριστικά TV/R 
Κεραία TV VHF 

Κανάλι λήψης:  5-12, 6-14 
Κέρδος:   7-11 db 
Εύρος περιοχής:  174-230 MHz 

Κεραία TV UHF 
Κανάλι λήψης:  21-65 
Κέρδος:   11-17 db 
Εύρος περιοχής:  470-830 MHz 

Κεραία FM 
Αριθµός στοιχείων:  8 
Κέρδος:   8 dB 
Εύρος περιοχής:  87,5-108 MHz 

Λήψη TV/R 
Απώλειες    
Συνδεσµολογία σειράς: 1,4db FM/VHF/UHF 
Συνδεσµολογία τερµατική:  <8db UHF/VHF  9db FM 

n. Ενισχυτές 
Ενισχυτής VHF 

Κέρδος:   50 dB 
Στάθµη θορύβου:  7 dB 
Κατανάλωση:  135 mA 

Ενισχυτής FM 
Κέρδος:   50 dB 
Στάθµη θορύβου:  5 dB 
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Κατανάλωση:  380 mA 
Ενισχυτής ευρείας µπάντας 

Κέρδος:  ΑΜ         1 dB 
     FM        27 dB 
     BI, BIII 27 dB 
     UHF      32 dB 

Στάθµη θορύβου: VHF        5 dB 
     UHF        7 dB 
     λοιπά      8 dB 

Κατανάλωση:  110 mA 
Εύρος περιοχής:  87,5-790 MHz 
Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να τροποποιηθούν σύµφωνα µε τις µετρήσεις που θα 
γίνουν επί τόπου και τις απαιτήσεις του έργου. 

o. Eνισχυτική διάταξη 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
∆ίκτυο τροφοδοσίας:  220 V/50 Hz 
Ονοµαστική ισχύς:   ..... W 
Κατανάλωση:  

λειτουργίας :  .... VA   
Eν κενώ:  .....VA 

Ευαισθησία εισόδου:  500 mV στο 1 KHz 
Σύνθετη αντίσταση εισόδου: > 10 ΚΩ 
Απόκριση συχνότητας:  60-18.000 Hz 
Παραµόρφωση :   < 0,5% 
Σχέση σήµατος - θορύβου:  > 85 dB  
Τάση εξόδου :   100 V 
Ολική σύνθετη αντίσταση:  50 Ω ή 33 Ω σε 100 V 
Θερµοκρασία λειτουργίας:  - 10°C έως + 45°C 
χετική υγρασία:   95% 

p. Μεγάφωνο ψευδοροφής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Ονοµαστική ισχύς:   ..... RMS 
Ονοµαστική αντίσταση πηνίου: .... Ω 
Εύρος απόκρισης:   70-8.000 Hz 
Στάθµη ακουστικής πίεσης στο 
1 µ. για 1 W και 1000 Hz:  93 dB 
Τάση γραµµής τροφοδοσίας: 100 V 
Μέγιστη έξοδος (1µ) 
σε κατάσταση κινδύνου (ALARM):101 db    

q. Compact Disc 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Απόκριση συχνότητας : 10 Hz - 20.000 Hz 
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Λόγος σήµανσης προς θόρυβο: 102 db 
∆υναµικό εύρος:   95 db 
Ακουστικά:    8 – 600 ΩΜ 
Τάση εισόδου :  220 V AC / 50 Hz 

r. Mεγαφωνικό σύστηµα  
Κέντρο διανοµής ήxου ελεγxόµενο απο µικροϋπολογιστή (Microprocessor Controlled Distribution Centre). 
Το κέντρο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για συνεxή λειτουργία, µε τάση 220V ±10% και συxνότητα 50 Ηz 
±10%, σε εσωτερικούς xώρους θερµοκρασίας απο +5C έως +55C τουλάxιστον.  
Η προστασία απο ηλεκτροπληξία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε την προδιαγραφή ΙΕC65. 

s. ∆ίκτυο µεγαφωνικής εγκατάστασης 
Γενικά το δίκτυο των µεγαφώνων θα γίνει µε αγωγούς διατοµής 1,5 mm2. 
Στους χώρους που προβλέπεται χωνευτή εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜΗΥ θωρακισµέ-
να µέσα σε σωλήνες ενώ στους χώρους που προβλέπεται ορατή εγκατάσταση η εγκατάσταση µέσα στην 
ψευδοροφή θα χρησιµοποιηθούν καλώδια ΝΥΜΗΥ θωρακισµένα ορατά πάνω σε στηρίγµατα. 

t. Σταθµός Αναγγελίας 
Ο σταθµός αναγγελίας θα φέρει πυκνωτικό µικρόφωνο, δέκα τουλάxιστον κοµβία κλήσης, ενδεικτική LΕD 
κατειληµµένης ζώνης ("busy LED") και ενδεικτική LΕD ελεύθερης ζώνης. 
Το µικρόφωνο θα συνδέεται σε βαθµίδα προενίσxυσης που θα φέρει κύκλωµα περιοριστή και ρυθµιστή 
κέρδους. 
Η έξοδος του προενισxυτή θα είναι ισοσταθµισµένη στάθµης 0 DΒ για 85 DΒ στάθµη πίεσης ήxου στο µι-
κρόφωνο (sound pressure level) (S.P.L.) και  5 DΒ για 124 DΒ στάθµη πίεσης ήxου σε µικρόφωνο. 
Η σύνδεση του σταθµού αναγγελίας, µε το κέντρο διανοµής ήxου θα γίνεται µε θωρακισµένο καλώδιο τριών 
ζευγών. Η διατοµή του αγωγού θα είναι περίπου 0.5mm. Η τροφοδοσία του σταθµού κλήσης θα γίνεται απο 
το κέντρο διανοµής ήxου µε υπέρθεση της DC τάσης στο καλώδιο που προαναφέρθηκε.  

u. Σταθµός ΑLΑRΜ µε εκποµπή προγραµµένων µηνυµάτων 
Ο Σταθµός ΑLΑRΜ έxει σαν σκοπό να ενεργοποιεί τα µεγάφωνα ενός οποιουδήποτε συνδυασµού ζωνών µε 
δυνατότητα εκποµπής ψηφιακών προγραµµένων µηνυµάτων διάρκειας έως 60'' έκαστο. 

v. Μικρόφωνο 
Το µικρόφωνο θα είναι πυκνωτικό µε µόνιµα φορτισµένο (permanently charged) τον ακίνητο οπλισµό του 
πυκνωτή. Το µικρόφωνο θα φέρει ενσωµατωµένο προενισxυτή και µετασxηµατιστή προσαρµογής. 
Το σήµα στην έξοδο του µικροφώνου θα είναι ισοσταθµισµένο. 
Η τάση πόλωσης και τροφοδοσίας του µικροφώνου θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό ΙΕC 268-
15Α. 

w. Μεγάφωνο κόρνας 
Το µεγάφωνο θα αποτελείται απο την xοάνη και την οδηγό µονάδα.  
Η οδηγός µονάδα αποτελείται απο την παλλόµενη µεµβράνη και τον µετασxηµατιστή προσαρµογής. 
Το µεγάφωνο θα δέxεται στην είσοδο 100V RΜS και θα έxει δυνατότητα ρύθµισης της ισxύος λειτουργίας 
στα ...W, Απόκριση συxνότητας : 330 - 8000 ΗΖ 
Μέγιστη στάθµη πίεσης ήxου : …. DΒ 

x. Τοπικοί Ρυθµιστές 
Οι στάθµες υποβιβασµού της στάθµης εισόδου θα είναι τουλάχιστον N και θέση ΟFF. 
Η απόκριση συxνότητας του ρυθµιστή θα είναι τουλάxιστον 50-10000 ΗΖ (-3DΒ) και θα φέρει οπωσδήποτε 
αυτοµετασxηµατιστή xαµηλών απωλειών. 

1242.2.16 Εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής 
a. Γενικά 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1240.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1240.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 74 από 76 Έκδοση : 0 

 

Η παρούσα  αναφέρεται στην πλήρη εγκατάσταση συναγερµού έναντι κλοπής, ώστε να παρέχεται πλήρης 
ασφάλεια στους προστατευµένους χώρους, και περιλαµβάνει ενδεικτικά τις κλειδαριές, τους ανιχνευτές κί-
νησης, τα κοµβία συναγερµού, τις κόρνες συναγερµού, τις επαφές κλειδαριών, τις µαγνητικές επαφές, τους 
διανοµείς, το κεντρικό πίνακα συναγερµού και τις απαιτούµενες καλωδιώσεις. 
Οι λειτουργικές απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού δίνονται στη συνέχεια. 

b. Κλειδαριά συναγερµού 
Το σύστηµα συναγερµού κάθε ελεγχόµενου χώρου θα τίθεται "ΕΝΤΟΣ" ή "ΕΚΤΟΣ" από την κλειδαριά συ-
ναγερµού. 
Στη θέση "ΕΝΤΟΣ" το σύστηµα συναγερµού θα ενεργοποιείται και συγχρόνως θα µεταφέρει το τυχόν συνα-
γερµό στο κεντρικό πίνακα συναγερµού στο χώρο του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου. 
Το κέλυφος της κλειδαριάς όπως και η υποδοχή της κλειδαριάς θα προστατεύεται έναντι δολιοφθοράς από 
ηλεκτρικό επιτηρούµενο κύκλωµα. 

c. Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης 
Η υπέρυθρη ακτινοβολία που θα συλλαµβάνεται από τον ανιχνευτή θα συλλέγεται στο ανακλαστήρα που θα 
περιλαµβάνει N ζώνες ευαισθησίας και θα µεταφέρεται στο οπτικοηλεκτρικό µετατροπέα που θα είναι τοπο-
θετηµένος στο σηµείο εστίασης. 
Ο ανιχνευτής θα φέρει µηχανισµό ρύθµισης της ευαισθησίας του ώστε να προσαρµόζεται στις τοπικές συν-
θήκες, και το κέλυφός του θα προστατεύεται έναντι δολιοφθοράς. 

d. Κοµβίο συναγερµού 
Το κοµβίο συναγερµού θα είναι κατάλληλο γι αφανή τοποθέτηση και θα συνδεθεί µε το κύκλωµα "ληστείας" 
του κεντρικού πίνακα συναγερµού. 
Το κοµβίο θα αποτελείται από επινικελωµένο καπάκι, ταµπέλα αναγνώρισης µε την επιγραφή 
"EMERGENCY", µηχανισµό ενεργοποίησης και µια ανοικτή επαφή. 
Το κοµβίο θα τοποθετηθεί σε πλαστική βάση διαστάσεων περίπου 80 x 80 mm κατάλληλη για χωνευτή το-
ποθέτηση και θα φέρει ταινία ασφαλείας στο πάνω µέρος. 

e. Κόρνα συναγερµού 
Η κόρνα θα είναι ηλεκτρική και θα ενεργοποιείται από το κεντρικό πίνακα συναγερµού. 
Η κόρνα θα αποτελείται από ένα επιτηρούµενο µεταλλικό καπάκι µε ηχείο τύπου θαλάµου πίεσης. 

f. Επαφή κλειδαριάς 
Η επαφή θα αποτελείται από µια χυτή γωνία U από ψευδάργυρο µε ένα µικροδιακόπτη που ενεργοποιείται 
από ένα γωνιακό ελατήριο/µοχλό τοποθετηµένο στις 90°  και επίσης µε ένα προφίλ U και ένα σφικτήρα για 
την τάνυση του µοχλοδιακόπτη. 

g. Μαγνητική επαφή 
Η επαφή ενεργοποιείται όταν η µαγνήτης έρθει κοντά της ή αποµακρυνθεί από αυτή. Αυτή η επαφή θα το-
ποθετηθεί µε 6µετρο καλώδιο. Για προστασία από δολιοφθορά θα προβλεφθούν επιπλέον καλώδια του ί-
διου χρώµατος. 

h. ∆ιανοµέας 
Ο διανοµέας χρησιµοποιείται για να συνδέσει τις µαγνητικές επαφές µε τον κεντρικό πίνακα συναγερµού. 
'Όλοι οι διανοµείς θα προστατευτούν έναντι δολιοφθοράς από επαφή στο καπάκι τους. 

i. Κεντρικός πίνακας συναγερµού 
(1) Ο κεντρικός πίνακας συναγερµού θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, µε τα απαραίτητα βυσµατωµένα µόντουλς 

για τη σύνδεση των κυκλωµάτων συναγερµού, και τοποθετηµένος σε µεταλλικό ερµάριο µε κλειδαριά ασφα-
λείας. 

(2) Στο ίδιο ερµάριο θα τοποθετηθούν και δύο συσσωρευτές µολύβδου (12 V/5,7 AH) για την εξασφάλιση εφε-
δρικής παροχής σε περίπτωση διακοπής της κανονικής ηλεκτρικής παροχής. 

(3) Ο πίνακας θα πρέπει να συνδέεται µε το Κεντρικό Σύστηµα .Ελέγχου. για τη µεταφορά σηµάτων σε αυτό. 
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(4) Ο κεντρικός πίνακας συναγερµού θα είναι ηλεκτρονικού τύπου, µε τα απαραίτητα βυσµατωµένα µόντουλς για 
τη σύνδεση των κυκλωµάτων συναγερµού, και τοποθετηµένος σε µεταλλικό ερµάριο µε κλειδαριά ασφαλεί-
ας. 

j. Καλωδιώσεις 
Η σύνδεση του εξοπλισµού µε το κεντρικό πίνακα ελέγχου προβλέπεται µε τηλεφωνικό καλώδιο τύπου J-
Y(st)Y 6 x 2 x 0,6  mm. 
Η σύνδεση των διαφόρων κυκλωµάτων και συσκευών του συστήµατος συναγερµού θα γίνει µε αγωγούς ή 
καλώδια πολυπολικά εύκαµπτα. Η τοποθέτηση των καλωδίων αυτών θα γίνει µέσα σε ξεχωριστή σωλήνω-
ση χαλύβδινη σε όλο της το µήκος. 

1242.3 Εκτέλεση Εργασιών 
Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων θα γίνεται µέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών και γης 
και µεταξύ αγωγών σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς. 
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί λόγω πολλών µικρών τµηµάτων (όπως στο 
σύστηµα κλήσης αδελφής), και λόγω µη δυνατότητας εφαρµογής της τάσης των 100 V, θα γίνεται µέτρηση των 
καλωδίων που πρόκειται να xρησιµοποιηθούν πριν την εγκατάσταση. 
Μετά την αποπεράτωση όλων των εγκαταστάσεων θα γίνουν οι δοκιµές όλων των επί µέρους λειτουργιών του κά-
θε συστήµατος και έλεγxος συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της µελέτης, καθώς και επιµελής και λεπτοµερής ρύθ-
µιση των εγκαταστάσεων. 
Ειδικά για την εγκατάσταση πυρανίxνευσης θα ελέγxονται όλοι οι ανιxνευτές κάθε περιοxής µε καπνό και πρέπει να 
εµφανίζεται ένδειξη πυρκαγιάς στη σxετική θέση του πίνακα, να διεγείρονται οι αντίστοιxοι φωτεινοί επαναλήπτες 
και να λειτουργούν τα ηxητικά συστήµατα αναγγελίας πυρκαγιάς. 
Για τη δοκιµή βλάβης θα αφαιρούνται δειγµατοληπτικά οι ανιxνευτές από τη βάση τους και θα ελέγxεται αν εµφανί-
ζεται η σxετική βλάβη στον πίνακα. 
Για κάθε σύστηµα θα γίνει δοκιµή διακοπής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ και το ζεύγος και έλεγxος της λειτουργίας του µε 
τους εφεδρικούς συσσωρευτές. 
Τηλεφωνικό κέντρο: 
Θα γίνει έλεγxος καλής λειτουργίας µε δοκιµές επί όλων των προδιαγραφόµενων λειτουργικών δυνατοτήτων του 
τηλεφωνικού κέντρου και των διατάξεων σειράς. 

1242.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Σύµφωνα µε την ενότητα 1241.4. 

1242.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Σύµφωνα µε την ενότητα 1241.5. 
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1300. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 

1300.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον 
ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης συστήµατος αυτοµατισµών  σε κτίρια. 
Η εγκατάσταση αυτοµατισµών σε κτίρια αποτελείται από: 
(1) Συσκευές ελέγχου 
(2) Τοπικά Κέντρα Ελέγχου  
(3) Κεντρική συσκευή – Περιφερειακά 
(4) Αγωγούς 
(5) Προγράµµατα εφαρµογής-Λογισµικό 

1300.2 Υλικά 

1300.2.1 Συσκευές ελέγχου 
Η συγκρότηση ενός συστήµατος αυτοµατισµών κτιρίου και παρακολούθησης εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνει τα 
πιο κάτω προδιαγραφόµενα όργανα και συσκευές : 
a. Αισθητήριο θερµοκρασίας περιβάλλοντος 

Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου που θα είναι θερµοαντίσταση περιοχής µετρήσεων από -20° 
έως +50° C  µε ακρίβεια ± 1Κ, και το κατάλληλο περίβληµα για την εξωτερική τοποθέτηση µε στεγανούς 
ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα. 

b. Αισθητήριο θερµοκρασίας εµβάπτισης 
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου, που θα είναι θερµοαντίσταση περιοχής µετρήσεων από 0° 
έως 120° C µε ακρίβεια ± 2Κ, και κατάλληλο εµβαπτιζόµενο στέλεχος µε θήκη και σπείρωµα R 1/2″. Ακόµη 
περίβληµα µε στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα. 

c. Αισθητήριο θερµοκρασίας αεραγωγού 
Αποτελείται από το στοιχείο του αισθητηρίου, που θα είναι θερµοαντίσταση περιοχής µετρήσεων από 0° 
έως 50°C µε ακρίβεια ±1Κ και το κατάλληλο περίβληµα για τοποθέτηση σε κανάλι αεραγωγού µε στεγανούς 
ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα. 

d. Ποτενσιόµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας 
Αποτελείται από το ποτενσιόµετρο µεταβλητής αντίστασής, το κοµβίο ρύθµισης και την πλάκα ενδείξεων 
επιθυµητής θερµοκρασίας από 15° έως 30° C, µε στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ54. 

e. Θερµοστάτης χώρου 2 θέσεων 
Αποτελείται από το διµεταλλικό στοιχείο ή διπλό διάφραγµα µε µεταβολή πίεσης αερίου, τη µεταγωγική 
επαφή του θερµοστάτη ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC, και την κλίµακα επιλογής θερµοκρασιών περιοχής 
από 10° έως 35° C διαφορικό λειτουργίας 1° C. Ακόµη θα έχει στεγανούς ακροδέκτες ΙΡ 54 και 
αναγνωριστική πινακίδα.  

f. Θερµοστάτης εµβάπτισης 2 θέσεων µε χειροκίνητη επαναφορά 
Αποτελείται από το στοιχείο µέτρησης τύπου διαστολής υγρού σε βολβό, ή τύπου ντίζας-σωλήνα, τη 
µεταγωγική επαφή εντολής του θερµοστάτη, ισχύος τουλάχιστον 2Α/220V AC και την κλίµακα επιλογής 
θερµοκρασίας περιοχής από 30° έως 120° C και θα απαιτεί χειροκίνητη επαναφορά σε περίπτωση που 
ανοίξει η επαφή. Ακόµη θα φέρει στεγανούς ακροδέκτες σύνδεσης ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα. 

g. Θερµοστάτης προστασίας παγωνιάς 
Αποτελείται από το στοιχείο µέτρησης τύπου αποστάσεως µε τριχοειδή σωλήνα 6 µέτρων. Περιοχή 
ρύθµισης 2° έως 7° C διαφορικό 6,5° C. Επαφή εντολής µεταγωγική 2A/220V AC. 

h. Αισθητήριο σχετικής υγρασίας, αεραγωγού 
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Αποτελείται από το αισθητήριο που είναι υγροσκοπική ταινία µεταβολής µήκους από ειδικό πλαστικό 
περιοχής µετρήσεων από 30 έως 80 % RH, το κατάλληλο περίβληµα για στήριξη σε αεραγωγό, στεγανούς 
ακροδέκτες ΙΡ 54 και αναγνωριστική πινακίδα. 

i. Αισθητήριο ποιότητας αέρα 
Αποτελείται από το αισθητήριο µέτρησης τύπου ηµιαγωγού του οποίου η αγωγιµότητα µεταβάλλεται σε 
συνάρτηση µε τη συγκέντρωση διαφόρων αερίων και οσµών στον χώρο. 
Η ευαισθησία του στοιχείου µέτρησης αντιστοιχεί περίπου στην αντικειµενική αίσθηση οσµών που 
αισθάνονται οι άνθρωποι. Επίσης περιλαµβάνεται η µονάδα σύγκρισης και ελέγχου µε κοµβίο περιοχής 0 ÷ 
100% (πτωχός ÷ καλός αέρας). Η µονάδα αυτή τοποθετείται εντός κιβωτίου και στηρίζεται µε ράγα DIN. 

j. ∆ιακόπτης ροής νερού 
Αποτελείται από το χάλκινο έλασµα ελέγχου ροής νερού που τοποθετείται σε µούφα R 1 ° , το διακόπτη 
εντολής του οργάνου µε µεταγωγική επαφή 2A/220V AC, κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνες µέχρι 8 , 
το στεγανό περίβληµα των ακροδεκτών προστασίας IP 54, και αναγνωριστική πινακίδα. 

k. ∆ιακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα 
Αποτελείται από το ελαστικό διάφραγµα µέτρησης διαφοράς πίεσης, περιοχής από 1 έως 125 mm WG, το 
διακόπτη εντολής µε µεταγωγική επαφή 2A/220V AC, περίβληµα και στηρίγµατα για στήριξη και µέτρηση 
στατικής ή διαφορικής πίεσης, ακροδέκτες µε προστασία IP 54, και αναγνωριστική πινακίδα. 

l. ∆ιακόπτες στάθµης υγρών 
Αποτελείται από το πλωτήρα τύπου "αχλάδι" µε επένδυση HYPALON για νερό και πετρέλαιο. Μεταγωγική 
επαφή ισχύος 2A/220V AC. 

m. Μορφοτροπείς ηλεκτρικών µεγεθών 
Οι µορφοτροπείς θα είναι γαλβανικά µονωµένοι µεταξύ εισόδου - εξόδου. Κέλυφος από άκαυστο υλικό 
πλαστικό. Τάση δοκιµής 2KV / 1 λεπτό. Περιοχή µέτρησης 0 έως Τιµή ονοµαστική. Σήµα εξόδου 4 - 20 mA 
Ακρίβεια ± 1%. 
Θα υπάρχουν µορφοτροπείς µέτρησης των πιο κάτω µεγεθών : 
i. έντασης ρεύµατος 
ii. ηλεκτρικής ενέργειας / µέγιστης ισχύος 
iii. συχνότητος ρεύµατος 
iv. τάσης ρεύµατος 
v. τάσης συνεχούς ρεύµατος 

n. Βαλβίδες ελέγχου 
Οι βαλβίδες ελέγχου 50mm και κάτω  θα είναι από gunmetal, θα έχουν σύνδεση µε σπείρωµα, σύµφωνα µε 
τον κανονισµό BS 21 ή ISO R49. Βαλβίδες 65mm και πάνω θα είναι χυτοσιδηρές, θα είναι φλατζωτές 
σύµφωνα µε τον κανονισµό BS 4504. Οι βαλβίδες προβλέπονται µε ονοµαστική πίεση σώµατος ΡΝ 10. Οι 
βαλβίδες είτε 2-οδες είτε 3-οδες θα είναι κλειστές όταν ο άξονας τους είναι στην επάνω θέση. Οι 2-οδες 
βαλβίδες θα έχουν µία χαρακτηριστική "ίσων ποσοστών". Οι 3-οδες βαλβίδες θα έχουν χαρακτηριστική 
"ίσων ποσοστών" στο στόµιο διόδου και "γραµµική" στο στόµιο παράκαµψης. Οι βαλβίδες θα υπολογίζονται 
για να έχουν µία πτώση πίεσης µε πλήρη ροή ίση ή µεγαλύτερη από την πτώση πίεσης µέσα από το 
στοιχείο που ελέγχεται αλλά πάντα η εξουσία της βαλβίδας (VALVE AUTHORITY) θα είναι µεγαλύτερη από 
0,5 (για τρίοδες). Το αντίθετο για δίοδες δηλαδή value authority < 0,5 αλλά > 0,3.  
Οι 2-οδες βαλβίδες θα έχουν δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή µεγαλύτερη από τη µέγιστη πιθανή διαφορική 
πίεση του συστήµατος. Οι 3-οδες θα έχουν δυνατότητα κλεισίµατος ίση ή µεγαλύτερη από τη συνδυασµένη 
µέγιστη πτώση πίεσης του στοιχείου συν αυτή της βαλβίδας. Οι 3-οδες θα είναι συνδεδεµένες στη θέση 
ανάµιξης στην επιστροφή. 

o. ∆ιαφράγµατα ελέγχου 
Τα διαφράγµατα ελέγχου θα είναι πολύφυλλα αντιθέτως κινούµενα και θα έχουν µία επιτρεπόµενη διαρροή 
µικρότερη από 1% της πλήρους παροχής των όταν είναι σε κλειστή θέση. 
Οι τριβείς κυλίσεως θα είναι αυτολίπαντοι χωρίς να υπόκεινται σε οξείδωση ή να αυξάνουν τις τριβές µε τον 
χρόνο. 
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Τα φύλλα θα είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοελάσµατα γαλβανισµένα, και δεν θα λυγίζουν καθ′ όλο το 
µήκος των. 
Κάθε διάφραγµα νοείται πλήρες µε τους µοχλισµούς και τους βραχίονες, σε περίπτωση που η διάταξη 
απαιτεί περισσότερους από έναν ωθητήρες για να λειτουργήσουν τα διαφράγµατα, αυτό θα εµφανίζεται 
λεπτοµερώς στην κατάσταση των απαιτουµένων οργάνων αυτοµατισµού. 

p. Ηλεκτρικοί - ηλεκτρονικοί Ωθητήρες 
Οι ωθητήρες για την κίνηση των βαλβίδων ή των διαφραγµάτων θα είναι χαµηλής τάσης τροφοδοσίας 24V 
AC, πλήρεις µε τους αναγκαίους µετασχηµατιστές, ανορθωτές, κλπ. Οι χρόνοι διαδροµής των ωθητήρων θα 
είναι µεταξύ 15 και 120 δευτερόλεπτα για συνεχή κίνηση από τη µία ακραία βάση έως την άλλη. 
Πιο κάτω καθορίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τους ωθητήρες που διαχωρίζονται ως εξής : 
i. Αναλογικοί ωθητήρες 

Θα κινούνται προοδευτικά ανάλογα µε ένα συνεχές σήµα ελέγχου της µορφής 0-10V DC ή 0-20V 
DC. Θα είναι δυνατόν να ελέγχονται µε σήµα PWM (Pulse width modulation) όπου θα απαιτεί ζεύγος 
δυαδικών εξόδων (ΒΟ) και θα ελέγχεται µε άµεσο ψηφιακό έλεγχο. 

ii. Ωθητήρες δύο Θέσεων 
Θα κινούνται προοδευτικά προς µια από τις δύο ακραίες θέσεις. Θα φέρουν ένα βοηθητικό 
ανεξάρτητο διακόπτη για την σήµανση της ανοικτής θέσης. 
∆ιά την ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης απαιτείται όπως οι ωθητήρες φέρουν ελατήριο επαναφοράς 
ή ειδική τροφοδοσία ώστε σε περίπτωση απώλειας τάσης να κινούνται προς την κλειστή θέση. 
Οι ροπές στρέψης των ωθητήρων και οι δυνατότητες των ελατηρίων επαναφοράς θα είναι 
κατάλληλες ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν τις δίοδες ή τις τρίοδες βαλβίδες και τα διαφράγµατα, 
έναντι στη µέγιστη διαφορική πίεση του συστήµατος, εν πάση περιπτώσει > 3 bar. 
Όλοι οι ωθητήρες θα φέρουν στεγανά κιβώτια ακροδεκτών (βαθµός προστασίας ΙΡ 54) µε δύο 
εισόδους σωλήνων καλωδίων Φ16 και κωδικούς αναγνώρισης ευανάγνωστους και µόνιµους. 

1300.2.2 Τοπικά Κέντρα Ελέγχου  
Το σύστηµα αυτοµατισµού κτιρίου συνήθως βασίζεται στην τεχνολογία των τοπικών κέντρων ελέγχου , που είναι 
εγκατεστηµένα κοντά στις διάφορες εγκαταστάσεις, δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες κίνησης. Κάθε τοπικό κέντρο 
ελέγχου είναι ένας ελεγκτής κατασκευασµένος µε βάση τους µικροεπεξεργαστές και συνδυάζει λειτουργίες όπως 
επεξεργασία, µνήµη, επικοινωνίες και επεξεργασία τοπικών εισόδων / εξόδων, από αισθητήρια και επαφές. Κάθε 
τοπικό κέντρο ελέγχου θα επιτηρεί και θα ελέγχει το ανώτερο Ν σηµεία και θα είναι σε θέση ώστε να συνδεθεί σε 
ένα τοπικό δίκτυο LAN (Local Area Network) για να είναι δυνατή η επεκτασιµότητα του συστήµατος αυτοµατισµών 
κτιρίου και παρακολούθησης εγκαταστάσεων µέχρι Ν1 σηµεία ελέγχου. 
Οι δυνατότητες εισόδου / εξόδου των τοπικών κέντρων ελέγχου θα επιτρέπουν την σύνδεση των µε διάφορες 
συσκευές ή όργανα ελέγχου µε τις πιο κάτω 5 κατηγορίες : 
a. Αναλογική είσοδος  (ΑΙ)   

Θα είναι σήµα παρακολούθησης και µέτρησης της θερµοκρασίας, υγρασίας, κλπ και θα περιλαµβάνει 
σήµατα της µορφής 0-10V DC, 4-20mA. 

b. Αναλογική έξοδος (ΑΟ)   
Θα είναι για τη µεταβολή θέσης και αµέσου ψηφιακού ελέγχου των συστηµάτων ελέγχου. Θα περιλαµβάνει 
σήµατα της µορφής 0-1V DC, 0-10V DC, 0-20V DC. 

c. ∆υαδική Είσοδος  (ΒΙ)   
Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από την αλλαγή κατάστασης µίας επαφής χωρίς τάση. 

d. ∆υαδική έξοδος  (ΒΟ)   
Θα είναι σήµα που προέρχεται από το τοπικό κέντρο ελέγχου, αλλάζοντας τη κατάσταση µίας επαφής 
εξόδου που χρησιµοποιείται για το ξεκίνηµα - σταµάτηµα των εγκαταστάσεων. 

e. Είσοδος παλµική  (ΡΙ)   
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Θα είναι σήµα που δηµιουργείται από το στιγµιαίο κλείσιµο επαφής και θα έχει την ίδια επίδραση µε την 
δυαδική είσοδο. Θα χρησιµοποιείται για µέτρηση µεγεθών µε απαρίθµηση, όπως κατανάλωση νερού, 
πετρελαίου. 

Όπου εµφανίζεται σήµα αναλογικής εξόδου (ΑΟ) εναλλακτικά είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ένα ζεύγος 
δυαδικής εξόδου (ΒΟ) µε έλεγχο µεταβλητών παλµών (PWM). 
Η επικοινωνία του χειριστή µε τα τοπικά κέντρά ελέγχου θα γίνεται από τη κεντρική θέση µέσω του “προσωπικού 
υπολογιστή” ή µε τη βοήθεια τοπικών χειριστηρίων που θα βυσµατώνονται σε κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου.  
Το “τοπικό χειριστήριο” θα επιτρέπει στον χειριστή να εκθέτει τα µετρούµενα µεγέθη και να δίνει εντολές στα 
διάφορα συστήµατα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στο προσωπικό να εκτελεί διάφορους χειρισµούς κοντά στις 
εγκαταστάσεις. 
Επί πλέον, φωτεινοί ενδείκτες, (LED) µέσα στα τοπικά κέντρα ελέγχου, συνεχώς θα ενηµερώνουν για καταστάσεις 
συναγερµών, επικοινωνία δικτύου LAN και κατάσταση αυτοδοκιµής στα τοπικά κέντρα ελέγχου. 
Τα σηµεία ελέγχου των τοπικών κέντρων ελέγχου µέσα στο δίκτυο LAN, θα είναι " σφαιρικά", έτσι ώστε να 
συµµερίζονται τις πληροφορίες µεταξύ τους, µέσα σε όλο το συγκρότηµα του κτιρίου. 
Επιπλέον σε περίπτωση βλάβης του δικτύου LAN, κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου θα συνεχίσει να ελέγχει τα σηµεία 
του µε τις πιο τελευταίες πληροφορίες. Εφ′ όσον η επικοινωνία αποκατασταθεί οι τιµές των σφαιρικών σηµείων 
αυτοµάτως θα ενηµερώνονται. 
Τα καλώδια επικοινωνίας του δικτύου LAN θα είναι 2 αγωγών συννεστραµµένα και θωρακισµένα στατικά από 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. 
Το δίκτυο LAN θα είναι δυνατόν να καλύπτει απόσταση έως και 1.000m και θα είναι συµβατά µε ΕΙΑ RS-422, ή 
ΕΙΑ RS-485. Σε περίπτωση βλάβης ενός τοπικού κέντρου ελέγχου, το δίκτυο LAN θα είναι ικανό αυτοµάτως να 
συνεχίσει τη λειτουργία του µε το πλήθος των τοπικών κέντρων ελέγχου που είναι σε λειτουργία. 

1300.2.2. Κεντρική συσκευή - Περιφερειακά 
Για να είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθούν οι πιο κάτω συσκευές 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών Ι/Ο : 
a. Οι µικροϋπολογιστές τύπου ή ισοδυνάµου µε ΙΒΜ PC/PENTIUM που θα είναι εγκατεστηµένοι στο δωµάτιο 

του προϊστάµενου τεχνικών υπηρεσιών. 
Από αυτούς θα γίνεται η παρακολούθηση, ο έλεγχος και ο προγραµµατισµός των τοπικών κέντρων ελέγχου 
αλλά και η δυνατότητα αλλαγής της βάσης δεδοµένων. 
Οι πιο πάνω προσωπικοί υπολογιστές, θα βασίζονται τουλάχιστον σε µικροεπεξεργαστή 32bit, µε µνήµη 
RAM ..... ΜΒ. Ταχύτητα λειτουργίας ..... ΜΗΖ. Μονάδα δισκέτας 3,5″ και σκληρό δίσκο µε χωρητικότητα 
.......GΒ. Θα χρησιµοποιεί σύστηµα MULTITASKING για να καλύπτει και άλλες ανάγκες του γραφείου. 

b. Modem για επικοινωνία µέσω δικτύου PSTN. 
Η οθόνη του κάθε Η/Υ θα είναι έγχρωµη µε δυνατότητα γραφικών παραστάσεων µε ευκρίνεια 1280 × 1024 
pixels, κάρτα οθόνης SVGA µε ..........ΜΒ µνήµη, η δε διαγώνιος διάσταση της οθόνης θα είναι ........... . 
Η οθόνη θα εκθέτει δυναµικά έγχρωµα γραφικά µαζί µε τρέχουσες προγραµµατισµένες ρυθµίσεις 
θερµοκρασιών, κλπ, µετρήσεις µεγεθών και καταστάσεις λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. 
Όλα τα σηµεία ενός συστήµατος θα εµφανίζονται σε µία γραφική απεικόνιση. Σε µια αλλαγή κατάστασης 
προς κατάσταση συναγερµού, η σχετική γραφική απεικόνιση θα εµφανίζεται στην οθόνη κατόπιν αιτήσεως 
του χειριστή και το σηµείο ελέγχου στην οθόνη θα αλλάζει χρώµα δείχνοντας ότι είναι σε συναγερµό. 

c. Το πληκτρολόγιο κάθε Η/Υ θα είναι ένα κανονικό πληκτρολόγιο τύπου QWERTY και θα είναι το µέσο 
επικοινωνίας του χρήστη µε το σύστηµα. 

d. Ο εκτυπωτής κάθε Η/Υ θα είναι τύπου LASER έγχρωµος ικανός να τροφοδοτείται µε χαρτί πολύπτυχο έως 
10″. Ελάχιστη ταχύτητα ........PPM. 

e. Ποντίκι 3 πλήκτρων µε ανάλυση 400 dpi. 
f. “Φορητή τερµατική κονσόλα ελέγχου” για βυσµάτωση σε κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου από το προσωπικό 

συντήρησης, ώστε να είναι δυνατή τοπικά η επέµβαση στο σύστηµα ξεκινώντας - σταµατώντας φορτία αλλά 
και η αλλαγή ρυθµίσεων των βρόγχων ψηφιακού ελέγχου. 
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1300.2.3 Προγράµµατα εφαρµογής 
a. Γενικά 

Το σύστηµα αυτοµατισµών κτιρίου και παρακολούθησης εγκαταστάσεων θα εφοδιαστεί µε προγράµµατα 
ικανά να παρέχουν τις διευκολύνσεις και τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται πιο κάτω. 
Όλα τα δεδοµένα και τα µηνύµατα που φανερώνονται στην οθόνη θα συνοδεύονται από την ηµεροµηνία και 
την ώρα που συµβαίνει το γεγονός που αναγγέλλεται. 
Η διαµόρφωση των προγραµµάτων και κεντρικών - περιφερειακών συσκευών θα είναι τέτοια ώστε η 
µετάδοση δεδοµένων και οι διαδοχικές λειτουργίες δεν θα αλληλοσυγκρούονται και δεν θα προξενούν 
καθυστερήσεις, ή σβησίµατα στη λήψη συναγερµών, αναλογικών µετρήσεων ή γραφικών απεικονίσεων 
στην οθόνη, ή στην εισαγωγή εντολών από το πληκτρολόγιο. 
Η τιµή όλων των αναλογικών εισόδων θα επανελέγχεται σε διαστήµατα όχι πάνω από 10 δευτερόλεπτα. 
Τα µενού των προγραµµάτων θα επιτρέπουν σε µη έµπειρους χειριστές να λειτουργούν συνηθισµένους 
χειρισµούς για τις εγκαταστάσεις, παρέχοντας µηνύµατα στην οθόνη µε τη µέθοδο των ερωτήσεων - 
απαντήσεων. 
Η πρόσβαση των χειριστών στα προγράµµατα για τροποποίηση ή εκσυγχρονισµό ή αλλαγή παραµέτρων 
θα γίνεται τουλάχιστον σε τρία επίπεδα πρόσβασης µε συνθηµατικά ασφαλείας. 

b. Προγράµµατα συναγερµών και καταστάσεων 
Η προτεραιότητα των συναγερµών θα καθορίζεται ως εξής : 
i. Κρίσιµος συναγερµός :  

Θα απαιτείται επείγουσα επέµβαση του χειριστή. Θα ηχεί σειρήνα η οποία θα µπορεί να τίθεται εκτός 
µε το χέρι. Θα φανερώνεται στην οθόνη σαν µήνυµα µε τη συνεργαζόµενη γραφική απεικόνιση και θα 
καταγράφεται στον  εκτυπωτή. Από την οθόνη δεν θα καθαρίζεται έως ότου αποµακρυνθεί η αιτία του 
συναγερµού. 

ii. Γενικός συναγερµός.  
Μη επείγον συναγερµός που µπορεί να γίνει επέµβαση κάτω από µία προγραµµατισµένη συντήρηση. 
Θα ηχεί σειρήνα η οποία θα µπορεί να τίθεται εκτός µε το χέρι. Θα φαίνεται στην οθόνη και θα 
καταγράφεται στον εκτυπωτή. Το µήνυµα της οθόνης θα καθαρίζει όταν η σειρήνα τεθεί εκτός. 

c. Πρόγραµµα αναλογικών εισόδων 
Οι είσοδοι από αναλογικές µετρήσεις θα λαµβάνονται από τα τοπικά κέντρα ελέγχου, µε σκοπό τον άµεσο 
ψηφιακό έλεγχο αλλά και τη σύγκριση µε ορισµένες ρυθµίσεις επιθυµητών τιµών και ορίων συναγερµού. 
Η τελευταία τιµή κάθε αναλογικής εισόδου πάντοτε θα αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων, µετατρεποµένη 
σε τεχνικές µονάδες µέτρησης. 
Οποιαδήποτε αναλογική είσοδος µπορεί να επιλεχθεί για ένδειξη ή εκτύπωση από τον χειριστή 
οποιαδήποτε ώρα και το σηµείο θα προσδιορίζεται µε γράµµατα και αριθµούς σε καθαρά Αγγλικά. 
Όλες οι αναλογικές είσοδοι θα έχουν τη δυνατότητα για καταγραφή τάσεων (trend logging) στον εκτυπωτή 
εφ′ όσον απαιτείται από το χειριστή. Το σύστηµα θα έχει την δυνατότητα να αντιγράφει δέκα σηµεία 
ταυτόχρονα. 

d. Πρόγραµµα απαγόρευσης συναγερµών 
Το πρόγραµµα θα µπορεί να απαγορεύει διαδοχικούς συναγερµούς από αναλογικά σήµατα για µία χρονική 
περίοδο µετά το ξεκίνηµα µιας εγκατάστασης ώστε να αποκλείονται ενοχλητικοί συναγερµοί. 

e. Πρόγραµµα έναρξης - παύσης εγκαταστάσεων 
Το πρόγραµµα θα επιτρέπει σε κάθε φορτίο ή εγκατάσταση να λαµβάνει ορισµένους χρόνους έναρξης και 
παύσης. Σε απαίτηση του χειριστή µπορεί να λαµβάνεται ένα πρωτόκολλο του συστήµατος µε όλα τα 
προγραµµατισµένα σηµεία και τις τρέχουσες καταστάσεις. 
Θα είναι δυνατόν να λαµβάνονται πρωτόκολλα για συγκεκριµένα συστήµατα ή για όλα και ή θα φαίνονται 
στην οθόνη ή θα εκτυπώνονται. 
Όλες οι ενδασφαλίσεις των εγκαταστάσεων µε εξαίρεση αυτές που είναι υψηλού κινδύνου, θα 
επιτυγχάνονται µε τη βοήθεια του προγράµµατος. 
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Οι ενδασφαλίσεις υψηλού κινδύνου θα γίνονται µε καλωδιώσεις και επίσης µε πρόγραµµα ώστε να 
αποφεύγονται άσκοποι συναγερµοί. 
Θα είναι δυνατόν να αλλάζονται οι διατάξεις ενδασφάλισης µέσω του πληκτρολογίου του χειριστή µε χρήση 
συνθηµατικού πρόσβασης. 

f. Πρόγραµµα ηλεκτρικής ενέργειας 
Θα λαµβάνονται αυτόµατα εβδοµαδιαίες, µηνιαίες, τριµηνιαίες, και ετήσιες καταγραφές ηλεκτρικών 
καταναλώσεων σε Kwh. 
Ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα εκλογής, ή να αποθηκεύσει δεδοµένα για συγκεκριµένες περιόδους και 
να τα ζητήσει  προς  εκτύπωση  ή να ζητήσει αυτόµατη εκτύπωση στις 00:00 πµ καθηµερινά, µηνιαία, 
ετήσια. 
Ακόµη θα καταγράφεται η µέγιστη αιχµή των φορτίων σε περιόδους των 15 λεπτών και θα εκτυπώνεται 
καθηµερινά στις 00:00 πµ. 

g. Πρόγραµµα ωρών λειτουργίας 
Θα προβλέπεται ένα πρόγραµµα καταµέτρησης ωρών λειτουργίας που θα εφαρµόζεται στα δυαδικά σηµεία 
του συστήµατος. 
Το σύστηµα θα ενεργοποιεί ένα µήνυµα συναγερµού όταν το προκαθορισµένο όριο ξεπεραστεί για το 
συγκεκριµένο σηµείο. 
Ο χειριστής θα έχει πρόσβαση στο πρόγραµµα µε το πληκτρολόγιο και θα µπορεί να αλλάζει τα όρια ή να 
µηδενίσει τη µέτρηση για κάθε σηµείο ελέγχου µε κατάλληλο συνθηµατικό πρόσβασης. 

h. Πρόγραµµα αρχείου δεδοµένων 
Το πρόγραµµα θα δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης ορισµένων ιστορικών στοιχείων στο αρχείο. 
Η αποθήκη των δεδοµένων θα είναι ικανή να κρατεί τις πληροφορίες για πρόσβαση όταν απαιτείται και θα 
σβήνει τα παλαιά καθώς φορτώνονται νέα στοιχεία. 
Ο χειριστής θα µπορεί να απαιτεί έκθεση στην οθόνη ή στον εκτυπωτή ορισµένων ή όλων των 
αποθηκευµένων δεδοµένων. 

i. Πρόγραµµα επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος  
Το πρόγραµµα αυτό θα ξεκινά διαδοχικά όλες τις απαιτούµενες εγκαταστάσεις σε αποκατάσταση παροχής 
ρεύµατος παίρνοντας σήµα από επιτηρητή ασυµµετρίας φάσεων, ώστε να εµποδίζει υψηλά ρεύµατα 
εκκίνησης στους πίνακες διανοµής. 
Το πρόγραµµα ακόµη, θα παρέχει παρόµοιο διαδοχικό ξεκίνηµα υπό κανονικές συνθήκες παροχής. Θα 
ελέγχονται τα κανονικά ή τα φορτία ανάγκης που τροφοδοτούνται από Η/Ζ και θα ξεκινούν σε περίπτωση 
διακοπής παροχής ρεύµατος. 

j. Πρόγραµµα κύκλου λειτουργίας φορτίων (Load cycling) 
Το πρόγραµµα  θα σταµατά ορισµένα φορτία σε κανονικές ώρες λειτουργίας των τµηµάτων σαν ένα µέρος 
των προγραµµάτων εξοικονόµησης ενεργείας. 
Τα φορτία θα έχουν ένα κύκλο χρονικών εντολών ΕΚΤΟΣ - ΕΝΤΟΣ και µε βάση µία κατάσταση 
προτεραιοτήτων. 
Όταν οι συνθήκες (πχ Θερµοκρασίας) επηρεάζονται από σταµάτηµα ενός φορτίου, τότε µέσω των 
αναλογικών µετρήσεων και ορίων θα ακυρώνεται το πρόγραµµα αυτό. 

k. Πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης 
Όταν συγκεκριµένα σηµεία σηµεία ελέγχου εισέρχονται σε κατάσταση γενικού συναγερµού (πχ ώρες 
λειτουργίας, κλπ) τότε αυτόµατα θα µπαίνουν σε ένα πρωτόκολλο απαιτουµένων συντήρηση, που µπορεί 
να φαίνεται στην οθόνη ή να εκτυπώνεται σε χαρτί. 

l. Πρόγραµµα αµέσου ψηφιακού ελέγχου 
Βρόχοι αυτοµάτου ελέγχου ή αµέσου ψηφιακού ελέγχου θα χρησιµοποιούνται µε τη βοήθεια λειτουργικών 
µονάδων ελέγχου που θα φέρουν εισόδους, εξόδους, επιθυµητές ρυθµίσεις, κλπ. 
Οι µονάδες αυτές θα διαλέγονται από τη βιβλιοθήκη του προγράµµατος και θα συνδέονται σαν να 
αποτελούν ένα τυπικό σύστηµα ελέγχου που χρησιµοποιεί πραγµατικά εξαρτήµατα. 
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Η βιβλιοθήκη του προγράµµατος αµέσου ψηφιακού ελέγχου θα περιλαµβάνει: 

- Ελεγκτή PID: Θα λειτουργεί σαν ∆έκτης - Ελεγκτής αυτοµάτου ελέγχου µε δυνατότητα έως 3 
αναλογικών εισόδων και έως 4 αναλογικών εξόδων. Η δράση ελέγχου θα είναι επιλέξιµη µεταξύ 3 
δράσεων: Proportional - Integral - Derivative. Επί πλέον ο ελεγκτής PID, θα παρέχει φιλτράρισµα για 
σύντοµες διακυµάνσεις θερµοκρασίας χώρου, ρυθµιζόµενο εύρος αναλογίας, έλεγχο ασφαλείας σε 
περίπτωση βλάβης και εξόδους συνεχείς (V dc  ή  mA) ή µεταβλητού πλάτους παλµών (PWM). 

- Μονάδα ελέγχου επαναρρύθµισης: Θα παρέχει στον χειριστή τη δυνατότητα να επαναρρυθµίζει ή να 
µεταθέτει σταδιακά τη ρύθµιση επάνω στη µονάδα ελέγχου PID. 

- Μονάδα ελέγχου 2 θέσεων: Θα λειτουργεί σαν θερµοστάτης 2 θέσεων ώστε να παρέχει εντολές 2 
θέσεων σε απλές εφαρµογές. Θα είναι δυνατό να ρυθµίζεται το διαφορικό και ο τρόπος δράσης 
(άµεσος ή αντίστροφος). 

- Επιλογέα υψηλότερου ή χαµηλότερου σήµατος : Θα διαλέγει το υψηλότερο ή το χαµηλότερο από µια 
οµάδα αναλογικών σηµάτων εισόδου. 

- Μονάδα µεταγωγικής επαφής SPDT : Θα χρησιµοποιείται  για διάφορες λειτουργίες όπως: 

- Κανονική επαφή ρελέ. 

- Με καθυστέρηση κατά την ηρεµία . 

- Με καθυστέρηση κατά την λειτουργία . 

- Χρονοδιακόπτης . 
Η ρύθµιση του συστήµατος θα επιτυγχάνεται ON LINE, αλλάζοντας µεταβλητές και παρατηρώντας πως 
µεταβάλλονται οι τιµές των σηµείων. Θα είναι δυνατόν να σχεδιάζονται οι τιµές εξόδου του ελεγκτή και οι 
τιµές ανάδρασης ώστε να φανεί πως το σύστηµα ανταποκρίνεται στις αλλαγές των µεταβλητών όπως: 

- Επιθυµητή θερµοκρασία 

- Εύρος αναλογίας  

- Χρόνος ολοκλήρωσης και διαφόρησης  
Το γράφηµα µπορεί να φαίνεται στην οθόνη ή στον εκτυπωτή για περαιτέρω επεξεργασία αργότερα. 

1300.2.4 Σειριακή Επικοινωνία 
Η επικοινωνία των τοπικών κέντρων ελέγχου µεταξύ τους γίνεται µέσα στο δίκτυο LAN το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 µέτρα. Η µετάδοση των δεδοµένων θα είναι σειριακή µε ταχύτητα  19.200  BOUD.   
Θύρα  επικοινωνίας θα είναι η ΕΙΑ RS-422  ή  RS-485. 
Ο κάθε  υπολογιστής (HOST PC) θα περιλαµβάνει : 
(1) Υπολογιστή PC/AT/PENTIUM. 
(2) Έγχρωµη οθόνη 17 . 
(3) Πληκτρολόγιο . 
(4) Ποντίκι 3 πλήκτρων. 
(5) Εκτυπωτή LASER ...... PPM, έγχρωµο. 
Μια φορητή τερµατική κονσόλα προβλέπεται για τη βυσµάτωση σε κάθε τοπικό κέντρο ελέγχου από το 
προσωπικό συντήρησης, ώστε να είναι δυνατή τοπικά η επέµβαση στις εγκαταστάσεις. 

1300.3 Εκτέλεση Εργασιών 

1300.3.1 ∆οκιµές-ρυθµίσεις-παραλαβή  
Οι δοκιµές, ρυθµίσεις και η παραλαβή του Συστήµατος Αυτοµατισµού του κτιρίου θα γίνουν µε ένα συστηµατικό 
τρόπο, ώστε να παραληφθεί το έργο σε πλήρη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. 
a. ∆οκιµές  

Θα ζητηθεί µια πλήρη αναφορά µε όλες τις δοκιµές του συστήµατος που θα περιέχει: 
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i. 'Όλα τα σηµεία ελέγχου των τοπικών κέντρων ελέγχου µε έξοδο αναλογική ή δύο θέσεων και είσοδο 
αναλογική ή δύο θέσεων. 

ii. 'Όλα τα σηµεία ελέγχου που προβλέπεται κατάσταση AUTO/MANUAL ή ΕΝΤΟΣ/ ΕΚΤΟΣ ή 
ΕΤΟΙΜΟ/ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

iii. 'Όλα τα σηµεία ελέγχου που προβλέπεται άµεσος ψηφιακός έλεγχος (αναλογικός Ρ ή ΡΙ ή ΡΙD). 
iv. 'Όλα τα σηµεία ελέγχου που δίδουν σηµάνσεις βλάβης λόγω υπερφόρτωσης ή έλλειψης νερού/αέρα 

ή στάθµης ή πίεσης. 
v. Επαλήθευση επικοινωνίας του κυρίου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του δευτερεύοντος ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και των αποµακρυσµένων κέντρων ελέγχου. 
vi. Επαλήθευση της βάσης δεδοµένων για τις ονοµασίες των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων 
vii. Επαλήθευση ζητουµένων γραφικών παραστάσεων (θερµοκρασίας,υγρασίας,πίεσης) και σχηµατικών 

διαγραµµάτων εγκαταστάσεων. 
b. Ρυθµίσεις  

Θα ζητηθεί µια πλήρης αναφορά µε όλες τις ρυθµίσεις του συστήµατος που θα περιέχει: 
i. Τις επιθυµητές τιµές των διαφόρων βρόχων ελέγχου του ψηφιακού συστήµατος ελέγχου των 

κλιµατιστικών µονάδων. 
ii. Τις διάφορες παραµέτρους, όπως: εύρος αναλογίας, κάτω όριο θερµοκρασίας προσαγωγής, άνω 

όριο υγρασίας προσαγωγής, σηµάνσεις άνω και κάτω ορίου για κάθε σηµείο αναλογικής µέτρησης. 
iii. Τις διάφορες ρυθµίσεις των οργάνων µε εντολή δύο θέσεων (π.χ. ροοστάτες, αεροστάτες, κ.τ.λ.). 

c. Παραλαβή/ παράδοση  
Η παραλαβή θα γίνει αφού γίνει ένας έλεγχος των αναφορών από τις δοκιµές και τις ρυθµίσεις και ζητηθεί 
κατόπιν από τον παραλαµβάνοντα Μηχανικό επαλήθευση της λειτουργίας του Συστήµατος Αυτοµατισµού 
του κτιρίου ανά εγκατάσταση. 
Κάθε δυσλειτουργία θα πρέπει να διορθωθεί και κατόπιν να συνεχίσει η διαδικασία της παραλαβής. 
Επιπλέον θα δοθεί προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών ελέγχου και στο σωστό 
χρόνο ανταπόκρισης του συστήµατος. 

d. Εγχειρίδια και σχέδια του συστήµατος  
Θα παραδοθούν από τον κατασκευαστή στην υπηρεσία  πριν από την οριστική παραλαβή τα πιο κάτω 
εγχειρίδια και τελικά σχέδια: 
i. Εγχειρίδιο εγκατάστασης του συστήµατος µε : 

- Καταλήξεις καλωδίων µε στοιχεία αναγνώρισης των και προορισµού των. 

- Κατάλογος σηµείων ελέγχου µε αναφορά της θέσης των και των ειδικών απαιτήσεων των 
προγραµµάτων. 

- Τεχνικά στοιχεία και έντυπα του κατασκευαστή όλων των επιµέρους συσκευών. 

- ∆ιαγράµµατα διασύνδεσης µε τους πίνακες κίνησης (γενικό διάγραµµα). 
ii. Εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήµατος : 

Περιγραφή του συστήµατος και κωδικοποίηση όλων των οργάνων, συσκευών, εγκαταστάσεων µε: 

- 'Έναρξη των προγραµµάτων. 

- Εγγραφή µηνυµάτων. 

- Εγγραφή συλλογής στατιστικών-Εγγραφή γραφικών. 

- Εγγραφή ιστορικών τάσεων. 

- Εγγραφή συνθηµατικών-Εγγραφή παραµέτρων. 

- Εγγραφή αµέσου ψηφιακού ελέγχου. 

- Εγγραφή χρονικού προγραµµατισµού. 
iii. Σχέδια   



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκατάσταση συστήµατος αυτοµατισµών σε κτίρια 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-1300.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-1300.0.doc Ηµεροµηνία : 02/12/2002 

 9 από 10 Έκδοση : 0 

 

- Σχηµατικό διάγραµµα του όλου συστήµατος. 

- Κατόψεις των επιπέδων του κτιρίου που θα απεικονίζεται η θέση και ο αριθµός των συσκευών 
ελέγχου µε απεικόνιση της πορείας των καλωδίων. 

1300.3. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Σύµφωνα µε την 1242.4 περί ασθενών ρευµάτων. 

1300.4. Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Σύµφωνα µε την 1242.5 περί ασθενών ρευµάτων. 
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Παράρτημα Ι - Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών 

Ι1. Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών και παραθύρων από αλουμίνιο 

Αποξήλωση υφιστάμενων θυρών και παραθύρων από αλουμίνιο και σίδηρο. 

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και των πλαισίων από τα σιδηρά στηρίγματα 

(τζινέτια), η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης μετά των τζαμιών, η φόρτωση, η 

μεταφορά και η απόρριψης σε επιτρεπόμενο χώρο, ή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. 

Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση του περιμετρικού πλαισίου του ανοίγματος. Δηλ. 

το ξύσιμο και την απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων χρώματος και επιχρίσματος, 

την επίχριση όλου του πλαισίου του ανοίγματος με τσιμεντοκονίαμα εσωτερικά και 

εξωτερικά, καθώς και η απομάκρυνση και απόρριψη όλων των προϊόντων καθαίρεσης. 

Το άνοιγμα μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών θα είναι έτοιμο να δεχθεί το νέο 

κούφωμα αλουμινίου. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

Ι2. Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικού σώματος σε οποιοδήποτε ύψος, η οποία 

θα περιλαμβάνει: 

 την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ 

 την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπαλλάστ, 

κάτοπτρο) 

 την μεταφορά και παράδοση του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 

Αποξήλωση του υφιστάμενου φωτιστικού, αποκατάσταση και μεταφορά σε τόπο που θα 

υποδείξει ο κύριος του έργου. Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον υφιστάμενο Η/Μ 

εξοπλισμό ή σε οικοδομικά στοιχεία, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και 

υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση αυτής. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται βοηθητικές κατασκευές, μηχανήματα, όλα τα απαραίτητα 

υλικά, καθώς και οι εργασίες απομόνωσης, θέσεως εκτός λειτουργίας του ηλεκτρικού 

δικτύου και αποσύνδεσης των φωτιστικών. Επίσης όλες οι εργασίες απομάκρυνσης και 

απόθεσης των άχρηστων υλικών. 

Ι3. Εξωτερικό, σταθερό σύστημα σκίασης 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικού, σταθερού συστήματος σκίασης. Το σύστημα 

σκίασης θα αποτελείται από περσίδες αλουμινίου, οριζόντιας διάταξης σε σταθερή 

προκαθορισμένη κλίση φύλλων. 



Οι περσίδες θα είναι αποτελούμενες από πτερύγια αλουμινίου, ελλειπτικής διατομής, 

προτεινόμενου πλάτους 30 εκ. και βάρους περίπου 5300 gr/m. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ενδεικτική τομή του πτερυγίου. 

 

Τα πτερύγια θα είναι κατασκευασμένα με διέλαση φυσικού αλουμινίου. Οι άκρες τους θα 

είναι καλυμμένες με δύο κεφαλές (τάπες), οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Οι δύο άκρες θα διαθέτουν μία υποδοχή σχηματίζοντας ένα ενιαίο 

σώμα με το εσωτερικό προφίλ. Τα πτερύγια θα είναι βαμμένα με χρώμα, το οποίο θα είναι 

σύμφωνο με την γνώμη της Υπηρεσίας. 

Τα πτερύγια θα τοποθετηθούν σε ειδικά προφίλ-οδηγούς, στους οποίους θα κανονίζεται το 

βήμα των περσίδων και η οριζόντια τοποθέτησή τους. Θα κατασκευάζονται από διέλαση 

αλουμινίου και σε προτεινόμενες διαστάσεις 60x60. 

Στην τιμή του παρόντος συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα (μπουλόνια, 

παξιμάδια, ροδέλες), τα οποία συνδέουν τα πτερύγια και τα οποία θα είναι από ανοξείδωτο 

χάλυβα, ή αντίστοιχης αντοχής υλικό. 

Οι οδηγοί θα στηρίζονται πάνω σε ειδικά στηρίγματα σταθεροποίησης από σίδηρο, των 

οποίων η δαπάνη δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν. 



 

Τομή οριζόντιας διάταξης συστήματος περσίδων 

Τα συστήματα σκίασης θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένα, χωρίς καμία περαιτέρω 

οικονομική επιβάρυνση. 

Ι4. Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα 

Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη, 

τοποθετούμενο με ή χωρίς γερανό, αποτελούμενο από ράβδους χάλυβα S235J, 

γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641,  με σφαιρικά στοιχεία κόμβων από 

χάλυβα, συνδέσεις με κοχλίες υψηλής αντοχής, στήριξη του χωροδικτυώματος στις 

προβλεπόμενες θέσεις με κατάλληλα ελάσματα και κοχλίες, χρωματισμό των μεταλλικών 

επιφανειών σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,  τοποθέτησης και στερέωσης. 

Ι5. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 

τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.  

Ι6. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2'' 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή 

επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και 

τοποθέτηση.  



Ι7. Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με 

γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, 

κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.  

Ι8. Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων 

Κ1. Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης 

Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης για την αντικατάσταση 

θερμαντικών σωμάτων και εγκατάσταση λοιπών νέων εξαρτημάτων, διακοπτών, βανών, 

κυκλοφορητών, κλπ.  

Δηλαδή εργασία εκκένωσης ολόκληρης της εγκατάστασης του κτιρίου από το λεβητοστάσιο 

και επαναπλήρωση αυτής, τον εξαερισμό του δικτύου και παράδοση της εγκατάστασης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Κ2. Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil 

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση θερμαντικών σωμάτων Fan Coil, τύπου δαπέδου 

(θερμ. χώρου DB/WB: 20 οC, θερμοκρασία εισόδου/εξόδου: 50 οC/45 οC). 

Προμήθεια και εγκατάσταση τερματικών μονάδων νερού αέρα, τύπου fan coil νέας 

σχεδίασης για την πλέον αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες τοποθετούνται στους 

κλιματιζόμενους χώρους και επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα τροφοδοτούμενες με 

ψυχρό ή ζεστό νερό, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Οι μονάδες εφόσον είναι εμφανούς τοποθέτησης φέρουν περίβλημα από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή και 

εσωτερικά μονωμένη. Το περίβλημα φέρει στόμιο προσαγωγής του αέρα από ειδικό 

πλαστικό με αεροδυναμικά πτερύγια. Εκατέρωθεν του στομίου υπάρχουν ανοιγόμενες 

θυρίδες πρόσβασης στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές συνδέσεις, οι θυρίδες θα 

μπορούν να ασφαλιστούν μέσω κοχλία, για την προστασία των μονάδων από τυχόν 

αυθαίρετη πρόσβαση, εφόσον απαιτείται. 

 Οι μονάδες θα φέρουν ακρυλικά φίλτρα κυματοειδούς μορφής για μεγαλύτερη 

επιφάνεια συγκράτησης και χαμηλότερη πτώση πίεσης στο στοιχείο. Θα είναι 

πλενόμενου τύπου, και για την εύκολη αφαίρεση και τον καθαρισμό τους, θα 

εδράζονται σε ειδικό πλαίσιο στήριξης, που θα εξασφαλίζει την απλή συντήρηση της 

μονάδας. 

 Προαιρετικά τα fan coil θα μπορούν να εξοπλιστούν με φωτοκαταλυτικά φίλτρα 

υψηλής απόδοσης για την βελτίωση της ποιότητας αέρα. 

 Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential), 

εξασφαλίζοντας έτσι την άνεση των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία 

τους. 

 Ο κινητήρα θα είναι απ’ ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του ανεμιστήρα με 

ρύθμιση 3 ταχυτήτων. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται 

καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

 Ο εναλλάκτης νερού-αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και 

πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 



 Οι μονάδες θα είναι μονοφασικές 220V/50HZ και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα 

βρίσκονται προστατευμένες στο ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου που θα μπορεί να 

βρίσκεται δεξιά ή αριστερά της μονάδας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. 

 Τα Fan coil units συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις 

ακόλουθες λειτουργίες: 

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή 3 ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα-θέρους 

- Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ.) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 

- Αυτοέλεγχος λειτουργίας 

Εξασφάλιση ποιότητας 

 Η κατασκευή του μηχανήματος προτείνεται να συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του 

μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης & ηλεκτρομαγνητικής 

συμβατότητας. 

 Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο 

παραγωγής με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 

Η κατασκευή τους προτείνεται να ακολουθεί όλα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την 

ποιότητα κατασκευής, τις αποδόσεις και τη στάθμη θορύβου όπως UNI 7940, EUROVENT 

6/C/002, UL 440-84, ISO-1662, IEC 335-1. 

 

Κ3. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών σωμάτων τύπου 

LED, προς αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων. 

Το υπό προμήθεια φωτιστικό σώμα προτείνεται να είναι τύπου καμπάνα. 



Προτεινόμενα χαρακτηριστικά του φωτιστικού είναι τα εξής: 

Φωτεινή απόδοση 4200lm - 23000lm 

Ισχύς 50W - 170W 

Τροφοδοτικό Meanwell 

LED Chip Bridgelux VERO Series 

Τάση λειτουργίας 230 V 

Κατανάλωση ρεύματος 0.058 - 0.196 kWh/h 

Θερμοκρασία λειτουργίας -30 oC - +50 oC 

Απόδοση 84 - 141 lm/W 

Συντελεστής ισχύος 0,95 

CRI 70 - 80 

CCT 3000K - 5000K 

Βαθμός στεγανότητας IP30 ή ΙΡ20 

Υλικό κατασκευής Αλουμίνιο 

Μέγιστη τάση λειτουργίας 26.8 V 

Ελάχιστη τάση λειτουργίας 21.9 V 

Διαστάσεις φωτιστικού 462 x 462 x 430 mm 

Βάρος 4,9 - 9,7 kg 



 

Προτεινόμενο φωτιστικό LED τύπου καμπάνας 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένων καλωδίων και υλικών), 

οι δοκιμές, η σύνδεση με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο, τυχόν οικοδομικές εργασίες που 

θα απαιτηθούν και η παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων και προσωπικό του 

αναδόχου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 

ασφαλείας, τόσο για το προσωπικό του, όσο και για τις εγκαταστάσεις του κλειστού 

γυμναστηρίου του Αιγινίου (π.χ. παρκέ αγωνιστικού χώρου). 

Κ4. Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρα LED 

Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρα LED, κατάλληλου για τοποθέτηση σε φωτιστικό 

σώμα τύπου καμπάνας. 

Η φωτεινότητα και η ισχύς του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την 

αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων υψηλής πιέσεως νατρίου (αγωνιστικός 

χώρος). 

Προτεινόμενα χαρακτηριστικά λαμπτήρα είναι τα εξής: 

 κατανάλωση 50 W 

 φωτεινότητα lumens 4000lm 

 αδιάβροχο 

 κατάλληλο για να αντικαθιστά λαμπτήρες αλογόνου 250W 

Όσον αφορά τον φωτισμό του αγωνιστικού χώρου είναι υποχρέωση του αναδόχου να 

εξασφαλίσει και να εγγυηθεί ότι μετά από την αντικατάσταση των λαμπτήρων και των 

φωτιστικών, η φωτεινότητα (lumens) που θα προσδίδουν οι νέοι λαμπτήρες θα είναι όμοια 

με την υφιστάμενη και σύμφωνη με τους κανονισμούς της Γ.Γ.Α. για αγωνιστικούς χώρους 

σαν και το κλειστό γυμναστήριο του Αιγινίου 



Κ5. Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού T8 18W με λαμπτήρες LED 

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέο λαμπτήρα τύπου LED σε υπάρχοντα 

φωτιστικά σώματα, ήτοι προμήθεια και μεταφορά νέου λαμπτήρα LED, αποσύνδεση και 

εκτοποθέτηση παλαιού λαμπτήρα και τοποθέτηση νέου. 

Προτεινόμενα χαρακτηριστικά λαμπτήρα. 

 Ποσότητα Led: 80 Leds 

 Υλικά: Αλουμίνιο + Γαλακτερό κάλυμμα 

 Τάση εισόδου: AC 180-260 V 

 Lumens: 720lm 

 Ισχύς: 9Watt 

 Χρώμα: Λευκό ημέρας 4000W 

 Γωνία φωτισμού: 120ο 

 Απόδοση: >90% 

 Διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες 

Ο ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση, να αφαιρεί το τροφοδοτικό (ballast) και τον 

εκκινητή (starter), και να βεβαιωθεί ότι το κύκλωμα για την Led Tube είναι σωστό. 

Κ6. Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού 36 - 40 W 

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού, με νέο λαμπτήρα τύπου LED σε υπάρχοντα 

φωτιστικά σώματα, ήτοι προμήθεια και μεταφορά νέου λαμπτήρα LED. Αποσύνδεση και 

εκτοποθέτηση παλαιού λαμπτήρα και τοποθέτηση νέου. 

Κ7. Δοχείο αδρανείας διπλής ενέργειας 1.000 λίτρων 

Κάθετο δοχείο αδράνειας λεβητοστασίου, διπλής ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

DIN 4753 και ΕΝ 12897, χωρητικότητας 1.000 λίτρων. Με μόνωση από υψηλής πυκνότητας 

πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 10 εκ., η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον και 

εξασφαλίζει ζεστό νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Το δοχείο αδράνειας θα είναι το σημείο που θα δύναται να ενώνονται τα δύο συστήματα 

θέρμανσης του κτιρίου. 

Στο δοχείο αδράνειας θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ποσότητα ζεστού νερού που 

παράγει ο λέβητας. Λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης (πολυουρεθάνη πάχους 

τουλάχιστον 80mm), το δοχείο αδρανείας διατηρεί για πολύ χρόνο το ζεστό νερό (απώλεια 

2° C στις 10 ώρες). Αυτό το ζεστό νερό που αποθηκεύτηκε, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα 

από τον κυκλοφορητή που θα το στείλει στα σώματα του καλοριφέρ, χωρίς να χρειάζεται 

να ανάψει ο καυστήρας. Έτσι επιτυγχάνουμε ακόμα μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και 

ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1000 Lt. 

Ισχυρή μόνωση πάχους τουλάχιστον 100mm μαλακής αφαιρούμενης πολυουρεθάνης, 

πάχους τουλάχιστον 8 εκ. πυκνότητας 40 kg/m3 



Υλικό από χαλυβδοέλασμα ποιότητας USD37.2 

Συγκολλήσεις με robot σε περιβάλλον αδρανούς αερίου 

Καθαρισμός: μεταλλοβολή 6 σημείων 

Μεγάλες διατομές στις παροχές του δοχείου αδρανείας 1”: 

Εσωτερική επικάλυψη: εμαγιέ (glass) ψημένο στους 850 οC 

Μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και στις υψηλές θερμοκρασίες: 

Pmax λειτουργίας 6 bar 

Pmax δοκιμής 15 bar για 5 λεπτά 

Δύο θέσεις για τοποθέτηση αισθητήριου θερμοκρασίας: 

Tmax λειτουργίας: +95 οC 

Περίβλημα PVC τεχνόδερμα σε οποιοδήποτε χρώμα αποφασιστεί από την Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία 

Τύπος εναλλάκτη, μόνιμη σερπαντίνα από χαλυβδοσωλήνα διατομής 33 mm (tubo) 

 

Υδραυλικές συνδέσεις 

Χωρητικότητα 1000 

Αισθητήριο 1/2'' 

Εναλλάκτες 1'' 

Ζεστό- κρύο 1'' 

Αντίσταση 1 1/4 '' 

Ανακυκλοφορία 1'' 

Κ8. Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h 

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, χαμηλής πιέσεως, παροχής από 

4,00 έως & 6,00 m3/h, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή κυκλοφορητής, 

εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο 

σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και 

πλήρους εγκαταστάσεως. 

Ο κυκλοφορητής που θα προμηθευτεί και θα τοποθετηθεί στο σύστημα θέρμανσης θα είναι 

τύπου inverter. 

Κ9. Εξοπλισμός σήμανσης και ενημέρωσης ΑμεΑ 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σήμανσης και ενημέρωσης ΑμεΑ (τυφλών και 

κωφών). 

Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου κοστολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση 

εξοπλισμού που θα βοηθήσει περαιτέρω την κίνηση, αλλά και την παραμονή ΑμεΑ εντός 

του χώρου του κλειστού γυμναστηρίου. 



Συγκεκριμένα προμηθεύονται και εγκαθίστανται: 

 κομβίο κλήσης για χρήση από ΑμεΑ (τυφλούς) 

 πινακίδες σήμανσης και διευκόλυνσης της ασφαλούς διακίνησης και 

πληροφόρησης 

 φάρος περιστρεφόμενος πληροφόρησης ΑμεΑ (κωφούς) 

Αναλυτικότερα κοστολογούνται στα πλαίσια του παρόντος: 

Η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού κομβίου κλήσης για χρήση από ΑμεΑ (τυφλούς), σε 

θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Επίσης η προμήθεια και εγκατάσταση του 

ασύρματου πομπού και δέκτη της αντίστοιχης διάταξης κλήσης με αναλογική κατανομή της 

δαπάνης, ανά ηχητική διάταξη. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης αλλά και πινακίδων διευκόλυνσης της 

ασφαλούς διακίνησης και πληροφόρησης εντός του χώρου του κλειστού γυμναστηρίου. Οι 

επισημάνσεις και οι πληροφορίες θα δίνονται μέσω συμβόλων, πικτογραμμάτων, σχεδίων, 

κειμένων κλπ, τα οποία θα πρέπει να είναι τυποποιημένα, απλά, ευδιάκριτα, σε αντίθεση 

με το υπόβαθρό τους, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα με το μέγεθός τους και την 

λειτουργία τους. Όταν βρίσκονται σε θέσεις προσεγγίσιμες από άτομα με προβλήματα στην 

όραση, πρέπει να είναι ανάγλυφα και να συνοδεύονται από κείμενο σε γραφή braille. 

Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις τις Υπηρεσίας. Σε κάθε 

περίπτωση θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία του κτιρίου, όπως είναι οι είσοδοι, το 

γραφείο πληροφοριών, των χώρων υγιεινής, των χώρων και σημείων ενδιαφέροντος, κλπ. Η 

ύπαρξη σωστής σήμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις κινδύνου, για την 

εύκολη εύρεση των σημείων διαφυγής και την γρήγορη εκκένωση των χώρων. 

Οι επιφάνειες των πινακίδων θα είναι ματ και δεν θα προκαλούν αντανακλάσεις. Επίσης 

δεν θα τοποθετούνται πίσω από γυαλί ή παραπλήσιο υλικό. Πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από υλικά αντοχής και θα μπορούν εύκολα να αλλαχθούν, καθαρισθούν 

και επιδιορθωθούν. 

Οι πινακίδες θα τοποθετούνται σε επαφή και παράλληλα με τους τοίχους. Πρέπει να 

βρίσκονται σε ύψος 1,40 μ. - 1,60 μ. Όταν σημαίνουν είσοδο σε κάποια εξυπηρέτηση 

πρέπει να τοποθετούνται δίπλα και όχι πάνω στην πόρτα από την πλευρά της χειρολαβής. 

Όταν τοποθετούνται αναρτημένες από την οροφή ή στερεωμένες κάθετα στους τοίχους 

πρέπει η κάτω ακμή τους να απέχει 2,20 μ. από το δάπεδο. 



 

Ενδεικνυόμενη θέση τοποθέτησης πινακίδων 

Τέλος προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο φάρων περιστρεφόμενων, χρώματος 

που θα υποδειχθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι φάροι θα τοποθετηθούν σε σημεία, 

ώστε η λειτουργία τους να είναι ευδιάκριτη από το σύνολο των κερκίδων. Προβλέπεται η 

πλήρης εγκατάσταση των φάρων, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια 

παροχής και σύνδεσης με τον πίνακα της γραμματείας και του γραφείου. Οι φάροι θα 

τίθενται σε λειτουργία σε κάθε περίπτωση που πρόκειται να δοθεί κάποια σημαντική 

πληροφορία από την γραμματεία ή τους υπευθύνους. 

Η χρήση οπτικοακουστικής και ηλεκτρονικής σήμανσης πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές 

που έχει και η υπόλοιπη σήμανση. 
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