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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με βάση την απόφαση 57/2008 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης

Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ) ανέθεσε στα συνεργαζόμενα γραφεία «ΝΑΜΑ Α.Ε. - Σωτήριος

Βουρλιώτης -Στυλιανός Ξεζωνάκης - Βασίλειος Σταμάτης - Νικόλαος Στάππας» τη

«Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων δημοτικών
διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης»

Στα πλαίσια της προσφοράς μας για την ανάληψη της μελέτης συντάχθηκε

Ενδιάμεση Έκθεση (ΕΕ)  η οποία παραδόθηκε στην Υπηρεσία τον Οκτώβρη

2008 με σκοπό τον καθορισμό των βασικών χαρακτηριστικών σχεδιασμού

(παραδοχές και γενικές διατάξεις έργων ) που θα ακολουθούσε η Οριστική

Μελέτη. Οι διαφοροποιήσεις από την ΕΕ που έγιναν καθ’ υπόδειξη της

Υπηρεσίας αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια.

Η παρούσα Εκθεση αφορά στην Οριστική Υδραυλική μελέτη των δικτύων των

οικισμών Αμπελάκι και Καρέ

1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Την ομάδα μελέτης απετέλεσαν οι  μηχανικοί Ν. Κάρτσωνας, Κ. Λαζαράκης ,

Γιάννης Μπάφας, Χρίστος Μπάφας, Αλεξία Τσούνη και Γιάννης Τζεράνης.

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1 Τοπογραφικά δεδομένα

Μας διατέθηκε σε ψηφιακή μορφή η αποτύπωση κλ. 1: 500 του συνόλου των

εσωτερικών των οικισμών εκτός από του Αγ. Γεωργίου που έγινε εξ αρχής.

Επίσης μας χορηγήθηκε  μικρό τμήμα των αγωγών μεταφοράς.
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Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες ελλείψεις αποτύπωσης στο εσωτερικό του

οικισμού Ρουσοσπίτι και στους Αρμένους.

2.2 Υφιστάμενα δίκτυα

Μας διατέθηκαν σε ψηφιακή μορφή οι οριζοντιογραφίες των δικτύων των

οικισμών που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 2.1 : ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

Δ.Δ. ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΑ
ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

ΚΑΡΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
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Η ένδειξη ΟΧΙ δεν σημαίνει ότι ο οικισμός δεν διαθέτει δίκτυο αλλά απλώς ότι

δεν υπάρχει διαθέσιμο αρχείο σε οποιαδήποτε μορφή.

Τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω μας παραδόθηκαν σε διάφορες

εκδόσεις  περιέχοντας διαφόρων τύπων πληροφορίες. Τα αρχεία και οι

πληροφορίες ομογενοποιήθηκαν και παρουσιάζονται στη σειρά σχεδίων Γ-

4,δεδομένου ότι μερικά από αυτά θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πριν από την παρούσα προηγήθηκαν δύο (2) υποβολές:

Α) Πρώτη Ενδιάμεση Εκθεση :Προσδιόριζε τις βασικές αρχές σχεδιασμού

(πληθυσμοί, ειδικές παροχές ακαθάρτων, ανάγκες σε δίκτυα ακαθάρτων και

ομβρίων κλπ). Επίσης πρότεινε τις Γενικές Διατάξεις των Εργων.

Στις προτάσεις της Εκθεσης έγιναν διάφορες τροποποιήσεις σε συνεννόηση με

την Υπηρεσία και τους τοπικούς φορείς που όμως δεν αφορούν τους

μελετούμενους οικισμούς.

Β)Δεύτερη Ενδιάμεση Εκθεση

Αφορούσε τον οικισμό Μαρουλά.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΕΥΧΗ -ΣΧΕΔΙΑ

Βάσει του ΠΔ 696/74 αλλά και της σύγχρονης πρακτικής η παρούσα Οριστική

Μελέτη περιλαμβάνει:

ΤΕΥΧΗ

Τ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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Τ2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Τ3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τ4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Τ5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΑ
Γ-1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 1:25000

Γ-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΑΚΑΘΑΡΤΑ 1:5000

Γ-3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 1:5000

Γ-4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 1:500

Α-5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1:1000

ΑΟ-6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ :ΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ -ΟΜΒΡΙΩΝ 1:1000

Α-7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 1:500

Ο-8 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜBΡΙΩΝ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ 1:500

Α-9 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1:1000-1:100

Α-10 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1:1000-1:100

Ο-11 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ : ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 1:1000-1:100

Α-12 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦ.

Ο-13 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ :ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦ
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Η διαφοροποίηση στην κλίμακα των οριζοντιογραφιών  των εσωτερικών

δικτύων των οικισμών (1:500) από των αγωγών μεταφοράς (1:1000) οφείλεται

στη διαφορά ακρίβειας τοπογράφησης και το μέγεθος γραμματοσειρών.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα η αρίθμηση των σχεδίων είναι συνεχής (1 έως

13) αλλά χωρίζεται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες βάσει του αντικειμένου

τους:

 Γ-…….: Γενικά σχέδια

 ΑΟ-…..: Ακάθαρτα και όμβρια μαζί (διασταυρώσεις αγωγών)

 Α-……..: Αποχέτευση ακαθάρτων

 Ο-……..: Αποχέτευση ομβρίων

5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

5.1 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία,

δηλαδή για το έτος 2048. Ειδικότερα ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού των

έργων Α’ Φάσης είναι το 2028, ενώ υπάρχει πρόβλεψη επεκτασιμότητας για

την κάλυψη των αναγκών 40ετίας (2048).

Για την εκτίμηση του πληθυσμού σε όλους τους οικισμούς της μελέτης

ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 Οι απογραφές της ΕΣΥΕ

 Η Μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης
- Μάιος2008»

Ειδικότερα έγινε εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού με βάση την εκθετική

καμπύλη υιοθετώντας μέση ετήσια αύξηση για κάθε οικισμό ξεχωριστά, με

βάση την εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού στη περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια

έγινε εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού με βάση τον πληθυσμό κορεσμού

της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης»
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υιοθετώντας την καμπύλη S. Με βάση τις δύο παραπάνω εκτιμήσεις

προσδιορίστηκε ο μόνιμος πληθυσμός σε όλους τους οικισμούς της μελέτης για

τα έτη 2008, 2028 και 2048.

Στη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν τουριστικά καταλύματα, ωστόσο σε αρκετές

περιπτώσεις οι κατοικίες στη περιοχή χρησιμοποιούνται κατά το θέρος από

εποχιακό πληθυσμό. Η εκτίμηση του εποχιακού πληθυσμού, έγινε με βάση τις

εκτιμήσεις της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου

Ρεθύμνης», λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μη μόνιμων κατοικιών στη

περιοχή μελέτης.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ενδιάμεση Έκθεση (Ε.Ε).

Διαφοροποίηση από την Ε.Ε. έγινε μετά από υποδειξη της Υπηρεσίας μονο

στον οικισμό Αρμένων που το θέρος του έτους στόχου (2048) θα εξυπηρετεί

1500 κατ. αντί 915 της Ε.Ε.

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται συνοπτικά ο πληθυσμός για κάθε οικισμό

ξεχωριστά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός

Οικισμοί 2008 2028 2048
Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ.

Αμπελάκι 115 170 125 185 140 210
Καρέ 80 120 90 135 100 150
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Εκταση των δικτύων αποχέτευσης

Η παρούσα μελέτη περιορίστηκε στην κατοικημένη έκταση, η οποία

προσδιορίστηκε από τους ορθοφωτοχάρτες που μας χορηγήθηκαν από την

Υπηρεσία  ήδη από το στάδιο της προκήρυξης της μελέτης

Οικισμός
Συνολική Έκταση

δικτύου
αποχέτευσης

[στρ]
Αμπελάκι 42
Καρέ 67
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5.2 Παροχές Σχεδιασμού

5.2.1 Ειδική υδατοκατανάλωση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την καταναλώσεις νερού στη περιοχή

μελέτης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Μελέτης «Τροποποίηση

εγκεκριμένων μελετών ύδρευσης στα πλαίσια ορθολογικής διαχείρισης

υδατικών πόρων περιοχής Δήμου Ρεθύμνου» οι ημερήσιες ειδικές

υδατοκαταναλώσεις της προσεχούς 40ετίας έχουν ληφθεί ως εξής:

 Μέση ετήσια: 250 lt/κατ.d

 Χειμώνας: 200 lt/κατ.d και

 Καλοκαίρι: 375 lt/κατ.d

Οι τιμές αυτές είναι υψηλές, εάν θεωρήσει κανείς ότι η μέση κατανάλωση νερού

στη περιοχή της Αθήνας είναι της τάξης των 200 lt/κατ.d. Εξάλλου, ο Διεθνής

Οργανισμός Υγείας (WHO) κατατάσσοντας τις χώρες ανάλογα με το βιοτικό

τους επίπεδο, εκτιμά την ειδική κατανάλωση σε:

- 170 lt/κατ.d για χώρες με μέσο βιοτικό επίπεδο

- 240 lt/κατ.d για χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο

- 300 lt/κατ.d για χώρες με πολύ υψηλό βιοτικό επίπεδο (χώρες της Β.
Ευρώπης και Β. Αμερικής)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγινε στην ΕΕ η υιοθέτηση των

παρακάτω ειδικών υδατοκαταναλώσεων στη περιοχή μελέτης:

 Έτος 2008:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 140 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 100 lt/κατ.d

- Καλοκαίρι: 180 lt/κατ.d

 Έτος 2028:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 160 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 115 lt/κατ.d
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- Καλοκαίρι: 210 lt/κατ.d

 Έτος 2048:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 175 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 125 lt/κατ.d

- Καλοκαίρι: 225 lt/κατ.d

Επισημαίνεται ότι για τις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη και η μη βεβαιωμένη κατανάλωση, που συνήθως αποτελεί το 30% του

συνολικού όγκου νερού που παρέχεται για ύδρευση. Με τον όρο μη βεβαιωμένη

κατανάλωση νοούνται:

 Απώλειες δικτύων

 Παράνομες συνδέσεις

 Μη καταγραμμένοι χρήστες

Η παραπάνω πρόσθετη υδατοκατανάλωση συνάδει με την Υπουργική

Απόφαση Δ11/Φ.16/8500 (ΦΕΚ Β/174/1991) «Προσδιορισμός κατωτάτων και

ανωτάτων ορίων αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού για

ύδρευση», στην οποία αναφέρεται ότι οι απώλειες του δικτύου διανομής

υπολογίζονται σε ποσοστό 20% σε περίπτωση νέων δικτύων (ηλικίας μέχρι 35

ετών) και μέχρι 40% για τα παλαιότερα δίκτυα.

Συνεπώς τα δίκτυα ύδρευσης προτείνεται να διαστασιολογηθούν για τις

ακόλουθες ειδικές καταναλώσεις:

 Έτος 2008:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 200 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 145 lt/κατ.d

- Καλοκαίρι: 255 lt/κατ.d

 Έτος 2028:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 230 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 165 lt/κατ.d

- Καλοκαίρι: 300 lt/κατ.d
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 Έτος 2048:

- Μέση ετήσια υδατοκατανάλωση: 250 lt/κατ.d

- Χειμώνας: 180 lt/κατ.d

- Καλοκαίρι: 320 lt/κατ.d

5.2.2 Ειδική απορροή ακαθάρτων
Η ειδική απορροή ακαθάρτων λαμβάνεται ως ποσοστό της ειδικής

υδατοκατανάλωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τις θερινές περιόδους μέρος

του νερού ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για πότισμα κήπων κτλ., θεωρείται ότι:

 κατά τους χειμερινούς μήνες το 80% της υδατοκατανάλωσης καταλήγει
στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ

 κατά τους θερινούς μήνες, το ποσοστό αυτό θα είναι της τάξης του 70%.

Συνεπώς για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης υιοθετούνται οι παρακάτω

ειδικές απορροές ακαθάρτων:

Εξέλιξη ειδικής απορροής ακαθάρτων [l/κατ.d]

Χειμώνας Καλοκαίρι
Έτος 2008 80 125
Α’ Φάση (2028) 95 145

Β’ Φάση (2048) 100 160

Ο σχεδιασμός των δικτύων θα γίνει  με τη θερινή παροχή του έτους 2048.

5.2.3 Εισροές - Διηθήσεις

Η εκτίμηση της παροχής διεισδύσεως υπογείων υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων

της περιοχής μελέτης, έγινε με βάση διεθνείς παραδοχές και υιοθετήθηκαν οι

παρακάτω ειδικές παροχές εισροών-διηθήσεων για το σύνολο των αγωγών

βαρύτητας των έργων  αποχέτευσης :
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 0,20 m3/ d ανά στρέμμα αποχετευόμενου οικισμού για τις χειμερινές
περιόδους και

 0,10 m3/ ανά στρέμμα αποχετευόμενου οικισμού για τις καλοκαιρινές
περιόδους

Η μείωση των παροχών εισροών-διηθήσεων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

θεωρείται λογική αφού κατά το θέρος δεν παρατηρούνται φαινόμενα έντονων

βροχοπτώσεων στην περιοχή.

5.3 Υδρολογική μελέτη

5.3.1 Γενικά

Από την προκήρυξη ορίζεται ότι δεν θα εκπονηθεί ιδιαίτερη μελέτη αλλά θα

χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες παλαιότερες μελέτες.

5.3.2 Υφιστάμενη μελέτη

Από την Υπηρεσία μας χορηγήθηκε η «Οριστική διερεύνηση λεκανών

εκτόνωσης πλημμυρικών αιχμών», που περιείχε και υδρολογικό μέρος, που

αποτελούσε τμήμα της ευρύτερης μελέτης «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» που εκπονήθηκε

από το ΑΠΘ για λογαριασμό της ΔΕΥΑΡ το 2001.

Η ως άνω μελέτη είχε λάβει υπόψη της παλαιότερη μελέτη της

ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  και Ζαχάρωφ και της καταστροφικής πλημμύρας της

28ης/10/1991.

Οι μέθοδοι επεξεργασίας που χρησιμοποίησε ήταν :

1. Στατιστική ανάλυση περιόδων εμφάνισης πλημμυρών

2. Μέθοδος ακραίων τιμών κατανομής Gumbel



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  : ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙ-ΚΑΡΕΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σελίδα 14 από 17

Η μελέτη επεξεργάσθηκε τα δεδομένα του σταθμού Ρεθύμνου της ΕΜΥ ( 8

χρόνια )

Οι όμβριες καμπύλες που προέκυψαν  έχουν ως κάτωθι (Υδραυλικοί

υπολογισμοί ,σελ 33):

Ενταση βροχής i(mm/min)

Χρόνος συγκέντρωσης t(min)

Περίοδος επαναφοράς Τ= 2 έτη i=3,2854* t -0,4949

Περίοδος επαναφοράς Τ= 5 έτη i=3,5156* t -0,4177

Περίοδος επαναφοράς Τ= 10 έτη i=4,1552* t -0,4049

Περίοδος επαναφοράς Τ= 20 έτη i=4,4800* t -0,3823

Περίοδος επαναφοράς Τ= 50 έτη i=4,4868* t -0,3345

Περίοδος επαναφοράς Τ= 100 έτη i=4,9716* t -0.3226

Οι ανωτέρω όμβριες καμπύλες θα χρησιμοποιηθούν ως έχουν στην παρούσα

μελέτη.

5.3.3 Επιλογή περιόδου επαναφοράς μελέτης

Το ΠΔ 696/74 προβλέπει περιόδους επαναφοράς σχεδιασμού για εσωτερικό

δίκτυο ομβρίων 5 έτη για τους δευτερεύοντες, 10 έτη για τους κύριους αγωγούς

και 20 έτη για τα αντιπλημμυρικά έργα (κυρίως ρέματα). Αργότερα η Νομοθεσία

άλλαξε όσον αφορά τα ρέματα (N. 3010/2002) και επιβάλλει υπολογισμό για

περίοδο επαναφοράς τα 50 έτη.
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Με αυτό το πνεύμα και στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης όξυνσης των

ακραίων γεγονότων, θεωρήσαμε κατάλληλη περίοδο επαναφοράς σχεδιασμού

των εσωτερικών δικτύων Τ=10 έτη.

Επίσης για τα ρέματα θεωρήσαμε σαν κατάλληλη περίοδο επαναφοράς

σχεδιασμού  Τ=50 έτη.

5.4 Παροχές ύδρευσης

Η μέγιστη ημερήσια υδατοκατανάλωση λαμβάνεται ίση με την καλοκαιρινή

κατανάλωση του έτους 2048, δηλαδή 320 lt/κατ.d.

Για να υπολογιστεί η μέση ημερήσια υδατοκατανάλωση χρησιμοποιείται ο

συντελεστής μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης λΗ = μέγιστη / μέση ημερήσια

υδατοκατανάλωση.

Οι τιμές του λΗ κυμαίνονται μεταξύ :

1,3-1,8 για μεγάλα έως μεσαία αστικά κέντρα

2,0-2,5 για μικρούς οικισμούς

2,0-3,0 για συνοικίες με σημαντική ανάπτυξη κήπων.

Συνεπώς για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέγουμε λ1=2,5.

Για να υπολογιστεί η μέγιστη ωριαία υδατοκατανάλωση χρησιμοποιείται ο

συντελεστής μέγιστης ωριαίας κατανάλωσης λ2 = μέγιστη ωριαία / μέγιστη

ημερήσια υδατοκατανάλωση.

Σε σημαντικά αστικά κέντρα η τιμή του λ2 κυμαίνεται γύρω στο 1,5 ενώ σε

μικρούς οικισμούς μπορεί να ξεπερνά και το 3,0
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Συνεπώς για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης επιλέγουμε λ2=3,0 για όλους

τους οικισμούς εκτός από αυτούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 1500 κατοίκων

το 2048 (Ρουσσοσπίτι, Χρομοναστήρι, Αρμένοι) που επιλέγουμε λ2=2,5.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

6.1 Αμπελάκι

 Ακάθαρτα: Νέο δίκτυο

 Ομβρια: Δεν απαιτείται μελέτη.

 Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης δείχνεται στο Σχ 3.1.

Αποτελείται από «πλαστικές» σωλήνες Φ63 και ,θεωρητικά, δεν

απαιτείται νέο εσωτερικό δίκτυο στο σύνολο του οικισμού. Η

δεξαμενή του οικισμού Αμπελάκι βρίσκεται σε υψόμετρο +

450.0 masl.

6.2 Καρέ

 Ακάθαρτα: Νέο δίκτυο

 Ομβρια: Απαιτείται δίκτυο

 Το υφιστάμενο δίκτυο δείχνεται στο Σχ 3.3. Αποτελείται από

σιδηροσωλήνες  Φ63. Απαιτείται νέο εσωτερικό δίκτυο στο

σύνολο του οικισμού.
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7 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ

Για πρακτικούς λόγους οι υπό μελέτη οικισμοί χωρίσθηκαν με βάση τους αποδέκτες

σε πέντε (5) ομάδες.

 ΟΜΑΔΑ 1: Αρμένοι- Κάστελλος – Σωματάς - Αγ, Γεώργιος- Φωτεινός-

Κούμοι (KAA 1) : Η ομάδα αυτή θα αποχετευθεί μέσω διάφορων

κατασκευασμένων αγωγών στο ΚΕΛΥ Ρεθύμνου.

 ΟΜΑΔΑ 2 : Χρωμοναστήρι- Ρουσσοσπίτι – Μύλοι – Καπεδιανά (KAA

2) : Η ομάδα αυτή θα αποχετευθεί μέσω διάφορων

κατασκευασμένων αγωγών στο ΚΕΛΥ Ρεθύμνου.

 ΟΜΑΔΑ 3: Αμπελάκι-Καρέ (ΚΑΑ 3): Θα καταλήξει σε αυτόνομο ΒΚ

 ΟΜΑΔΑ 4: Γουλεδιανά –Ορος (ΚΑΑ 4): Θα καταλήξει σε αυτόνομο ΒΚ

ΡΕΘΥΜΝΟ 5/11/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι τα δίκτυα αποχέτευσης με τα συναφή

ηλεκτρομηχανολογικά έργα (αντλιοστάσια ακαθάρτων) των οικισμών Αμπελάκι και
Καρέ που προέκυψαν από την γενικότερη «Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και

αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων

δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης». Στο αντικείμενο δεν περιλαμβάνονται η

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που αναφέρεται στη μελέτη και η οποία

θα δημοπρατηθεί ξεχωριστά.

Σε γενικές γραμμές αφορά στην κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού

(ΚΑΑ)που οδηγεί στην ΕΕΛ και των εσωτερικών δικτύων των οικισμών που φαίνονται

στον παρακάτω Πίνακα:

ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΑ

ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΡΕ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός
Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ.696/74 για την 40ετία,

δηλαδή για το έτος 2048. Ειδικότερα ο χρονικός ορίζοντας σχεδιασμού των

έργων Α’ Φάσης (Βιολογικός Καθαρισμός) είναι το 2028, ενώ υπάρχει

πρόβλεψη επεκτασιμότητας για την κάλυψη των αναγκών 40ετίας (2048).

Για την εκτίμηση του πληθυσμού στους οικισμούς της μελέτης ελήφθησαν

υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

 Οι απογραφές της ΕΣΥΕ
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 Η Μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Ρεθύμνης
- Μάιος2008»

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά ο εξυπηρετούμενος

πληθυσμός και η διακύμανσή του.

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός

Οικισμοί 2008 2028 2048
Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ. Χειμ. Καλ.

ΑΜΠΕΛΑΚΙ 115 170 125 185 140 210
ΚΑΡΕ 80 120 90 135 100 150
Σύνολο 195 290 215 320 240 360

2.2 Εκταση των δικτύων

Πολλοί από τους υπό μελέτη οικισμούς είναι οριοθετημένοι με έκταση

σημαντικά μεγαλύτερη από την κατοικημένη (σώμα οικισμού).Η παρούσα

μελέτη περιορίστηκε στην κατοικημένη έκταση, η οποία προσδιορίστηκε από

τους ορθοφωτοχάρτες που μας χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία  ήδη από το

στάδιο της προκήρυξης της μελέτης.

Οικισμός Συνολική Έκταση
δικτύου [στρ]

Αμπελάκι 42
Καρέ 67
Σύνολο 109

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕ
ΔΙΚΤΥΑ

3.1 Αμπελάκι

 Ακάθαρτα: Χρειάζεται νέο δίκτυο

 Ομβρια: Δεν απαιτείται δίκτυο
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 Υδρευση: Το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται από «πλαστικές» σωλήνες

Φ63 που  παρουσιάζουν όμως συνεχή προβλήματα. Απαιτείται νέο

εσωτερικό δίκτυο στο σύνολο του οικισμού.

3.2 Καρέ

 Ακάθαρτα: Νέο δίκτυο

 Ομβρια: Απαιτείται νέο δίκτυο.

 Υδρευση: Το υφιστάμενο δίκτυο δείχνεται αποτελείται από

σιδηροσωλήνες  Φ63. Απαιτείται νέο δίκτυο

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

4.1 Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός

Αποτελείται από 1667 m αγωγούς βαρύτητας

4.2 Δίκτυα οικισμών

4.2.1 Αμπελάκι

Α) Ακάθαρτα

Αποτελείται από 1291 m αγωγούς βαρύτητας και 69 m καταθλιπτικούς

αγωγούς. Απαιτείται  επίσης η κατασκευή ενός τοπικού αντλιοστασίου τύπου Α

(χωρίς οικίσκο και Η/Ζ) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(lt/sec)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΤΑΘΛ

(m)
Η.ΓΕΩΔ.

(m)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΚΑΤΑΘΛ.
(mm)

Α/Σ Α-1 0.5 69 8 75

Β)Ομβρια
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Δεν κατασκευάζεται δίκτυο

Γ) Υδρευση

Δεν κατασκευάζεται δίκτυο

4.2.2 Καρέ

Α) Ακάθαρτα

Αποτελείται από 963 m αγωγούς βαρύτητας

Β)Ομβρια

Δεν κατασκευάζεται δίκτυο

Γ) Υδρευση

Δεν κατασκευάζεται δίκτυο

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το αντλιοστάσιο είναι Τύπου Α όπου το δομικό μέρος είναι ενιαίο και

περιλαμβάνει δύο διακριτούς υπόγειους χώρους, τον υγρό θάλαμο και τον

χώρο των δικλείδων όπως φαίνεται στα σχέδια.

Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού δίνονται στον πίνακα πού ακολουθεί.

Αντλιοστάσιο Αντλία Κινητήρας
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Σ.Λ.
Βαθμ.
Αποδ.

Ισχύς Ισχύς (kW)
Αριθμός
πόλων

Βαθμ.
Αποδ.

Συντ.
Ισχύος

(m3/h@mΣΥ) (%) (kW) Υπολ/σμού Τυπ/νη (-) (%) (-)

Α/Σ Α-1 8,0@9,6 20,0 1,1 1,26 1,50 2 77,0 0,85

6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

6.1 Ακάθαρτα

6.1.1 Yλικό σωλήνων – τοποθέτηση αγωγών

Το υλικό των σωληνώσεων με βαρύτητα θα είναι PVC σειράς 41, που χρησιμοποιείται

για αποχέτευση ακαθάρτων.

Το βάθος τοποθέτησης του ανωραχίου των αγωγών θα είναι κατ΄ ελάχιστον 1,50m.

Το προμετρούμενο πλάτος εκσκαφής απέχει 25 εκ. από την παρειά του αγωγού με

κατακόρυφα πρανή.

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί αποφασίσθηκε να κατασκευασθούν από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)

3ης γενιάς ονομαστικής πίεσης 10 atm, που χρησιμοποιείται και για αποχέτευση

ακαθάρτων και καλύπτουν τις απαιτήσεις της μελέτης.

Οι συσκευές εισαγωγής – εξαγωγής αέρα, δικλείδες κλπ. πρέπει να είναι αντιστοίχων

προδιαγραφών για ακάθαρτα ύδατα.

6.1.2 Επιχώσεις ορυγμάτων

Τα ορύγματα επιχώνονται με αμμοχάλικο με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%

(τροποποιημένη δοκιμασία proctor). Σε περιπτώσεις όπου το όρυγμα σχεδιάζεται σε
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ασφαλτοστρωμένους και τσιμεντροστρωμένους δρόμους ή πλακόστρωτα

προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Λεπτομέρειες των επιχώσεων δίνεται στο τυπικό σχέδιο Α-12-1 για τέσσερις

περιπτώσεις:

1. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε χωματόδρομο.

2. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε ασφαλτόδρομο.

3. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε τσιμεντόδρωμο.

4. Τυπική διατομή για την εφαρμογή σε πλακόστρωτο

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζει δύο υποενότητες:

α) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H>0.80

β) Βάθος υπεράνω του ανωραχίου H<0.80

Για βάθος υπεράνω του ανωραχίου του αγωγού Η<0,80 γινεται εγκιβωτισμός του

αγωγού σε σκυρόδεμα.

Σε περίπτωση διάβασης του αγωγού από οχετό ή γέφυρα αυτός θα αναρτάται από

το φορέα με άγκιστρα.

6.1.3 Φρεάτια αγωγών βαρύτητας

Για τον έλεγχο και την καλή λειτουργία του αγωγού προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων

στις θέσεις συμβολής των αγωγών ή αλλαγής οριζοντιογραφικής διεύθυνσης ή κατά

μήκος κλίσης και διαμέτρου.

Τα φρεάτια επίσκεψης και συντήρησης, έστω και αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω

λόγοι, τοποθετούνται ανά 50 μ.

Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται τρεις τύποι φρεατίων Τ1, Τ2 και Τ3: (βλ. Σχ  Α-

12-2).
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Για ορύγματα με βάθος εκσκαφής μεγαλύτερο των 2.5 m προβλέπεται κατασκευή

φρεατίου τύπου Τ1 με καθαρό ύψος κυλινδρικού σώματος 2.10 m ενώ για την κάλυψη

της υπόλοιπης υψομετρικής διαφοράς σχεδιάζεται λαιμός φρεατίου κυλινδρικής

μορφής εσωτερικής διαμέτρου 0.60 m, πάχους κυλινδρικών τοιχίων 0.20 m

κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 με σιδηρό οπλισμό από δομικό

πλέγμα και με εσωτερική επίχριση από πατητή τσιμεντοκονία, αφού έχει προηγηθεί

εσωτερική και εξωτερική στεγανωτική επάλειψη με ασφαλτικό υλικό.

Για ορύγματα με βάθος εκσκαφής μικρότερο ή ίσο των 2.50 m (Βάθος ροής 2.40 m)

προβλέπεται κατασκευή φρεατίου τύπου Τ2 με καθαρό ύψος κυλινδρικού σώματος

κυμαινόμενο από 0.50 m έως 2.10 m.

Τα φρεάτια των δυο πρώτων (Τ1, Τ2) τύπων είναι κυλινδρικής μορφής με εσωτερική

διάμετρο σώματος 1.20 m, πάχους κυλινδρικών τοιχωμάτων 0,20 m, πάχους πυθμένα

0.20 m, πάχος πλάκας επικάλυψης 0.20 m κατασκευασμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα

C16/20 με σιδηρό οπλισμό τοιχίων από δομικό πλέγμα και πλάκας πυθμένα και πλάκα

επικάλυψης με χάλυβα κατηγορίας S500s, ενώ εσωτερικά επιχρίονται στους αρμούς

με πατητή τσιμεντοκονία.

Τα φρεάτια τύπου Τ3 είναι κυλινδρικής μορφής με εσωτερική διάμετρο 1.20 m και

λοιπά στοιχεία αυτά των ως άνω κατηγοριών και σε περιπτώσεις που οι τοπογραφικές

συνθήκες επιβάλλουν πτώσεις της ροής μεγαλύτερες των 0,50 m προβλέπεται τεχνικό

πτώσεως (φρεάτιο Τ3) το οποίο κατασκευάζεται με αγωγό 160 mm εγκιβωτισμένο με

σκυρόδεμα από δύο καμπύλες προσαρμογής και από ημιταύ διακλάδωσης.

Τα φρεάτια καλύπτονται με κυλινδρικό χυτοσίδηρο κάλυμμα διαμέτρου 0.60 m ενώ η

κάθοδος σ’ αυτά γίνεται με σιδηρές βαθμίδες πακτωμένες στο σκυρόδεμα και

τοποθετημένες ανά 0.30 m. Επίσης τα λούκια των φρεατίων επαλείφονται με

στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.
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6.1.4 Φρεάτια καταθλιπτικών αγωγών

Κατασκευάζονται οι παρακάτω τύποι:

Α) Φρεάτιο εκκένωσης.

Β) Φρεάτιο αεροβαλβίδας.

Γ) Φρεάτιο θραύσεως πιέσεως στο πέρας των καταθλιπτικών αγωγών.

Τα φρεάτια θα είναι ορθογωνικής μορφής, πάχους τοιχωμάτων 0,20 m, πάχους

πυθμένα 0.20 m, πάχος πλάκας επικάλυψης 0.20 m κατασκευασμένα με οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 με σιδηρό οπλισμό τοιχίων από δομικό πλέγμα και πλάκας

πυθμένα και πλάκα επικάλυψης με χάλυβα κατηγορίας S500s.

Εσωτερικά επιχρίονται με πατητή τσιμεντοκονία. Εξωτερικά επαλείφονται με

στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες.

Τα φρεάτια δίνονται στο σχέδιο Α-12-5 μαζί με τα σώματα αγκυρώσεως που θα

τοποθετούνται σε αλλαγές διεύθυνσης μεγαλύτερες των 11ο , ή μεγάλες κλίσεις.

6.1.5 Ειδικές περιπτώσεις

Σε περιπτώσεις τοποθέτησης αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων στο ίδιο

σκάμμα  και ειδικότερα σε συνθήκες στενότητας χώρου κατασκευάζονται ειδικά

σκάμματα και φρεάτια τα οποία δίνονται στα σχέδια Α-12-4&6 και Ο-13-10& 11.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ιστορικό ανάθεσης και αντικείμενο μελέτης

Με βάση την απόφαση 57/2008 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου

(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) ανέθεσε στα συνεργαζόμενα γραφεία «ΝΑΜΑ Α.Ε. - Σωτήριος Βουρλιώτης -

Στυλιανός Ξεζωνάκης - Νικόλαος Στάππας» τη μελέτη «Μελέτη ανακατασκευής,

συμπλήρωσης και αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης λυμάτων και

ομβρίων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης».

Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 12η Δεκεμβρίου 2008 και περιελάμβανε:

 Οριστική μελέτη δικτύων ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων των οικισμών

 Οριστική μελέτη των αντλιοστασίων ακαθάρτων

 Προμελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

 Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τον Ιανουάριο του 2009 υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία τα Τεύχη Δημοπράτησης των ως άνω

έργων.

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται η κατασκευή πέντε (Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας

Λυμάτων) Ε.Ε.Λ. και ειδικότερα:

 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Μύρθιος - Σελλί για την

εξυπηρέτηση 455 ισοδυνάμων κατοίκων

 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αμπελάκι – Καρέ και Ε.Ε.Λ. των

οικισμών Γουλεδιανά – Όρος για την εξυπηρέτηση 360 ισοδυνάμων κατοίκων

 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Πρασιές για την εξυπηρέτηση 150

ισοδυνάμων κατοίκων

 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Γενή για την εξυπηρέτηση 75

ισοδυνάμων κατοίκων

Οι υπόλοιποι οικισμοί της περιοχής μελέτης θα εξυπηρετηθούν με δίκτυα αποχέτευσης, που

θα οδηγούν τα λύματα στην υφιστάμενη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ρεθύμνου.
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Στη συνέχεια, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονήθηκαν οι μελέτες

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα δίκτυα αποχέτευσης και για τις πέντε (5) εγκαταστάσεις

επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τα δίκτυα

αποχέτευσης και τις δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ. Μυρθιός – Σελλί και

Ε.Ε.Λ. Αμπελάκι – Καρέ)

Με βάση τα παραπάνω η παρούσα Μελέτη αφορά την Οριστική Μελέτη της εγκατάστασης

επεξεργασίας λυμάτων για την εξυπηρέτηση των Αμπελακίου-Καρέ.

1.2 Στοιχεία σύνταξης της μελέτης

Η παρούσα μελέτη εκπονείται λαμβάνοντας υπόψη:

(1) Την Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων ύ-

δρευσης - αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύ-

μνης

(2) Τη προμελέτη των Ε.Ε.Λ. των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Ρεθύμνης και

(3) Τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου: «Δίκτυα Αποχέτευσης και το-

πική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αμπελάκι και Καρέ του Δήμου

Ρεθύμνου στο Ν .Ρεθύμνου». Απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ΑΠ.4571/03.02/2012

1.3 Περιεχόμενα μελέτης

Η Οριστική Μελέτη της Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ περιλαμβάνει Σχέδια και τα παρακάτω Τύχη:

(1) Το παρόν Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Διαστασιολόγησης

(2) Τιμολόγιο Μελέτης

(3) Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης

(4) Τεύχος Αναλύσεων Τιμών και

(5) Τεύχος Προμετρήσεων
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2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Στη Προμελέτη των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων καθορίστηκαν τα δεδομένα

σχεδιασμού, της Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου - Καρέ, που συνοπτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω

Πίνακα:

Πίνακας 2.1: Παράμετροι σχεδιασμού

Παράμετρος
Α’ Φάση (20ετία) Β’ Φάση (40ετία)

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός [κάτοικοι] 215 320 240 360
Μέση ημερήσια παροχή [m3/d] 42,5 57,5 46,0 69,0
Παροχή σχεδιασμού [m3/d] 42,5 57,5 46,0 69,0
Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 8,0 8,0
BOD5 [kg/d] 11,9 17,6 14,4 21,6
Αιωρούμενα στερεά (ΤS) [kg/d] 12,9 19,2 15,6 23,5
VS / TS [%] 70% 70% 70% 70%
Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [kg/d] 2,2 3,3 2,6 4,0
Ολικός φώσφορος (TP) [kg/d] 0,5 0,7 0,5 0,8

Εξάλλου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΠ.4571/3.2.2012),

που επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση

θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με την ΑΠ.

145116 / 8-3-2011, τα όρια εκροής από την Ε.Ε.Λ. καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας 2.2: Όρια εκροής

Παράμετρος Όρια

Ολικό BOD5 [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Αιωρούμενα στερεά (TS) [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Θολότητα [NTU] < 2 (διάμεση τιμή)
Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] < 15
Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] < 2
Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] < 5
Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] < 2
Ολικά κολοβακτηριδοειδή [ΤC/100 ml] < 2 (για το 90% των δειγμάτων)
Υπολειμματικό χλώριο [mg/l] < 2
Διαλυμένο οξυγόνο [mg/l] > 3
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3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3.1 Γενικά

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των οικισμών Αμπελάκι και Καρέ του Δήμου

Ρεθύμνου θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε έκταση

περίπου 2.760m2 το οποίο απέχει 550m από τα όρια του οικισμού Καρέ και 1.000m από τα

όρια της δομημένης έκτασης του οικισμού Αμπελάκι.

Η διαθέσιμη έκταση ορίζεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ. Ε. Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α  στο

συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα. Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από την υφιστάμενη

οδό.

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός διαμέτρου Φ200 καταλήγει στο φρεάτιο ΚΑΑ-3.1, που

βρίσκεται στα όρια του γηπέδου, όπως φαίνεται στο σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα. Η

στάθμη πυθμένα του φρεατίου βρίσκεται +391,65. Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας

περιλαμβάνεται και η διασύνδεση του εν λόγω φρεατίου με τα έργα  εισόδου της

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΠ.4571/03.02/2012) η διάθεση

των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται:

(1) Σε παρακείμενο ρέμα Ποταμίδα, το οποίο βρίσκεται στα 20m περίπου νότια του

γηπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1365/30.11.2010 Απόφαση του

Νομάρχη Ρεθύμνου

(2) Με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για περιορισμένη ή

απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύμφωνα με την

ΚΥΑ 145116/11.

Στη παρούσα φάση η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται στο παρακείμενο ρέμα σε ειδικά

διαμορφωμένο φρεάτιο με στάθμη πυθμένα στο +392,10, ενώ στη γενική διάταξη των έργων

έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος για την κατασκευή σε επόμενη φάση αντλιοστασίου

άρδευσης.

Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος με αντιδραστήρα

εναλλασσόμενων φάσεων διαλείποντος έργου (Sequential Batch Reactor – S.B.R.),

σύμφωνα με το οποίο όλες οι διεργασίες (οξείδωση οργανικού φορτίου, νιτροποίηση και
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απονιτροποίηση καθώς και η καθίζηση) επιτυγχάνονται στην ίδια δεξαμενή και περιλαμβάνει

τις ακόλουθες μονάδες:

 Προεπεξεργασία λυμάτων (εσχάρωση)

 Σηπτική δεξαμενή

 Δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου

 Βιολογικός αντιδραστήρας S.B.R.

 Δεξαμενή εξισορρόπησης

 Μονάδα διήθησης με αμμόφιλτρο

 Δεξαμενή χλωρίωσης - αποχλωρίωσης

Η περίσσεια ιλύς θα οδηγείται στη σηπτική δεξαμενή, από όπου η παραγόμενη ιλύς θα

οδηγείται με βυτιοφόρο όχημα στην Ε.Ε.Λ. Ρεθύμνου για περαιτέρω επεξεργασία.

Οι δεξαμενές (σηπτική δεξαμενή, δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου, αντιδραστήρας S.B.R.,

δεξαμενή εξισορρόπησης, δεξαμενή χλωρίωσης) θα κατασκευαστούν υπόγεια. Στην

ανωδομή της δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου θα κατασκευαστεί το κτίριο εξυπηρέτησης

της Ε.Ε.Λ., που θα διαθέτει ανεξάρτητες αίθουσες  φυσητήρων και αίθουσα πινάκων. Το

αμμόφιλτρο θα τοποθετηθεί υπέργεια, άνωθεν της δεξαμενής εξισορρόπησης. Για την

προστασία του πιεστικού συγκροτήματος για το δίκτυο του βιομηχανικού νερού και των

δοσομετρικών αντλιών και των δοχείων χημικών θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο

στον παραπλήσιο χώρο πλησίον της χλωρίωσης (οικίσκος χλωρίωσης).

Εκτός των παραπάνω βασικών μονάδων της εγκατάστασης προβλέπεται ακόμα η κατασκευή

συστημάτων μετρήσεων και αυτοματισμών, δίκτυο σωληνώσεων επεξεργασίας και by-pass,

οδοποιία και περίφραξη, ηλεκτρολογικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού,

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, λοιπός βοηθητικός εξοπλισμός καθώς και τα απαραίτητα έργα

διαμόρφωσης χώρου για την σωστή λειτουργία, υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΠ.4571/3.2.2012), που

επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση θα

πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116

/ 8-3-2011, τα όρια εκροής από την Ε.Ε.Λ. καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας 3.1: Όρια εκροής Ε.Ε.Λ. .
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Παράμετρος Όρια

Ολικό BOD5 [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Αιωρούμενα στερεά (TS) [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Θολότητα [NTU] < 2 (διάμεση τιμή)
Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] < 15
Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] < 2
Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] < 5
Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] < 2
Ολικά κολοβακτηριδοειδή [ΤC/100 ml] < 2 (για το 90% των δειγμάτων)
Υπολειμματικό χλώριο [mg/l] < 2
Διαλυμένο οξυγόνο [mg/l] > 3

3.2 Είσοδος λυμάτων

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) διαμέτρου Φ200 καταλήγει στο φρεάτιο Φ3.2,

που βρίσκεται πλησίον του ρέματος και εν συνεχεία στο φρεάτιο Φ3.1, που βρίσκεται στο

νότιο – δυτικό άκρο του γηπέδου. Από εκεί με αγωγό βαρύτητας διαμέτρου Φ200 τα λύματα

οδηγούνται στη  σηπτική δεξαμενή με στάθμη +391,55 m.

3.3 Προεπεξεργασία λυμάτων - Σηπτική δεξαμενή – Δεξαμενή εξισορρόπησης
εισόδου

3.3.1 Τεχνική περιγραφή

Προβλέπεται η κατασκευή σηπτικής δεξαμενής εσωτερικών διαστάσεων 4,55 m x 2,30 m με

2,85 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 30 m3. Για την προεπεξεργασία των λυμάτων θα

εγκατασταθεί καλαθοεσχάρα (20 mm) στην είσοδο του βαρυτικού αγωγού στη σηπτική

δεξαμενή. Μέσω της καλαθοεσχάρας είναι δυνατός ο εσχαρισμός των λυμάτων πριν τη

βιολογική επεξεργασία. Σε στεγασμένο χώρο υπέργεια της σηπτικής δεξαμενής θα

εγκατασταθεί ένας κάδος χωρητικότητας 1.100 l για την αποκομιδή των εσχαρισμάτων. Η

πλύση του θα γίνεται υπαίθρια, λαμβάνοντας βιομηχανικό νερό από τις υπαίθριες

υδροληψίες.

Στη σηπτική δεξαμενή ιλύος καταλήγει και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές S.B.R., μέσω

καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ80 από HDPE. Η απομάκρυνση της ιλύος θα γίνεται από

τον πυθμένα της δεξαμενής με ανοξείδωτο αγωγό DN100, που θα καταλήγει σε

ταχυσύνδεσμο εκτός του κτιρίου, μέσω του οποίου είναι δυνατή η σύνδεση οχήματος-
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βυτιοφόρου για την περιοδική απομάκρυνση της ιλύος της εγκατάστασης προς την Ε.Ε.Λ.

Ρεθύμνου για περαιτέρω επεξεργασία.

Στη δεξαμενή προβλέπεται υπερχείλιση, που θα οδηγεί την υπερβάλλουσα παροχή προς τη

δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου, η οποία θα έχει εσωτερικών διαστάσεων 6,05 x 3,00 με

2,50 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 45 m3.

Μέσα στη δεξαμενή και σε θάλαμο με τοπική εμβάθυνση θα τοποθετηθούν οι αντλίες

τροφοδότησης της βιολογικής βαθμίδας. Διαχωρίζοντας την σηπτική δεξαμενή από τη

δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου (ήτοι τη δεξαμενή όπου είναι τοποθετημένες οι αντλίες)

διασφαλίζεται ότι δεν θα εισρέει ιλύς ή λίπη στη βιολογική βαθμίδα και θα προστατεύονται οι

αντλίες. Συγκεκριμένα, εγκαθίσταται υποβρύχιο αντλητικό ζεύγος (μία αντλία σε εφεδρεία),

δυναμικότητας 18 m3/h στα 4,0 m, για την τροφοδότηση της βιολογικής βαθμίδας.

Στην οροφή της σηπτικής δεξαμενής προβλέπονται στεγανά καλύμματα για τον έλεγχο των

διατάξεων άντλησης των λυμάτων και της ιλύος από και προς τη δεξαμενή αντίστοιχα.

Προβλέπεται η δυνατότητα παράκαμψης της βιολογικής βαθμίδας, μέσω αγωγού Φ200

(τοποθετημένου σε ύψος +392,30) στη σηπτική δεξαμενή, που καταλήγει στο φρεάτιο Φ2

(στάθμη πυθμένα +392,20), το οποίο συνδέεται μέσω του φρεατίου Φ1 (στάθμη πυθμένα

+392,10) στο έργο διάθεσης στο ρέμα (στάθμη +392,00).

3.3.2 Εγκαθιστάμενος εξοπλισμός – Τρόπος λειτουργίας

Στη δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου εγκαθίστανται δύο αντλίες τροφοδότησης της

δεξαμενής S.B.R. με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: υποβρύχιες

- Αριθμός: δύο (η μία εφεδρική)

- Q = 18 m3/h, στα 4,0 m

Στη δεξαμενή θα τοποθετηθεί μετρητής στάθμης, ούτως ώστε να είναι γνωστή η στάθμη του

θαλάμου ανά πάσα στιγμή. Η λειτουργία των αντλιών θα προσδιορίζεται μέσω του

αυτοματισμού της Ε.Ε.Λ., σύμφωνα με τις ενδεδειγμένους κύκλους λειτουργίας του

συστήματος S.B.R. με χρονοπρόγραμμα. Επίσης, μέσω του αυτοματισμού της Ε.Ε.Λ. θα

εξασφαλίζεται η αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών. Ανάλογα με τους κύκλους

λειτουργίας του S.B.R., το Κ.Ε.Λ. θα επιλέγει την έναρξη και την παύση της τροφοδότησης

του βιολογικού αντιδραστήρα με στόχο την κατά το δυνατό ομαλότερη τροφοδότησή του. Στη

δεξαμενή θα τοποθετηθεί διακόπτης στάθμης, ούτως ώστε σε περίπτωση υψηλής στάθμης
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να λαμβάνει σήμα το Κ.Ε.Λ. και να προσαρμόζεται η λειτουργία του συστήματος (μέσω

αλλαγής των κύκλων λειτουργίας του S.B.R.). Σε περίπτωση υψηλής στάθμης η

υπερβάλλουσα παροχή θα οδηγείται μέσω του παρακαμπτήριου αγωγού στο φρεάτιο Φ2 και

εν συνεχεία στο Φ1 και στο ρέμα. Ταυτόχρονα, θα ενεργοποιείται η υπερχείλιση ασφαλείας

στο φρεάτιο του Κ.Α.Α. Φ3.2, οδηγώντας τυχόν υπερβάλλουσα παροχή στο ρέμα.

3.4 Βιολογική επεξεργασία

3.4.1 Τεχνική περιγραφή

Στην βιολογική βαθμίδα τα λύματα υπόκεινται σε επεξεργασία για την απομάκρυνση του

οργανικού φορτίου και του αζώτου, καθώς και επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος. Το

σύστημα επεξεργασίας είναι το σύστημα διακοπτόμενης λειτουργίας (S.B.R.), σύμφωνα με

το οποίο όλες οι διεργασίες (βιολογική επεξεργασία, νιτροποίηση και απονιτροποίηση του

αζώτου καθώς και η καθίζηση) επιτυγχάνονται στην ίδια δεξαμενή. Ο τρόπος λειτουργίας των

αντιδραστήρων διακοπτόμενης λειτουργίας, συνοπτικά περιγραφόμενος, αποτελείται από

τέσσερις διακριτές φάσεις:

1. Πλήρωση – ανάδευση: Κατά την φάση αυτή ο βιολογικός αντιδραστήρας τροφοδοτείται
με ανεπεξέργαστα λύματα από τις αντλίες της δεξαμενής εξισορρόπησης. Κατά την φάση
αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης ON

- Σύστημα αερισμού είναι OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού είναι OFF

Τα λύματα αναμιγνύονται με την ενεργό ιλύ που έχει παραμείνει στη δεξαμενή από τον
προηγούμενο κύκλο, με αποτέλεσμα ο αντιδραστήρας να λειτουργεί ως ανοξική
δεξαμενή επιτυγχάνοντας την απονιτροποίηση.

2. Αερισμός: Κατά την φάση αυτή διακόπτεται η τροφοδότηση του αντιδραστήρα με
ανεπεξέργαστα λύματα και:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού ON

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού OFF

Το ανάμικτο υγρό αερίζεται και ο αντιδραστήρας λειτουργεί ως αερόβια δεξαμενή. Έτσι,
κάτω από αερόβιες συνθήκες αποικοδομείται το οργανικό φορτίο και οξειδώνεται η
αμμωνία.

3. Καθίζηση: Κατά την φάση αυτή διακόπτεται ο αερισμός και η ανάμιξη του περιεχομένου
της δεξαμενής. Το ανάμικτο υγρό ηρεμεί και ο αντιδραστήρας λειτουργεί ως δεξαμενή
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καθίζησης, με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται με την βαρύτητα τα λύματα από την ενεργό
ιλύ. Κατά την φάση αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού OFF

4. Απομάκρυνση: Κατά  την φάση αυτή απομακρύνονται τα διαυγασμένα λύματα από την
δεξαμενή. Κατά την φάση αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού ΟΝ

Τα λύματα από τη σηπτική δεξαμενή, μέσω των αντλιών οδηγούνται στη δεξαμενή του

βιολογικού αντιδραστήρα S.B.R..

Κατασκευάζεται ένας αντιδραστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας εσωτερικών διαστάσεων

4,60 m x 5,60 m x 4,00 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 103 m3 , που επαρκεί και για τη Β’

Φάση.

Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα αερισμού, μέσω διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας,

διαστρωμένους στον πυθμένα, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από φυσητήρες και σύστημα

ανάμιξης μέσω αναδευτήρα. Η έξοδος των λυμάτων από την δεξαμενή S.B.R. θα γίνεται

μέσω ρυθμιζόμενου υπερχειλιστή, έτσι ώστε ανάλογα με τη θέση του να διοχετεύεται η

επιθυμητή ποσότητα κάθε φορά στην κατάντη δεξαμενή.

Στη συνέχεια, υπερχειλίζουν προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης, μέσω ηλεκτροκίνητου

υπερχειλιστικού θυροφράγματος, μήκους 1,5 m, που διαμορφώνεται με στάθμη

υπερχείλισης στο +392,20, από όπου αντλούνται και οδηγούνται προς τριτοβάθμια

επεξεργασία (φίλτρανση και απολύμανση). Η ρύθμιση της παροχής εξόδου από το S.B.R. θα

γίνεται μέσω της ρύθμισης της στάθμης του ρυθμιζόμενου θυροφράγματος.

3.4.2 Εγκαθιστάμενος εξοπλισμός – Τρόπος λειτουργίας

Συνολικά εγκαθίστανται 48 διαχυτήρες ενεργής επιφάνειας διάχυσης 48x0,07m2 = 3,36 m2

(ποσοστό κάλυψης επιφάνειας 13%) σε μία μπαταρία, που τροφοδοτείται από ανοξείδωτο

αγωγό διαμέτρου DN65, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- αριθμός διαχυτήρων: 48

- βάθος τοποθέτησης: 3,8 m

- φόρτιση / διαχύτη: 4,0 Nm3/h (μέγιστη 9 Nm3/h, ελάχιστη 1 Nm3/h)
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- οξυγονωτική ικανότητα: 17,0 gO2/Nm3 m βάθους  64,6 g/Nm3

- συνολική οξυγονωτική ικανότητα: 48 x 4,0 Nm3/h x 64,6g/Nm3  12.405 gO2/h

- παροχή αέρα: 48 x 4,0 Nm3/h = 192 Nm3/h

Ο αέρας θα παρέχεται από φυσητήρα, που θα ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών (inverter),

με τα εξής χαρακτηριστικά:

- αριθμός φυσητήρων αερισμού: ένας (και ένας εφεδρικός)

- Q = 200 Νm3/h

- ΔP = 480 mbar

- Ισχύς=5,5 kW

Οι φυσητήρες θα εγκατασταθούν στο κτίριο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. (αίθουσα φυσητήρων).

Εγκαθίσταται ένας μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, μέσω του οποίου θα ελέγχεται ο

ρυθμιστής στροφών (inverter) του φυσητήρα αερισμού.

Όλοι οι αγωγοί τροφοδοσίας και διανομής αέρα θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο

χάλυβα ποιότητας AISI 304.

Στη δεξαμενή S.B.R. θα τοποθετηθεί ένας αναδευτήρας, για την ανάδευση των λυμάτων όταν

δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία το σύστημα αερισμού, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Τύπος: υποβρύχιος

- Αριθμός: ένας

- Ισχύς = 1,5 kW

- Ισχύς ανάδευσης: 16,7 W/m3

Ο αναδευτήρας θα λειτουργεί όταν δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία το σύστημα αερισμού.

Από τη δεξαμενή S.B.R. θα αναρροφά η αντλία ιλύος, η οποία θα οδηγεί την περίσσεια ιλύ

στη σηπτική δεξαμενή, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: υποβρύχια

- Αριθμός: μία

- Q = 2,0 m3/h, στα 1,0 m

3.5 Δεξαμενή εξισορρόπησης

3.5.1 Τεχνική περιγραφή

Τα λύματα έπειτα από τη βιολογική επεξεργασία υπερχελίζουν στη δεξαμενή εξισορρόπησης

ενεργού όγκου 42 m3, με διαστάσεις 2,4 x 5,6 με 3,1 m βάθος υγρού.
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Η δεξαμενή κατασκευάζεται για να παραλαμβάνει τις αυξημένες παροχές, ούτως ώστε να μην

υπερδιαστασιολογηθούν τα κατάντη έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης θα αντλεί η αντλία τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου.

Προβλέπεται η τοποθέτηση αναδευτήρα για την ανάδευση του περιεχομένου της δεξαμενής.

3.5.2 Εγκαθιστάμενος εξοπλισμός – Τρόπος λειτουργίας

Η αντλία της δεξαμενής εξισορρόπησης (τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου) έχει τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Τύπος: υποβρύχια

- Αριθμός: μία

- Ισχύς = 1,7 kW

- Q = 15 m3/h, στα 9 m

Στη δεξαμενή εγκαθίσταται υποβρύχιος αναδευτήρας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τύπος: υποβρύχιος

- Αριθμός: ένας

- Ισχύς = 0,9 kW

- Ισχύς ανάδευσης: 17,6 W/m3

Ο αναδευτήρας θα λειτουργεί συνεχώς, καθώς επίσης και με χρονοδιακόπτη.

Στη δεξαμενή θα τοποθετηθούν διακόπτης χαμηλής και υψηλής στάθμης, ούτως ώστε να

λαμβάνει σήμα το Κ.Ε.Λ. και να προσαρμόζεται η λειτουργία της αντλίας τροφοδοσίας του

αμμόφιλτρου ανάλογα.

3.6 Τριτοβάθμια επεξεργασία

3.6.1 Τεχνική περιγραφή

Για τη τήρηση των ορίων εκροής είναι απαραίτητη η τριτοβάθμια επεξεργασία, που

περιλαμβάνει φίλτρανση και απολύμανση. Από την δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλία τα

λύματα οδηγούνται σε αμμόφιλτρο, το οποίο θα τοποθετηθεί υπαίθρια στον υπέργειο χώρο

άνωθεν της δεξαμενής εξισορρόπησης. Στον καταθλιπτικό αγωγό της τροφοδοσίας του

αμμόφιλτρου θα δοσομετράται διάλυμα χλωριούχου αργιλίου, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί

η επαρκής κροκίδωση πριν τη διύλιση. Από την έξοδο του αμμόφιλτρου τα λύματα

οδηγούνται στη δεξαμενή χλωρίωσης προς απολύμανση. Στην είσοδο της δεξαμενής

χλωρίωσης θα δοσομετράται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Σε φρεάτιο στην έξοδο της
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δεξαμενής χλωρίωσης θα δοσομετράται μεταθειώδες νάτριο, για τη διατήρηση του

υπολειμματικού χλωρίου στα επιτρεπτά επίπεδα. Από το φρεάτιο αποχλωρίωσης θα αντλεί

το πιεστικό συγκρότημα για την εξυπηρέτηση του δικτύου βιομηχανικού νερού. Η

υπερβάλλουσα παροχή θα οδηγείται με βαρύτητα σε παρακείμενο ρέμα, το οποίο βρίσκεται

στα 20m περίπου στη δυτική πλευρά του γηπέδου.

Η διαστασιολόγηση της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. γίνεται για μέγιστη

παροχή 5 m3/h .

3.6.2 Εγκαθιστάμενος εξοπλισμός – Τρόπος λειτουργίας

3.6.2.1 Κροκίδωση

Για την κροκίδωση δοσομετράται διάλυμα χλωριούχου αργιλίου συγκέντρωσης 9%

(90 kg/m3). Θεωρώντας μία μέγιστη δόση της τάξης των 10 mg/l, η ημερήσια κατανάλωση

του διαλύματος χλωριούχου αργιλίου δεν θα ξεπερνά τα 9 l/d και η μέγιστη ωριαία 0,6 l/h.

Υπαίθρια και πλησίον της δεξαμενής χλωρίωσης θα κατασκευαστεί στέγαστρο για την

προστασία του πιεστικού συγκροτήματος και τη στέγαση των δοσομετρικών αντλιών και των

δοχείων των χημικών. Εγκαθίσταται δοχείο αποθήκευσης του διαλύματος χλωριούχου

αργιλίου χωρητικότητας 200 l, που επαρκεί για 20 ημέρες. Για την δοσομέτρηση εγκαθίσταται

μία δοσομετρική αντλία δυναμικότητας 0-1 l/h στα 10 bar, που θα δοσομετρά στον

καταθλιπτικό αγωγό τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου και η οποία θα ελέγχεται από

χρονοδιακόπτη.

3.6.2.2 Φίλτρανση

Από την δεξαμενή εξισορρόπησης με αντλία τα λύματα οδηγούνται σε αμμόφιλτρο, το οποίο

θα τοποθετηθεί υπαίθρια στον υπέργειο χώρο άνωθεν της δεξαμενής εξισορρόπησης. Η

διαστασιολόγηση της μονάδας διύλισης γίνεται για την ικανοποίηση των παρακάτω

κριτηρίων:

 Συγκέντρωση στερεών στην είσοδο: 60 mg/l

 Επιφανειακή φόρτιση: 8 m3/m2/h

 Συγκέντρωση στερεών εξόδου: < 10 mg/l

Τα χαρακτηριστικά του εγκαθιστάμενου αμμόφιλτρου είναι τα εξής:

- Τύπος: φίλτρο άμμου

- Αριθμός: ένα
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- Επιφάνεια: 1,5 m2

Το  εγκαθιστάμενο φίλτρο άμμου είναι κυλινδρο-κωνικό, συνεχούς αυτοκαθαρισμού. Το νερό

προς επεξεργασία, τροφοδοτείται στη βάσης του φίλτρου και μέσω σωληνώσεως  διανέμεται

ομοιόμορφα μέσω ακτινών διάχυσης από το κάτω μέρος του φίλτρου προς τα άνω στρώματα.

Το νερό με ανοδική ροή διασχίζει την κλίνη άμμου που συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια.

Στη συνέχεια το επεξεργασμένο νερό εξέρχεται από ένα θυρόφραγμα υπερχείλισης. Τα

στερεά παγιδεύονται και συγκρατούνται από την άμμο, ενώ το καθαρό νερό εκρέει από το

άνω μέρος του φίλτρου.

Στον καταθλιπτικό αγωγό τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου και πριν την είσοδο στο αμμόφιλτρο

θα τοποθετηθεί βάνα, αντεπίστροφο και μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ούτως

ώστε να προσδιορίζεται η εισερχόμενη παροχή.

Για την διοχέτευση πεπιεσμένου αέρα στο αμμόφιλτρο θα υπάρξει σύνδεσή του με τους

φυσητήρες του αερισμού. Επίσης, τα στραγγίδια από τη λειτουργία του θα οδηγούνται στη

σηπτική δεξαμενή. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

3.6.2.3 Χλωρίωση - Αποχλωρίωση

Από την έξοδο του αμμόφιλτρου τα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή χλωρίωσης προς

απολύμανση. Κατασκευάζεται δεξαμενή χλωρίωσης διαστάσεων 2,0 x 5,6 m και βάθους

1,0 m, συνολικού ενεργού όγκου 11 m3 που εξασφαλίζει χρόνο παραμονής 132 λεπτά.

Στην είσοδο της δεξαμενής χλωρίωσης θα δοσομετράται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου.

Για την δοσομέτρηση του διαλύματος θα τοποθετηθεί μία αντλία δυναμικότητας 0-1 l/h στα

10 bar. Επίσης, στο στέγαστρο των χημικών εγκαθίσταται δοχείο αποθήκευσης

χωρητικότητας 200 l, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες για αποθήκευση.

Από την δεξαμενή χλωρίωσης τα λύματα θα υπερχειλίζουν στον θάλαμο αποχλωριώσης,

όπου θα δοσομετράται μεταθειώδες νάτριο, για τη διατήρηση του υπολειμματικού χλωρίου

στα επιτρεπτά επίπεδα. Η δεξαμενή αποχλωρίωσης διαμορφώνεται αμέσως κατάντη της

δεξαμενής επαφής, με διαστάσεις 0,50 m x 1,15 m και βάθος 1,0 m, (ενεργό όγκο 0,575 m3),

συνεπώς ο χρόνος παραμονής για την παροχή αιχμής (5 m3/h) ανέρχεται σε 6,9 min. Για την

δοσομέτρηση του διαλύματος θα τοποθετηθεί μία αντλία δυναμικότητας 0 - 1 l/h στα 10 bar.

Επίσης, στο στέγαστρο των χημικών εγκαθίσταται δοχείο αποθήκευσης χωρητικότητας 200

l, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες για αποθήκευση.

Στο  θάλαμο αποχλωρίωσης εγκαθίσταται υποβρύχιος αναδευτήρας με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:
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- Τύπος: υποβρύχιος

- Αριθμός: ένας

- Ισχύς = 0,7 kW

- Ισχύς ανάδευσης: 1,2 kW/m3

Από το φρεάτιο της αποχλωρίωσης αντλεί το πιεστικό συγκρότημα, το οποίο θα τοποθετηθεί

υπαίθρια σε χώρο πλησίον της δεξαμενής χλωρίωσης. Για την προστασία του πιεστικού

συγκροτήματος από τις καιρικές συνθήκες θα κατασκευαστεί μεταλλικό στέγαστρο

διαστάσεων 1,3 m x 4,9 m, το οποίο θα στεγάσει και τις δοσομετρικές αντλίες και τα δοχεία

των χημικών.

Οι δοσομετρικές αντλίες για το κροκιδωτικό, τη χλωρίωση και την αποχλωρίωση θα

ρυθμίζουν τη δόση λαμβάνοντας σήμα από το μετρητή παροχής, πριν την είσοδο των

λυμάτων στο αμμόφιλτρο

3.7 Διάθεση λυμάτων

Από το φρεάτιο αποχλωρίωσης τα επεξεργασμένα λύματα οδηγούνται μέσω αγωγού Φ200

σε φρεάτιο εντός του γηπέδου της ΕΕΛ και εν συνεχεία μέσω ομοίου αγωγού οδηγούνται στο

παρακείμενο ρέμα Ποταμίδα, που βρίσκεται σε απόσταση 20 m στη νότια πλευρά του

γηπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1365/30.11.2010 Απόφαση του

Νομάρχη Ρεθύμνου.

Τα επεξεργασμένα λύματα από την δεξαμενή αποχλωρίωσης με αγωγό διαμέτρου Φ200 από

HDPE, οδηγούνται με βαρύτητα στο φρεάτιο Φ1 (στάθμη πυθμένα 392,10) , στο οποίο

καταλήγει και η παράκαμψη της μονάδας μέσω του φρεατίου Φ2 (στάθμη πυθμένα 392,20),

και από εκεί στο έργο διάθεσης σε στάθμη +392,00. Το έργο διάθεσης κατασκευάζεται από

οπλισμένο σκυρόδεμα σε στάθμη +391,60 (κοίτη χειμάρρου). Στο έργο διάθεσης

διαμορφώνονται δύο αναβαθμοί από δευτερογενές σκυρόδεμα ύψους 0,20 m, ώστε να

εξασφαλίζεται ο μεταερισμός των επεξεργασμένων λυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Εναλλακτικά, δύναται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για

περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/11. Στη γενική διάταξη των έργων έχει προβλεφθεί κατάλληλος

χώρος για την κατασκευή σε επόμενη φάση αντλιοστασίου άρδευσης.
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3.8 Κτίριο εξυπηρέτησης

Στην οροφή της δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου κατασκευάζεται το κτίριο εξυπηρέτησης

συνολικής επιφάνειας 24 m2, που περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους χώρους:

 Αίθουσα φυσητήρων, εσωτερικών διαστάσεων 3,55 m x 3,15 m για την στέγαση των

φυσητήρων του αερισμού. Η αίθουσα έχει εξωτερική πρόσβαση με ανοιγόμενη θύρα

πλάτους 0,90 m, περσιδωτό άνοιγμα 1,30 m x 0,50 m και τρίφυλλη, περσιδωτή πόρτα

συνολικού ανοίγματος 2,90 m για την είσοδο – έξοδο των φυσητήρων από την

αίθουσα. Για την συντήρηση του εξοπλισμού (φυσητήρες αερισμού) έχει προβλεφθεί

φορητός ανυψωτικός μηχανισμός ανυψωτικής ικανότητας 250 kg.

 Αίθουσα πινάκων διαστάσεων 3,10 m x 2,55 m για την στέγαση του Γενικού Πίνακα

της Ε.Ε.Λ και του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης. Η αίθουσα έχει εξωτερική

πρόσβαση με θύρα πλάτους 0,90 m και παράθυρο πλάτους 1,50 m.

Το κτίριο θα διαθέτει ημιυπαίθριο χώρο διαστάσεων 6,75 m x 2,75 m, στον οποίο θα

στεγάζεται ο κάδος για τη συλλογή των εσχαρισμάτων από την χονδροεσχάρα.

Στο δάπεδο του ημιυπαίθριου χώρου προβλέπονται τα εξής στεγανά καλύμματα από GRP:

- διαστάσεων 0,70x0,70m για την πρόσβαση στη δεξαμενή εξισορρόπησης
εισόδου

- διαστάσεων 0,70x1,30m για την εξυπηρέτηση της καλαθοεσχάρας

- διαστάσεων 0,40x0,40m για την εκκένωση της σηπτικής δεξαμενής

- διαστάσεων 0,90x1,10m για την εξυπηρέτηση των αντλιών ιλύος προς την
σηπτική δεξαμενή

- διαστάσεων 0,90x1,10m για την εξυπηρέτηση των αντλιών της τροφοδότησης
της βιολογικής βαθμίδας

Τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά του κτιρίου εξυπηρέτησης προβλέπεται επίχρισμα με

τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι

αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Το δάπεδο της αίθουσας πινάκων θα

διαστρωθεί με πλακίδια δαπέδου, ενώ στον ημιυπαίθριο χώρο των κάδων προβλέπεται

αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο με εποξειδικό ρητινοκονίαμα.

Στο δώμα του κτιρίου εξυπηρέτησης θα κατασκευαστεί μόνωση ως εξής:

- ελαφρομπετόν ρύσεων μεταβλητού πάχους,

- στεγανοποίηση με μεμβράνη από πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων
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- θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm

- γεωύφασμα  και

- τελική στρώση από χαλίκι

Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο. Τα εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα) και οι

φεγγίτες προβλέπονται από έγχρωμο αλουμίνιο κατάλληλων διαστάσεων και μορφής, με

διπλούς θερμομονωτικούς ανακλαστικούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18mm

(κρύσταλλο 5mm, κενό 8mm, κρύσταλλο 5mm).

3.9 Απόσμηση

Για την απόσμηση της δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου και της σηπτικής δεξαμενής

προβλέπεται η υπαίθρια εγκατάσταση μίας μονάδας απόσμησης με τα παρακάτω

χαρακτηριστικά:

- Αριθμός: 1

- Τύπος: ξηρά φίλτρανση

- Δυναμικότητα: 150 m3/h στα 400 Pa

- Απόδοση: >99,5%

Το χημικό μέσο της μονάδας απόσμησης θα είναι μίγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής

αλουμίνας σε μορφή κόκκων εμποτισμένου σε κατάλληλα χημικά εξουδετέρωσης των οσμών

και των αέριων ρύπων.

Η μονάδα θα είναι πλήρως αεροστεγής και θα αποτελείται από ένα κιβώτιο και ένα

φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Το κέλυφος του συστήματος θα είναι κατασκευασμένο από

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L πάχους 2mm βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, κατάλληλο

για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον. Το κιβώτιο θα διαθέτει

αφαιρούμενο καπάκι, για την αντικατάσταση των φίλτρων. Εσωτερικά του

Κελύφουςτοποθετούνται τα μηχανικά και χημικά φίλτρα σε μορφή κόκκων σε διάφορες

στρώσεις. Η διαστασιολόγηση των φίλτρων θα πρέπει να εξασφαλίζει διάρκεια ζωής τους για

τουλάχιστον για 4.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Η είσοδος του αέρα προς απόσμηση στο εσωτερικό του δοχείου γίνεται μέσω πλαστικού

διαφράγματος (damper) ρύθμισης της παροχής διαμέτρου Ø140 mm και διάτρητου σωλήνα

ισοκατανομής. Εσωτερικά του κελύφους και πλησίον του στομίου εισόδου αέρα υπάρχει

κατάλληλη διάταξη συγκράτησης της υγρασίας. Σε χαμηλό σημείο του Κελύφουςυπάρχει

σύστημα αποστράγγισης των συμπυκνωμάτων με δικλείδα απομόνωσης και σε υψηλότερο

σημείο θυρίδα δειγματοληψίας διαμέτρου ¾in.
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Αρχικά ο αέρας διέρχεται από προφίλτρο – αφυγραντήρα για την απομάκρυνση από το ρεύμα

αέρα υγρασίας και σωματιδίων μεγαλύτερων από 10 μm και θα ακολουθούν τα στάδια

φίλτρανσης με χημικά φίλτρα. Τα χημικά φίλτρα είναι σε μορφή κόκκων (τοποθετημένα σε

κάνιστρα ή κλίνες) σε διάφορες στρώσεις

Η παροχή αέρα παρέχεται από ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα, κατασκευασμένο κύρια από

πλαστικό υλικό. Ο κινητήρας θα είναι κατασκευασμένος από χάλυβα, βαμμένος με εποξειδική

βαφή, τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, προστασίας IP 55, χαμηλής

ταχύτητας και μεγάλου βαθμού απόδοσης για να έχει μικρή στάθμη θορύβου.

Για την συλλογή του δύσοσμου αέρα από τις δεξαμενές θα κατασκευαστεί δίκτυο αεραγωγών,

από uPVC, το οποίο θα συνδεθεί με τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα της μονάδας απόσμησης.

Με αγωγούς διαμέτρου Φ100 θα αναρροφάται ο δύσοσμος αέρας από τη σηπτική δεξαμενή

και τη δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου.

3.10 Έργα πολιτικού μηχανικού

3.10.1 Έργα από σκυρόδεμα

3.10.1.1 Υλικά

Για την κατασκευή των δομικών κατασκευών θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες

σκυροδέματος και οπλισμού:

 Σκυροδέματα ( Ε.Κ.Ω.Σ. 2000)

- Σκυρόδεμα καθαριότητας: C 8/10

- Δευτερογενές σκυρόδεμα: C 10/12

- Οπλισμένο Σκυρόδεμα για κύριες κατασκευές: C 20/25

 Χαλύβδινος Οπλισμός (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, ΕΛΟΤ 959 και 971)

- Για όλες τις οπλισμένες κατασκευές : S500

- Δομικά πλέγματα γενικά : S500

- Συνδετήρες γενικά : S500

Οι ελάχιστες ονομαστικές τιμές επικάλυψης οπλισμών (δηλαδή το πάχος της ζώνης του

σκυροδέματος μεταξύ της παρειάς του στοιχείου και της παρειάς της ακραίας ράβδου

οπλισμού) που θα εφαρμοστούν στα στοιχεία των κατασκευών παρουσιάζονται στο

παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση αυλακώσεων (σκοτίες) ή εμφανών
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αδρανών ως τελειώματα επί των επιφανειών των στοιχείων κατασκευής, θα εξασφαλίζεται

και στις θέσεις αυτές η αντίστοιχη απαιτούμενη ονομαστική επικάλυψη.

Στοιχείο Κατασκευής Ονομαστική Επικάλυψη
[mm]

Τοίχοι και πλάκες θεμελίωσης σε επαφή με έδαφος 50

Τοίχοι και πλάκες θεμελίωσης σε επαφή με νερό 40

Δοκοί και υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων 35

Πλάκες και τοίχοι ανωδομής κτιρίων 25

3.10.1.2 Ξυλότυποι – Μεταλλότυποι

Για την σκυροδέτηση θα χρησιμοποιηθούν ευθύγραμμοι ξυλότυποι και μεταλλότυποι. Γενικά

όλες οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά ή οπές.

Σε βάθος μικρότερο από 40 mm από την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος δεν

πρέπει να υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που θα τοποθετηθούν ειδικά για

να βρίσκονται στην επιφάνεια.

Οι κοιλότητες θα καθαριστούν με επιμέλεια και να προετοιμάζονται με ακμές περίπου κάθετες

στην επιφάνεια του σκυροδέματος, θα τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση με

τσιμεντοπολτό, και θα γεμίζονται με επισκευαστικό κονίαμα. Το κονίαμα θα συμπιεστεί καλά

ώστε να γεμίσει τελείως την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωμα ώστε να παρουσιάζει

υφή ίδια με αυτή των γειτονικών επιφανειών. Σε βάθος μικρότερο από 40 mm από την τελική

εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος δεν πρέπει να υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός

από αυτά που θα τοποθετηθούν ειδικά για να βρίσκονται στην επιφάνεια.

Όσον αφορά την κατηγορία μόρφωσης των επιφανειών σκυροδέματος διακρίνονται οι

παρακάτω περιπτώσεις:

 Κατηγορία F1: Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επιφάνειες επί των οποίων

θα τοποθετηθεί και άλλο σκυρόδεμα ή θα επιχωθούν.

 Κατηγορία F2: Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επιφάνειες επί των οποίων

προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις (π.χ. σοβάς) ή που μόνιμα ή περιοδικά θα

βρίσκονται σε επαφή με αποθηκευόμενα ή μεταφερόμενα υγρά (πχ. εσωτερική

επιφάνειας δεξαμενών)
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 Κατηγορία F3: Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι επιφάνειες του

σκυροδέματος, επί των οπίων δεν προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις και θα είναι

εκτεθειμένες σε κοινή θέα.

3.10.1.3 Προστατευτικές επενδύσεις

Όλες οι επιφάνειες σκυροδέματος, που πρόκειται να επιχωθούν, θα επαλειφθούν με διπλή

ασφαλτική στρώση.

Εσωτερικά των δεξαμενών (αντλιοστάσιο εισόδου, σηπτική δεξαμενή και δεξαμενή

εξισορρόπησης) τα τοιχία και οι πλάκες κάλυψης θα βαφούν με κατάλληλη εποξειδική βαφή,

η οποία θα  είναι ανθεκτική σε χημικά διαλύματα, οξέα, μάζες διαβρωτικών αερίων κτλ.

Πριν από την οποιαδήποτε επίστρωση υλικού, οι επιφάνειες εφαρμογής θα πρέπει να

καθαριστούν σχολαστικά από σκόνες, λάδια κτλ. και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι

προστατευτικές στρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των εργοστασίων κατασκευής των

αντίστοιχων προϊόντων.

3.10.2 Χαλύβδινες κατασκευές

Το στέγαστρο τoυ πιεστικού συγκροτήματος και των δοχείων χημικών θα κατασκευαστεί από

χαλύβδινο σΚ.Ε.Λ.ετό. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές

θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η

επικάλυψη. Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής:

- Αμμοβολή κατά Sa 21/2

- Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm

- Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ

- Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm

- Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm

Οι επικαλύψεις θα πραγματοποιηθούν από θερμομονωτικά panels πολυουρεθάνης, με

πάχος μόνωσης 50 mm και τραπεζοειδή προφίλ, από γαλβανισμένο προβαμμένο χάλυβα με

οργανική επίστρωση Superpolyester 25 μm, κατά EN 10169, ενδεικτικού τύπου

ONDATHERM R1000 της KONTI.  Οι πλαγειοκαλύψεις, όπου απαιτηθούν, θα γίνουν είτε

από ελαφρά δομικά υλικά, τύπου Alfablock, ή από θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης,

με πάχος μόνωσης 50 mm, και χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με οργανική επίστρωση

Superpolyester 25 μm, κατά EN 10169 ενδεικτικού τύπου PROMISOL W1000 της KONTI.
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3.10.3 Βοηθητικές κατασκευές

3.10.3.1 Εσχαρωτά δάπεδα

Γενικά σε όλα τα κανάλια και όπου αλλού δείχνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν εσχαρωτά

δάπεδα από GRP. Η εσχάρα, με επιφάνεια απορροής μεγαλύτερη από 65%, διαμορφώνεται

από πολυεστερική ισοφθαλική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, σε περιεκτικότητα 35% έως

40%. Όπου τα εσχαρωτά δάπεδα είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να

υπάρχει επίστρωση από ειδικό στρώμα πολυουρεθάνης.

Η εσχάρα τοποθετείται πάνω σε πατούρα διαστάσεων 25x40 mm, που διαμορφώνεται στη

στέψη του σκυροδέματος. Σε περίπτωση πλάτους ανοίγματος μεγαλύτερου από 1.000 mm,

τοποθετείται δοκός στήριξης από GRP ελάχιστης διατομής 150x150x10 mm. Όλα τα

εξαρτήματα στήριξης, κοχλίες κτλ. θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

3.10.3.2 Στεγανά καλύμματα

Τα στεγανά καλύμματα θα είναι ελαφρού τύπου, κατασκευασμένα από GRP. Τα καλύμματα

θα είναι τύπου sandwich, με πυρήνα από αφρώδες υλικό και σΚ.Ε.Λ.ετό από ισοφθαλική

ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, σε περιεκτικότητα 25% έως 40%. Η επιφάνεια του

καλύμματος θα έχει επίστρωση από ειδικό στρώμα πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους

40μm, για την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Το κάλυμμα διαθέτει περιμετρικό τελάρο με πλαίσιο έδρασης από γωνία GRP και γωνιά

πάκτωσης για τον εγκιβωτισμό του σε ειδικά διαμορφωμένη πατούρα στη στέψη του

σκυροδέματος. Εναλλακτικά το κάλυμμα με το περιμετρικό τελάρο μπορεί να εδρασθεί σε

κατάλληλη γωνία από GRP, που στηρίζεται στο πλευρικό τοιχίο του φρεατίου. Για ανοίγματα

μεγαλύτερα του 1,0x1,4m, τοποθετείται δοκός στήριξης από GRP ελάχιστης διατομής

200x100x10 mm. Όλα τα εξαρτήματα στήριξης, κοχλίες κτλ., καθώς επίσης και οι χειρολαβές

θα είναι από ανοξείδωτο AISI 316.

3.10.3.3 Κιγκλιδώματα ασφαλείας

Όπου δείχνονται στα σχέδια και γενικά όπου υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από

0,50m θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα, κατασκευασμένα από GRP. Οι ορθοστάτες,

ελάχιστου ύψους 1.100 mm, θα είναι κυκλικής διατομής Φ50 και ελάχιστου πάχους 6mm,

τοποθετημένοι σε αποστάσεις μικρότερες των 1.000mm. τα οριζόντια δοκάρια θα είναι

κυκλικής διατομής Φ50 και ελάχιστου πάχους 4 mm. Τα κιγκλιδώματα πρέπει να διαθέτουν

παραπέτο ελάχιστου ύψους 10cm.
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Η σύνδεση των ορθοστατών με την κουπαστή και των οριζόντιων στοιχείων του

κιγκλιδώματος θα γίνει με ειδικούς καμπύλους συνδέσμους και συνδέσμους τύπου “T”,

κατασκευασμένους επίσης από GRP. Η συναρμολόγηση θα γίνει είτε με πύρους από GRP ή

με ανοξείδωτους κοχλίες.

3.10.3.4 Κατακόρυφη κλίμακα

Οι κατακόρυφες κλίμακες έχουν πλάτος 500 mm. και κατασκευάζονται από GRP. Σε

περίπτωση κατακόρυφου ύψους μεγαλύτερου από 2.500 mm συνοδεύονται με κλωβό

ασφαλείας. Η κατακόρυφη απόσταση (πλατύσκαλο-πλατύσκαλο) της κατακόρυφης κλίμακας

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000 mm. Η κατακόρυφη κλίμακα θα πρέπει να συνοδεύεται από

χειρολισθήρα ύψους περί τα 1.100 mm, σαν προέκταση του σΚ.Ε.Λ.ετού της κλίμακας.

Η κλίμακα διαμορφώνεται από δύο ορθοστάτες διατομής 32x52 mm και πάχους 5mm και

πατήματα σκαλοπάτια κυκλικής διατομής από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες

γυαλιού, σύμφωνα με την ΕΝ13706, διαμέτρου 32 mm και πάχους 5 mm, με αντιολισθητική

σχεδίαση. Η αξονική απόσταση των σκαλοπατιών δεν πρέπει αν είναι μεγαλύτερη από 30cm.

Ο κλωβός ασφαλείας είναι κατασκευασμένος από ισοφθαλική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες

γυαλιού και αποτελείται από δακτυλίους διαμέτρου 400 mm ανά 600 mm κατακόρυφης

απόστασης, που συνδέονται με κατακόρυφες λάμες επίσης από GRP.

Όλα τα εξαρτήματα στήριξης, κοχλίες κτλ., θα είναι από ανοξείδωτο AISI 316.

3.10.3.5 Κλίμακες

Οι κλίμακες θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1.000 mm και αποτελούνται από βαθμιδοφόρους

διατομής U και σκαλοπάτια λυόμενα από εσχάρα GRP. Τα σκαλοπάτια και όλες οι διατομές

θα είναι κατασκευασμένες από πλυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, σύμφωνα με

την ΕΝ 13706. Η κλίμακα θα διαθέτει και από τις δύο πλευρές κιγκλίδωμα επίσης από GRP.

Όλα τα εξαρτήματα στήριξης, κοχλίες κτλ., θα είναι από ανοξείδωτο AISI 316.

3.10.4 Καλύμματα φρεατίων και εσχάρες

Τα καλύμματα φρεατίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των οδών, θα είναι χυτοσιδηρά,

κατηγορίας D400.
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3.10.5 Σωληνώσεις

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω

Πίνακα:

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής

Λύματα – Ιλύς
Επιχωμένοι σωλήνες HDPE
Εκτεθειμένοι σωλήνες AISI 304

Αέρας
Επιχωμένοι σωλήνες Χαλυβδοσωλήνες
Εκτεθειμένοι σωλήνες AISI 304

Πόσιμο – Βιομηχανικό νερό
Επιχωμένοι σωλήνες HDPE
Εκτεθειμένοι σωλήνες Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι ελικοειδούς ραφής, σπειροειδούς συγκόλλησης, σύμφωνα με

το DIN 1626. Οι χαλυβδοσωλήνες θα φέρουν πλήρη εξωτερική και εσωτερική αντιδιαβρωτική

προστασία, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών,

στιγμάτων συγκόλλησης κτλ.

 Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3

 Εσωτερική προστασία:

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών
(ΠΞΣ 75 μm),

- μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισα
(ΠΞΣ 200 μm)

 Εξωτερική προστασία (επιχωμένοι σωλήνες):

- μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm)

- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm)

 Εξωτερική προστασία (εκτεθειμένοι σωλήνες, εκτός νερού):

- μια στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm)

- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm)

- μία στρώση με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μ), για εκτεθειμένες
σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία

 Εξωτερική προστασία (εκτεθειμένοι σωλήνες εντός νερού):

- μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών
(ΠΞΣ 75 μm)
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- δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα
(ΠΞΣ 200 μm)

Οι σωληνώσεις διακίνησης πόσιμου και βιομηχανικού νερού, εκτός εδάφους, θα είναι από

χαλυβδοσωλήνα St 37-2 γαλβανισμένο εν θερμώ με ραφή κατά DIN 2440. Το γαλβάνισμα

θα είναι σύμφωνο με το DIN 2444.

3.11 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

3.11.1 Γενική περιγραφή του συστήματος διανομής

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα δίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης (Χ.Τ.) της Δ.Ε.Η

(400 V) λόγω των μικρών απαιτήσεων σε ηλεκτρική ισχύ. Από μετρητή που θα τοποθετήσει

η Δ.Ε.Η σε σημείο στα όρια του οικοπέδου, θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο. Τα καλώδια Χ.Τ.

θα οδεύουν υπόγεια και θα μεταφέρουν την ηλεκτρική ισχύ στο κτίριο της εγκατάστασης. Η

τάση θα οδηγηθεί στον πίνακα διανομής, ο οποίος θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο εντός

του κτιρίου εξυπηρέτησης. Προτείνεται η τυποποιημένη τριφασική παροχή της ΔΕΗ Νο 5 για

μέγιστη ισχύ παροχής 85 kVA με γενικό διακόπτη εγκατάστασης ονομαστικής έντασης 100

A και καλώδιο παροχής διατομής 5 x 35 mm2.

Το δίκτυο χαμηλής τάσης είναι ακτινικής μορφής. Από τον πίνακα διανομής αναχωρούν

καλώδια χαμηλής τάσης τα οποία οδεύοντας κυρίως σε εσχάρες μεταφέρουν την ηλεκτρική

ενέργεια σε όλες τις καταναλώσεις της εγκατάστασης.

H κατασκευή του πίνακα, τα εξαρτήματά του (ζυγοί, μονωτήρες κλπ), τα όργανα και γενικά

όλος ο εξοπλισμός τους πληρούν τους όρους των προδιαγραφών της Διεθνούς

Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), των γερμανικών προδιαγραφών (VDE, DIN) και των

ηλεκτρολογικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της ΔEH.

Αναλυτικά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(1) Τον Γενικό Πίνακα Διανομής (Γ.Π.Δ.) με το πεδίο άφιξης της χαμηλής τάσης, το πεδίο

ζεύξης της διάταξης των πυκνωτών βελτίωσης του συντελεστή ισχύος και τα πεδία ανα-

χωρήσεων προς τις καταναλώσεις.

(2) Τη διάταξη των πυκνωτών βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, συνολικού μεγέθους έως

20 kVAr.

(3) Το δίκτυο διανομής ενέργειας με εσχάρες και/ή υπόγειους ή εμφανείς αγωγούς προστα-

σίας – όδευσης, χωριστοί σωλήνες για κάθε είδος καλωδίων (κίνησης, ηλεκτροφωτισμού,

ασθενών σημάτων κλπ).
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(4) Τα δίκτυα φωτισμού και ρευματοδοτών της εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου.

(5) Το δίκτυο εξωτερικού φωτισμού με φωτιστικά που θα φέρουν λαμπτήρες ατμών νατρίου

σε βραχίονες επί σιδηροϊστών ύψους 9 m, σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να μην δη-

μιουργούν σκιάσεις και να παρέχουν την απαραίτητη στάθμη φωτισμού και λαμπρότητας.

(6) Τα συστήματα γειώσεως των μεταλλικών μερών (προστασίας), το σύστημα γειώσεως

έναντι ατμοσφαιρικών υπερτάσεων (αντικεραυνική προστασία) και η συσκευή – διάταξη

προστασίας από υπερτάσεις που τοποθετείται εντός του ηλεκτρικού πίνακα.

(7) Το σύστημα αυτοματισμού, ελέγχου και χειρισμού του έργου σε συνδυασμό με τη μονάδα

ελέγχου (PLC) και την Κεντρική Μονάδα Ελέγχου.

(8) Λοιπό εξοπλισμό όπως τοπικά χειριστήρια, διακόπτες ασφαλείας όπου οι κανονισμοί το

επιβάλουν για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού από ατύχημα.

3.11.2 Διάταξη πυκνωτών για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος

Για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) της εγκατάστασης εγκαθίσταται πλήρες

συγκρότημα με πυκνωτές αντιστάθμισης.

Η αντιστάθμιση των κινητήρων θα γίνεται αυτόματα με τη σύνδεση της συστοιχίας

μεταβλητών πυκνωτώνr συνδεδεμένων μέσω ενός αυτόματου, ηλεκτρονικού ρυθμιστή

άεργου ισχύος, πολλαπλών βαθμίδων στους ζυγούς διανομής του Γ.Π.Δ., τροφοδοτούμενου

με ρεύμα μέσω μετασχηματιστή εντάσεως και με τάση από τις τρεις φάσεις (κεντρική

αντιστάθμιση), ο οποίος διατηρεί το συντελεστή ισχύος μέσα στα απαιτούμενα όρια. Ο

ρυθμιστής άεργης ισχύος έχει διακόπτη για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, ρύθμιση της

ευαισθησίας του και ένδειξη του συνημιτόνου.

Επιπλέον, το σύστημα περιλαμβάνει ένα συνημιτονόμετρο, κλάσεως 1,5 για τριφασικό ρεύμα

ομοιόμορφου φορτίου, περιοχής μετρήσεως 0 (επαγωγικό) – 1 – 0,85 (χωρητικό),

μετασχηματιστές εντάσεως και διακόπτη επιλογής τριών θέσεων (εκτός – χειροκίνητη –

αυτόματη).

3.11.3 Γενικός Πίνακας Διανομής χαμηλής τάσης

Στον ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης εγκαθίσταται ο γενικός πίνακας διανομής

(Γ.Π.Δ.) 400/230V, που συνδέεται με το δίκτυο διανομής. Αποτελείται από τυποποιημένα και

προκατασκευασμένα ερμάρια (πεδία) κατάλληλα για ελεύθερη έδραση. Συγκεκριμένα ο

Γ.Π.Δ. είναι στεγανός ΙΡ 54 κατά IEC 439.1, με ελάχιστη αντοχή σε βραχυκύκλωμα (short
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time withstand current) 6 kA / 1 sec. Ο πίνακας είναι μεταλλικός, από χαλυβοέλασμα πάχους

2 mm, βαμμένo με αντισκωρική βαφή και ηλεκτροστατική βαφή υψηλής ποιότητας,

αυτοστήρικτος με μεταλλικές θύρες (διαφανείς ή αδιαφανείς) και κλείστρα, κατάλληλος για

είσοδο και έξοδο των γραμμών τροφοδοσίας και κυκλωμάτων από το κάτω μέρος.

Περιλαμβάνει:

 μεταλλικά ερμάρια στα οποία η είσοδος των καλωδίων θα στεγανοποιείται με

κατάλληλους στυπιοθλίπτες,

 τυποποιημένες ράγες κατά DIN για τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού,

 μεταλλικά ικριώματα για τοποθέτηση εξοπλισμού εκτός ράγας,

 μεταλλικές θύρες, αδιαφανείς ή με παράθυρο από ακρυλικό υλικό που στεγανοποιείται

με ελαστικό παρέμβυσμα τύπου S,

 μεταλλικές μετώπες που προσαρμόζονται στο σώμα του πίνακα με δύο ή περισσότερες

επινικελωμένες βίδες, όπου θα τοποθετηθούν πινακίδες για την αναγραφή των

κυκλωμάτων. Η αφαίρεση κάθε μετώπης θα μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να

αφαιρεθεί η πόρτα του πίνακα.

Για την εσωτερική συνδεσμολογία θα τηρηθεί ένα καθορισμένο σύστημα και θα τηρηθούν οι

παρακάτω κατασκευαστικές αρχές:

 Τα υλικά κάθε εκκινητή θα είναι συγκεντρωμένα και διαχωρισμένα από τους

υπόλοιπους εκκινητές.

 Όλα τα σημεία προσαγωγής θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.

 Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (μπουτόν, διακόπτες, λυχνίες, κτλ) θα τοποθετούνται

συμμετρικά προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα επί της θύρας.

 Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές συμμετρικά

προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.

Η κύρια εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες μπάρες. Χρήση καλωδίων θα γίνει στο

τμήμα του πίνακα που προστατεύεται με μερικές ασφάλειες έως 35 Α. Τα καλώδια αυτά θα

είναι κατά DIN VDE 0298 και όχι μικρότερα των 10 mm2. Ο ζυγός ουδετέρου έχει πλήρη

διατομή. Μέσα στα πεδία και στο κάτω μέρος υπάρχει συνεχή σειρά κλεμμών τόσο για τις

φάσεις, όσο και για τον ουδέτερο και τη γείωση κάθε κυκλώματος, με κατάλληλη πινακίδα
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αναγραφής των κυκλωμάτων. Οι συνδέσεις των καλωδίων γίνονται με ακροδέκτες με οπή

(κως).

Η εσωτερική συρμάτωση του γίνεται με εύκαμπτους πολύκλωνους αγωγούς από χαλκό με

θερμοπλαστική μόνωση ανάλογης διατομής, που τοποθετούνται σε ειδικά πλαστικά κανάλια

καλωδίων. Όλες οι συνδέσεις γίνονται με συνεχή οδηγό χωρίς ενδιάμεσες συνδέσεις. Οι

συρματώσεις μεταξύ μπροστινής πόρτας και του πίνακα τοποθετούνται έτσι ώστε οι πόρτες

να μπορούν να ανοίγουν χωρίς να προκαλείται παραμόρφωση ή θραύση των αγωγών.

Ο εξοπλισμός έχει κατάλληλη διάταξη και είναι στερεωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε η

αφαίρεση και η αντικατάσταση να μην απαιτεί πρόσβαση σε άλλα πεδία ή την παρενόχληση

άλλου εξοπλισμού ή καλωδιώσεων. Η μπροστινή όψη του πίνακα φέρει ενδεικτικό διάγραμμα

με ιδιαίτερες σημάνσεις με γράμματα και αριθμούς του εξοπλισμού που περιλαμβάνει κάθε

πεδίο. Το πεδίο εισόδου από το δίκτυο περιλαμβάνει τα εξής όργανα:

 Αυτόματο τριπολικό διακόπτη ισχύος ονομαστικής εντάσεως 100 A με ενσωματωμένη

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, τρία ρυθμιζόμενα θερμικά πηνία υπερεντάσεως, ένα για

κάθε φάση, τρία ρυθμιζόμενα ηλεκτρομαγνητικά πηνία βραχυκυκλώσεως με

ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση, ικανότητας διακοπής 45 kA, πηνίο εργασίας,

θάλαμο σβέσεως τόξου, βοηθητικές επαφές για την σύνδεση ενδεικτικών λυχνίων,

στοιχεία ελλείψεως τάσεως, δυνατότητα και χειροκίνητου χειρισμού με τη βοήθεια

εξωτερικού μοχλού με σαφή οπτικό έλεγχο της θέσης του και δυνατότητα ασφαλίσεως

στη θέση «εκτός».

 Τρία αμπερόμετρα τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5 περιοχής ενδείξεως 0...150 A

για σύνδεση μέσω μετασχηματιστών εντάσεως λόγου μετασχηματισμού 5/150.

 Βολτόμετρο τύπου κινητού σιδήρου, κλάσεως 1,5 περιοχής ενδείξεως 0...500 V με

μεταγωγέα επτά θέσεων.

 Χειροκίνητο διακόπτη εργασίας.

Από τον πίνακα τροφοδοτούνται άμεσα οι κύριες καταναλώσεις της εγκατάστασης, ενώ οι

βοηθητικές καταναλώσεις (κυκλώματα φωτισμού, ρευματοδοτών, οργάνων μέτρησης,

αυτοματισμού κλπ) τροφοδοτούνται από επιμέρους διακόπτη ονομαστικής έντασης 32 A.

Κάθε αναχώρηση τροφοδοσίας έχει αυτόματο διακόπτη ισχύος ή ασφαλειοαποζεύκτη,

σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Ο χειρισμός τους θα μπορεί να γίνεται μόνο όταν ανοίξει η

θύρα του πεδίου. Κάθε αυτόματος διακόπτης φορτίου έχει βοηθητικό διακόπτη με επαφές για
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την ένδειξη της θέσης του. Ένας ηλεκτρονόμος (ρελέ) πτώσης της τάσης θα τοποθετηθεί σε

κάθε τμήμα των ζυγών. Οι μονοφασικές καταναλώσεις θα είναι έτσι κατανεμημένες, ώστε τα

φορτία του πίνακα σε κάθε φάση να είναι περίπου ίσα.

Η διανομή εντός του Γ.Π.Δ. γίνεται μέσω συστήματος τεσσάρων χάλκινων

επικασσιτερωμένων μπαρών διατομής 12 mm x 5 mm, επιτρεπόμενης έντασης 160 A. Οι

μπάρες είναι πλήρως καλυμμένες (θα αποφεύγεται έτσι οποιαδήποτε επαφή με αυτές) με

κατάλληλο κάλυμμα από PVC και βαμμένες στην ίδια απόχρωση με τα καλώδια για τη

διάκριση των φάσεων και του ουδέτερου. Οι βάσεις σύνδεσης μπαρών είναι ελεγμένες για

αντοχή σε βραχυκυκλώματα κατά DIN EN 60439-1. Το κάλυμμα διαθέτει συρόμενο

μηχανισμό με σαφή θέση ασφάλισης και καθιστά εφικτή την ένταξη στην κατηγορία

προστασίας ΙΡ2Χ.

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα διαταχθεί μπάρα χαλκού συνδεόμενη αγώγιμα με τη

σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στηρίξεώς της, η οποία θα γειωθεί επί του τριγώνου

γείωσης. Ο ζυγός γείωσης μετά την τοποθέτηση θα βαφεί κίτρινος. Οι καλωδιώσεις θα τηρούν

ίδιο χρωματισμό για κάθε φάση και θα τηρείται σταθερή διαδοχή των φάσεων. Ο πίνακας

περιλαμβάνει επίσης κλέμες για τις συνδέσεις καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού. Η είσοδος

των καλωδίων θα γίνεται από το κάτω μέρος του πίνακα.

Στον Γ.Π.Δ. υπάρχει ιδιαίτερο τμήμα για την τοποθέτηση του PLC με τροφοδοτικό 24 V DC,

ανεξάρτητο και αφαιρετό με κλέμες συνδέσεως προς τα λοιπά στοιχεία του πίνακα και τμήμα

για την εγκατάσταση των ενισχυτών/μεταδοτών των οργάνων μέτρησης των διεργασιών. Η

τροφοδοσία του συστήματος αυτοματισμού θα γίνει με ανεξάρτητη γραμμή του ηλεκτρικού

πίνακα. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί συστοιχία φωτοβολταϊκών ισχύος 500 Wp. Το

σύστημα θα περιλαμβάνει μετατροπέα DC/AC και συσσωρευτές ικανούς να παρέχουν

ενέργεια στον αυτοματισμό και στα όργανα μέτρησης επί πέντε (5) ημέρες χωρίς φόρτιση.

Εντός του ηλεκτρικού πίνακα εγκαθίσταται αυτόματος πυροσβεστήρας με κατασβεστικό μέσο

αερόλυμα, κατάλληλης δυναμικότητας, ενεργοποιούμενος από θερμοευαίσθητο καλώδιο. Η

απελευθέρωση στον χώρο γίνεται από ειδικές οπές με περιμετρική ή κατευθυνόμενη

εκτόνωση και η απελευθέρωση του αερολύματος διαρκεί λιγότερο από 10sec.

3.11.4 Υλικά ΓΠΔ

Στην πλάκα του εκκινητή ενσωματώνεται όλο το κύκλωμα αυτοματισμού και με τα βοηθητικά

ρελέ λειτουργίας διαθεσιμότητας, εντολής από PLC, κ.λπ. με τα κομβία χειρισμού του και τις

ενδεικτικές λυχνίες της κατάστασης του κινητήρα.
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Οι εκκινητές των κινητήρων αποτελούνται από το κύκλωμα ισχύος 400 V AC, το βοηθητικό

κύκλωμα 230 V AC και το κύκλωμα ελέγχου 24 V DC. Το βοηθητικό κύκλωμα υλοποιείται με

τάση 230 V, οπότε ο κινητήρας είναι πάντα δυνατό να τεθεί σε λειτουργία χειροκίνητα, ακόμα

και σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος 24 V του PLC ή στην απίθανη περίπτωση βλάβης

του PLC. Αναλυτικότερα:

Σε κάθε εκκινητή / παροχή κινητήρα προβλέπεται προστασία με αυτόματο διακόπτη ισχύος

με μαγνητικά και θερμικά στοιχεία κατάλληλης περιοχής ρύθμισης. Για την ζεύξη και

απόζευξη προβλέπονται ηλεκτρονόμοι / τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελέ), αριθμού και

έντασης ανάλογα με την λειτουργία του κινητήρα (απευθείας, αστέρας – τρίγωνο, αναστροφή

κτλ.). Η σύνδεση του κυκλώματος ισχύος με τον αντίστοιχο κινητήρα γίνεται με καλώδιο

ισχύος κατάλληλης διατομής, μέσω ακροδεκτών ισχύος στο κάτω μέρος του πίνακα και του

κυτίου σύνδεσης του κινητήρα. Το βοηθητικό κύκλωμα κάθε εκκινητή έχει σαν σκοπό την

ενεργοποίηση του ρελέ ισχύος, αφού συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό οι προστασίες και τα

όρια που μπορεί να έχει κάθε κινητήρας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση

σφάλματος όχι μόνο θα υπάρξει διακοπή από τα μέσα προστασίας που επενεργούν

απευθείας στο κύκλωμα ισχύος, αλλά και δεν θα μπορεί να υπάρξει σφαλματική

ενεργοποίηση του ρελέ ισχύος. Στο βοηθητικό κύκλωμα συμπεριλαμβάνονται (ανάλογα τον

κινητήρα) τα εξής:

 επαφή  αυτόματου διακόπτη

 επαφή θερμικού

 επαφή thermistor

Το κύκλωμα ελέγχου αποτελείται από σήματα που οδηγούνται από και προς τον

προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) του πίνακα διανομής, για κάθε εκκινητή. Το

κύκλωμα ελέγχου «ενημερώνει» το PLC για την κατάσταση κάθε εκκινητή και στη συνεχεία

με εντολή του PLC ενεργοποιεί ή όχι τον εκκινητή μέσω του βοηθητικού κυκλώματος.

Ο έλεγχος κάθε εκκινητή γίνεται από το αντίστοιχο χειριστήριο που είναι τοποθετημένο στην

πόρτα κάθε πεδίου ή στο τοπικό χειριστήριο (επιλογικός διακόπτης). Το χειριστήριο επιτρέπει

να τεθεί το φορτίο διαδοχικά σε θέση αυτόματο – εκτός – χειροκίνητο. Στη θέση χειροκίνητο

υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί το φορτίο εντός ή εκτός, μέσω των αντίστοιχων κομβίων.

Επίσης για κάθε φορτίο  υπάρχει η σήμανση μέσω λυχνιών τόσο για την θέση, όσο και την

κατάσταση λειτουργίας του κάθε φορτίου.

Οι ενδεικτικές λυχνίες και κομβία που χρησιμοποιούνται είναι:



Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οριστική μελέτη Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ_167FB94.docx Σελίδα -31-

 πράσινη λυχνία για την λειτουργία

 κόκκινη λυχνία για το σφάλμα

 πράσινο κομβίο για την εκκίνηση

 κόκκινο κομβίο για την στάση

Σε κινητήρες που βρίσκονται περισσότερα από 20 m μακρυά από τον πίνακα διανομής οι

επόμενοι διακόπτες δεν τοποθετούνται στην όψη του πίνακα, αλλά σε κατάλληλη θέση,

πλησίον του κινητήρα σε ειδικό στεγανό κιβώτιο χειρισμού – προστασίας IP 55:

 Διακόπτης ασφαλείας ο οποίος επιβάλλεται από τους κανονισμούς IEC 204, VDE 0113

(NOT-AUS schalter) για λόγους ασφαλείας σε περίπτωση συντήρησης, επιθεώρησης

ή επισκευής. Ο διακόπτης αποσυνδέει το κύκλωμα 230 V του αυτοματισμού.

 Διακόπτης MAN – Ο – AUTO (μέσω PLC) για τοπικές δοκιμές μαζί με μπουτόν START

– STOP για εκκίνηση και στάση σε περίπτωση χειροκίνητης λειτουργίας.

Με τα τοπικά χειριστήρια που εγκαθίστανται πλησίον κάθε καταναλωτή επιτυγχάνεται άμεσα

η απομόνωσή του σε έκτακτη απαίτηση ή περίπτωση συντήρησης. Τα τοπικά χειριστήρια

υπερισχύουν κάθε άλλης εντολής και μπορεί να γίνεται χειρισμός με μπουτόν ON – OFF με

ή χωρίς κλειδί.

Όλα τα υλικά που τοποθετούνται εντός του πίνακα είναι προστασίας ΙΡ 20. Δηλαδή υπάρχει

πλήρης προστασία έναντι επαφής με τα δάκτυλα για το προσωπικό και υψηλή ασφάλεια της

κατασκευής.

Οι διακόπτες φωτισμού – ρευματοδοτών είναι μικροαυτόματοι τύπου ράγας, καμπύλης «B»

ή «C» και ανάλογης εντάσεως. Οι διακόπτες κινήσεως θα είναι γενικά αυτόματοι διακόπτες

ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική προστασία ή μικροαυτόματοι τύπου ράγας, καμπύλης «D» ή

μαγνητικοί διακόπτες με χωριστή θερμική προστασία.

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος είναι εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V – 50 Ηz κατάλληλης

ονομαστικής έντασης. Όλοι οι ηλεκτρονόμοι είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες επαφές για

τη λειτουργία του αυτοματισμού. Οι ηλεκτρονόμοι είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DIN

46199, VDE 0660 και IEC 158 κατηγορίας χρήσης AC-3.

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα συνδέονται με παρεμβολή ασφαλειών (τύπου ταμπακιέρας) με τις

φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα είναι κόκκινο ή πράσινο και θα φέρει

επινικελωμένο πλαίσιο στήριξης (ροζέτα).
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3.11.5 Καλώδια ισχύος και ασθενών ρευμάτων

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων:

 VDE 0273 Καλώδια χαμηλής τάσεως, αθωράκιστα, με χάλκινους αγωγούς και μόνωση

από PVC.

 IEC 502 Καλώδια ισχύος με μόνωση από PVC ή XLPE

 VDE 0271 Καλώδια ελέγχου με μόνωση από PVC

 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και

εκρηκτικό περιβάλλον.

Όλοι οι αγωγοί είναι χάλκινοι, μονόκλωνοι για διατομές ως 6 mm2 και πολύκλωνοι για

διατομές 10 mm2 και μεγαλύτερες, καταλλήλου τάσεως λειτουργίας, εκλεγμένα ώστε να είναι

κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου του έργου και η ικανότητα φορτίσεως

τους απομειώνεται βάσει εγκεκριμένων συντελεστών. Κάθε καλώδιο επιλέγεται ώστε να

καλύπτει με επάρκεια τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας και βραχυκυκλώματος καθώς και

τις κλιματικές και λοιπές συνθήκες του τόπου του έργου. Η διατομή του ουδετέρου,

προκειμένου για διατομές μέχρι 16 mm2, είναι ίση με αυτή των φάσεων, ενώ για διατομές

μεγαλύτερες είναι τουλάχιστον ίση με το ήμισυ της διατομής των αγωγών φάσεων.

Τα καλώδια μεταφοράς ισχύος (χαμηλής τάσης) μέχρι 1000 V είναι τύπου J1VV-U ή J1VV-R

κατά IEC 502 και ΕΛΟΤ 843 (παλαιού τύπου ΝΥΥ κατά VDE 0271), μονόκλωνα ή

πολύκλωνα, από συρματίδια ανωπτημένου χαλκού με θερμοπλαστική μόνωση

περιεχόμενους μέσα σε περίβλημα θερμοπλαστικής ύλης.

Τα καλώδια τροφοδοσίας υποβρυχίων αντλιών, αναδευτήρων ή άλλων βυθιζόμενων

κινητήρων είναι ειδικά εύκαμπτα υποβρύχια τύπου Η07RN-F 450/750 V, πολύκλωνα

επιψευδαργυρωμένα με μόνωση από νεοπρένιο, με μήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από

το κουτί συνδέσεως του κινητήρα μέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο

επισκέψεως της δεξαμενής.

Καλώδια μικρής διατομής, χαμηλής τάσεως, που χρησιμοποιούνται σε ρευματοδότηση,

φωτισμό, εξαερισμό και συσκευές κλιματισμού θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το

εφαρμοζόμενο πρότυπο για κλάση 600/1000V. Θα εφαρμοστούν οι κατάλληλες διατομές,

που σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερες από 1,5 mm2. Ολοι οι αγωγοί θα είναι

πολύκλωνοι. Τα καλώδια οδικού φωτισμού θα καταλήγουν στα ακροκιβώτια των ιστών και
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θα συνδέονται προς μονοπολικό ασφαλειοδιακόπτη. Διακλαδώσεις μέσα στον ιστό δεν θα

γίνονται.

Τα καλώδια τηλεχειρισμού και σηματοδότησης θα είναι πολύκλωνα, σύμφωνα με τις

προδιαγραφές κατά VDE 0816 με αριθμημένους κλώνους και ονομαστικής διατομής 1,5 mm2.

Στα ασθενή ρεύματα τηρούνται οι παρακάτω κανόνες:

 Όλα τα καλώδια που μεταβιβάζουν αναλογικά σήματα είναι θωρακισμένα και

συνεστραμμένα ανά ζεύγος.

 Έχουν χαμηλή χωρητικότητα (μικρότερη των 120 nF/km).

 Τα καλώδια μετρήσεων και ελέγχου που μεταβιβάζουν ψηφιακά ή αναλογικά σήματα

και τοποθετούνται υπόγεια έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και επιπλέον είναι

ενισχυμένου τύπου κατά BS 5308 Part 1 Type 1, κατάλληλα για τοποθέτηση στο

έδαφος.

3.11.6 Φωτισμός

Στον χώρο των φυσητήρων και στον ημιυπαίθριο χώρο θα τοποθετηθούν από ένα φωτιστικό

σώμα φθορισμού, έκαστο με ένα λαμπτήρα ισχύος 58 W. Στην αίθουσα του ηλεκτρικού

πίνακα θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά τύπου φθορισμού με ένα λαμπτήρα ισχύος 36 W.

Στις θύρες εξόδου και σε κατάλληλα σημεία της εγκατάστασης θα τοποθετηθούν φωτιστικά

ασφαλείας με μία λυχνία φθορισμού ισχύος 11 W ή  εναλλακτικά με συστοιχία λυχνιών LED

αντίστοιχης ισοδύναμης ισχύος, επάρκειας 1,5 ωρών λειτουργίας. Τα φωτιστικά θα είναι

προστασίας IP 65 και θα παρέχουν φωτεινή ροή 200 lm σε απόσταση 1 m.

Ο εξωτερικός / οδικός φωτισμός καλύπτει τις ανάγκες για φωτισμό της εγκατάστασης και

γίνεται με φωτιστικά σώματα λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 150 W,

τοποθετημένα σε μεταλλικούς ιστούς ύψους 9 m. Οι ιστοί φέρουν μονό ή διπλό βραχίονα

πάνω στον οποίο τοποθετείται το φωτιστικό σώμα. Ο βραχίονας κατασκευάζεται από

γαλβανισμένο σωλήνα κατά DIN 2440 Ø2 in και πάχους 3,65 mm και στερεώνεται στην

κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο με μπουλόνια. Ο βραχίονας είναι

ευθυγράμμου σχήματος οριζόντιας προβολής 1,0 m και κλίσεως 15. Από το ακροκιβώτιο

κάθε ιστού ξεκινά καλώδιο διατομής 3x2,5mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού

σώματος του στύλου. Σε κάθε ακροκιβώτιο υπάρχουν οι ασφάλειες προστασίας των

καλωδίων προς το φωτιστικό σώμα.
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Η τροφοδοσία του κυκλώματος εξωτερικού φωτισμού γίνεται από τον πίνακα διανομής με τη

βοήθεια ηλεκτρονόμου (ρελέ) και η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα γίνεται με

φωτοκύτταρο και/ή με διακόπτη από τον πίνακα.

3.11.7 Τηλεφωνικό δίκτυο

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και συνδεδεμένο με το δίκτυο του

Ο.Τ.Ε., με μία (1) εξωτερική γραμμή που θα φθάνει στην αίθουσα του πίνακα διανομής. Όλες

οι τηλεφωνικές γραμμές θα τοποθετηθούν από ξεχωριστούς αγωγούς τοποθέτησης

καλωδίων και μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. Η τηλεφωνική συσκευή θα είναι τύπου

ψηφιακής επιλογής.

Η εσωτερική τηλεφωνική εγκατάσταση θα εκτελεστεί με καλώδια J-Y(St)Y, διατομής

2 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0815. Στον εξωτερικό χώρο θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου

Α-2ΥF(L)2Y, διατομής 4 x 2 x 0,6 mm2 κατά VDE 0816 με γέμιση από πετρελαϊκή μάζα, τα

οποία είναι κατάλληλα για απευθείας ταφή στο έδαφος ή μέσα σε σωλήνα.

3.11.8 Αντικεραυνική προστασία

Προβλέπεται διάταξη προστασίας από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις στο κτίριο της

εγκατάστασης. Το σύστημα θα είναι τύπου κλωβού Faraday. Γενικά η εγκατάσταση θα

εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Γερμανικών Κανονισμών «AUSSCHUSS FÜR

BLITZABLEITERBAU».

Το σύστημα συλλογής κεραυνών θα αποτελείται κύρια από μία ακίδα τύπου Franklin και από

χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο αγωγό συλλογής, διαμέτρου 8 mm (διατομής

50 mm2), ο οποίος θα τοποθετηθεί κατά μήκος των πλευρών της οροφής του κτιρίου. Ο

αγωγός θα στερεώνεται με μεταλλικά στηρίγματα από γαλβανισμένο σίδηρο, τοποθετημένα

σε απόσταση ενός μέτρου το ένα από το άλλο.

Ο αγωγός καθόδου θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα διαμέτρου 10 mm. Θα συνδέεται

αγώγιμα με το σύστημα συλλογής και με το σύστημα γείωσης και θα στερεώνεται με ειδικά

μεταλλικά στηρίγματα στον οπλισμό του οπλισμένου σκυροδέματος. Θα φέρει λυόμενο

σύνδεσμο για τον έλεγχο της γείωσης.

Η περιμετρική / θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί με χαλύβδινη θερμά

επιψευδαργυρωμένη ταινία (με πάχος επικάλυψης 300 gr/m2) διατομής 30 mm x 3,5 mm, η

οποία θα τοποθετηθεί κατά την κατασκευή των θεμελίων. Η ταινία θα είναι κατάλληλη για

περιμετρική/θεμελιακή γείωση, κατά DIN 48801. Για τις συνδέσεις των τμημάτων της ταινίας
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θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι σφιγκτήρες βαρέως τύπου, κατά DIN 48845, ενώ για τις

συνδέσεις των αγωγών με την ταινία θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες κατά DIN 48845. Η

ταινία θα στερεωθεί με ειδικά στηρίγματα, που εξασφαλίζουν την κατακόρυφη τοποθέτησή

της, κατά DIN 48833. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί ταινία χαλκού με αντίστοιχα

εξαρτήματα γεφύρωσης των μεταλλικών επιφανειών.

Για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων προβλέπονται στην είσοδο των καλωδίων

από τη ΔΕΗ κατάλληλα αντικεραυνικά γραμμής, για κάθε φάση και για τον ουδέτερο, τα οποία

θα συνδεθούν με αγωγούς στη μπάρα γείωσης του πίνακα, με παρεμβολή μίας ασφάλειας

63 A.

3.11.9 Γειώσεις

Προβλέπεται η κατασκευή ανεξάρτητων συστημάτων γείωσης της ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης: α) ένα σύστημα γείωσης του ουδετέρου στο μετρητή της ΔΕΗ, αποτελούμενο

από τρίγωνο γείωσης και β) θεμελιακή γείωση στην οποία θα συνδεθούν οι γειώσεις των

μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων εντός του κτιρίου μέσω συστήματος ισοδυναμικής

προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η γείωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΗ.

Όλες οι γειώσεις των συσκευών και μηχανημάτων θα γίνουν με ιδιαίτερους αγωγούς που θα

συγκεντρώνονται στη μπάρα γείωσης του Γ.Π.Δ. Συγκεκριμένα, στον Γ.Π.Δ. θα υπάρχει

ξεχωριστή μπάρα από τη οποία θα αρχίζει το δίκτυο γειώσεων των μεταλλικών μερών της

ηλεκτρικής εγκατάστασης, δηλ. με την μπάρα αυτή θα συνδέεται ο αγωγός γείωσης κάθε

καλωδίου τροφοδότησης που θα αναχωρεί από τον πίνακα. Στη συνέχεια μέσω των πιο

πάνω αγωγών θα γειώνονται οι διάφορες συσκευές της εγκατάστασης.

Για τα τρίγωνα γείωσης θα χρησιμοποιηθούν τρία ηλεκτρόδια γειώσεως κατά DIN 488525,

κατασκευασμένα από χάλυβα με ειδική επίστρωση χαλκού (St/Cu). Το κάθε ηλεκτρόδιο έχει

μήκος 1,5 m και διάμετρο 25 mm2. Τα ηλεκτρόδια είναι εμπηγμένα στο έδαφος και

διατεταγμένα σε τρόπο που αποτελούν κορυφές ισόπλευρου τριγώνου. Συνδέονται μεταξύ

τους με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό Cu 50 mm2, σε βάθος 0,6m. Το άνω μέρος του

ηλεκτροδίου που βρίσκεται σε βάθος 50 cm από το έδαφος βρίσκεται σε επισκέψιμο φρεάτιο

κάτοψης 30 cm x 30 cm με σιδηρό κάλυμμα.

Σε περίπτωση μεγάλης ειδικής αντίστασης του εδάφους, θα χρησιμοποιηθεί βελτιωτικό υλικό

σε υγρή μορφή. Στην περίπτωση αυτή οι οπές των ράβδων θα διανοιχθούν με διάμετρο

τουλάχιστον 50mm (κατά προτίμηση 100mm) και θα πληρωθούν με το παραπάνω υλικό. Η

γείωση θα πληροί τις εξής δύο απαιτήσεις:



Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οριστική μελέτη Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ_167FB94.docx Σελίδα -36-

 Μικρή αντίσταση διάβασης, ίση ή μικρότερη από 2Ω.

 Καλές και αντιδιαβρωτικά προστατευμένες ενώσεις, ώστε η τιμή της αντίστασης να μην

μεταβάλλεται με τις καιρικές συνθήκες.

Οι αντιστάσεις γείωσης για κάθε σύστημα θα είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς

Κανονισμούς και τις οδηγίες της Δ.Ε.Η.

Θα γίνουν οι δοκιμές στάθμης μονώσεως και στάθμης γειώσεως που προβλέπονται από το

πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 πριν τη θέση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία και μετά την

αποπεράτωση του έργου θα υποβληθούν πιστοποιητικά για τη Δ.Ε.Η., πιστοποιητικά

δοκιμών των συσκευών στο εργοστάσιο και πρωτόκολλα δοκιμών που θα προσκομισθούν

για υπογραφή από την Υπηρεσία μετά τις δοκιμές λειτουργίας του συνόλου των Η/Μ

εγκαταστάσεων.

3.12 Σύστημα αυτοματισμού

3.12.1 Γενικά

Ο τοπικός προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) που εγκαθίσταται είναι modular και

αποτελείται από διάφορες κάρτες (modules) που αντικαθίστανται εύκολα και γρήγορα αν

έχουν πρόβλημα ή έχουν καταστραφεί. Στο πεδίο αυτοματισμού του Γ.Π.Δ. θα εγκατασταθεί

το σύστημα αυτοματισμού αποτελούμενο από:

 Τροφοδοτικό

 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)

 Επεξεργαστή επικοινωνιών Profibus

 Κάρτες ψηφιακών εισόδων

 Κάρτες ψηφιακών εξόδων

 Κάρτες αναλογικών εισόδων

 Κάρτες αναλογικών εξόδων

 Το πλαίσιο τοποθέτησης του παραπάνω εξοπλισμού

Η εγκατάσταση  αυτοματισμού περιλαμβάνει:

 το δίκτυο μεταφοράς δεδομένων
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 τον κεντρικό σταθμό εποπτικού ελέγχου, παρακολούθησης και λειτουργίας του

συστήματος

 το σύστημα τηλεμετάδοσης σημάτων συναγερμού με SMS

Η διασύνδεση θα γίνει με δίκτυο Profibus, το καθιερωμένο δίκτυο βιομηχανικού αυτοματισμού

με ευρεία εφαρμογή σε έργα επεξεργασίας λυμάτων.

Το πλήθος των καρτών αυτοματισμού που εκτιμάται ότι απαιτούνται και εκείνων που θα

εγκατασταθούν παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.
DI Κάρτες DO Κάρτες AI Κάρτες AO Κάρτες Racks

Απαιτούμενα 110 45 6 2
Εγκατεστημένα 128 2x64 64 2x32 8 1x8 4 1x4 2

3.12.2 Αρχές σχεδιασμού

Το σύστημα μετρήσεων και αυτοματισμού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

 Να παρέχει στον χειριστή της μονάδος επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση της

μονάδος.

 Να  επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδος υπό κανονικές συνθήκες.

 Να επιτρέπει στον χειριστή να παρέμβει στη λειτουργία της μονάδας αν αυτός κρίνει

απαραίτητο.

 Να επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδος από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του

κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν κρίνεται απαραίτητο.

Το σύστημα εποπτικού ελέγχου έχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

 Συλλογή πληροφοριών από τον τοπικό σταθμό ελέγχου.

 Επεξεργασία των πληροφοριών για την κατάλληλη εποπτική παρουσίαση στον

χειριστή και για την εξαγωγή εντολών προς τον τοπικό σταθμό ελέγχου σύμφωνα με

την αρχή λειτουργίας.

 Μεταβίβαση των εντολών του χειριστή προς τον τοπικό σταθμό ελέγχου.

 Παραγωγή ημερήσιων, εβδομαδιαίων, ετήσιων αναφορών σχετικά με διάφορα στοιχεία

της παραγωγής (κατανάλωση υλικών, παραγόμενες ποσότητες, τρέχουσα κατάσταση

γραμμής, βλάβες).

 Παραγωγή στατιστικών στοιχείων λειτουργίας και απόδοσης.
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Οι αναφορές μπορεί να παράγονται αυτόματα σε προγραμματισμένα τακτά χρονικά

διαστήματα ή κατόπιν εντολής χειριστή με δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που αυτές θα

περιλαμβάνουν:

 Προειδοποίηση χειριστή (alarms): Πληροφορία που σχετίζεται με σήματα

προειδοποίησης ή συναγερμού προς τον χειριστή φαίνονται πάντα σε κάποια

συγκεκριμένη περιοχή της οθόνης και καταγράφονται σε εκτυπωτή. Επιπλέον

συντηρείται μια λίστα με τα τελευταία σήματα προειδοποίησης ή συναγερμού (ο

αριθμός των μηνυμάτων που θα εμφανίζονται είναι προγραμματιζόμενος), με

δυνατότητα ταξινόμησής τους ανάλογα με την χρονολογική σειρά εμφάνισης, το είδος,

την κατάσταση (ενεργό ή όχι) κλπ. Όλα δε τα παραπάνω σήματα αποθηκεύονται σε

κάποιο αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία.

 Γραφικά: Η παρουσίαση της κατάστασης του σταθμού έλεγχου γίνεται σε μία ή

περισσότερες γραφικές σχηματικές απεικονίσεις όπου σημειώνονται τα διάφορα

μεγέθη.

 Χρονικές διακυμάνσεις: Οι μετρήσεις διαφόρων μεγεθών παρουσιάζονται σε συνεχείς

χρονικές γραμμές ημερήσιας, εβδομαδιαίας, μηνιαίας και ετήσιας βάσης.

 Εκτυπώσεις: Το σύστημα έχει την δυνατότητα εκτύπωσης σε εκτυπωτή κάθε στοιχείου

που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγής.

Η επικοινωνία του συστήματος αυτοματισμού επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση

radiomodem κατάλληλου για χρήση σε ραδιοδίκτυα (GSM) και ειδικά σχεδιασµένο για την

ασύρµατη μετάδοση δεδοµένων σε βιοµηχανικές εφαρµογές με εξειδικευµένες λειτουργίες,

όπως η ενεργοποίηση αποστολής μηνύματος SMS. Θα διαθέτει την κατάλληλη εμβέλεια και

θα έχει τη δυνατότητα μετάδοσης σε GSM900/1800 (triband). Το radiomodem διαθέτει

πομποδέκτη χαμηλής ισχύος, ταχύτητας μετάδοσης 9.600 bps, παντεκατευθυντική κεραία

απολαβής 10 dB max και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο GSM modem.

3.12.3 Αρχές λειτουργίας

Το κέντρο ελέγχου (ΚΕΛ) που θα εγκατασταθεί υλοποιεί την επικοινωνία χειριστή-μηχανής.

Ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει με το πληκτρολόγιο την εποπτική εικόνα της επιμέρους

εγκατάστασης που επιθυμεί και στην συνέχεια εάν το κρίνει απαραίτητο να προβεί σε

τηλεχειρισμό αυτής. Η παρέμβαση του χειριστή στην εξέλιξη της διαδικασίας ή σε ορισμένες

παραμέτρους των αλγορίθμων ελέγχου γίνεται με τη χρήση ιεραρχικά δομημένων πινάκων
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επιλογής (menu driven). Το σύστημα ασφαλείας του συστήματος επιτρέπει την πρόσβαση

του χρήστη μετά την πληκτρολόγηση κωδικού (password). Τα πάσης φύσεως σφάλματα

καταγράφονται σε εκτυπωτή και ανάλογα με την επιθυμία του χειριστή, μεταδίδονται για

ενημέρωση με SMS.

Η τοπική μονάδα προβλέπεται να εγκατασταθεί στο πεδίο αυτοματισμών του Γ.Π.Δ. Στο

πλαίσιο του κατανεμημένου ελέγχου και με την καθοδήγηση του ΚΕΛ θα επιτηρεί τις

επιμέρους εγκαταστάσεις, εκτελώντας κυκλικά τους αλγορίθμους ελέγχου, οι οποίοι

ρυθμίζουν αυτόματα την εξέλιξη της διαδικασίας ανάλογα με τα σήματα εισόδου των οργάνων

μέτρησης και των ψηφιακών αισθητήρων. Η αρχιτεκτονική του συστήματος ελέγχου και τα

τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού καθιστούν εύκολη την

επεκτασιμότητα.

Με ανεξάρτητα, τοπικά PLC είναι εφοδιασμένα το συγκρότημα προεπεξεργασίας και η

μονάδα επεξεργασίας MBR, τα οποία αναλαμβάνουν και ελέγχουν την αυτόματη λειτουργία

του αντίστοιχου εξοπλισμού. Τα τοπικά PLC επικοινωνούν με το PLC του Γ.Π.Δ.

ενημερώνοντας για την κατάσταση λειτουργίας ή διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας εντολή

εκκίνησης ή στάσης και μεταδίδοντας σήματα σφάλματος.

Το PLC της μονάδας αναλαμβάνει να επεξεργασθεί όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται

στον πίνακα (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων κλπ) και με το τοπικό

πρόγραμμα αποφασίζει για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των μηχανημάτων. Το

PLC επικοινωνεί με τον κεντρικό σταθμό μέσω του δικτύου για να ενημερώσει για την

κατάσταση των μηχανημάτων που ελέγχει (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κλπ) καθώς και

για τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης. Δέχεται δε εντολές από τα προγράμματα του

κεντρικού σταθμού ή από τον χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις

παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, επιθυμητές τιμές κλπ).

Η ανωτέρω δομή της εγκατάστασης την κάνει εξαιρετικά ευέλικτη, δεδομένου ότι οι

επεμβάσεις στα επιμέρους  υπο-προγράμματα γίνεται στο τοπικό πρόγραμμα του PLC και

ιδιαίτερα αξιόπιστη διότι σε περίπτωση απενεργοποίησης για μικρό χρονικό διάστημα του

κεντρικού σταθμού το τοπικό πρόγραμμα διαχειρίζεται την διαδικασία με τις υπάρχουσες

παραμέτρους. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή απενεργοποίησης του κεντρικού σταθμού

για μεγάλο χρονικό διάστημα το PLC συνεχίζουν να ελέγχουν την διαδικασία μεταπίπτοντας

σε κατάσταση τοπική (local) όπου οι παράμετροι λαμβάνουν κάποιες προκαθορισμένες

(default) τιμές.



Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οριστική μελέτη Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ_167FB94.docx Σελίδα -40-

3.12.3.1 Διαχείριση κινητήριων μηχανισμών

Η γενική λογική διαχείρισης του κάθε κινητήρα ή μηχανισμού ξεχωριστά είναι η ακόλουθη:

 Εάν ο αυτόματος διακόπτης προστασίας του κινητήρα είναι εκτός λειτουργίας ή έχει

ενεργοποιηθεί το θερμίστορ ή υπάρχει ένδειξη νερού στο ελαιοδοχείο ο κινητήρας

χαρακτηρίζεται «βλάβη».

 Εάν ο διακόπτης ασφαλείας ή ο επιλογικός διακόπτης χειρισμού MAN – 0 – AUTO είναι

σε θέση 0 (μηδέν) ο κινητήρας χαρακτηρίζεται «μη διαθέσιμος».

 Εάν ο επιλογικός διακόπτης χειρισμού είναι στο «MAN» τότε ο κινητήρας

χαρακτηρίζεται «χειροκίνητος».

 Εάν ο επιλογικός διακόπτης χειρισμού είναι στο «AUTO» και ο κινητήρας δεν είναι σε

«βλάβη»,  τότε ο κινητήρας χαρακτηρίζεται «διαθέσιμος».

Η κατάσταση του κινητήρα μεταφέρεται πάντα στο κέντρο ελέγχου όπου δημιουργεί στιγμιαίο

συναγερμό (alarm) εάν πρόκειται για μεταβολή από μία κατάσταση στην άλλη (για απλή

ενημέρωση του χειριστή) ή μόνιμο συναγερμό (alarm) εάν πρόκειται για «βλάβη».

Εφόσον ο κινητήρας είναι «διαθέσιμος», τότε αναλαμβάνει τη διαχείρισή του το PLC

σύμφωνα με το τοπικό πρόγραμμα ή ο χειριστής του κέντρου ελέγχου εφόσον αυτό είναι

επιτρεπτό από το πρόγραμμα λειτουργίας. Το Κ.Ε. ενημερώνεται πάντα για την κατάσταση

του κινητήρα (λειτουργία ή στάση).

Η ιεραρχία της διαχείρισης του κινητήρα είναι η ακόλουθη:

 Διακόπτης ασφαλείας

 Επιλογικός διακόπτης χειρισμού MAN – 0 – AUTO

 Σύστημα αυτοματισμού

Υπάρχει πλήρης ηλεκτρική (hardware) και λογισμική (software) μανδάλωση, με αποτέλεσμα

την πλήρη ασφάλεια προσωπικού και εγκατάστασης.

Ο σχεδιασμός είναι τύπου «ασφάλεια σε περίπτωση βλάβης» (fail-safe) δηλαδή οποιοδήποτε

καλωδιακό σφάλμα μεταφέρει τον κινητήριο μηχανισμό στην αμέσως ανώτερη κατάσταση

λειτουργίας. Παραδείγματος χάρη με βλάβη στο κύκλωμα του επιλογικού διακόπτη ο

κινητήρας μεταπίπτει στην κατάσταση «μη διαθέσιμος».
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3.12.3.2 Διαχείριση σφαλμάτων-συναγερμών

Όλες οι βλάβες με την δημιουργία τους αποθηκεύονται στο PLC και μετά την επαναφορά του

αισθητηρίου που δημιούργησε την βλάβη ο κινητήρας για να επανέλθει από την κατάσταση

«βλάβη» σε κατάσταση «διαθέσιμος», πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθεί τοπικός

διακόπτης επαναφοράς στον αντίστοιχο πίνακα διανομής.  Αυτό γίνεται για να είναι

απαραίτητη η επί τόπου επιθεώρηση της βλάβης από το προσωπικό.

Όλα τα σφάλματα ενεργοποιούν οπτικό σήμα στον πίνακα. Συγκεκριμένα με την εμφάνιση

κάποιου σφάλματος η λυχνία σφάλματος ανάβει. Η αποδοχή του συναγερμού με τον τοπικό

διακόπτη επαναφοράς αφήνει τη λυχνία να συνεχίζει να ανάβει. Η επαναφορά από σφάλμα

αναιρεί την κατάσταση συναγερμού μόνο όταν η γενεσιουργός αιτία δεν υφίσταται πλέον.

3.12.3.3 Αυτόματη κυκλική εναλλαγή μονάδων

Στα συγκροτήματα του εξοπλισμού όπου υπάρχουν n ιεραρχημένες μονάδες και εφεδρική

(π.χ. αντλίες, φυσητήρες) η ιεραρχία εκκίνησης συμπεριλαμβανομένης της εφεδρικής θα

εναλλάσσεται κυκλικά ώστε ο χρόνος λειτουργίας όλων να ευρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Από

την αρχή της εναλλασσόμενης ιεραρχίας εξαιρούνται οι μονάδες που δεν είναι σε κατάσταση

«διαθεσιμότητα» και οι μονάδες που εξαιρούνται εκ σχεδιασμού. Στην περίπτωση αυτή η

ιεραρχία ορίζεται από τον σχεδιαστή στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.

Η αυτόματη κυκλική εναλλαγή λαμβάνει υπ' όψιν της τον αριθμό των απαιτούμενων σε

λειτουργία μονάδων και στη συνέχεια με βάση:

 το πλήθος και ταυτότητα των μονάδων σε λειτουργία και κάτω από αυτόματο,

χειροκίνητο ή τοπικό έλεγχο.

 τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων (κάτω από αυτόματο έλεγχο),

αποφασίζει την εκκίνηση ή παύση των μονάδων που βρίσκονται κάτω από αυτόματο έλεγχο.

Η αυτόματη κυκλική εναλλαγή φροντίζει έτσι ώστε ο αριθμός των εκκινήσεων – παύσεων

καθώς και ο χρόνος λειτουργίας να είναι ο ίδιος (κατά το δυνατόν) για όλους τους φυσητήρες

ή για όλες τις όμοιες αντλίες.

Όπου μετράται η στάθμη, η μετρούμενη τιμή φιλτράρεται κατάλληλα προς αποφυγή τυχόν

κυματισμών. Συγκεκριμένα η υπέρβαση προς τα άνω μιας στάθμης θεωρείται ότι

επιτυγχάνεται όταν το επίπεδο στάθμης παραμένει για κάποιο χρόνο, Tα, μεγαλύτερο της

θεωρούμενης στάθμης (π.χ. εκκίνησης αντλίας), ενώ η υποβάθμιση μιας στάθμης θεωρείται

ότι επιτυγχάνεται όταν το επίπεδο στάθμης παραμείνει για κάποιο χρόνο, Τβ, μικρότερο της
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αντίστοιχης στάθμης (π.χ. παύσης λειτουργίας αντλίας ή σήμανσης συναγερμού). Οι χρόνοι

Tα και Τβ εισάγονται σαν παράμετροι.

Δεδομένα όρια της στάθμης ενεργοποιούν τον συναγερμό (π.χ. υπερχείλιση ή λειτουργία εν

ξηρώ) και επιπλέον το χαμηλότερο από τα κάτω όρια αποκλείει την λειτουργία των αντλιών

είτε κάτω από αυτόματο έλεγχο είτε κάτω από χειροκίνητο έλεγχο.

3.12.4 Χαρακτηριστικά του προγράμματος SCADA

Το πρόγραμμα απεικόνισης και ελέγχου χρησιμοποιεί γραφικά υψηλής ανάλυσης και

προσφέρει:

 Γραφική απεικόνιση της εγκατάστασης

 Εύκολο χειρισμό με χρήση «ιπτάμενων μπουτονιέρων»

 Χρήση πολυμέσων

 Συνδέσεις με προγράμματα γραφείου (π.χ. Excel…)

 Επεξεργασία δεδομένων, αρχειοθέτηση και ανάλυση

 Πρόσβαση στα δεδομένα π.χ. για γραφική παράσταση της διαδικασίας

 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης σφαλμάτων

 Τυπικές καταστάσεις αναφοράς (report) ημερήσια – μηνιαία – ετήσια

3.12.5 Επικοινωνία χρήστη – μηχανής

Η δομή των εικόνων που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης του συστήματος γίνεται εύκολα

κατανοητή, προσδίδοντας έτσι φιλικό χαρακτήρα στην πρώτη επαφή του χρήστη με το

σύστημα. Επιπλέον όλες σχεδόν οι ενέργειες εκτελούνται με την πίεση ενός ή περισσοτέρων

ειδικών πλήκτρων (function keys) του πληκτρολογίου, ελαχιστοποιώντας κατ' αυτό τον τρόπο

τον χρόνο εξοικείωσης του χρήστη με το σύστημα. Τέλος υπάρχει ειδικό αρχείο οδηγιών

χρήσης του συστήματος το οποίο βρίσκεται στην διάθεση του χειριστή του κέντρου ελέγχου.

Η θέση σε λειτουργία του Η/Υ του κέντρου ελέγχου έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση στην

οθόνη του Η/Υ ενός καταλόγου εποπτικών εικόνων και ενεργειών που αντιστοιχούν σε

συγκεκριμένα ειδικά πλήκτρα και βρίσκονται στη διάθεση του χρήστη. O χρήστης δεν έχει

παρά να εκδηλώσει την προτίμησή του με την απλή πίεση ενός ειδικού πλήκτρου (F1 – F12).

Στη συνέχεια μπορεί να προβεί σε ενέργειες που έχουν άμεση σχέση με την επιμέρους

εγκατάσταση την εποπτική εικόνα της οποίας παρακολουθεί, ενέργειες τις οποίες
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μεθοδεύουν τα ίδια τα ειδικά πλήκτρα η λειτουργικότητα των οποίων αλλάζει με κάθε χρήση

τους και υπαγορεύεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Όσον αφορά τις εικόνες ισχύουν γενικά τα εξής: Σε ένα μέρος της οθόνης εμφανίζεται πάντα

το όνομα της συγκεκριμένης επιμέρους εγκατάστασης μαζί με την ημερομηνία και ώρα. Σε

άλλο μέρος εμφανίζονται τα συνολικά σφάλματα των επιμέρους εγκαταστάσεων καθώς και

τα σφάλματα επικοινωνίας προς αυτές. Τέλος στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται το μιμικό

διάγραμμα της εγκατάστασης καθώς και οι διάφορες λειτουργικές παράμετροι.

Η κατάσταση ελέγχου και η λειτουργική κατάσταση κάθε κινητήρα θα είναι συναρτήσεις των

χρωμάτων του συμβόλου του. Για παράδειγμα στο σύμβολο της αντλίας του επόμενου

σχήματος θα μεταβάλλονται ανάλογα τα χρώματα του δακτυλίου και του τριγώνου του

συγκεκριμένου συμβόλου.

Αναλυτικότερα θα υπάρχει αντιστοιχία για τις εξής καταστάσεις ελέγχου: τοπικό έλεγχο, εκτός

λειτουργίας, χειροκίνητη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία και για τιςε εξής λειτουργικές

καταστάσεις: διαθεσιμότητα, λειτουργία, σφάλμα. Επιπλέον, διαφορετικό χρώμα θα δηλώνει

την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού και της τοπικής

μονάδος που ελέγχει τον συγκεκριμένο κινητήρα και άλλος συνδυασμός χρωμάτων θα

σημαίνει ότι παρά την εμφάνιση σφάλματος κατά την περίοδο τηλεχειρισμού του κινητήρα,

αυτός στη συνέχεια τέθηκε σε λειτουργία από τον τοπικό πίνακα και μάλιστα πριν ο χειριστής

του κέντρου ελέγχου κάνει χρήση του πλήκτρου επαναφορά από σφάλμα.

Οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο χρήστης του συστήματος αυτοματισμού

μεθοδεύονται από τα ίδια τα ειδικά πλήκτρα (F1 ... F12), η λειτουργικότητα των οποίων

αλλάζει με κάθε χρήση τους και υπαγορεύεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης. Οι

κυριότερες κατηγορίες ενεργειών τηλέλεγχου-τηλεχειρισμού  είναι οι εξής:

 Επιλογή πρώτης ενέργειας

 Τηλέλεγχος – τηλεχειρισμός επιμέρους εγκαταστάσεων

 Αποκατάσταση επικοινωνίας με τις τοπικές μονάδες ελέγχου

 Τηλεχειρισμός κινητήρα

 Εκκίνηση – παρούσα κατάσταση: χειροκίνητος έλεγχος, διαθεσιμότητα
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 Παύση – παρούσα κατάσταση: χειροκίνητος έλεγχος, λειτουργία

 Θέση σε αυτόματη λειτουργία – παρούσα κατάσταση: χειροκίνητος έλεγχος

 Αποδοχή συναγερμού – επαναφορά από σφάλμα

 Εκτύπωση ωρών λειτουργίας κινητήρων

 Καθορισμός ημερομηνίας-ώρας συστήματος

Οι κυριότερες κατηγορίες σφαλμάτων – μηνυμάτων είναι οι εξής:

 Πτώση θερμικού – Λογικό σφάλμα κινητήρων

 Διακοπή κινητήρων λόγω εκτάκτου ανάγκης

 Σφάλματα επικοινωνίας προς τις επιμέρους μονάδες ελέγχου

 Σφάλματα οργάνων μέτρησης

 Θέση συστήματος σε λειτουργία

 Υπέρβαση κρισίμων λειτουργικών παραμέτρων

 Ύπαρξη τάσης στο δίκτυο της ΔΕΗ

 Συντήρηση κινητήρων

Ανάλογα τις επιλογές του χρήστη κάποια από τα παραπάνω μυνήματα θα μεταδίδουν σήμα

με SMS σε ένα ή περισσότερα τηλέφωνα.

3.12.6 Διαχείριση σφαλμάτων

Τα μηνύματα σφαλμάτων που θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της

εγκατάστασης είναι δύο ειδών: του συστήματος (π.χ. διακοπή της επικοινωνίας) και της

εγκατάστασης (π.χ. συναγερμοί προτεραιότητας, συναγερμοί θέσης ή προειδοποίησης). Στις

δύο περιπτώσεις τα μυνήματα θα συνοδεύονται από ώρα και ημερομηνία της εμφάνισής

τους, από το τμήμα της εγκατάστασης που αφορούν και από την ώρα και ημερομηνία που

πάρθηκαν. Στην οθόνη το μήνυμα θα εμφανίζεται στην ειδική για τα μηνύματα περιοχή τής

οθόνης, θα ηχεί σήμα ακουστικού συναγερμού, θα αλλάζει χρώμα και θα αναβοσβήνει η

αντίστοιχη περιοχή των σελίδων απεικόνισης, θα εμφανίζεται πλήρες μήνυμα στην σελίδα

μηνυμάτων (συναγερμών ή προειδοποιήσεων) με διαφορετικά χρώματα και τυποποιημένη

διαχείριση μίας βλάβης – εμφάνιση βλάβης, επικύρωση βλάβης, ομαλοποίηση.
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Στην εικόνα μηνυμάτων θα αναπτυχθούν μπουτόν scroll, με τα οποία θα είναι δυνατόν ο

χειριστής να πηγαίνει  στην αρχή,  στο τέλος  τού αρχείου μηνυμάτων, σε προηγούμενο και

σε επόμενο μήνυμα από το ήδη επιλεγμένο με τον δείκτη (cursor) μήνυμα.

Ο χειριστής θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση τού συναγερμού πατώντας το πλήκτρο

αναγνώρισης τού συναγερμού. Με αυτή την κίνηση όλα τα μηνύματα συναγερμού θα

σβήνονται και η αντίστοιχη περιοχή της σελίδας θα σταματά να αναβοσβήνει, ωστόσο θα

παραμένει η αλλαγή χρώματος. Επίσης θα παύει να ηχεί το ακουστικό σήμα συναγερμού.

Μόλις ή ένδειξη συναγερμού / προειδοποίησης σβηστεί από την οθόνη, η περιοχή

μηνυμάτων / απεικονίσεων θα επιστρέφει στην κανονική της κατάσταση. Το μήνυμα

συναγερμού / προειδοποίησης θα παραμένει καταχωρημένο στο ημερολόγιο συμβάντων /

συναγερμών, στο οποίο θα καταχωρείται επίσης το μήνυμα ότι σβήστηκε ο συναγερμός /

προειδοποίηση. Αν ο συναγερμός σβηστεί πριν αναγνωρισθεί, η αλληλουχία των γεγονότων

συνεχίζεται, όπως περιγράφεται παραπάνω, τα μηνύματα όμως αλλάζουν και δίνουν την

ένδειξη ότι ο συναγερμός σβήστηκε.

Με την παρουσία κάποιας συγκεκριμένης βλάβης είναι δυνατόν να πηγαίνει το σύστημα κατ’

ευθείαν στην οθόνη που συμβαίνει το γεγονός και να δοθούν οδηγίες για την αποκατάστασή

της στο χειριστή. Τέλος, με ειδικά ενσωματωμένα εργαλεία της εφαρμογής, μπορεί να ζητηθεί

να παρουσιαστεί μία λίστα με τις βλάβες που παρουσιάστηκαν στην εγκατάσταση για χρονικό

διάστημα που θέλει ο χειριστής (π.χ. από 15/2/1996 και ώρα 15:30 έως 23/5/1996 και ώρα

22:50). Όλα τα παραπάνω προαναφερόμενα εκτυπώνονται φυσικά, αυτόματα (συναγερμοί)

ή και με επιλογή του χρήστη (προειδοποίησης) και στους εκτυπωτές του συστήματος, ούτως

ώστε να είναι δυνατή και η αρχειοθέτησή τους.

3.12.7 Γενικά χαρακτηριστικά λογισμικού

Το λογισμικό αποτελείται από επιμέρους αυτόνομα τμήματα (function modules). Αυτά

λειτουργούν μεμονωμένα, παρέχοντας την δυνατότητα για απεικόνιση γραφικών ή την

δημιουργία μηνυμάτων και αναφορών καθώς και την απρόσκοπτη και πλήρως

παραμετροποιημένη καταγραφή των δεδομένων (logging, archiving). Τα δομικά μέρη

χρησιμοποιούν μία ενιαία βάση δεδομένων, η οποία διαχειρίζεται ένα ευφυές πρόγραμμα

τύπου Data Manager. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται τις επικοινωνίες με τους

προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν την διαδικασία αυτοματισμού και

προωθεί τα δεδομένα τα οποία λαμβάνονται σε όποιο δομικό μέρος χρειάζεται. Εκτός από

την δυνατότητα της ανεξάρτητης λειτουργίας τους, τα τμήματα αυτά συνεργάζονται μεταξύ
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τους, διακινώντας συνεχώς πληροφορίες και δεδομένα, ακολουθώντας όμως τις πλέον

αυστηρές προδιαγραφές.

Όλη η εφαρμογή θα είναι menu driven, ώστε ο χειριστής να μπορεί να επιλέξει τη

συγκεκριμένη λειτουργία μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων λειτουργιών. Όλες οι λειτουργίες

θα γίνονται με την βοήθεια παραθύρων με εκτεταμένη χρήση του mouse ώστε να περιορίζεται

στο ελάχιστο η πληκτρολόγηση. Όπου απαιτείται επιλογή από ένα σύνολο τιμών ή

παραμέτρων θα εμφανίζεται στον χειριστή το επιτρεπόμενο εύρος τιμών και να μην γίνονται

δεκτές μη επιτρεπτές τιμές. Κρίσιμες λειτουργίες όπως τηλεχειρισμοί, θα πρέπει να

συνοδεύονται από επικύρωση και αν χρειάζεται από εισαγωγή κωδικού.

Οι απεικονίσεις των στοιχείων της εγκατάστασης θα γίνεται με σύμβολο που να μοιάζει όσο

το δυνατόν περισσότερο με το πραγματικό στοιχείο και χρώμα δυναμικά μεταβαλλόμενο

ανάλογα με τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται το εξάρτημα (λειτουργία, στάση, βλάβη κλπ).

Θα υπάρχουν εκτεταμένες λειτουργίες ασφαλείας του συστήματος. Συγκεκριμένα θα

ορίζονται οι ρόλοι των χρηστών με συγκεκριμένα passwords και συγκεκριμένες περιοχές ή

λειτουργίες του λογισμικού, όπου ο κάθε χρήστης θα μπορεί να επέμβει ή να εκτελέσει.

Θα υποστηρίζονται πλήρως οι διαδικασίες των συναγερμών με ορισμό της προτεραιότητας

του συναγερμού, ηχητική σήμανση, αλλαγή χρώματος του στοιχείου που υπάρχει ο

συναγερμός, μετάδοση SMS. Θα υπάρχει επίσης η διαδικασία της αναγνώρισης του

συναγερμού με αλλαγή χρώματος και η εκτύπωσή του συνοδευόμενη από την ώρα στον

εκτυπωτή.

Θα υπάρχει φιλικό σύστημα δημιουργίας report και στατιστικών στοιχείων, που αφορούν την

εγκατάσταση σε σχέση με τον χρόνο.

Θα υπάρχει επίσης παραμετροποίηση της εφαρμογής, που να γίνεται με την βοήθεια φιλικών

οθονών και menu επιλογών και να περιέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις ή αποτροπές για

εισαγωγή μη επιτρεπτών τιμών.

Στο λογισμικό θα είναι δυνατόν να ενσωματωθούν και μελλοντικά στοιχεία της εγκατάστασης,

καθώς και μελλοντικές οθόνες αν αυτό χρειαστεί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δοκιμών με

την βοήθεια βοηθητικών μεταβλητών του λογισμικού (internal tags) χωρίς την χρήση PLC.

Η αρχιτεκτονική είναι ανοιχτή επιτρέποντας στον χρήστη να αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες

εφαρμογές και να δημιουργήσει άλλες, ολοκληρωμένες εφαρμογές που να μπορούν να

καλύψουν και όλη την επιχείρηση αν αυτό χρειαστεί.
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3.13 Διαμόρφωση χώρου – Βοηθητικά δίκτυα

3.13.1 Οδοποιία – Περίφραξη

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων κατασκευάζεται σε γήπεδο συνολικής επιφανείας

2.750m2 περίπου, σε απόσταση 20m από το φρύδι του ρέματος και 5m από το όριο του

γηπέδου. Η πρόσβαση στο γήπεδο της ΕΕΛ θα γίνεται από την επαρχιακή.

Μπροστά από το δομικό μέρος της ΕΕΛ διαμορφώνεται πλατεία ελιγμών, συνολικής

επιφάνειας 250m2. Ο δρόμος πρόσβασης και η πλατεία ελιγμών θα είναι ασφαλτοστρωμένοι.

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους

τουλάχιστον 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους τουλάχιστον

0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με

ασφαλτόμιγμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική στρώση

κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50 mm σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265.

Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση

απορροής των ομβρίων, προς το παρακείμενο ρέμα. Γύρω από όλα το δομικό μέρος της

ΕΕΛ και περιμετρικά της πλατειάς θα υπάρχουν πλακόστρωτα πεζοδρόμια ελάχιστου

πλάτους 1,00m.

Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη

ελάχιστου ύψους 2m σύμφωνα με τα στοιχεία της αντίστοιχης προδιαγραφής. Στην είσοδο

της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί ανοιγόμενη δίφυλλη μεταλλική θύρα, πλάτους 4m.

Για την προστασία του χώρου θα τοποθετηθούν στους ιστούς του φωτισμού συνολικά τρεις

κάμερες με τροφοδοτικό, που θα συνδεθούν σε ψηφιακό καταγραφέα τεσσάρων καναλιών.

Το σύστημα θα συμπληρωθεί και με μία οθόνη παρακολούθησης.

3.13.2 Φυτοκάλυψη

Περιμετρικά της εγκατάστασης θα διαμορφωθεί φράκτης περίφραξης, ενώ εντός του γηπέδου

θα γίνει φύτευση δένδρων, θάμνων και καλλωπιστικά φυτά. Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με

διάστρωση οργανικού χώματος. Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων

πρασίνου που προβλέπονται στην εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από

σταλακτοφόρους σωλήνες πολυαιθυλενίου, που θα συνδεθούν με το δίκτυο βιομηχανικού

νερού.

Ειδικότερα, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της ενδημικής αυτοφυούς

χλωρίδας, καθώς και η άμεση προσαρμογή στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, είναι η βασική
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παράμετρος επιλογής φυτικών ειδών στο γήπεδο της Ε.Ε.Λ.. Ο περιμετρικός φράκτης θα

γίνει με συνδυασμό δυο επιπέδων φύτευσης με δένδρα όπως η Ελιά - Olea europaea var

oleaster, η Χαρουπιά - Ceratonia siliqua και το Πουρνάρι - Querqus coccifera, αλλά και με

ενδημικούς θάμνους όπως η Ασφάκα - Phlomis lanata.

Στο εσωτερικό του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. θα γίνει φυτοκάλυψη με είδη που διαθέτουν

μεγαλύτερη καλλωπιστική αξία και δημιουργούν χρωματικές αντιθέσεις καθ’ όλη την διάρκεια

του έτους όπως το Ελίχρυσο - Helichrysum orientale, η Λεβάντα – Lavandula angustifolia,

το φασκόμηλο - Salvia officinalis, ο Δίκταμος Origanum dictammus, το Λυχναράκι - Ballota

pseudodictamus και o Έβενος-Ebenus ctetica.

3.13.3 Δίκτυο ύδρευσης - βιομηχανικού νερού

Θα κατασκευασθεί δίκτυο ύδρευσης από την είσοδο της εγκατάστασης μέχρι το κτίριο

εξυπηρέτησης και το στέγαστρο αποθήκευσης των χημικών από HDPE 10ατμ., διαμέτρου

DN25. Στην είσοδο της Ε.Ε.Λ. κατασκευάζεται φρεάτιο δικλείδων για την εγκατάσταση του

μετρητή παροχής, ο οποίος απομονώνεται ανάντη και κατάντη με σφαιρικές δικλείδες (ball

valves).  Προβλέπονται οι παρακάτω συνδέσεις:

 Κτίριο εξυπηρέτησης και

 Στέγαστρο πιεστικού συγκροτήματος και δοχείων χημικών, που απομονώνεται με μία

σφαιρική βάνα 1/2in.

Από το φρεάτιο αποχλωρίωσης θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού,

που εγκαθίσταται υπαίθρια πλησίον της δεξαμενής χλωρίωσης, σε στεγασμένο χώρο με τα

παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Αριθμός αντλιών: 1+1

 Q = 10m3/h

 H = 7 bar

Από το δίκτυο τροφοδοτούνται συνολικά έξι (6) υπαίθριες υδροληψίες, οι οποίες θα

καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της άρδευσης όσο τις ανάγκες για υπαίθριες δραστηριότητες

(πλύση κάδων εσχαρισμάτων κτλ). Οι υπαίθριες υδροληψίες πλύσης διαμορφώνονται από

ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα 1’’ σε ύψος περί τα 90 cm από το δάπεδο εργασίας με ball valve

ΡΝ10 και ειδικό τεμάχιο διαμέτρου DN25 για την σύνδεση με μάνικα.

Η ακριβής θέση των υδροληψιών φαίνεται στο αντίστοιχο σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη.
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4 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

4.1 Παράμετροι σχεδιασμού

Τα δεδομένα σχεδιασμού της Ε.Ε.Λ. παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1.

Πίνακας 4.1: Δεδομένα σχεδιασμού Ε.Ε.Λ.

Παράμετρος
Α’ Φάση (20ετία) Β’ Φάση (40ετία)

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός [κάτοικοι] 215 320 240 360

Μέση ημερήσια παροχή [m3/d] 42,5 57,5 46,0 69,0

Παροχή σχεδιασμού [m3/d] 42,5 57,5 46,0 69,0

Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 8,0 8,0

BOD5 [kg/d] 11,9 17,6 14,4 21,6

Αιωρούμενα στερεά (ΤS) [kg/d] 12,9 19,2 15,6 23,5

VS / TS [%] 70% 70% 70% 70%

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [kg/d] 2,2 3,3 2,6 4,0

Ολικός φώσφορος (TP) [kg/d] 0,5 0,7 0,5 0,8

Θερμοκρασία λυμάτων [0C] 15 22 15 22

Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΠ.4571/03.02/2012), που

επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάθεση θα

πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις για απεριόριστη άρδευση σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116

/ 8-3-2011, τα όρια εκροής από την Ε.Ε.Λ. καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας 4.2: Όρια εκροής Ε.Ε.Λ.

Παράμετρος Όρια

Ολικό BOD5 [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Αιωρούμενα στερεά (TS) [mg/l] < 10 (για το 80% των δειγμάτων)
Θολότητα [NTU] < 2 (διάμεση τιμή)
Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] < 15
Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] < 2
Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] < 5
Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] < 2
Ολικά κολοβακτηριδοειδή [ΤC/100 ml] < 2 (για το 90% των δειγμάτων)
Υπολειμματικό χλώριο [mg/l] < 2
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Παράμετρος Όρια

Διαλυμένο οξυγόνο [mg/l] > 3

Η περίσσεια ιλύς θα οδηγείται με βυτιοφόρο όχημα στην Ε.Ε.Λ. Ρεθύμνου για περαιτέρω

επεξεργασία.

4.2 Προεπεξεργασία – Σηπτική δεξαμενή – Δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου

Ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) διαμέτρου Φ200 καταλήγει στο φρεάτιο Φ3.2,

που βρίσκεται πλησίον του ρέματος και εν συνεχεία στο φρεάτιο Φ3.1, που βρίσκεται στο

νότιο – δυτικό άκρο του γηπέδου. Από εκεί με αγωγό βαρύτητας διαμέτρου Φ200 τα λύματα

οδηγούνται στη  σηπτική δεξαμενή με στάθμη +391,55 m.

Προβλέπεται η κατασκευή σηπτικής δεξαμενής εσωτερικών διαστάσεων 4,55 m x 2,30 m με

2,85 m βάθος υγρού. Η σηπτική δεξαμενή θα έχει ενεργό όγκο 30 m3.

Για την προεπεξεργασία των λυμάτων θα εγκατασταθεί καλαθοεσχάρα (20 mm) στην είσοδο

του βαρυτικού αγωγού στη σηπτική δεξαμενή. Μέσω της καλαθοεσχάρας είναι δυνατός ο

εσχαρισμός των λυμάτων πριν τη βιολογική επεξεργασία. Σε στεγασμένο χώρο υπέργεια της

σηπτικής δεξαμενής θα εγκατασταθεί ένας κάδος χωρητικότητας 1.100 l για την αποκομιδή

των εσχαρισμάτων. Η πλύση του θα γίνεται υπαίθρια, λαμβάνοντας βιομηχανικό νερό από

τις υπαίθριες υδροληψίες.

Στη σηπτική δεξαμενή ιλύος καταλήγει και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές S.B.R., μέσω

καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ80 από HDPE. Η απομάκρυνση της ιλύος θα γίνεται από

τον πυθμένα της δεξαμενής με ανοξείδωτο αγωγό DN100, που θα καταλήγει σε

ταχυσύνδεσμο εκτός του κτιρίου, μέσω του οποίου είναι δυνατή η σύνδεση οχήματος-

βυτιοφόρου για την περιοδική απομάκρυνση της ιλύος της εγκατάστασης προς την Ε.Ε.Λ.

Ρεθύμνου για περαιτέρω επεξεργασία.

Στη δεξαμενή προβλέπεται υπερχείλιση, που θα οδηγεί την υπερβάλλουσα παροχή προς τη

δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου. Ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης

εισόδου προσδιορίζεται με βάση την αθροιστική καμπύλη εισροών και εκροών. Η κατανομή

της μέγιστης ημερήσιας παροχής εισόδου στη διάρκεια του 24ώρου έγινε με βάση τη μέγιστη

ωριαία παροχή των 10 m3/h και με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα κατανομής της παροχής

σε 24ωρη βάση, ενώ η κατανομή της μέγιστης ημερήσιας παροχής εξόδου έγινε λαμβάνοντας

υπόψη τους κύκλους λειτουργίας του συστήματος S.B.R., όπως παρουσιάζονται σε επόμενο

κεφάλαιο.
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Στο παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται οι πίνακες σχεδιασμού της δεξαμενής εξισορρόπησης

εισόδου, βάσει των οποίων προκύπτει ότι για την δυσμενέστερη περίπτωση ο ελάχιστος

όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου για την τροφοδότηση του S.B.R. είναι ίσος με

21 m3. Κατασκευάζεται δεξαμενή εξισορρόπησης εσωτερικών διαστάσεων 6,05 x 3,00 με

2,50 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 45 m3 > 25 m3, αρκετά μεγαλύτερος όγκος από αυτόν

που απαιτείται.

Μέσα στη δεξαμενή και σε θάλαμο με τοπική εμβάθυνση θα τοποθετηθούν οι αντλίες

τροφοδότησης της βιολογικής βαθμίδας. Διαχωρίζοντας την σηπτική δεξαμενή από τη

δεξαμενή εξισορρόπησης εισόδου (ήτοι τη δεξαμενή όπου είναι τοποθετημένες οι αντλίες)

διασφαλίζεται ότι δεν θα εισρέει ιλύς ή λίπη στη βιολογική βαθμίδα και θα προστατεύονται οι

αντλίες. Συγκεκριμένα, εγκαθίσταται υποβρύχιο αντλητικό ζεύγος (μία αντλία σε εφεδρεία),

δυναμικότητας 18 m3/h στα 4,0 m, για την τροφοδότηση της βιολογικής βαθμίδας.

Στην οροφή της σηπτικής δεξαμενής προβλέπονται στεγανά καλύμματα για τον έλεγχο των

διατάξεων άντλησης των λυμάτων και της ιλύος από και προς τη δεξαμενή αντίστοιχα.

Προβλέπεται η δυνατότητα παράκαμψης της βιολογικής βαθμίδας, μέσω αγωγού Φ200

(τοποθετημένου σε ύψος +392,30) στη σηπτική δεξαμενή, που καταλήγει στο φρεάτιο Φ2

(στάθμη πυθμένα +392,20), το οποίο συνδέεται μέσω του φρεατίου Φ1 (στάθμη πυθμένα

+392,10) στο έργο διάθεσης στο ρέμα (στάθμη +392,00).

4.3 Βιολογική επεξεργασία

4.3.1 Κύκλοι λειτουργίας συστήματος S.B.R.

Στην βιολογική βαθμίδα τα λύματα υπόκεινται σε επεξεργασία για την απομάκρυνση του

οργανικού φορτίου και του αζώτου, καθώς και επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος. Το

σύστημα επεξεργασίας είναι το σύστημα διακοπτόμενης λειτουργίας (Sequential Batch

Reactor – S.B.R.), σύμφωνα με το οποίο όλες οι διεργασίες (οξείδωση οργανικού φορτίου,

νιτροποίηση και απονιτροποίηση καθώς και η καθίζηση) επιτυγχάνονται στην ίδια δεξαμενή.

Η δεξαμενή θα διαθέτει σύστημα αερισμού, μέσω διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας,

διαστρωμένους στον πυθμένα, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από φυσητήρες και σύστημα

ανάμιξης μέσω αναδευτήρα. Η έξοδος των λυμάτων από την δεξαμενή S.B.R. θα γίνεται

μέσω ρυθμιζόμενου υπερχειλιστή, έτσι ώστε ανάλογα με τη θέση του να διοχετεύεται η

επιθυμητή ποσότητα κάθε φορά στην κατάντη δεξαμενή.
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Κατασκευάζεται ένας αντιδραστήρας διακοπτόμενης λειτουργίας εσωτερικών διαστάσεων

4,60 m x 5,60 m x 4,00 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 103 m3, που επαρκεί και για τη Β’

Φάση.

Ο τρόπος λειτουργίας των αντιδραστήρων διακοπτόμενης λειτουργίας, συνοπτικά

περιγραφόμενος, αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις:

5. Πλήρωση – ανάδευση: Κατά την φάση αυτή ο βιολογικός αντιδραστήρας τροφοδοτείται
με ανεπεξέργαστα λύματα από τις αντλίες της δεξαμενής εξισορρόπησης. Κατά την φάση
αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης ON

- Σύστημα αερισμού είναι OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού είναι OFF

Τα λύματα αναμιγνύονται με την ενεργό ιλύ που έχει παραμείνει στη δεξαμενή από τον
προηγούμενο κύκλο, με αποτέλεσμα ο αντιδραστήρας να λειτουργεί ως ανοξική
δεξαμενή επιτυγχάνοντας την απονιτροποίηση.

6. Αερισμός: Κατά την φάση αυτή διακόπτεται η τροφοδότηση του αντιδραστήρα με
ανεπεξέργαστα λύματα και:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού ON

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού OFF

Το ανάμικτο υγρό αερίζεται και ο αντιδραστήρας λειτουργεί ως αερόβια δεξαμενή. Έτσι,
κάτω από αερόβιες συνθήκες αποικοδομείται το οργανικό φορτίο και οξειδώνεται η
αμμωνία.

7. Καθίζηση: Κατά την φάση αυτή διακόπτεται ο αερισμός και η ανάμιξη του περιεχομένου
της δεξαμενής. Το ανάμικτο υγρό ηρεμεί και ο αντιδραστήρας λειτουργεί ως δεξαμενή
καθίζησης, με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται με την βαρύτητα τα λύματα από την ενεργό
ιλύ. Κατά την φάση αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού OFF

8. Απομάκρυνση: Κατά  την φάση αυτή απομακρύνονται τα διαυγασμένα λύματα από την
δεξαμενή. Κατά την φάση αυτή:

- Σύστημα ανάμιξης OFF

- Σύστημα αερισμού OFF

- Το σύστημα απομάκρυνσης διαυγασμένου υγρού ΟΝ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος S.B.R. σε

όλες τις φάσεις λειτουργίας.
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Πίνακας 4.3: Τρόπος λειτουργίας συστήματος S.B.R..

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
Αριθμός δεξαμενών 1 1 1 1
Όγκος δεξαμενής m3 103 103 103 103
Όγκος πλήρωσης m3 14 14 15 14
Όγκος καθίζησης m3 89 89 88 89
VS/VT 0,86 0,86 0,85 0,87
VSED /VS 0,80 0,80 0,80 0,80
Διάρκεια κύκλου min 480 360 480 288

Διάρκεια πλήρωσης - ανάδευσης min 130 90 130 48
Διάρκεια αερισμού min 230 150 230 120

Διάρκεια καθίζησης min 60 60 60 60
Διάρκεια απομάκρυνσης min 60 60 60 60

Διάρκεια αδράνειας min 0 0 0 0
Κύκλοι/ημέρα και δεξαμενή 3 4 3 5
Παροχή εισόδου ανά κύκλο/δεξαμενή m3/h 6,5 9,6 7,1 17,3
Παροχή εξόδου ανά κύκλο/δεξαμενή m3/h 14,2 14,4 15,3 13,8

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η αλληλουχία των διαδοχικών κύκλων

λειτουργίας του συστήματος S.B.R., σε κάθε φάση λειτουργίας.
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Διάγραμμα 4.1: Κύκλοι λειτουργίας Χειμώνα και Καλοκαιριού Α’ & Β’  Φάσης αντίστοιχα.

TF

TA

TS

Διάρκεια αδράνειας

Διάρκεια καθίζησης
TD

TI

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ -
Β' ΦΑΣΗ

Διάρκεια πλήρωσης - ανάδευσης

Διάρκεια αερισμού

Διάρκεια απομάκρυνσης

10λεπτα / ώρες

ΧΕΙΜΩΝΑΣ -
Α' ΦΑΣΗ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ -
Α' ΦΑΣΗ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ -
Β' ΦΑΣΗ



Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης λυμάτων και

όμβριων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης

Υποέργο: Οριστική μελέτη Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ_167FB94.docx Σελίδα -56-

4.3.2 Υπολογισμός ηλικίας ιλύος

Σε έναν βιολογικό αντιδραστήρα η ημερήσια παραγωγή οργανικών στερεών (PV) (kg/d)

δίδεται από την σχέση:

PV = PVH+PVA +PVS (1)

όπου:

 PVH ημερήσια παραγωγή ετεροτροφικής βιομάζας (kg/d)

 PVA ημερήσια παραγωγή αυτοτροφικής βιομάζας (kg/d)

 PVS ημερήσια μάζα μη βιοαποικοδομήσιμων στερεών (kg/d)

Εξάλλου η παραγωγή ετεροτροφικής και αυτοτροφικής βιομάζας καθώς επίσης και η

ημερήσια μάζα μη βιοαποικοδομήσιμων στερεών δίδεται από τις παρακάτω σχέσεις:

PVH= SiEHxY
SRTHK1

SRTHKf1





(2)

PVA=
H

N.
A

xY
SRT.

A
K1

1


(3)

PVS = α x ΧV (4)

όπου:

 f συντελεστής δημιουργίας αδρανούς ύλης κατά τη φθορά (0,20)

 ΚΗ ταχύτητα φθοράς ετεροτροφικών μικροοργανισμών ( )20(05,106,0  T )

 SRT ηλικία ιλύος [d]

 Si ημερήσιο φορτίο ολικού BOD5 εισόδου [kg/d]

 E βαθμός απόδοσης ως προς BOD5

 YΗ συντελεστής μετατροπής ετεροτροφικής βιομάζας (= 0,65)

 YA συντελεστής μετατροπής αυτοτροφικής βιομάζας (=0,15)

 ΚA ταχύτητα φθοράς αυτοτροφικών μικροοργανισμών ( )20(029,104,0  T )

 ΝΗ ημερήσια ποσότητα νιτροποιούμενου αζώτου (NH=TKNεισ-ΤΚΝεξοδ-Νsl)

 Nsl απομακρυνόμενο άζωτο με την βιομάζα (=0,10xPV)

 ΧV ημερήσιο φορτίο οργανικών στερεών στα λύματα ( SS
SS

VSS
 ) [kg/d]
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 α ποσοστό μη βιοδιασπάσιμων οργανικών στερεών των λυμάτων (0,10)

Στη συνέχεια η ημερήσια παραγωγή στερεών (PS) [kg/d] δίδεται από την σχέση:

SPVS
VAVH PPPPP





90,0

PS (5)

όπου:

 PS ημερήσια μάζα στερεών [kg/d]

 PP ημερήσια μάζα χημικής ιλύος [kg/d]

 PS ημερήσιο φορτίο ανοργάνων στερεών στα λύματα ( SS
SS

VSS
1 






  )[kg/d]

Η ηλικία της ιλύος (SRT) [d] δίδεται από την σχέση:

SP
SM

SRT  (6)

όπου:

 MS μάζα ανάμικτου υγρού στον βιοαντιδραστήρα ( TVMLSS  ) [kg]

 MLSS συγκέντρωση ανάμικτου υγρού στο βιολογικό αντιδραστήρα [mg/l]

Η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού σε έναν αντιδραστήρα διακοπτόμενης λειτουργίας,

προκύπτει από το ισοζύγιο μάζας:

MLSS x VT = TSRS x VS (7)

όπου:

 VT ολικός όγκος αντιδραστήρα [m3]

 VS όγκος καθίζησης [m3]

 TSRS συγκέντρωση στερεών ιλύος μετά την καθίζηση (TSRS = 1.000/SVI)

 SVI δείκτης καθιζησιμότητας της ιλύος MLSS (SVI=150 l/kg)

Τέλος η συγκέντρωση των οργανικών στερεών στον βιολογικό αντιδραστήρα (MLVSS)

υπολογίζεται από την σχέση:

S

V

P
P

 MLSSMLVSS (8)

Από τις σχέσεις (1-8) προκύπτουν τα ακόλουθα:

Πίνακας 4.4: Ηλικία ιλύος.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
PVH kg/d 2,84 4,29 3,75 5,72
PVA kg/d 0,07 0,12 0,10 0,17
PVS kg/d 0,90 1,34 1,09 1,65
PV kg/d 3,82 5,76 4,94 7,54
PS kg/d 7,69 11,52 9,62 14,59
NSL kg/d 0,38 0,58 0,49 0,75
NH kg/d 1,65 2,49 1,92 2,97

TSRS kg/m3 8,00 8,00 8,00 8,00
MLSS mg/l 5.520 5.507 5.447 5.543

MLVSS mg/l 2.740 2.752 2.797 2.864
MS kg 568,53 567,20 561,07 570,88

SRT d 73,98 49,26 58,33 39,14

4.3.3 Νιτροποίηση

Ο όρος νιτροποίηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την βιολογική οξείδωση της αμμωνίας

σε νιτρικό άζωτο με ενδιάμεσο παραγόμενο προϊόν νιτρώδες άζωτο. Οι μικροοργανισμοί

υπεύθυνοι για νιτροποίηση είναι τα αυτοτροφικά βακτηρίδια νιτροσομόνας και

νιτροβακτηρίδιο. Η αντίδραση που περιγράφει το φαινόμενο είναι η ακόλουθη:

NH4+ + 2O2 ------> NO3- + H2O + 2H+ + νέα βιομάζα

Ο συντελεστής παραγωγής νέας βιομάζας συνήθως θεωρείται ίσος με 0,15 gVSS/gNH3-N.

Από την εμπειρική σχέση που περιγράφει το φαινόμενο της οξείδωσης της αμμωνίας και

σύνθεσης νέας βιομάζας, προκύπτει ότι κατά την απομάκρυνση 1 g αμμωνιακού αζώτου:

 καταναλώνονται 4,60 g οξυγόνου

 παράγονται 0,15 g βιομάζας

 καταναλώνονται 0,08 g ανόργανου άνθρακα

 καταναλώνονται 7,14 g ανθρακικού ασβεστίου

NH4 +1,83 O2 + 1,98 HCO3
-  0,98 NO3

- + 0,021 C5H7NO2 + 1,88 H2CO3 +1,04 H2O

Η ταχύτητα ανάπτυξης των νιτροποιητικών βακτηριδίων σε συστήματα ενεργού ιλύος

εξαρτάται από την συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου, το διαλυμένο οξυγόνο (DO) και το pH.

Η επίδραση της συγκέντρωσης αμμωνιακού αζώτου και DO περιγράφεται ικανοποιητικά από

την ακόλουθη κινητική Monod.
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AK
oKDO

DO

(T)NKN3NH

N3NH

Νmax(T)μΝμ 



























 (9)

όπου:

 μΝ ρυθμός νιτροποίησης

 μΝmax(Τ) μέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης νιτροποιητών για ΤοC [d-1]

 NH3-N συγκέντρωση αμμωνιακκού αζώτου στην έξοδο [mg/l]

 DO συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου [mg/l]

 KN(Τ) σταθερά κορεσμού αμμωνιακού αζώτου για ΤοC [mg/l]

 Κο σταθερά κορεσμού οξυγόνου [mg/l]

 ΚΑ ταχύτητα φθοράς αυτοτροφικών μικροοργανισμών [d-1]

Η ταχύτητα ανάπτυξης των νιτροποιητών ελαττώνεται σημαντικά για τιμές pH < 7,2 και για

pH > 9,0. Βέλτιστες τιμές pH για την ανάπτυξη νιτροποιητών κυμαίνονται από 7,2 μέχρι 8,8.

Συνεπώς για αστικά λύματα όπου το pH κυμαίνεται μεταξύ 7 και 8 η επίδραση του pH είναι

αμελητέα.

Η ταχύτητα ανάπτυξης των νιτροποιητών εξαρτάται και από άλλους περιβαλλοντικούς

παράγοντες όπως την θερμοκρασία και την παρουσία τοξικών ουσιών. Η επίδραση της

θερμοκρασίας στην μέγιστη ταχύτητα ανάπτυξης των νιτροποιητών και στην σταθερά

κορεσμού KN περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

μNmax(T) = μNmax * 1,123 (T-20) (10)

ΚΝ(Τ)= ΚΝ *1,123(T-20) (11)

όπου:

 μNmax μέγιστος ρυθμός νιτροποίησης για 20οC (0,60 d-1 )

 ΚΝ σταθερά κορεσμού αμμωνιακού αζώτου για 20οC (1,00 mg/l)

Η ελάχιστη διάρκεια (tΝ) για την επίτευξη νιτροποίησης συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης

των νιτροποιητών με την σχέση:

KN x ln(NO/NT) + N0 - NT = XN x (μΝ(T)/YA)xtN (12)
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όπου

 ΝΤ συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου στην έξοδο [mg/l]

 No αρχική συγκέντρωση αζώτου στο βιολογικό αντιδραστήρα [mg/l]

 tN απαιτούμενος χρόνος νιτροποίησης [h]

 XΝ συγκέντρωση νιτροποιητών στον βιολογικό αντιδραστήρα [mg/l], που δίδεται
από την σχέση: ΧΝ = PVA x SRT/VT

Η αρχική συγκέντρωση αζώτου για κάθε κύκλο λειτουργίας υπολογίζεται από το ισοζύγιο

μάζας στον βιολογικό αντιδραστήρα:

T

εξοδ4Sεισ4F

V
N)-x(NHVN)-(NHxV

N


O (13)

Συνεπώς ο θεωρητικά ελάχιστος χρόνος παραμονής (tN) προσδιορίζεται από τις σχέσεις (9)

έως (13), λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμητή συγκέντρωση αμμωνιακού αζώτου στην εκροή

και την θερμοκρασία του ανάμικτου υγρού.

Συγκρίνοντας τον χρόνο που επιλέγεται να διαρκεί ο αερισμός προκύπτει ο συντελεστής

ασφάλειας που διέπει την νιτροποίηση από την παρακάτω σχέση:

N

A

t
TSF  (14)

Επιλύοντας τις σχέσεις (9) έως (14) προκύπτουν τα ακόλουθα:

Πίνακας 4.5: Νιτροποίηση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
μN d-1 0,29 0,66 0,29 0,66
kN mg/l 0,56 1,26 0,56 1,26
ΧΝ mg/l 49,82 57,98 54,02 63,70
NO mg/l 8,84 9,73 10,12 9,50
tΝ h 2,38 1,15 2,58 1,02
TA h 3,83 2,50 3,83 2,00
SF 1,61 2,17 1,48 1,96

4.3.4 Απονιτροποίηση

Απονιτροποίηση είναι η βιολογική αναγωγή σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου του νιτρικού

αζώτου σε αέριο αζώτου (Ν2) ή μονοξείδιο του αζώτου.
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Η απονιτροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από μεγάλο αριθμό ετεροτροφικών

βακτηριδίων που είναι σε θέση να οξειδώνουν την οργανική τροφή χρησιμοποιώντας νιτρικό

άζωτο αντί του οξυγόνου. Η διάσταση των οργανικών ενώσεων κατά την απονιτροποίηση

ακολουθεί τις ίδιες βιοχημικές αντιδράσεις με την αερόβια αναπνοή με την μόνη διαφορά ότι

ο τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το νιτρικό άζωτο.

Η στοιχειομετρική αντίδραση της απονιτροποίησης εξαρτάται από το είδος της οργανικής

τροφής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μεθανόλη η αντίδραση είναι:

6NO3- + 5CH3OH  3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH-

Αν στην παραπάνω αντίδραση προσθέσουμε και την σύνθεση της νέας βιομάζας προκύπτει

η κάτωθι εμπειρική σχέση:

NO3- + 1,08 CH3OH + 0,24 H2C3  0,06 C5H7NO2 + 0,47 N2 + 1,68 H2O + HCO3-

H ανωτέρω εμπειρική εξίσωση της απονιτροποίησης υποδηλώνει ότι για κάθε gr νιτρικού

αζώτου που μεταφέρεται σε αέριο άζωτο:

 καταναλώνονται 3,7 g COD

 παράγονται 0,45 g νέας βιομάζας

 παράγονται 3,57 g αλκαλικότητας σαν ανθρακικό ασβέστιο βάσει των ανωτέρω με μία
ελεγχόμενη απονιτροποίηση επιτυγχάνονται:

 απομάκρυνση αζώτου

 απομάκρυνση οργανικού φορτίου και συνεπώς μείωση του απαιτούμενου οξυγόνου
και της καταναλισκόμενης ενέργειας για αερισμό (2,86 g O2/g (NO3-N).

 δέσμευση κατά το ήμισυ του παραγόμενου οξέος κατά την νιτροποίηση και συνεπώς
αποφυγή διαταράξεων στις βιολογικές διεργασίες λόγω ταπείνωσης του pH (κυρίως
στην νιτροποίηση).

 ελάττωση του κινδύνου ανύψωσης της λάσπης στις δεξαμενές τελικής καθίζησης.

Προϋπόθεση για την επίτευξη ικανοποιητικής απονιτροποίησης είναι η επάρκεια οργανικού

άνθρακα. Στη περίπτωση χρησιμοποίησης του άνθρακα των λυμάτων ο λόγος BOD/TKN

συνίσταται να είναι μεγαλύτερος από 3,5.

Ο ρυθμός απονιτροποίησης δίδεται από την παρακάτω σχέση:

rdn = 0,072 x 1,08(Τ-20) (15)

Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την απονιτροποίηση δίδεται από την σχέση:
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rdNx x VMLVSS
Nt

T

D
D  (16)

όπου:

 ND το απονιτρικοποιούμενο άζωτο ανά κύκλο λειτουργίας [kg]

 VT συνολικός όγκος του βιολογικού αντιδραστήρα [m3]

Η ημερήσια ποσότητα απονιτρικοποιύμενου αζώτου δίδεται από την σχέση:

ND = NH – (NO3-N)εξοδ (17)

όπου:

 ΝΟ3-Νεξοδ τα νιτρικά στη τελική εκροή [kg/d]

Για τον έλεγχο της επάρκειας του χρόνου απονιτροποίησης γίνεται σύγκριση μεταξύ του

απαραίτητου tD και του προσφερόμενου ΤF

D

F

t
TSF  (18)

Επιλύοντας τις σχέσεις (15) έως (18) προκύπτουν τα ακόλουθα:

Πίνακας 4.6: Απονιτροποίηση.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
rdn d-1 0,043 0,082 0,043 0,082
ΝD kg/d 1,44 2,21 1,69 2,63
ΝD kg/κύκλο 0,48 0,55 0,56 0,53
tD h 0,95 0,57 1,10 0,52
ΤF h 2,17 1,50 2,17 0,80
SF 2,27 2,64 1,97 1,54

4.3.5 Ζήτηση οξυγόνου

Σε συστήματα ενεργού ιλύος που πραγματοποιούν νιτροποίηση και απονιτροποίηση η ολική

ζήτηση οξυγόνου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

 το ολικό οξειδούμενο οργανικό φορτίο

 το ολικό οξειδούμενο αμμωνιακό άζωτο

 το απονιτροποιούμενο νιτρικό άζωτο
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 την ζήτηση οξυγόνου για ενδογενή αναπνοή

Η ολική ζήτηση οξυγόνου δίνεται από την σχέση:

ΑOR = 0,60 * B + 4,60 * NΗ -2,90 * ND + 0.072 * MS x 1,07(T-20) (19)

όπου:

 AOR ημερήσια ζήτηση οξυγόνου

 B ημερήσια ποσότητα απομακρυνόμενου BOD5 [kg/d]

 NH ημερήσια ποσότητα νιτροποιούμενου αζώτου [kg/d]

 ΝD ημερήσια ποσότητα απονιτροποιύμενου αζώτου [kg/d]

 MS ποσότητα ανάμικτου υγρού στον βιολογικό αντιδραστήρα [kg]

Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες (καθαρό

νερό) εφαρμόζεται η σχέση αναγωγής:

 DO-TCβα20T1,024

SCAOR
SOR




 (20)

όπου:

 SOR ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d]

 AOR απαιτούμενη ζήτηση οξυγόνου σε πραγματικές συνθήκες [kgO2/d]

 CS συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες (C20= 9,07 mg/l)

 T θερμοκρασία ανάμικτου υγρού [C])

 CT συγκέντρωση κορεσμού οξυγόνου σε καθαρό νερό για την θερμοκρασία Τ C

 DO διαλυμένο οξυγόνο στο ανάμικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l)

 α συντελεστής αναγωγής της απόδοσης από το καθαρό νερό στο ανάμικτο υγρό
(α=0,80)

 β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσμού από το καθαρό νερό στο
ανάμικτο υγρό (β = 0,95).

Η ωριαία ζήτηση οξυγόνου υπολογίζεται από την σχέση:

SOR(h) = SOR/TA (21)

όπου:

 TA ο συνολικός χρόνος αερισμού
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Η διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον

Κανονισμό Α-131 (2000) της ATV, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστή αιχμής οργανικού

φορτίου fC=1,10 και συντελεστή αιχμής αζώτου fN=1,50. Η μέγιστη υπολογιζόμενη κατά

περίπτωση αιχμή χρησιμοποιείται για την διαστασιολόγηση του συστήματος αερισμού.

Για τον υπολογισμό της ζήτησης οξυγόνου γίνεται χρήση των σχέσεων (19) έως (21) και τα

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 4.7: Αερισμός.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
AOR kg/d 39,7 62,4 41,4 66,1

AORf[c] kg/d 40,8 64,0 42,6 68,0
AORf[Ν] kg/d 39,7 62,4 41,4 66,1
AORf kg/d 40,8 64,0 42,6 68,0

ΤΑ h 11,5 10,0 11,5 10,0
AORh kg/h 3,5 6,4 3,7 6,8

SOR/AOR 1,7 1,7 1,7 1,7
SORf kg/h 6,0 11,0 6,3 11,7

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς η αιχμή ζήτησης οξυγόνου ανέρχεται στα

11,7 kg/h. Για τον αερισμό εγκαθίσταται σύστημα διάχυσης με διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας

με διάτρητη ελαστική μεμβράνη, που καλύπτουν ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια της

δεξαμενής.

Συνολικά εγκαθίστανται 48 διαχυτήρες ενεργής επιφάνειας διάχυσης 48x0,07m2 = 3,36 m2

(ποσοστό κάλυψης επιφάνειας 13%) σε μία μπαταρία, που τροφοδοτείται από ανοξείδωτο

αγωγό διαμέτρου DN65, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- αριθμός διαχυτήρων: 48

- βάθος τοποθέτησης: 3,8 m

- φόρτιση / διαχύτη: 4,0 Nm3/h (μέγιστη 9 Nm3/h, ελάχιστη 1 Nm3/h)

- οξυγονωτική ικανότητα: 17,0 gO2/Nm3 m βάθους  64,6 g/Nm3

- συνολική οξυγονωτική ικανότητα: 48 x 4,0 Nm3/h x 64,6g/Nm3  12.405 gO2/h >
11.700 gO2/h που απαιτούνται

- παροχή αέρα: 48 x 4,0 Nm3/h = 192 Nm3/h

Ο αέρας θα παρέχεται από φυσητήρα, που θα ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών (inverter),

με τα εξής χαρακτηριστικά:
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 αριθμός φυσητήρων αερισμού: ένας (και ένας εφεδρικός)

 Q = 200 Νm3/h

 ΔP = 480 mbar

 Ισχύς:5,5 kW

Οι φυσητήρες θα εγκατασταθούν στο κτίριο εξυπηρέτησης της Ε.Ε.Λ. (αίθουσα φυσητήρων).

Εγκαθίσταται ένας μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, μέσω του οποίου θα ελέγχεται ο

ρυθμιστής στροφών (inverter) του φυσητήρα αερισμού.

Όλοι οι αγωγοί τροφοδοσίας και διανομής αέρα θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο

χάλυβα ποιότητας AISI 304.

4.3.6 Χαρακτηριστικά λειτουργίας του αντιδραστήρα

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 4.8: Χαρακτηριστικά λειτουργίας βιοαντιδραστήρα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι
Χαρακτηριστικά εισροής

Qσχεδιασμού [m3/d] 42,5 57,5 46,0 69,0
BODIN [kg/d] 11,9 17,6 14,4 21,6
TSSIN [kg/d] 12,9 19,2 15,6 23,5
TΝIN [kg/d] 2,2 3,3 2,6 4,0
TΡIN [kg/d] 0,5 0,7 0,5 0,8

Χαρακτηριστικά λειτουργίας
Βιολογικοί αντιδραστήρες

Αριθμός γραμμών βιολογικής επεξεργ. [#] 1 1 1 1
VT [m3] 103 103 103 103
F/M [kg/kg] 0,02 0,03 0,03 0,04
F/V [kg/m3] 0,12 0,17 0,14 0,21
SRT [d] 73,98 49,26 58,33 39,14
SOR [kg/h] 5,99 11,00 6,25 11,70

Χαρακτηριστικά εκροής
BODEFF [mg/l] 8,2 10,1 9,8 11,3

Συγκέντρωση ιλύος [kg/m3] 8,0 8,0 8,0 8,0
Q ιλύος [m3/d] 1,0 1,4 1,2 1,8

DSS [kg/d] 7,7 11,5 9,6 14,6
DVS [kg/d] 3,8 5,8 4,9 7,5
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η ηλικία της ιλύος είναι μεγαλύτερη των 18 ημερών

σε κάθε φάση λειτουργίας, κατά συνέπεια διασφαλίζεται η σταθεροποίηση της ιλύος. Για την

επίτευξη των ορίων εκροής θα ακολουθήσει τριτοβάθμια επεξεργασία, που περιλαμβάνει

διήθηση από αμμόφιλτρο και χλωρίωση.

Τα λύματα από κάθε αντιδραστήρα S.B.R. απομακρύνονται μέσω ρυθμιζόμενου

υπερχειλιστή και οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης. Από την δεξαμενή

εξισορρόπησης με αντλία οδηγούνται σε αμμόφιλτρο. Στον καταθλιπτικό αγωγό της

τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου θα δοσομετράται διάλυμα χλωριούχου αργιλίου. Από την

έξοδο του αμμόφιλτρου τα λύματα οδηγούνται στη δεξαμενή χλωρίωσης προς απολύμανση.

4.4 Δεξαμενή εξισορρόπησης
Κατάντη της δεξαμενής S.B.R. θα κατασκευαστεί δεξαμενή εξισορρόπησης, ούτως ώστε να

είναι δυνατόν να παραληφθούν οι αιχμές και να μην υπερδιαστασιολογηθούν τα έργα της

τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Ο απαιτούμενος όγκος της δεξαμενής εξισορρόπησης προσδιορίζεται με βάση την

αθροιστική καμπύλη εισροών και εκροών. Η κατανομή της μέγιστης ημερήσιας παροχής

εισόδου στη διάρκεια του 24ώρου έγινε με βάση τους κύκλους λειτουργίας του συστήματος

S.B.R. σε κάθε περίοδο και φάση, ενώ η κατανομή της μέγιστης ημερήσιας παροχής εξόδου

έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη βέλτιστη λειτουργία των αντλιών τροφοδότησης της κατάντη

τριτοβάθμιας επεξεργασίας.

Για τον προσδιορισμό του όγκου της δεξαμενής εξισορρόπησης λαμβάνεται υπόψη άντληση

5 m3/h, με λειτουργία της αντλίας ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας (Χειμώνας – Καλοκαίρι

Α’ και Β’ Φάσης).

Στο παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται οι πίνακες σχεδιασμού της δεξαμενής εξισορρόπησης,

βάσει των οποίων προκύπτει ότι για την δυσμενέστερη περίπτωση ο ελάχιστος όγκος της

δεξαμενής εξισορρόπησης είναι ίσος με 41 m3. Κατασκευάζεται δεξαμενή εξισορρόπησης

εσωτερικών διαστάσεων 2,4 x 5,6 με 3,1 m βάθος υγρού ενεργού όγκου 42 m3 > 41 m3.

4.5 Τριτοβάθμια επεξεργασία
Για τη τήρηση των ορίων εκροής είναι απαραίτητη η τριτοβάθμια επεξεργασία, που

περιλαμβάνει φίλτρανση και απολύμανση.

Η διαστασιολόγηση της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. γίνεται για μέγιστη

παροχή 5 m3/h.
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4.5.1 Κροκίδωση

Για την κροκίδωση θα χρησιμοποιείται διάλυμα χλωριούχου αργιλίου συγκέντρωσης 9%

(90 kg/m3). Η διαστασιολόγηση γίνεται για μέγιστη δόση 10 mg/l (0,010 kg/m3) και για μέγιστη

παροχή 5 m3/h, συνεπώς απαιτούνται:

 Μέγιστη ωριαία κατανάλωση: 0,010 kg/m3 x 5 m3/h  0,05 kg/h ή 0,05/90 x 1.000 =
0,6 l/h.

Εγκαθίσταται μία δοσομετρική αντλία δυναμικότητας 0-1 l/h > 0,6 l/h στα 10 bar.

Η μέση κατανάλωση κροκιδωτικού για δόση 10mg/l και για μέση ημερήσια παροχή 81,5 m3/d

ανέρχεται σε:

 Μέση ημερήσια κατανάλωση: 0,010 kg/m3 x 81,5 m3/d  0,82 kg/d ή 0,82/90 x 1.000
= 9 l/d

Για την αποθήκευση διαλύματος τοποθετείται ένα δοχείο χωρητικότητας 0,20 m3, που

επαρκεί για 20 ημέρες περίπου.

4.5.2 Διύλιση

Η διύλιση θα γίνει με αμμόφιλτρο. Η διαστασιολόγηση της μονάδας διύλισης γίνεται για την

ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:

 Συγκέντρωση στερεών στην είσοδο: 60 mg/l

 Επιφανειακή φόρτιση: 8 m3/m2/h

 Συγκέντρωση στερεών εξόδου: < 10 mg/l

Για παροχή ίση με 5 m3/h και επιφανειακή φόρτιση 8 m3/m2/h η βρεχόμενη επιφάνεια

προκύπτει ίση με 5 m3/h / 8 m3/m2/h = 0,625 m2. Εγκαθίσταται αμμόφιλτρο ενεργής

επιφάνειας 1,5 m2 > 0,63 m2.

Το  εγκαθιστάμενο φίλτρο άμμου είναι κυλινδρο-κωνικό, συνεχούς αυτοκαθαρισμού. Το νερό

προς επεξεργασία, τροφοδοτείται στη βάση του φίλτρου και μέσω σωληνώσεως  διανέμεται

ομοιόμορφα μέσω ακτινών διάχυσης από το κάτω μέρος του φίλτρου προς τα άνω στρώματα.

Το νερό με ανοδική ροή διασχίζει την κλίνη άμμου που συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια.

Στη συνέχεια το επεξεργασμένο νερό εξέρχεται από ένα θυρόφραγμα υπερχείλισης. Τα

στερεά παγιδεύονται και συγκρατούνται από την άμμο, ενώ το καθαρό νερό εκρέει από το

άνω μέρος του φίλτρου.

Η άμμος και τα παγιδευμένα στερεά κινούνται καθοδικά προς το κωνικό τμήμα του φίλτρου.

Η προώθηση της άμμου προς το διαμέρισμα καθαρισμού διαχωρισμού γίνεται με πεπιεσμένο
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αέρα. Μέσα στο air-lift η άμμος αναταράσσεται και διαχωρίζεται από τα παγιδευμένα στερεά.

Στο διαμέρισμα καθαρισμού η άμμος υποβάλλεται σε αντίστροφη πλύση καθώς μια

ποσότητα καθαρού νερού εισέρχεται από το κάτω μέρος του διαμερίσματος καθαρισμού.

Στην συνέχεια η καθαρισμένη άμμος γλιστράει ομοιόμορφα δια της βαρύτητας και

ενσωματώνεται με το υπόλοιπο στρώμα άμμου φίλτρανσης. Ο ρυθμός έκπλυσης της άμμου

ρυθμίζεται, ανάλογα με την φόρτιση σε στερεά του εισερχόμενου νερού και επιτυγχάνεται με

την αυξομείωση του πεπιεσμένου αέρα και την ρύθμιση της βάνα απορροής στραγγιδίων.

Κάθε air lift είναι εφοδιασμένο με air lift injector στο κάτω μέρος του φίλτρου.

Στον καταθλιπτικό αγωγό τροφοδοσίας του αμμόφιλτρου και πριν την είσοδο στο αμμόφιλτρο

θα τοποθετηθεί βάνα, αντεπίστροφο και μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ούτως

ώστε να προσδιορίζεται η εισερχόμενη παροχή.

Για την διοχέτευση πεπιεσμένου αέρα στο αμμόφιλτρο θα υπάρξει σύνδεσή του με τους

φυσητήρες του αερισμού. Επίσης, τα στραγγίδια από τη λειτουργία του θα οδηγούνται στη

σηπτική δεξαμενή. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

4.5.3 Απολύμανση

Για τη τήρηση των ορίων εκροής είναι απαραίτητη επίσης η απολύμανση των λυμάτων. Η

απολύμανση είναι δυνατόν να γίνει με χλωρίωση, με υπεριώδη ακτινοβολία ή με οζόνωση.

Δεδομένης της εμπειρίας στη χώρα μας στην εφαρμογή της χλωρίωσης και της

υπολλειμματικής δράσης του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου, προτείνεται η κατασκευή

δεξαμενής χλωρίωσης.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 145116/2011) τα κριτήρια σχεδιασμού της δεξαμενής

χλωρίωσης είναι:

 Χρόνος επαφής: 60 min

 Εμβολοειδής ροή: λόγος μήκους/πλάτος δεξαμενής > 40

 Συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου: 2 mg/l

Για μέγιστη παροχή ίση με 5 m3/h και χρόνο επαφής 60 min, ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος

είναι ίσος με 5 m3/h x 60 min / 60 min/h = 5 m3.

Κατασκευάζεται δεξαμενή χλωρίωσης διαστάσεων 2,0 m x 5,6 m και βάθος υγρού 1,0 m,

συνολικού ενεργού όγκου 11 m3 > 5 m3 , που εξασφαλίζει χρόνο παραμονής 132 λεπτά.

Με την κατασκευή εσωτερικών τοιχείων διαμορφώνονται τέσσερις διάδρομοι πλάτους 0,5 m

και μήκους 5,8 m, ούτως ώστε να διαμορφώνεται μαιανδρική μορφή και να επιτυγχάνεται
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εμβολοειδής ροή με λόγο μήκους διαδρομής προς πλάτος ίσο με 4 x 5,8m / 0,5 m= 46 > 40,

που απαιτείται.

Η συγκέντρωση κολοβακτηριδίων στα ανεπεξέργαστα λύματα είναι της τάξεως των

108/100 ml. Με τη δευτεροβάθμια επεξεργασία και τη φίλτρανση θεωρείται ότι απομακρύνεται

το 90% του μικροβιακού φορτίου, οπότε το μικροβιακό φορτίο στην είσοδο της χλωρίωσης

προκύπτει ίσο με 107/100 ml. Τα κολοβακτηριδιοειδή μετά την χλωρίωση θα πρέπει να

ανέρχονται σε 2/100 ml, σύμφωνα με τα θεσπισμένα όρια εκροής για απεριόριστη άρδευση.

Η απομάκρυνση των βακτηριδίων δίδεται από την σχέση του Collins:

Ν/Νo = (1+0,23xC0xT)-3 (22)

όπου:

Ν/Νo: λόγος του τελικού προς τον αρχικό αριθμό κολοβακτηριδίων στα λύματα (Ν/Ν0

=5 / 107)

CO: υπολειμματικό χλώριο στα λύματα

Τ: χρόνος επαφής

Εξάλλου η απαιτούμενη δόση απολυμαντικού δίδεται από την σχέση:

CΟ = 0,70xCxe-0.003T (23)

όπου:

 C η δόση του απολυμαντικού

Χρησιμοποιείται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου NaOCl με συγκ. 15% με ειδικό βάρος

1,20 kg/l.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι υπολογισμοί της απαιτούμενης δόσης του

διαλύματος. Με βάση τη μέγιστη ωριαία παροχή (5 m3/h) διαστασιολογούνται οι αντλίες

δοσομέτρησης του διαλύματος και με βάση τη μέγιστη ημερήσια παροχή τα δοχεία.

Πίνακας 4.9: Χλωρίωση (μέγιστη ωριαία παροχή).

ΑΙΧΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ

Παροχή Q [m3/h] 5,00
Όγκος V [m3] 11,00

Χρόνος επαφής T [min] 132
E. coli  μετά
χλωρίωση Ν /100ml 2

E. coli  πριν τη
χλωρίωση Ν0 /100ml 10.000.000
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ΑΙΧΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ

Συγκ.υπολλειμμ.
χλωρίου C0 [mg/l] 5,60 βλ. (22)

Δόση NaOCl C [mg/l] 11,89 βλ. (23)
Περιεκτικ.

NaOCl % 15

Ειδ. βάρ.ΝaOCl [kg/l] 1,20
Παροχή NaOCl Qδιαλ [l/d] 0,3

Πίνακας 4.10: Χλωρίωση (μέγιστη ημερήσια παροχή).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣΧειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι

Παροχή Q
[m3/d] 42,50 57,50 46,00 69,00
[m3/h] 1,77 2,40 1,92 2,88

Όγκος V [m3] 11 11 11 11
Χρόνος επαφής T [min] 373 275 344 230

E. coli  μετά
χλωρίωση Ν /100ml 2 2 2 2

E. coli  πριν τη
χλωρίωση Ν0 /100ml 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Συγκ.υπολ-
λειμμ. χλωρίου C0 [mg/l] 1,98 2,68 2,15 3,22 βλ. (22)

Δόση NaOCl C [mg/l] 8,67 8,76 8,62 9,16 βλ. (23)
Περιεκτικ.

NaOCl % 15 15 15 15

Ειδ. βάρ.ΝaOCl [kg/l] 1,20 1,20 1,20 1,20
Παροχή NaOCl Qδιαλ [l/d] 2,05 2,80 2,20 3,51

Για την δοσομέτρηση του διαλύματος θα τοποθετηθεί μία αντλία δυναμικότητας 0-1 l/h >

0,3 l/h στα 10 bar, που υπερκαλύπτουν την απαιτούμενη μέγιστη δόση διαλύματος. Η

δοσομέτρηση του διαλύματος θα γίνεται στο φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης.

Επίσης εγκαθίσταται δοχείο αποθήκευσης χωρητικότητας 200 l, που υπερκαλύπτει τις

ανάγκες για αποθήκευση.

Για τον έλεγχο της συγκέντρωσης του υπολειμματικού χλωρίου (2 mg/l)  είναι απαραίτητη η

αποχλωρίωση. Κατάντη της δεξαμενής χλωρίωσης θα κατασκευαστεί φρεάτιο

αποχλωρίωσης, όπου θα δοσομετράται διάλυμα μεταθειώδους νατρίου (Na2S2O5),.

Το μεταθειώδες νάτριο (Na2S2O5) εξουδετερώνει το υπολειμματικό χλώριο, σύμφωνα με την

αντίδραση:

2HOCl + H2O + Na2S2O5 ---------------- 2NaHSO4 +2HCl
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Το μεταθειώδες νάτριο προμηθεύεται σε στερεά μορφή και διαλύεται σε νερό για την

παρασκευή διαλύματος περιεκτικότητας 5% εντός δοχείου υπό ανάδευση. Από την

στοιχειομετρία της αντίδρασης προκύπτει ότι απαιτούνται 1,34 g άλατος/g Cl. Όπως

προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, η μέγιστη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου

ανέρχεται σε 5,60 mg/l (λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη δυναμικότητα της φίλτρανσης, που

είναι ίση με 5 m3/h). Άρα η προς αποχλωρίωση ποσότητα ανέρχεται σε: 5,60 mg/l – 2 mg/l =

3,60 mg/l.

Συνεπώς η παροχή της δοσομετρικής αντλίας προκύπτει ίση:

1,34 x 3,60 x 5 m3/h ~ 0,5 l/h

1.000 x 5%

Εγκαθίσταται μία δοσομετρική αντλία δυναμικότητας 0-1 l/h > 0,5 l/h στα 10 bar.

Η προς αποχλωρίωση ποσότητα για την μέγιστη ημερήσια παροχή ανέρχεται σε: 3,22 mg/l

– 2 mg/l = 1,22 mg/l. Η ημερήσια ποσότητα υπολογίζεται ίση με:

1,34 x 1,80 x 69m3/d ~ 2,2 l/d

1.000 x 5%

Εγκαθίσταται ένα δοχείο χωρητικότητας 200 l, που επαρκεί για αποθήκευση.

Η δεξαμενή αποχλωρίωσης διαμορφώνεται αμέσως κατάντη της δεξαμενής επαφής, με

διαστάσεις 0,50 m x 1,10 m και βάθος 1,0 m, (ενεργό όγκο 0,55 m3), συνεπώς ο χρόνος

παραμονής για την παροχή αιχμής (5 m3/h) ανέρχεται σε 6,9 min.

Στη δεξαμενή αποχλωρίωσης εγκαθίσταται κατακόρυφος αναδευτήρας, παρεχόμενης ισχύος

στο υγρό 0,7 kW, για την ικανοποιητική ανάμιξη στο φρεάτιο αποχλωρίωσης.

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν σε ειδικό στεγασμένο χώρο πλησίον της δεξαμενής

χλωρίωσης (οικίσκος χημικών). Τα δοχεία χημικών θα διαθέτουν διακόπτη χαμηλής στάθμης,

ούτως ώστε να ειδοποιείται το Κ.Ε.Λ. όταν οι ποσότητες των αντίστοιχων διαλυμάτων είναι

μειωμένες και να προβαίνει το προσωπικό σε παραγγελία.

4.6 Διάθεση επεξεργασμένων
Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους (ΑΠ.4571/03.02/2012) η διάθεση

των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται:
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(1) Σε παρακείμενο ρέμα Ποταμίδα, το οποίο βρίσκεται στα 20m περίπου νότια του γηπέδου,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 1365/30.11.2010 Απόφαση του Νομάρχη Ρε-

θύμνου

(2) Με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για περιορισμένη ή απεριόρι-

στη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ

145116/11.

Τα επεξεργασμένα λύματα από την δεξαμενή αποχλωρίωσης με αγωγό διαμέτρου Φ200 από

HDPE, οδηγούνται με βαρύτητα στο φρεάτιο Φ1, στο οποίο καταλήγει και η παράκαμψη της

μονάδας, και από εκεί στο έργο διάθεσης σε στάθμη +392,30. Το έργο διάθεσης

κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα σε στάθμη +392,30. Οι λεπτομέρειες κατασκευής

φαίνονται στο αντίστοιχο Σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη.

Εναλλακτικά, δύναται η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για

περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/11. Στη γενική διάταξη των έργων έχει προβλεφθεί κατάλληλος

χώρος για την κατασκευή σε επόμενη φάση αντλιοστασίου άρδευσης.

4.7 Μετααερισμός
Ο μετααερισμός με σκοπό την επίτευξη της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξυγόνου πάνω

από 3 mg/l, που απαιτείται σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους του έργου θα

επιτυγχάνεται με κλίμακα οξυγόνωσης με διαδοχικές πτώσεις (cascade aeration).

Στο έργο διάθεσης διαμορφώνονται δύο αναβαθμοί από δευτερογενές σκυρόδεμα, ώστε να

εξασφαλίζεται ο μεταερισμός των επεξεργασμένων λυμάτων.

Λαμβάνεται υπόψη, υπέρ της ασφαλείας ότι η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου των

λυμάτων που καταλήγουν προς διάθεση ισούται με μηδέν.

Το συνολικό ύψος πτώσης υπολογίζεται με χρήση εξισώσεων του Barret (Water Research

Laboratory, England)
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Cs η συγκέντρωση κορεσμού του DO

C0 η συγκέντρωση DO στο υγρό (0 mg/l)

C η απαιτούμενη συγκέντρωση DO στο υγρό (=3 mg/l)

a παράμετρος ποιότητας του υγρού, (=0,80 για ΕΕΛ)

b =1,50 για διαδοχικά σκαλοπάτια

Τ η θερμοκρασία του υγρού

Η το ζητούμενο ύψος πτώσης του υγρού

Οι υπολογισμοί γίνονται για Τ=15οC (χειμώνας) και Τ=22οC (καλοκαίρι). Για τον χειμώνα  (Cs

=10,07 mg/l) προκύπτει R=1,42 και Η=0,15 m και για το καλοκαίρι  (Cs =8,72 mg/l) προκύπτει

R=1,52 και Η=0,11 m.

Θα κατασκευαστούν δύο βαθμίδες ύψους 0,20 m, που επαρκούν (συνολικό ύψος πτώσης

2x0,20 m =0,40 > 0,15 m).

4.8 Επεξεργασία ιλύος

4.8.1 Παραγωγή ιλύος

Η περίσσεια ενεργός ιλύς, που παράγεται από τη βιολογική βαθμίδα, σύμφωνα με τους

υπολογισμούς, παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:

Πίνακας 4.11: Παραγωγή ιλύος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ

Χειμώνας Kαλοκαίρι Χειμώνας Kαλοκαίρι

DSS
kg/d 7,69 11,52 9,62 14,59
kg/h 1,34 2,02 1,68 2,55

DVSS kg/d 3,82 5,76 4,94 7,54
TSRS kg/m3 8,00 8,00 8,00 8,00
Qsl m3/d 0,96 1,44 1,20 1,82

Qsl (ανά κύκλο) m3/h 0,32 0,36 0,40 0,36

Θεωρώντας ότι η διάρκεια απομάκρυνσης της ιλύος από τους αντιδραστήρες κατά την φάση

εκκένωσης είναι της τάξης των 15 min, προκύπτει για την δυσμενέστερη περίπτωση ότι η
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δυναμικότητα των αντλιών περίσσειας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από: 0,40 m3  15 min 

0,03 m3/min ή 1,6 m3/h.

Ο πυθμένας της δεξαμενής S.B.R. διαμορφώνεται με κλίση προς το σημείο όπου θα είναι

τοποθετημένη η αντλία της ιλύος. Εγκαθίσταται μία αντλία απομάκρυνσης ιλύος

δυναμικότητας 2 m3/h στα 1,0 m. Η απομάκρυνση της ιλύος γίνεται κατά τη φάση εκκένωσης

και η περίσσεια λάσπη θα οδηγείται στη σηπτική δεξαμενή, η οποία είναι διαστάσεων 4,55 m

x 2,30 m με 2,85 m βάθος υγρού και έχει ενεργό όγκο 30 m3. Από τη σηπτική δεξαμενή θα

αντλείται η ιλύς από βυτιοφόρο όχημα του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα

οδηγείται στην Ε.Ε.Λ. Ρεθύμνου προς περαιτέρω επεξεργασία. Η ιλύς θα είναι

σταθεροποιημένη, αφού έχει διασφαλιστεί ικανοποιητικός χρόνος παραμονής στη βιολογική

βαθμίδα.

Στη σηπτική δεξαμενή το καλοκαίρι της Β΄ Φάσης θα οδηγούνται βάσει των υπολογισμών

(Πίνακας 4.11) ημερησίως 1,82 m3/d.

Από την είσοδο των λυμάτων και λαμβάνοντας υπόψη απόδοση της σηπτικής δεξαμενής

30% ως προς την απομάκρυνση των στερεών υπολογίζεται η ημερήσια ποσότητα στερεών

που εισέρχονται από τα λύματα και κατακρατούνται στη σηπτική δεξαμενή:

0,30 x 23,5 kgSS/d = 7,05 kg/d

7,05 kg/d / 15 kg/m3 = 0,47 m3/d

Συνολικά, στη σηπτική δεξαμενή θα εισέρχονται το καλοκαίρι της Β΄ φάσης ημερησίως 1,82

+ 0,47 ≈ 2,4 m3/d.

Δεδομένου ότι ο ενεργός όγκος της σηπτικής δεξαμενής ανέρχεται στα 30 m3 το καλοκαίρι

της Β φάσης εκτιμάται ότι το βυτίο για την άντληση της ιλύος και μεταφορά της στην Ε.Ε.Λ.

Ρεθύμνου θα πρέπει να επισκέπτεται την Ε.Ε.Λ. κάθε 12 ημέρες.

4.9 Απόσμηση

Για την απόσμηση της σηπτικής δεξαμενής και της δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου

προβλέπεται η υπαίθρια εγκατάσταση μίας μονάδας απόσμησης.

Για τον υπολογισμό της παροχής του προς απόσμηση αέρα παρατηρούμε τα εξής:
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 Όγκος θαλάμου σηπτικής δεξαμενής:  15 m3 (λαμβάνεται υπόψη ότι η δεξαμενή είναι

γεμάτη κατά το ήμισυ). Αριθμός εναλλαγών 2/h. Q=30 m3/h

 Όγκος θαλάμου δεξαμενής εξισορρόπησης εισόδου:  25 m3 (λαμβάνεται υπόψη ότι η

δεξαμενή είναι γεμάτη κατά το ήμισυ). Αριθμός εναλλαγών 2/h. Q=50 m3/h

Συνεπώς η συνολική παροχή ανέρχεται σε 30+50 = 80 m3/h.

Προβλέπεται η εγκατάσταση μίας μονάδας απόσμησης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αριθμός: 1

- Τύπος: ξηρά φίλτρανση

- Δυναμικότητα: 150 m3/h > 80 m3/h στα 400 Pa

- Απόδοση: >99,5%
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5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

5.1 Τυπολόγιο υδραυλικών υπολογισμών

Οι γραμμικές απώλειες υπολογίζονται από την σχέση Darcy - Weisbach:

g

u

d

L
h

2

2

   (1)

όπου: ΔhΓ: γραμμικές απώλεια [m]

λ: αδιάστατος συντελεστής απωλειών φορτίου

L: μήκος αγωγού [m]

d: εσωτερική διάμετρος αγωγού [m]

u : ταχύτητα ρευστού [m/s]

Ο συντελεστής απωλειών φορτίου λ, υπολογίζεται βάση της σχέσης του Colebrook & White:











71.3Re

51.2
log2

1 dK s


(2)

όπου: Κs: ισοδύναμη τραχύτητα αγωγού  [mm]

d: εσωτερική διάμετρος αγωγού [mm]

Re: αριθμός του Reynolds

O υπολογισμός του αριθμού Reynolds δίνεται από την σχέση:


ud

Re  (3)

όπου: ν : κινηματική συνεκτικότητα [m2/s]

Ο συντελεστής τραχύτητας λαμβάνεται 0,03 για τους πλαστικούς αγωγούς και 0,15 για

χαλύβδινους και ανοξείδωτους αγωγούς.

Η απώλεια λόγω ειδικών εξαρτημάτων (καμπύλες, ταυ, δικλείδες κλπ) υπολογίζεται από την

εξίσωση:
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2

2u
KhT


 (4)

όπου: Κ: συντελεστής απωλειών ειδικών εξαρτημάτων

για την παρούσα μελέτη ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη με τις

ακόλουθες τιμές:

- για την είσοδο σε αγωγό από δεξαμενή: 0,50

- για την έξοδο από  αγωγό: 1,00

- για την έξοδο bellmouth: 0,20

- για καμπύλες 90ο: 0,30

- για καμπύλες 60ο: 0,15

- για δικλείδες: 0,40

- για δικλείδα αντεπιστροφής: 2,50

- Διαστολές: Κ = [1 - (d/D)2]2, (V  d)

- Συστολές: Κ = 0,5 x [1 - (d/D)2]2, (V d)

- για ταφ στην γραμμή ροής: 0,05

- σε κλάδο: 1,40

5.2 Υπολογισμός αντλιών

Στο Παράρτημα ΙV του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί των

τριών αντλιοστασίων:

 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας S.B.R.: Q = 18 m3/h. Η ΚΣΥ στο θάλαμο των αντλιών

βρίσκεται στο +389,30 (λαμβάνεται υπόψη ελάχιστο βάθος νερού 0,30 m), ενώ η

αντλία καταθλίβει στη δεξαμενή S.B.R., με μέγιστη στάθμη στο +393,00. Συνεπώς το

Ηγεωμ. ανέρχεται σε 3,70 m. Δεδομένου ότι οι απώλειες της σωληνογραμμής

ανέρχονται σε 0,20 m, το συνολικό μανομετρικό ισούται με 3,90 m. Επιλέγεται αντλία

δυναμικότητας Q=18 m3/h @ 4,0 m.

 Αντλιοστάσιο δεξαμενής εξισορρόπησης: Q = 15m3/h. Η αντλία αναρροφά από την

δεξαμενή εξισορρόπησης με στάθμη υγρού στο +389,30 (λαμβάνεται υπόψη ελάχιστο

βάθος νερού 0,30 m), και καταθλίβει στο αμμόφιλτρο (λαμβάνεται υπόψη η έξοδος

του αμμόφιλτρου, που βρίσκεται υψηλότερα) σε στάθμη +397,20. Συνεπώς το Ηγεωμ.

ανέρχεται σε 7,90m. Δεδομένου ότι οι απώλειες ανέρχονται σε 0,3m και οι απώλειες



Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης λυμάτων και

όμβριων δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης

Υποέργο: Οριστική μελέτη Ε.Ε.Λ. Αμπελακίου-Καρέ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ_167FB94.docx Σελίδα -78-

διαμέσου του αμμόφιλτρου είναι ίσες με 0,50 m, το συνολικό μανομετρικό ισούται με

8,70 m. Επιλέγεται αντλία δυναμικότητας Q=15 m3/h @ 9m.

 Αντλιοστάσιο ιλύος: Q = 2,0 m3/h. Η αντλία αναρροφά από την δεξαμενή S.B.R. με

ελάχιστη στάθμη υγρού στο +392,30 και καταθλίβει στη σηπτική δεξαμενή σε μέγιστη

στάθμη +393,25 (υψόμετρο αγωγού). Συνεπώς το Ηγεωμ. ανέρχεται σε  0,95 m.

Δεδομένου ότι οι απώλειες ανέρχονται σε 0,02 m, το συνολικό μανομετρικό ισούται

με 0,97 m. Επιλέγεται αντλία δυναμικότητας Q=2,0 m3/h @ 1,0 m.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ 5/11/2018
Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ & ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
P&I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ

ΣΕ ΕΦΕ-
ΔΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ / ΤΕ-
ΜΑΧΙΟ (kW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (kW) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΑΘΟΕΣΧΑΡΑ S-01 20 mm 1 1

ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ SBR P-01,02 18m³/h ,

H=4,0m 2 1 1 1,5 1,7

ΑΝΤΛΙΑ ΙΛΥΟΣ P-03 2,0m³/h@1,0
mΣΥ 1 1 1,5 1,5

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕ-
ΝΗΣ SBR Μ-01 1 1 1,5 1,5

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΧΥΤΩΝ Α-
ΕΡΙΣΜΟΥ C-01,02 200m³/h@480

mbar 2 1 1 5,5 5,5 +inverter

ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΦΥΣΑ-
ΛΙΔΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Κ-01 ~ Κ-48 48 48 -

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ Z-01 150 m³/h 1 1 0,75 3

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ ΘΥΡΟ-
ΦΡΑΓΜΑ W-01 1,50x1,10 m

(BxH) 1 1 0,37 0,37

ΑΝΤΛΙA ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙ-
ΣΟΡΟΠΗΣΗΣ P-04 15m³/h@9mΣ

Υ 1 1 1,5 1,7

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ  ΔΕΞΑΜΕ-
ΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗΣ Μ-02 1 1 0,75 0,9

ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟ Z-02 1,50m² 1 1

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ P-05 1lt/h @ 10bar 1 1 0,25 0,25

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ P-06 1lt/h @ 10bar 1 1 0,25 0,25

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Α-
ΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ P-07 1lt/h @ 10bar 1 1 0,25 0,25

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Z-03 10m³/h@7bar 1 0,5 0,5 6 3 ενιαίο συγκρότημα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
P&I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ

ΣΕ ΕΦΕ-
ΔΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ / ΤΕ-
ΜΑΧΙΟ (kW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (kW) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕ-
ΝΗΣ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ M-03 1 1 0,75 0,7

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η-
ΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 1 1 0,37 0,37 1-φασικό

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Υ-01 250kg 1 1 -

ΟΡΓΑΝΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΥΠΤΙΚΗΣ ΔΕ-

ΞΑΜΕΝΗΣ
1 1

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ
Α/ΣΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

SBR
I-01 1 1

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕ-
ΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΕΞΑ-

ΜΕΝΗΣ SBR
I-02 1 1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ -
ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗΣ

2 2

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ι-03 DN80 1 1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΡΟ-

ΚΙΔΩΣΗΣ
1 1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ

NaOCl
1 1

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΙ-

ΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ
1 1

ΛΟΙΠΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
P&I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕ-
ΜΑΧΙΩΝ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ

ΣΕ ΕΦΕ-
ΔΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ / ΤΕ-
ΜΑΧΙΟ (kW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (kW) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙ-
ΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1 1

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 1 1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙ-
ΣΜΟΥ 1 1 0,5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 1 3,5

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑ ΚΛΩΒΟΥ 1 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 1 0,75

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 1
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ος κλάδος

Παροχή υπολογισμού l/s 4,79
Διερχόμενη παροχή l/s 4,79
Mήκος αγωγού m 3,80
Ονομαστική διάμετρος m 65,00
Εσωτερική διάμετρος m 74,00
Tαχύτητα ροής m/s 1,11
Συντελεστής τραχύτητας  (ks) mm 0,15
Συντελεστής τριβής  (f) 0,024
Sf % 0,020
Γραμμικές απώλειες m 0,08
Συντελεστής τοπικών απωλειών 1,80
Τοπικές απώλειες m 0,11
Σύνολο απωλειών m 0,19

Καμπύλη εξόδου αντλίας 0,60
Καμπύλη 90 0,30 1
Καμπύλη 45 0,15
Ταυ διακλάδωσης 1,40
Ταυ διέλευσης 0,05
Δικλείδα 0,40
Αντεπίστροφη δικλείδα 2,50
Εκροή - είσοδος σε θάλαμο 1,00 1
Εισροή - έξοδος από θάλαμο 0,50 1
Διαστολή 0,33

Γεωμετρικό Ύψος (Ηγεωμ) m 3,700
Σύνολο Απωλειών (ΣΔh) m 0,190
Απαραίτητο Μανομετρικό (Htot) m 3,890
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ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
(ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΟΥ)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ος κλάδος

Παροχή υπολογισμού l/s 4,17
Διερχόμενη παροχή l/s 4,17
Mήκος αγωγού m 7,90
Ονομαστική διάμετρος m 65,00
Εσωτερική διάμετρος m 74,00
Tαχύτητα ροής m/s 0,97
Συντελεστής τραχύτητας  (ks) mm 0,03
Συντελεστής τριβής  (f) 0,016
Sf % 0,010
Γραμμικές απώλειες m 0,08
Συντελεστής τοπικών απωλειών 4,85
Τοπικές απώλειες m 0,23
Σύνολο απωλειών m 0,31

Καμπύλη εξόδου αντλίας 0,60
Καμπύλη 90 0,30 1
Καμπύλη 45 0,15 1
Ταυ διακλάδωσης 1,40
Ταυ διέλευσης 0,05
Δικλείδα 0,40 1
Αντεπίστροφη δικλείδα 2,50 1
Εκροή - είσοδος σε θάλαμο 1,00 1
Εισροή - έξοδος από θάλαμο 0,50 1
Διαστολή 0,33

Γεωμετρικό Ύψος (Ηγεωμ) m 7,900
Απώλειες μέσω αμμόφιλτρου m 0,500
Σύνολο Απωλειών (ΣΔh) m 0,313
Απαραίτητο Μανομετρικό (Htot) m 8,713
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ΑΝΤΛΙΑ ΙΛΥΟΣ

Σωλήνας αναρόφησης  DN65 (από δεξαμενή SBR στη σηπτική δεξαμενή)
Q Q D ks SS L nL n nT V Re(L) Re(T) λ Ι F k k.F hτοπ hγρ Δh

(m3/h) (l/s) (m) (mm) (kg/m3) (m) (N.s/m2) (N.s/m2) (m/s) (m/m) (m) (m) (m)

2,0 0,56 0,074 0,15 8,0 5,0 0,056 0,6669 0,0010 0,13 408,7 9.682,8 0,0293 0,0018 5,89 1,80 10,61 0,009 0,009 0,02

Σύνολο απωλειών 0,02
Στάθμη ανάντη(m) 392,30

Στάθμη σωλήνα κατάντη(m) 393,25
Στατικό ύψος 0,95

Μανομετρικό αντλίας 0,97
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Για τη μεταφορά λυμάτων των θεωρούμενων οικισμών θα κατασκευασθεί δίκτυο αγωγών

βαρύτητας και αγωγών υπό πίεση. Τα αντλιοστάσια κατηγοριοποιούνται σε δύο τύπους:

χωρίς ανωδομή (Τύπος Α) και με ανωδομή για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού

ζεύγους (Τύπος Β). Κατασκευάζονται τα εξής αντλιοστάσια:

Α/Σ Μύρθιος 1 και 2 (Μ-1, Μ-2)

Α/Σ Αμπελάκι 1  (Α-1)

Τα αντλιοστάσια γενικά τροφοδοτούνται από το αντίστοιχο βαρυτικό δίκτυο και καταθλίβουν

σε φρεάτια. Τα αντλιοστάσια Φ1, Φ2 και ΚΑΑ1-1 καταθλίβουν στους υγρούς θαλάμους των

αντλιοστασίων Φ1α, Φ2α και ΚΑΑ1-2 αντίστοιχα. Οι βαρυτικοί αγωγοί προσαγωγής είναι

από PVC Σειράς 41 και οι καταθλιπτικοί αγωγοί από HDPE PN 10. Οι βαρυτικοί αγωγοί

προσαγωγής καταλήγουν σε φρεάτιο εντός του αντίστοιχου υγρού θαλάμου όπου

εγκαθίσταται χειροκαθαριζόμενη εσχάρα για τη συγκράτηση των στερεών.

Η πρόσβαση σε όλα τα αντλιοστάσια γίνεται από τους υφιστάμενους δρόμους. Στα

αντλιοστάσια Τύπου Α το δομικό μέρος είναι ενιαίο και περιλαμβάνει δύο διακριτούς

υπόγειους χώρους, τον υγρό θάλαμο και τον χώρο των δικλείδων. Στα αντλιοστάσια Τύπου

Β το δομικό μέρος είναι ενιαίο και περιλαμβάνει τρεις διακριτούς χώρους, τον υγρό θάλαμο,

τον χώρο των δικλείδων και την ανωδομή, όπου θα εγκατασταθεί ο πίνακας τροφοδοσίας

και το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
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2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Τύπου Α

Τα αντλιοστάσια  Μ-1, Μ-2, Α-1,  δεν διαθέτουν ανωδομή και ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής

εγκαθίσταται εξωτερικά σε βάση από σκυρόδεμα.

2.1. Υγρός θάλαμος

Ο υγρός θάλαμος κάθε αντλιοστασίου έχει ωφέλιμο εμβαδόν 2,30m x 1,40m, βάθος 2,5m

από τη στάθμη του εδάφους και ωφέλιμο ύψος τουλάχιστον 0,45m το οποίο περιορίζεται

από την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη και τη θέση του αγωγού προσαγωγής. Η κατασκευή

του παράπλευρου τοιχώματος και του πυθμένα είναι εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο

σκυρόδεμα C16/20 πάχους 25cm και 30cm αντίστοιχα. Για την αποφυγή συγκέντρωσης

επικαθήσεων περιμετρικά του πυθμένα του υγρού θαλάμου δημιουργείται κλίση προς το

εσωτερικό με σκυρόδεμα εξομάλυνσης που φθάνει σε ύψος 30cm.

Η είσοδος των λυμάτων από το ανάντι αντλιοστάσιο ή από το ανάντι φρεάτιο του δικτύου

βαρύτητας γίνεται με καταθλιπτικό αγωγό διαμέτρου Ø90 (Α/Σ Φ1β, Φ2β) ή με βαρυτικό

αγωγό DN 200 (υπόλοιπα αντλιοστάσια) αντίστοιχα. Οι αγωγοί εισέρχονται στον εκάστοτε

υγρό θάλαμο από το παράπλευρο τοιχίο με εγκιβωτισμένο χαλύβδινο τεμάχιο αντίστοιχης

διαμέτρου. Στο σημείο εισόδου των λυμάτων από το βαρυτικό δίκτυο δημιουργείται φρεάτιο

ορθογωνικής κάτοψης εμβαδού 0,55m x 0,50m με ένα τοιχίο από σκυρόδεμα πάχους 20cm

(η τέταρτη πλευρά «δημιουργείται» από το καλάθι χονδροεσχαρισμάτων). Το άνω άκρο του

φρεατίου βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους και το βάθος του φθάνει τον πυθμένα του

υγρού θαλάμου. Κάτω από την στάθμη του αγωγού εισόδου αναρτάται διάτρητο καλάθι

εσχαρισμάτων με μέγιστα διάκενα 40 mm (ή αντίστοιχα μικρότερα ανάλογα με το ελεύθερο

πέρασμα των αντλιών) για τη συγκράτηση των ογκωδών αντικειμένων με δυνατότητα

ανύψωσης για τον καθαρισμό του. Στα αντλιοστάσια Α/Σ Φ1β, Φ2β το εγκιβωτισμένο

τεμάχιο συνδέεται εντός του θαλάμου με κάθετο χαλύβδινο αγωγό DN 80 ο οποίος

κατέρχεται ως τη στάθμη του υγρού για να αποφεύγονται αναταράξεις.

Στον υγρό θάλαμο των αντλιοστασίων εγκαθίστανται δύο (2) όμοια αντλητικά συγκροτήματα.

Ένα συγκρότημα σε κάθε αντλιοστάσιο θα είναι εφεδρικό. Οι αντλίες είναι υποβρύχιες,

φυγοκεντρικές, σε κάθετη τοποθέτηση.
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2.2. Χώρος δικλείδων

Η άντληση των λυμάτων γίνεται άμεσα από τις αντλίες. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών

είναι από χαλυβδοσωλήνα, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 (για τα Α/Σ  Μ-1, Μ-2, Α-1)

καταλήγουν σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό, επίσης από χαλυβοσωλήνα, διαμέτρου DN 80

από το άκρο του οποίου τα λύματα οδηγούνται εκτός του αντλιοστασίου. Εκτός του

αντλιοστασίου ο χαλύβδινος αγωγός συνδέεται μέσω ειδικού τεμαχίου με τον καταθλιπτικό

αγωγό από HDPE PN 10, αντίστοιχης ονομαστικής διαμέτρου Ø75. Στον συλλεκτήριο κάθε

αντλιοστασίου συνδέεται αγωγός διαμέτρου DN 50 το άλλο άκρο του οποίου εισέρχεται στον

υγρό θάλαμο. Από αυτόν αγωγό θα γίνεται η εκκένωση του δικτύου καταθλιπτικού αγωγού,

μέσω δικλείδας ίσης ονομαστικής διαμέτρου.

Οι αγωγοί κατάθλιψης των αντλιών φέρουν συρταρωτή δικλείδα απομόνωσης και δικλείδα

αντεπιστροφής τύπου σφαίρας ονομαστικής διαμέτρου ίσης με τον αγωγό (DN 50 και DN

80) τοποθετημένες σε οριζόντια θέση. Τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από

χυτοσίδηρο και γαλβανισμένα, ενώ τα ειδικά τεμάχια αυτών (έδρα, βάκτρο, σφαίρα κλπ.)

είναι ανοξείδωτα.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επί του συλλεκτήριου αγωγού αμέσως ανάντι της εξόδου από

το αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί η αντιπληγματική βαλβίδα. Η σύνδεση θα γίνει σε

κατακόρυφη θέση μέσω τεμαχίου συστολής διαστάσεων ανάλογα με την ονομαστική

διάμετρο της βαλβίδας (π.χ. 100/50 για δικλείδα DN 50). Ανάντι της βαλβίδας θα

τοποθετηθεί μανόμετρο. Η παροχή εκκένωσης θα επιστρέφει στον υγρό θάλαμο με αγωγό

κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Όλα τα εξαρτήματα και ο συλλεκτήριος αγωγός βρίσκονται εντός του χώρου δικλείδων, ο

οποίος προβάλλει στη μία πλευρά του υγρού θαλάμου και καλύπτει επιφάνεια 2,30m x

0,90m. Το ύψος του χώρου είναι 1,20m ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός των δικλείδων.

Ο χώρος των δικλείδων καλύπτεται από τρία τεμάχια μπακλαβαδωτής λαμαρίνας συνολικών

διαστάσεων 2,40m x 1,00m.

2.3. Εξωτερικός χώρος

Η οροφή του υγρού θαλάμου έχει ένα άνοιγμα διαστάσεων 1,20m x 0,65m μέσω του οποίου

γίνεται η απομάκρυνση των αντλητικών συγκροτημάτων. Το άνοιγμα καλύπτεται από δύο
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τεμάχια μπακλαβαδωτής λαμαρίνας συνολικών διαστάσεων 1,30m x 0,75m. Ένα τεμάχιο

μπακλαβαδωτής λαμαρίνας (διαστάσεων 0,65m x 0,60m) καλύπτει το άνοιγμα από όπου

εξέρχεται το καλάθι εσχαρισμάτων. Η ανύψωση του καλαθιού και η αφαίρεση των

εσχαρισμάτων γίνεται με τη βοήθεια κάθετων οδηγών ράβδων.

Παραπλεύρως του οικίσκου κατασκευάζεται βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20

διαστάσεων 1,40m x 0,55m x 0,35m (ύψος) όπου εγκαθίσταται ο ηλεκτρικός πίνακας

διανομής. Εντός του σκυροδέματος εισέρχεται γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας DN 80 (3 in)

για το καλώδιο της παροχής και σιδηροσωλήνες DN 50 (2 in) για την τροφοδοσία των

αντλητικών συγκροτημάτων και τα καλώδια σηματοδότησης – ελέγχου.
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4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

4.1. Αντλητικά συγκροτήματα

Κάθε αντλία μπορεί να έχει τουλάχιστον ως δεκαπέντε εκκινήσεις ανά ώρα. Η κίνηση δίδεται

από έναν ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα,

κατακόρυφης εγκατάστασης, εμβαπτιζόμενου τύπου, ο οποίος εδράζεται επάνω στην

κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και είναι ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με την

αντλία. Το κιβώτιο ενώσεων είναι ολοκληρωτικά σφραγισμένο από τα υγρά που το

περιβάλλουν με διπλό στεγανωτικό. Η ψύξη της αντλίας επιτυγχάνεται από το περιβάλλον

ρευστό. Ο στάτορας του κινητήρα έχει ενσωματωμένους τρεις θερμικούς διακόπτες

συνδεδεμένους εν σειρά, οι οποίοι ανοίγουν σε προκαθορισμένη θερμοκρασία και ρίχνουν

το ρελέ προστασίας στον πίνακα (εκκινητή), διακόπτοντας τη λειτουργία της αντλίας.

Οι αντλίες θα πρέπει να έχουν πέρασμα στερεών τουλάχιστον 60mm. Οι μικρής

δυναμικότητας αντλίες θα μπορούν να έχουν μικρότερο πέρασμα στερεών, ωστόσο όχι

μεγαλύτερο από τα διάκενα του αντίστοιχου εσχαρόκαδου.

Για την εγκατάστασή της κάθε αντλία διαθέτει πέλμα επικάθισης, το οποίο πακτώνεται στον

πυθμένα και μηχανισμό στερέωσης με διπλή οδηγό ράβδο από ανοξείδωτο σιδηροσωλήνα

που φθάνει ως το επίπεδο του δαπέδου του οικίσκου. Η σύνδεση και η αποσύνδεση του

στομίου κατάθλιψης με τον αντίστοιχο αγωγό κατάθλιψης γίνεται αυτόματα μόλις έρθει σε

επαφή ή αντίστοιχα τραβηχτεί έξω η αντλία. Στο άνω μέρος του συγκροτήματος συγκρατείται

μεταλλική αλυσίδα γαλβανισμένη εν θερμώ για την ανύψωσή του.

Για την αποφυγή επικάθισης στερεών στα τοιχώματα και στον πυθμένα του υγρού θαλάμου

τουλάχιστον μία αντλία κάθε αντλιοστασίου θα φέρει επί του κελύφους της βαλβίδα

ανάδευσης μηχανικού ή ηλεκτρικού τύπου. Όταν εκκινεί η αντλία η βαλβίδα θα παραμένει

ανοικτή επί μικρό χρονικό διάστημα και η παροχή θα διέρχεται από αυτή δημιουργώντας

ανάδευση των λυμάτων σε ικανή ακτίνα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί

αναδευτήρας οριζόντιου άξονα εντός του υγρού θαλάμου.

4.2. Διακόπτες στάθμης

Για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών εγκαθίσταται σύστημα τριών (3) ρυθμιστικών
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πλωτήρων. Αυτοί τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, μακριά από τον αγωγό εισόδου και τις

αντλίες, ως εξής:

 ένας στη θέση stop (ελάχιστη δυνατή στάθμη), για προστασία των αντλιών από λειτουργία

εν ξηρώ,

 ένας σε κατάλληλη στάθμη για την εκκίνηση της αντλίας που θα βρίσκεται εν ενεργεία,

 ένας στη θέση alarm (υψηλότερη στάθμη).

Κάθε πλωτήρας κρέμεται από καλώδιο βυθισμένος στο υγρό. Είναι αυτοκαθαριζόμενος,

οπότε η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από έλαια ή στερεά τα οποία θα μπορούσαν να

επικολληθούν στην επιφάνειά του. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από

πολυπροπυλένιο και το εύκαμπτο μήκος του καλωδίου του από ελαστικό EPDM. Ο

πλωτήρας διαθέτει μικροδιακόπτη προστασίας IP 68 με δυνατότητα διακοπής ωμικού

φορτίου και επαγωγικού φορτίου.

4.3. Ανυψωτικοί μηχανισμοί

Στην οροφή κάθε οικίσκου αντλιοστασίου εγκαθίσταται μία τυποποιημένη γερανοδοκός

τύπου NP I 140 κατά μήκος των αντλητικών συγκροτημάτων, στην οποία εφαρμόζει ένα

χειροκίνητο παλάγκο ανυψωτικής ικανότητας 0,5tn. Ο μηχανισμός ανύψωσης, αποτελείται

από σύστημα τροχαλιών με αλυσίδα και γάντζο. Ο σχεδιασμός και οι ένσφαιροι τριβείς

δίνουν μεγάλη απόδοση ώστε μικρή δύναμη αρκεί για την ανύψωση πολλαπλάσιου βάρους.

Ο μικρός αριθμός κατασκευαστικών μερών καθιστά απλή τη συντήρηση. Το σώμα του

παλάγκου είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο για μικρότερο βάρος και ευκολία στη

μεταφορά. Η μεταφορά του μηχανισμού κατά μήκος της δοκού είναι χειροκίνητη. Η

ηλεκτροκίνηση του φορείου ή του παλάγκου δεν κρίνεται αναγκαία.

4.4. Εσχαρόκαδος

Ο εσχαρόκαδος θα κατασκευασθεί από ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα σχηματίζοντας ένα

παραλληλεπίπεδο διαστάσεων 50cm x 40cm x 50cm (ύψος). Οι ράβδοι του πυθμένα θα

σχηματίζουν διάκενα 40mm x 40mm και σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέπουν τη διέλευση

στερεών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στις αντλίες. Το καλάθι θα

συγκρατείται στην κατώτερη θέση σε δύο δοκούς IPE80 και θα κινείται σε ράγες – οδηγούς
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ανέλκυσης που σχηματίζονται από τυποποιημένες διατομές L60x8. Η τοποθέτηση των

μεταλλικών στηριγμάτων θα γίνεται επί του φρεατίου με κατάλληλα αγκύρια.

4.5. Αυτόματος πυροσβεστήρας

Στην ανωδομή κάθε αντλιοστασίου (όπου εφαρμόζεται) πλησίον του Η/Ζ θα τοποθετηθεί

ένας αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής με κατασβεστικό υλικό ηλεκτρικά μη αγώγιμη ξηρά

σκόνη (BC) βάρους 12 kg με προωθητικό αέριο άζωτο, σύμφωνα με την οδηγία EC 97/23.

Η σκόνη και το αέριο βρίσκονται στο ίδιο χαλύβδινο δοχείο ώστε ο πυροσβεστήρας είναι

υπό διαρκή πίεση 12 – 14 bar. Διαθέτει συμβατική κεφαλή sprinkler από ορείχαλκο

προστατευμένη από τυχαία ζημιά. Η ενεργοποίηση γίνεται αυτόματα σε θερμοκρασία 68C

και η απελευθέρωση της σκόνης επιτυγχάνεται εντός 12 sec. Ένα μανόμετρο παρουσιάζει

την πίεση εντός του δοχείου.
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5. ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζεται η αντιδιαβρωτική προστασία των υλικών των

αντλιοστασίων.

Α/Α Τμήμα του Εργου Είδος Αντιδιαβρωτικής Προστασίας

1 Αντλιοστάσιο

Αντλητικά συγκροτήματα

- αντλίες

- κινητήρες

- σύστημα τοποθέτησης (οδηγοί)

Χαλύβδινες σωληνώσεις

Εξαρτήματα σωληνώσεων

Εποξειδική βαφή και μεταβαμμένο

Όπως οι αντλίες

Ανοξείδωτος χάλυβας

Γαλβάνισμα εν θερμώ

Γαλβάνισμα εν θερμώ / Ανοξείδωτος χάλυβας

2 Η/Ζ (όπου εφαρμόζεται) Βαφή μινίου – ελαιχρώματος

3 Συγκρότημα απόσμησης Πολυπροπυλένιο

4 Εσχαρόκαδος Ανοξείδωτος χάλυβας

5 Πίνακες ηλεκτροδότησης & αυτοματισμού Βαφή μινίου – ελαιχρώματος

6 Ηλεκτρική εγκατάσταση οικίσκου Στεγανή ΙΡ 45 / Σε σωλήνα PVC / Σε γαλβανισμένη

εσχάρα

7 Σύστημα ελέγχου στάθμης

- διακόπτες πλωτήρα Πολυπροπυλένιο / EPDM, IP 68

8 Καλύμματα, βαθμίδες καθόδου & άλλες

σιδηρές κατασκευές

Γαλβάνισμα εν θερμώ
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6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ισχύς όλων των αντλιοστασίων είναι σχετικά μικρή επομένως η ηλεκτροδότησή τους θα

γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ. Προτείνεται η τυποποιημένη παροχή Νο 2

(μέγιστη ισχύς 25kVA, γραμμή παροχής 5x10mm2) για τα αντλιοστάσια Α/Σ Μ-1, Μ-2, Α-1,

οι οποίες καλύτπουν και τη μελλοντική φάση λειτουργίας τους.

Κύρια κατανάλωση σε κάθε αντλιοστάσιο είναι τα αντλητικά συγκροτήματα. Για ισχύ

αντλητικών συγκροτημάτων ως 4kW προβλέπεται η άμεση εκκίνηση (d.o.l.). Για ισχύ

αντλητικών συγκροτημάτων άνω των 4kW ως 50kW προβλέπεται εκκίνηση με αυτόματη

διάταξη αστέρα - τριγώνου. Προκειμένου να δατηρηθεί μικρή η τιμή του ρεύματος εκκίνησης

και το μέγεθος του απαιτούμενου Η/Ζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομαλός εκκινητής.

Στα αντλιοστάσια Τύπου Α ο ηλεκτρικός πίνακας θα τοποθετηθεί εξωτερικά και η σύνδεση

των αντλιών θα γίνει μέσω οπής από το παράπλυρο τοιχίο. Στα αντλιοστάσια Τύπου Β

εξωτερικά της ανωδομής θα τοποθετηθεί κυτίο από όπου θα εισέλθει το καλώδιο κεντρικής

παροχής. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα τοποθετηθεί εντός της ανωδομής και η σύνδεση των

αντλιών θα γίνει μέσω οπών στο δάπεδο, ενώ τα καλώδια θα διέλθουν από πλαστικούς

σωλήνες.

Για τα αντλιοστάσια Τύπου Β προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

(Η/Ζ) για παροχή εφεδρικής ενέργειας σε περίπτωση διακοπής της παροχής της ΔΕΗ. Η

μεταγωγή ΔΕΗ – Η/Ζ προβλέπεται αυτόματη, ελεγχόμενη από κατάλληλο επιτηρητή τάσης

και χρονικό ρελέ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση κάθε αντλιοστασίου περιλαμβάνει:

 την ηλεκτροδότηση από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ

 την ηλεκτροδότηση από το Η/Ζ (όπου εφαρμόζεται)

 το σύστημα μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ (όπου εφαρμόζεται)

 τον πίνακα του αντλιοστασίου

 την ηλεκτροδότηση των κινητήρων

 την ηλεκτροδότηση των βοηθητικών καταναλώσεων
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Οι καλωδιώσεις γενικά θα κατασκευαστούν με ανθυγρά καλώδια. Θα έχουν αγωγούς από

χαλκό με θερμοπλαστική μόνωση και εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα από

θερμοπλαστική ή ελαστική ουσία

Η ηλεκτροδότηση των κινητήρων των αντλιών κατά το τελευταίο τμήμα τους θα γίνει με ειδικά

εύκαμπτα καλώδια, κατάλληλα για συνεχή παραμονή και λειτουργία σε νερό και μάλιστα

διαβρωτικό, υποβρύχιου τύπου Η07RN-F 450V/750V, πολύκλωνα επιψευδαργυρωμένα με

μόνωση από νεοπρένιο. Όλες οι υπόλοιπες καταναλώσεις θα τροφοδοτηθούν με καλώδια

τύπου J1VV-U/R (ΝΥΥ).

Κάθε πίνακας θα διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό πεδίων/διαμερισμάτων για τα αντλητικά

συγκροτήματα, ένα πεδίο/διαμέρισμα για τις υπόλοιπες καταναλώσεις, ένα πεδίο εισόδου

από ΔΕΗ, εισόδου από Η/Ζ και ζεύξης ΔΕΗ – Η/Ζ (όπου εφαρμόζεται) και ένα

πεδίο/διαμέρισμα για την εγκατάσταση του συστήματος αυτοματισμού. Θα περιλαμβάνει

όλα τα απαιτούμενα όργανα και συσκευές χειρισμών, προστασίας, μέτρησης, ενδείξεων

κ.λπ., όπως αυτά προσδιορίζονται στο αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο. Οι θύρες κάθε

πεδίου θα φέρουν κλειδαριές. Στη θύρα του κάθε πεδίου του πίνακα θα υπάρχει διακόπτης

τριών θέσεων με τις ενδείξεις: αυτόματη λειτουργία – διακοπή λειτουργίας – χειροκίνητη

λειτουργία. Στα σημεία εξόδου των καλωδίων από τον πίνακα θα τοποθετηθούν

στυπιοθλίπτες, οι οποίοι θα στεγανωθούν επιπλέον με σιλικόνη.

Οι οριζόντιες οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε αεριζόμενη εσχάρα αναρτημένη από την

οροφή. Οι κάθετες οδεύσεις των καλωδίων θα είναι ορατές εντός πλαστικών ή

γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων. Το καλώδιο εισόδου θα εισέλθει από τη βάση του πίνακα

μέσα στο έδαφος προστατευμένο με πλαστική σωλήνωση και τα καλώδια θα εξέρχονται από

το άνω μέρος.

Ολόκληρη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακες, καλωδιώσεις, διακόπτες, ρευματοδότες,

φωτιστικά κλπ) θα είναι στεγανού τύπου, κλάσεως ΙΡ 45 κατ’ ελάχιστον εκτός όπου

αναφέρεται διαφορετικά.

Τα φωτιστικά σώματα στους εσωτερικούς χώρους των αντλιοστασίων Τύπου Β θα είναι

τύπου φθορισμού, στεγανά ΙΡ 65, με δύο λαμπτήρες των 18W, όπως προκύπτουν από τους

φωτοτεχνικούς υπολογισμούς. Ένα φωτιστικό στον οικίσκο και ένα στον θάλαμο δικλείδων
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θα φέρουν διάταξη που θα τους επιτρέπει να λειτουργούν ως φωτιστικά ασφαλείας. Σε

περίπτωση διακοπής του ρεύματος θα ανάβουν αυτόματα φωτίσοντας τον αντίστοιχο χώρο

επί μισή ώρα. Εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθεί ένα φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας

με προστατευτικό κάλυμμα και με λαμπτήρα ισχύος 60W, στερεωμένο επί της τοιχοποίας

άνωθεν της θύρας. Η αφή και η σβέση του θα γίνεται από το εσωτερικό του οικίσκου.

6.1. Ηλεκτρικοί πίνακες

Ο πίνακας θα είναι κλειστού τύπου, στεγανός, τύπου πεδίου μεταλλικός από σκελετό

σιδηρογωνιών καλυμμένων με χαλυβοελάσματα, πάχους 1,5mm. Θα είναι επισκέψιμος από

την εμπρόσθια πλευρά του για επιθεώρηση οργάνων και συσκευών και κλειστός από τις

υπόλοιπες πλευρές του, αλλά θα φέρει κατάλληλες θυρίδες εξαερισμού. Στο εσωτερικό του

θα είναι διαμερισματοποιημένος ή θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα πεδία,

προκειμένου να είναι διακριτοί οι χώροι εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για

κάθε κατανάλωση (είσοδος, αντλίες, βοηθητικές καταναλώσεις, ασθενή ρεύματα κλπ).

Στο επάνω μέρος του πίνακα θα είναι τοποθετημένοι οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί φάσεων,

διαστάσεων σύμφωνα με το σχέδιο, στηριγμένοι σε κατάλληλους μονωτήρες. Εκτός από

αυτούς θα υπάρχουν και δύο χάλκινοι ζυγοί, ουδέτερος και γείωση, με διατομή ίση με το

μισό της διατομής των ζυγών φάσεων. Η έξοδος των καλωδίων θα γίνεται από το άνω μέρος

(αντλιοστάσια Τύπου Β) ή από το κάτω μέρος (αντλιοστάσια Τύπου Α). Όμοια, η

τροφοδότηση του πίνακα από το μετρητή της ΔΕΗ και από το Η/Ζ (αντλιοστάσια Τύπου Β)

γίνεται από το κάτω μέρος με καλώδια J1VV-U (NYY).

Κάθε πεδίο του πίνακα θα έχει ύψος ως 1,80m, πλάτος μέχρι 0,60m και βάθος απόλυτα

επαρκές για να περιλάβει τα όργανα και τις διατάξεις που αναφέρονται πιο κάτω.

Όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα. Όσα από αυτά

χρειάζονται χειρισμό, αυτός θα γίνεται από τη μπροστινή πλευρά του πίνακα. Τα όργανα

προστασίας του πίνακα θα εξασφαλίζουν επιλεκτική προστασία, ώστε η διακοπή

λειτουργίας μίας γραμμής να μην συνεπάγεται τη διακοπή του κεντρικού διακόπτη. Κάτω

από κάθε διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μία πινακίδα που θα γράφει, με

ανάγλυφα κεφαλαία γράμματα σε ελληνική γλώσσα, τη γραμμή ή τον προορισμό του

οργάνου.
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Στις συνολικές καταναλώσεις του πίνακα θεωρείται εφεδρεία ισχύος 20%, ως πρόβλεψη για

την εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων μεγαλύτερης δυναμικότητας σε μελλοντική

φάση.

Κάθε πίνακας αποτελείται από τα πιο κάτω πεδία/διαμερίσματα με τα όργανα που

αναφέρονται αντίστοιχα.

Εισόδου ΔΕΗ - Η/Ζ

Η γραμμή εισόδου από τη ΔΕΗ και η γραμμή εισόδου από το Η/Ζ θα περιλαμβάνουν τα

ακόλουθα όργανα:

Αντλιοστάσια Α/Σ Μ-1, Μ-2 Α-1

i. Τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος ονομαστικής εντάσεως 20Α.

ii. Τρία αναλογικά αμπερόμετρα διαστάσεων 96mm x 96mm, ακρίβειας 1%, περιοχής

ενδείξεως 0 - 30Α για άμεση μέτρηση.

Όλα τα αντλιοστάσια

i. Ψηφιακό βολτόμετρο διαστάσεων 96mm x 96mm, ακρίβειας 1%, περιοχής ενδείξεων

0 - 500V.

i. Μεταγωγέα βολτομέτρου επτά θέσεων για την ένδειξη της πολικής και της φασικής

τάσης.

ii. Ψηφιακό βατόμετρο διαστάσεων 96mm x 96mm.

iii. Τρεις ενδεικτικές λυχνίες 230V.

iv. Έναν απαγωγέα υπερτάσεων για κάθε γραμμή του τριφασικού ρεύματος.

Τροφοδότησης αντλητικών μονάδων

Κάθε αναχώρηση για τροφοδότηση αντλητικής μονάδας θα είναι εφοδιασμένη με τα

ακόλουθα όργανα:

Αντλιοστάσια Α/Σ  Μ-2, Α-1

i. Αυτόματο τριπολικό διακόπτη προστασίας κινητήρων με σταθερά μαγνητικά στοιχεία

προστασίας και ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία υπερέντασης σε εύρος 2,5...4A.
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ii. Ρελέ αντίστοιχων ανομαστικών μεγεθών για ζεύξη τριφασικού κινητήρα σε συνθήκες

λειτουργίας AC 3 κατά VDE 0660 με ονομαστική τάση ελέγχου 230V.

Αντλιοστάσιο Μ-1

i. Αυτόματο τριπολικό διακόπτη προστασίας κινητήρων με σταθερά μαγνητικά στοιχεία

προστασίας και ρυθμιζόμενα θερμικά στοιχεία υπερέντασης σε εύρος 4...6,3A.

ii. Ρελέ αντίστοιχων ανομαστικών μεγεθών για ζεύξη τριφασικού κινητήρα σε συνθήκες

λειτουργίας AC 3 κατά VDE 0660 με ονομαστική τάση ελέγχου 230V.

Όλοι οι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα διαθέτουν βοηθητικές επαφές σηματοδότησης

λειτουργίας και βλάβης.

Όλα τα αντλιοστάσια

i. Ηλεκτρονόμο που συνδέεται με τα θερμοστοιχεία των τυλιγμάτων του κινητήρα και

προκαλεί στάση του κινητήρα και σήμανση σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

ii. Ωρομετρητή λειτουργίας.

iii. Επιλογικό διακόπτη τριών θέσεων «AUTO» - «OFF» - «MAN». Στη θέση «AUTO» η

λειτουργία της αντλητικής μονάδας θα ρυθμίζεται από το τοπικό PLC. Στη θέση «OFF»

η αντλητική μονάδα δεν θα λειτουργεί. Στη θέση «MAN» η μονάδα θα τίθεται σε

λειτουργία από τον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα χωρίς κανένα περιορισμό.

iv. Δύο ενδεικτικές λυχνίες θέσης του αυτόματου, πράσινη (σε λειτουργία) και κόκκινη

(διακοπή από σφάλμα).

v. Μπουτόν εκκίνησης – στάσης για τη χειροκίνητη λειτουργία του αντλητικού

συγκροτήματος.

Βοηθητικών καταναλώσεων

Το πεδίο/διαμέρισμα αυτό περιλαμβάνει τις αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των

διαφόρων βοηθητικών καταναλώσεων του αντλιοστασίου. Οι βοηθητικές αναχωρήσεις είναι:

Όλα τα αντλιοστάσια

i. Μονοφασική γραμμή τροφοδότησης φωτιστικών σωμάτων, με αυτόματη ασφάλεια 6Α
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/ 6kA καμπύλης διακοπής B.

ii. Μονοφασική γραμμή τροφοδότησης ρευματοδοτών, με αυτόματη ασφάλεια 10Α / 6kA

καμπύλης διακοπής B.

iii. Τριφασική γραμμή τροφοδότησης ρευματοδοτών, με αυτόματη ασφάλεια 3x16Α / 6kA

καμπύλης διακοπής B.

iv. Μονοφασική γραμμή τροφοδότησης του τοπικού PLC με αυτόματη ασφάλεια

2x2Α / 6kA κατάλληλη για διακοπή ρεύματος AC με DC συνιστώσα και μετασχηματιστή

230V/24V διπλής μόνωσης.

Αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων

Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας του αντλιοστασίου προβλέπεται η συγκέντρωση

όλων των σημάτων και πλήκτρων ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου σε

χωριστό πεδίο/διαμέρισμα κάθε πίνακα.

Το πεδίο αυτοματισμού περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που επιτελεί τις διάφορες

λειτουργίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η μονάδα αυτή θα είναι

ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη (PLC), αποτελούμενη από περισσότερα ανεξάρτητα

εναλλάξιμα στοιχεία (modules). Θα περιλαμβάνει μία κάρτα τροφοδοσίας, μία κάρτα

κεντρικού μικροεπεξεργαστή (CPU) και τον απαιτούμενο αριθμό καρτών ψηφιακών εξόδων,

καρτών ψηφιακών εισόδων και καρτών αναλογικών μεγεθών.

Κάθε σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής εισόδους/εξόδους οι

οποίες αναφέρονται σε τρεις εγκατεστημένες αντλίες:

 Διακόπτες στάθμης (τρεις ψηφιακές είσοδοι).

 Εντολή εκκίνησης αντλιών (δύο ψηφιακές έξοδοι).

 Ένδειξη σφάλματος στην εκκίνηση αντλίας (δύο ψηφιακές είσοδοι).

 Θερμικά κινητήρων αντλιών (δύο ψηφιακές είσοδοι).

 Ένδειξη «λειτουργίας» αντλίας (δύο ψηφιακές είσοδοι).

 Ένδειξη «λειτουργίας» Η/Ζ (μία ψηφιακή είσοδος, όπου απαιτείται).
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 Ένδειξη «γενικού σφάλματος» Η/Ζ (μία ψηφιακή είσοδος, όπου απαιτείται).

 Ένδειξη «γενικού σφάλματος αντλιοστασίου» (μία ψηφιακή έξοδος).

 Εντολή αποκλεισμού λειτουργίας από την κεντρική μονάδα αυτοματισμού (μία ψηφιακή

είσοδος).

Επιπλέον της τοπικής μονάδας αυτοματισμού προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης

κεντρικής μονάδας αυτοματισμού των αντλιοστασίων του δικτύου μεταφοράς σε κεντρικό

πίνακα ελέγχου της τοπικής Αρχής. Η κεντρική μονάδα θα δέχεται τα σήματα «γενικού

σφάλματος» από τα αντλιοστάσια (είκοσι τέσσερις ψηφιακές είσοδοι) και θα συντονίζει τη

λειτουργία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία ενός αντλιοστασίου διακοπεί

(παρουσιασθεί σφάλμα εκκίνησης σε όλες τις αντλίες ή διακοπή της ηλεκτρικής παροχής και

αδυναμία εκκίνησης του Η/Ζ, όπου αυτό προβλέπεται) θα διακόπτει την λειτουργία όλων

των αντλιοστασίων ανάντι, ώστε να αποτραπεί η υπερχείλιση.

Συνοπτικά οι ψηφιακές είσοδοι (DI) και οι ψηφιακές έξοδοι (DO) κάθε αντλιοστασίου

εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα.

Τμήμα εξοπλισμού DI DO

Διακόπτες στάθμης 3 -

Αντλητικά συγκροτήματα 6 2

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 2 -

Αντλιοστάσιο (γενικά) 1 1

Σύνολα 12 3

6.3. Γειώσεις

Προβλέπεται η κατασκευή ανεξάρτητων συστημάτων γείωσης της ηλεκτρολογικής

εγκατάστασης: α) ένα σύστημα γείωσης του ουδετέρου στο μετρητή της ΔΕΗ, αποτελούμενο

από τρίγωνο γείωσης β) ένα σύστημα γείωσης του Η/Ζ, αποτελούμενο επίσης από τρίγωνο
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(στα αντλιοστάσια Τύπου Β) και γ) θεμελιακή γείωση στην οποία θα συνδεθούν οι γειώσεις

των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων εντός του αντλιοστασίου μέσω συστήματος

ισοδυναμικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση η γείωση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις

οδηγίες της ΔΕΗ.

Τα τρίγωνα γείωσης θα γίνουν με τρία χάλκινα ηλεκτρόδια με χαλύβδινη ψυχή, με πάχος

επιχαλκώσεως 250μm, διαμέτρου Ø14mm και μήκους 1,5m, εμπηγμένων στο έδαφος σε

κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου και συνδεομένων μεταξύ τους με πολύκλωνο χάλκινο αγωγό

Cu50mm2, σε βάθος 0,6m. Θα είναι επισκέψιμα μέσω καλυμμένων φρεατίων διαστάσεων

30cm x 30cm.

Σε περίπτωση μεγάλης ειδικής αντίστασης του εδάφους, θα χρησιμοποιηθεί βελτιωτικό

υλικό σε υγρή μορφή. Στην περίπτωση αυτή οι οπές των ράβδων θα διανοιχθούν με

διάμετρο τουλάχιστον 50mm (κατά προτίμηση 100mm) και θα πληρωθούν με το παραπάνω

υλικό.

Η γείωση θα πληρεί τις εξής δύο απαιτήσεις:

 Μικρή αντίσταση διάβασης, ίση ή μικρότερη από 2Ω.

 Καλές και αντιδιαβρωτικά προστατευμένες ενώσεις, ώστε η τιμή της αντίστασης να μην

μεταβάλλεται με τις καιρικές συνθήκες.

6.4. Αντικεραυνική προστασία

Προβλέπεται διάταξη προστασίας από ατμοσφαιρικές εκκενώσεις στον οικίσκο κάθε

αντλιοστασίου Τύπου Β. Το σύστημα θα είναι τύπου κλωβού Faraday. Γενικά η εγκατάσταση

θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Γερμανικών Κανονισμών «AUSSCHUSS

FÜR BLITZABLEITERBAU».

Το σύστημα συλλογής κεραυνών θα αποτελείται κύρια από χαλύβδινο θερμά

επιψευδαργυρωμένο αγωγό συλλογής, διαμέτρου 8mm (διατομής 50mm2), ο οποίος θα

τοποθετηθεί κατά μήκος των πλευρών της οροφής του κτιρίου. Ο αγωγός θα στερεώνεται

με μεταλλικά στηρίγματα από γαλβανισμένο σίδηρο, τοποθετημένα σε απόσταση ενός

μέτρου το ένα από το άλλο.

Ο αγωγός καθόδου θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα διαμέτρου 10mm. Θα συνδέεται
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αγώγιμα με το σύστημα συλλογής και με το σύστημα γείωσης και θα στερεώνεται με ειδικά

μεταλλικά στηρίγματα στον οπλισμό του οπλισμένου σκυροδέματος. Θα φέρει λυόμενο

σύνδεσμο για τον έλεγχο της γείωσης.

Η περιμετρική/θεμελιακή γείωση θα κατασκευαστεί με χαλύβδινη θερμά

επιψευδαργυρωμένη ταινία (με πάχος επικάλυψης 300gr/m2) διατομής 30mm x 3,5mm, η

οποία θα τοποθετηθεί κατα την κατασκευή των αντιοστασίων. Η ταινία θα είναι κατάλληλη

για περιμετρική/θεμελιακή γείωση, κατά DIN 48801. Για τις συνδέσεις των τμημάτων της

ταινίας θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι σφιγκτήρες βαρέως τύπου, κατά DIN 48845, ενώ

για τις συνδέσεις των αγωγών με την ταινία θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες κατά DIN

48845. Η ταινία θα στερεωθεί με ειδικά στηρίγματα, που εξασφαλίζουν την κατακόρυφη

τοποθέτησή της, κατά DIN 48833. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί ταινία χαλκού με

αντίστοιχα εξαρτήματα γεφύρωσης των μεταλλικών επιφανειών.

Για την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων προβλέπονται στην είσοδο των

καλωδίων από τη ΔΕΗ κατάλληλα αντικεραυνικά γραμμής τα οποία θα συνδεθούν με

αγωγούς στη μπάρα γείωσης του πίνακα.
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7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την αυτόματη

εκκένωση του υγρού θαλάμου με την απαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας λυμάτων, με

λειτουργία ή στάση αντιστοίχου αριθμού αντλιών. Εκτός από αυτό, το σύστημα θα έχει τη

δυνατότητα ελέγχου διαφόρων μεγεθών (όπως περιγράφεται στα επόμενα) και να δίνει

εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα, προστατεύοντας

συγχρόνως κάθε αντλιοστάσιο από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας και εξασφαλίζοντας την

απρόσκοπτη λειτουργία όλου του δικτύου μεταφοράς των λυμάτων.

Η λειτουργία των αντλιών θα είναι αυτόματη και θα ρυθμίζεται από το τοπικό PLC σε

συνδιασμό με τις ενδείξεις των διακοπτών στάθμης στον υγρό θάλαμο, οι οποίοι θα δίνουν

τις εντολές εκκινήσεως και στάσεως στο ή στα αντλητικά συγκροτήματα. Η λειτουργία κάθε

αντλίας θα είναι επίσης δυνατή με χειροκίνητη εντολή σε περίπτωση ανάγκης.

Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται για την ομαλή φθορά τους. Σε κάθε περίπτωση

βλάβης, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το αντλητικό συγκρότημα που θα είναι σε

εφεδρεία και ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται οπτικό σήμα (ενδεικτική λυχνία) στον τοπικό

ηλεκτρικό πίνακα και θα μεταδίδεται σήμα βλάβης.

Στα αντλιοστάσια Τύπου Β όπου εγκαθίσταται Η/Ζ, όταν για οποιοδήποτε λόγο η ηλεκτρική

παροχή από τη ΔΕΗ διακοπεί, θα εκκινεί αυτόματα το Η/Ζ και θα μεταδίδεται σήμα

συναγερμού. Η λειτουργία του Η/Ζ θα διακόπτεται με την αποκατάσταση της παροχής.

Σε περίπτωση ολικής αδυναμίας λειτουργίας ενός αντλιοστασίου, το σήμα σφάλματος θα

μεταφέρεται στην κεντρική μονάδα ελέγχου για περαιτέρω εντολή.

Η δομή των PLC θα είναι τύπου κάρτας (modules) και θα συνιστώνται από κάρτα CPU με

ενσωματωμένη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω modem / radiomodem, κάρτα τροφοδοτικού,

κάρτες ψηφιακών εισόδων και κάρτες ψηφιακών εξόδων. Θα υπάρχει η δυνατότητα

επέκτασης με την προσθήκη ψηφιακών ή αναλογικών καρτών.

Η επικοινωνία κάθε αντλιοστασίου με το κεντρικό σύστημα αυτοματισμού θα επιτυγχάνεται

με την εγκατάσταση radiomodem κατάλληλα για χρήση σε ραδιοδίκτυα (GSM) και ειδικά

σχεδιασµένα για την ασύρµατη μετάδοση δεδοµένων σε βιοµηχανικές εφαρµογές με
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εξειδικευµένες λειτουργίες, όπως η ενεργοποίηση αποστολής μηνύματος SMS. Θα

διαθέτουν την κατάλληλη εμβέλεια και θα έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης σε GSM900/1800

(triband). Τα radiomodem θα διαθέτουν πομποδέκτη χαμηλής ισχύος, ταχύτητας μετάδοσης

9.600bps, παντεκατευθυντική κεραία απολαβής 10dB max και θα μπορούν να επικοινωνούν

με άλλο GSM modem

Λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος αυτοματισμού

Το σύστημα αυτοματισμού, μετρήσεων και σημάνσεων πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή

λειτουργία του αντλιοστασίου ως σύνολο συνεργαζόμενου εξοπλισμού και κάθε αντλητικής

εγκατάστασης και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα και να

προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες. Για την εκπλήρωση του προορισμού του το

σύστημα αυτοματισμού παρέχει τις δυνατότητες που αναφέρονται στη συνέχεια και

επιπλέον τυχόν άλλες που θα υποδειχθούν από τον οίκο κατασκευής του συστήματος ή του

Η/Μ εξοπλισμού.

Συνοπτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις σήμανσης και αυτοματισμού για κάθε αντλιοστάσιο

στο σύνολό του, θα είναι οι παρακάτω:

i. Σήμανση υπάρξεως τάσεως στα κυκλώματα ελέγχου

ii. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

 Έλεγχος λειτουργίας του Η/Ζ, μέσω επιλογικού διακόπτη τριών θέσεων: «AUTO» -

«OFF» - «MAN». Στη θέση «MAN» οι εντολές δίνονται από δύο πλήκτρα: εκκίνηση -

στάση, στη θέση «OFF» βγαίνει εκτός λειτουργίας και στη θέση «AUTO» επιτυγχάνεται

αυτόματη λειτουργία του και σήμανση σε περίπτωση έλλειψης τάσης στη γραμμή

παροχής της γεννήτριας.

 Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Ζ που παρουσίασε βλάβη σε δεδομένη προσπάθεια

αυτόματης εκκίνησης μόνο με παρέμβαση του προσωπικού.

 Σήμανση «λειτουργία» του Η/Ζ.

 Σήμανση «βλάβη» του Η/Ζ σε περίπτωση που δόθηκε εντολή εκκίνησης «AUTO» ή

«MAN» και το Η/Ζ δεν τέθηκε σε λειτουργία.
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 Σήμανση υπερθέρμανσης της γεννήτριας του Η/Ζ.

 Σήμανση υπερφόρτισης Η/Ζ.

 Σήμανση ασύμμετρης φόρτισης.

 Σήμανση υπέρτασης λόγω αυξημένων στροφών.

 Σήμανση βραχυκυκλώματος ως προς γη.

iii. Έλεγχος λειτουργίας όλων των ενδεικτικών λυχνιών του πίνακα

iv. Όλες οι σημάνσεις του πίνακα είναι οπτικές ενώ το σήμα «γενικού σφάλματος»

μεταφέρεται και στην κεντρική μονάδα αυτοματισμού.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις για κάθε αντλητικό συγκρότημα που καλύπτει ο αυτοματισμός

συνοψίζονται ως εξής:

i. Εκκίνηση και στάση της αντλίας βάσει της στάθμης λυμάτων στον υγρό θάλαμο.

ii. Αυτόματη αντικατάσταση μίας αντλίας που τυχόν δεν λειτουργεί με την εφεδρική με

ταυτόχρονη μετάδοση σφάλματος.

iii. Επιλογή αυτόματου ή χειροκίνητου τρόπου ελέγχου της λειτουργίας των αντλιών μέσω

μεταγωγέα τριών θέσεων («AUTO - OFF – MAN»), με τον οποίο επιτυγχάνονται τα

ακόλουθα όταν ο αντίστοιχος μεταγωγέας του πίνακα βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση:

 Στην θέση «OFF» του μεταγωγέα, ο αυτόματος διακόπτης εκκίνησης της αντλητικής

μονάδας παραμένει ανοικτός. Ο αυτοματισμός γνωρίζει αυτό και κατά την εναλλαγή

υπερπηδά αυτόματα την αντίστοιχη αντλία.

 Στην θέση «AUTO» ο αυτόματος διακόπτης ελέγχεται τελείως από το αυτόματο

σύστημα λειτουργίας. Για να εκκινήσει ο κινητήρας πρέπει η στάθμη του νερού στον

υγρό θάλαμο να φθάσει στο καθορισμένο ύψος. Όταν συμβαίνει αυτό, μόλις δοθεί

εντολή εκκίνησης από το σύστημα αυτοματισμού, κλείνει ο αυτόματος διακόπτης

εκκίνησης και ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία. Η στάση του κινητήρα θα γίνει πάλι

από το σύστημα ελέγχου στάθμης και, σε έκτακτη περίπτωση, από κάποιο από τα

συστήματα προστασίας.



ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Μελέτη ανακατασκευής, συμπλήρωσης και αναβάθμισης
εσωτερικών δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων

δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Ρεθύμνης»

Οριστική Μελέτη Η/Μ Αντλιοστασίων

700/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ ΑΣΙΩΝ_1687342.docx Σελίδα -24-

iv. Σήμανση σε περίπτωση χαμηλής στάθμης νερού στον υγρό θάλαμο.

v. Αποκλεισμό εκκίνησης των αντλιών που είναι εκτός λειτουργίας.

vi. Αποκατάσταση λειτουργίας μετά από δράση των παραπάνω αυτοματισμών μόνο με

παρέμβαση του προσωπικού.

vii. Σήμανση «λειτουργία» κάθε μίας αντλίας.

viii. Σήμανση «βλάβη» κάθε μίας αντλίας σε περίπτωση που δόθηκε εντολή εκκίνησης

«AUTO» ή «MAN» και η αντλία δεν τέθηκε σε λειτουργία.

ix. Σήμανση υπερθέρμανσης καθενός κινητήρα των αντλιών.

Η κεντρική μονάδα αυτοματισμού θα δέχεται τα σήματα «γενικού σφάλματος» από τα

αντλιοστάσια και θα συντονίζει τη λειτουργία τους.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις της θα είναι οι παρακάτω:

i. Δυνατότητα αποκλεισμού εκκίνησης των αντλιών όσων αντλιοστασίων είναι ανάντι

ενός που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

ii. Αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου μετά από δράση των παραπάνω

αυτοματισμών μόνο με παρέμβαση του προσωπικού.
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Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

0. ΓΕΝΙΚΑ

Τα κύρια υδραυλικά χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων, στα οποία βασίζονται οι

υπολογισμοί που ακολουθούν φαίνονται στον επόμενο πίνακα:

Α/σιο Παροχή 20ετίας (m3/h) Παροχή 40ετίας (m3/h) Στάθμη
εδάφους

Μήκος
καταθλιπτικού

αγωγού (m)Υπ/σμού Μέση Ελάχ. Υπ/σμού Μέση Ελάχ.

Μ-1 10,0 0,1 0,1 10,0 0,1 0,1 +442,50 83

Μ-2 8,0 0,1 0,1 8,0 0,1 0,1 +447,00 67

Α-1 8,0 0,9 0,1 8,0 1,1 0,1 +509,50 75

Ως παροχή υπολογισμού για κάθε αντλιοστάσιο θεωρήθηκε η ωριαία παροχή αιχμής. Η

μέση παροχή του πίνακα είναι η μέση παροχή της θερινής περιόδου και η ελάχιστη παροχή

για τον υπολογισμό είναι η μέση παροχή της χειμερινής περιόδου. Έχει γίνει

στρογγυλοποίηση σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

Σε περιπτώσεις πολύ μικρής παροχής εισόδου η παροχή υπολογισμού επιλέχθηκε

κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις σειρές παραγωγής αντλιών γνωστών

κατασκευαστικών οίκων.
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1. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ο απαιτούμενος όγκος υγρού θαλάμου του αντλιοστασίου στην περίπτωση, λειτουργίας μίας

αντλίας, δίδεται από τη σχέση:

V
T Q


min

4

όπου: Tmin : ο ελάχιστος κύκλος λειτουργίας κάθε αντλίας (min)

Q : η παροχή της αντλίας (m3/h)

Θεωρώντας 6 εκκινήσεις της αντλίας ανά ώρα ο ελάχιστος κύκλος λειτουργίας προκύπτει

Tmin = 60 / 6 = 10min.

Σε κάθε φάση θα λειτουργεί μία αντλία σε κάθε αντλιοστάσιο. Μϊα ακόμα αντλία θα είναι σε

εφεδρεία. Ο υπολογισμός του υγρού θαλάμου γίνεται για την παροχή της 40ετίας.

Λόγω των απαιτήσεων του εξοπλισμού το ελάχιστο εμβαδόν της κάτοψης του υγρού

θαλάμου είναι δεδομένο και τουλάχιστο ίσο προς:

1) Για τα αντλιοστάσια Α/Σ Μ1, Μ3, Φ1, Φ1α, Φ2, Φ2α, Ρ1, Μ-1, Μ-2, Γ-1, Α-1,

και ΚΟ-1: 2,30m x 1,40m.

2) Για τα αντλιοστάσια Α/Σ Μ2, ΚΑΑ1-1, ΚΑΑ1-2, ΚΑΑ1-3, ΚΑΑ1-4, Κ1, Κ2, Σ1,

ΚΑΑ2, Ρ2 και Ρ3: 3,00m x 3,00m.

Το ωφέλιμο ύψος του υγρού θαλάμου (μεταξύ των σταθμών εκκίνησης και στάσης της

αντλίας) λαμβάνεται τουλάχιστον 0,45m και ως 0,60m (προκειμένου να μειωθεί το

γεωδαιτικό ύψος) για όλα τα αντλιοστάσια.

Για να εκτιμηθεί ο χρόνος πλήρωσης του υγρού θαλάμου όταν οι αντλίες δεν λειτουργούν

εξαιτίας σφάλματος (π.χ. διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος) θεωρείται το ύψος του υγρού

από τη στάθμη παύσης λειτουργίας ως τη στάθμη συναγερμού και η μέση παροχή θέρους
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της Β’ φάσης λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/σιο Παροχή 40ετίας
(m3/h)

Μέγ. / Μέση

Ωφέλιμο ύψος
υγρού θαλάμου

(m)

Ελάχιστος όγκος
(m3) – μία αντλία

Χρόνος
πλήρωσης υγρού

θαλάμου (h)

Μ-1 10,0 / 0,1 0,60 0,42 22,0

Μ-2 8,0 / 0,1 0,60 0,33 26,8

Α-1 8,0 / 0,1 0,50 0,33 19,0

O ελάχιστος ενεργός όγκος του υγρού θαλάμου κάθε αντλιοστασίου είναι:

1) Για τα αντλιοστάσια Α/Σ Α-1: 2,30m x 1,40m x 0,50m = 1,61m3.

2) Για τα αντλιοστάσια Α/Σ  Μ-1 και Μ-2: 2,30m x 1,40m x 0,60m = 1,93m3.

και καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε κάθε φάση λειτουργίας τους.

Στην πράξη, θεωρώντας τη μέση παροχή εισόδου σε κάθε αντλιοστάσιο και με δεδομένο το

εμβαδόν του υγρού θαλάμου, οι χρόνοι λειτουργίας των αντλιών και οι χρόνοι παραμονής

των λυμάτων στον θάλαμο (θέρος) θα είναι ως εξής:

Α/σιο

Κύκλος λειτουργίας (min) –
αριθμός εκκινήσεων (h-1)

Χρόνος παραμονής για
μέση παροχή (min)

Μέγιστος
χρόνος

παραμονής
(min)Παροχή

20ετίας
Παροχή
40ετίας

Παροχή
20ετίας

Παροχή
40ετίας

Μ-1 253 – <1 230 – <1 250 227 417

Μ-2 252 – <1 225 – <1 250 222 400

Α-1 225 – <1 184 – <1 222 182 400

Για τον υπολογισμό του χρόνου παραμονής στον υγρό θάλαμο θεωρείται ως παροχή

εισόδου η μέση παροχή και η λειτουργία των αντλιών για την πρώτη και για τη δεύτερη φάση

λειτουργίας κάθε αντλιοστασίου. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής αναφέρεται στην ελάχιστη

παροχή 20ετίας.
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2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

Το μανομετρικό ύψος των αντλιών, H0, δίνεται από τη σχέση:

kHHHH  0

όπου : Hγ : το γεωδαιτικό ύψος (m)

ΔHζ : οι τοπικές απώλειες των εξαρτημάτων (mΣΥ)

ΔHk : οι απώλειες πίεσης στο εσωτερικό των αγωγών (mΣΥ)

Η απώλεια πίεσης στο εσωτερικό ενός σωλήνα που διαρρέεται από ένα ρευστό υπολογίζεται

από την εξίσωση:

g

w

d

l
p

i 



2

2


όπου : Δp : απώλεια πίεσης (mmΣΥ)

ξ : συντελεστής τριβής (-)

ρ : πυκνότητα ρευστού (kg/m3)

l : μήκος αγωγού (m)

di : εσωτερική διάμετρος αγωγού (m)

w : ταχύτητα ρευστού (m/s)

g : σταθερά επιτάχυνσης βαρύτητας 9,8067m/s2

H απώλεια πίεσης λόγω ειδικών εξαρτημάτων (καμπύλες, ταυ, δικλείδες κλπ) υπολογίζεται

από την εξίσωση:
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2

2w
Cp






όπου: C : συντελεστής αντίστασης ειδικών εξαρτημάτων (-)

Η τιμή του συντελεστή τριβής ξ για τη ροή σε σωλήνα εξαρτάται από τον αριθμό Reynolds

της ροής. Ισχύει:

Re = wd
v

όπου: v : κινηματική συνεκτικότητα του ρευστού,
ν = 1,1 10-6 (m2/s)

Ο κρίσιμος αριθμός Reynolds ορίζεται με Rec = 2.320. Για τιμή μικρότερη από αυτή η ροή

είναι στρωτή. Στη μεταβατική περιοχή ο αριθμός Reynolds είναι από Re = 2.320 έως

Re = 8.000. Για τιμές Re > 8.000 η ροή είναι τυρβώδης. Αναλυτικά ισχύουν:

Για Re <= 2.320 (στρωτή ροή) η σχέση Blasius:

ξ = 64
Re

Για 2.320 < Re < 8.000 (μεταβατική περιοχή), η σχέση Colebrook & White:

1
2

251
371 
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όπου: K : απόλυτη τραχύτητα αγωγού (mm)

di : εσωτερική διάμετρος αγωγού (mm)

Για Re > 8.000 (τυρβώδης ροή) η επόμενη σχέση Prandtl & Karman:

1
2 144


 





l o g ,

d
K
i

Παραδοχές υπολογισμών

Οι απώλειες στο δίκτυο σωληνώσεων υπολογίζονται για τη γραμμή που δίνει τις μέγιστες

απώλειες.

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί του εσωτερικού δικτύου κάθε αντλιοστασίου είναι από χάλυβα με

θεωρούμενη απόλυτη τραχύτητα ks = 1,0mm, ώστε να ληφθεί υπ’ όψη η αύξηση της

τραχύτητας με τον χρόνο.

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί του εξωτερικού δικτύου κάθε αντλιοστασίου είναι από HDPE PE

100 (κατά EN 12201-2), ονομαστικής πίεσης PN 10 (κατά DIN 8074/8075). Η σχέση λόγου

ονομαστικής διαμέτρου προς πάχος είναι SDR = 17, που επιτρέπει ακτίνα κάμψης ίση προς

20xD.

Ειδικότερα τα στοιχεία για κάθε καταθλιπτικό αγωγό είναι:

Α/σιο Ονομ/κή διάμετρος
(mm)

Πάχος τοιχώματος
(mm)

Εσωτ/κή διάμετρος
(mm)

Μ-1 Ø75 4,5 66,0

Μ-2 Ø75 4,5 66,0

Α-1 Ø75 4,5 66,0
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Η απόλυτη τραχύτητα για τους πλαστικούς αγωγούς δίνεται από τους κατασκευαστές

k = 0,01mm για εσωτερική διάμετρο ως 200mm και 0,05mm για μεγαλύτερους. Για τους

υπολογισμούς θεωρήθηκε kHDPE = 0,15mm, ώστε να καλυφθεί η περίπτωση επικαθήσεων

στο εσωτερικό.

Οι συντελεστές απωλειών, C, για τα ειδικά εξαρτήματα των αγωγών λαμβάνονται από τον

πίνακα που ακολουθεί:

Συντελεστής απωλειών ειδικών εξαρτημάτων αγωγών

Περιγραφή Συντελεστής C

Καμπύλη 90
κοινή
μεγάλης ακτίνας

0,60
0,40

Καμπύλη 60
κοινή
μεγάλης ακτίνας

0,45
0,35

Καμπύλη 45
κοινή
μεγάλης ακτίνας

0,30
0,20

Καμπύλη 30
κοινή
μεγάλης ακτίνας

0,20
0,15

Ταυ διακλάδωσης 0,90

Ταυ διέλευσης ή τυφλό 0,20

Είσοδος σε συλλεκτήριο αγωγό 0,90

Είσοδος σε δεξαμενή (χωρίς
διαμόρφωση)

1,00

Δικλείδα συρταρωτή πλακέ 0,40

Τεμάχιο εξάρμωσης 0,05

Δικλείδα αντεπιστροφής γενικά 2,5

Αλλαγή διατομής (διαστολή) (1-(d1/d2)2)2

Το γεωδαιτικό ύψος για κάθε αντλία κυμαίνεται ανάλογα τη αντίστοιχη στάθμη υγρού. Το

γεωμετρικό ύψος ανύψωσης ΔH, για κάθε αντλιοστάσιο φαίνεται στον πίνακα που

ακολουθεί:
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Α/σιο ΔHmin (m) ΔHmax (m) ΔHmean (m)

Μ-1 16,10 16,70 16,40

Μ-2 8,30 8,90 8,60

Α-1 8,10 8,60 8,35

Το ελάχιστο γεωδαιτικό ύψος προκύπτει από τη μέγιστη στάθμη υγρού στον υγρό θάλαμο,

το μέγιστο γεωδαιτικό προκύπτει από την ελάχιστη στάθμη υγρού η οποία είανι η στάθμη

στάσης λειτουργίας της αντλίας.

Επειδή οι διαφορές στάθμης είναι πολύ μικρές, στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται οι

μέγιστες τιμές για πρόσθετη ασφάλεια.

Για την παροχή της παρούσας (πρώτης) και της επόμενης φάσης λειτουργίας υπολογίζονται

οι συνολικές απώλειες για κάθε αντλιοστάσιο.

Ακολουθούν για κάθε αντλιοστάσιο:

1. Ο αναλυτικός υπολογισμός των απωλειών για την πρώτη φάση λειτουργίας.

2. Ο αναλυτικός υπολογισμός των απωλειών για τη μελλοντική φάση λειτουργίας.

Σε αντλιοστάσια όπου εγκαθίστανται αντλίες σχετικά μεγάλης δυναμικότητας οι δύο

υπολογισμοί ταυτίζονται.
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Συνοπτικά, τα μανομετρικά των αντλιών εκτιμώνται όπως στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/σιο
Φάση λειτουργίας /

Απαιτούμενη παροχή αντλίας
(m3/h)

Μανομετρικό (mΣΥ)

Μ-1 Α, Β / 10,0 18,5

Μ-2 Α, Β / 8,0 9,9

Α-1 Α, Β / 8,0 9,6

Οι αντλίες έχουν επιλεγεί για να καταθλίβουν τη μέγιστη παροχή εισόδου της πρώτης φάσης

στο αντίστοιχο μέγιστο μανομετρικό. Στην περίπτωση μικρότερης παροχής εισόδου, η εν

λειτουργία αντλία θα καταθλίβει την ονομαστική παροχή της με αποτέλεσμα να λειτουργεί

μικρότερο χρονικό διάστημα. Κατά τη μελλοντική φάση θεωρείται ότι εγκαθίστανται όμοια

αντλητικά συγκροτήματα με καταθλιπτικούς αγωγούς όπως στην αρχική φάση λειτουργίας

ώστε να μην απαιτηθεί αλλαγή των αγωγών.
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3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς μίας αντλίας υπολογίζεται από την εξίσωση:








367

HQ
P

όπου : P : απαιτούμενη ισχύς (kW)

ρ : πυκνότητα ρευστού (kg/m3)

Q : παροχή λειτουργίας (m3/h)

H : μανομετρικό λειτουργίας (mΣΥ)

η : ολικός βαθμός απόδοσης (-)

H ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στον άξονα

κατά ένα ποσοστό 10% - 20%, ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μπορεί να αντιμετωπίσει τη

λειτουργία της αντλίας στις δυσμενέστερες συνθήκες της χαρακτηριστικής καμπύλης

(μειωμένη παροχή, μερική φραγή του καταθλιπτικού κλπ). Για να εκτιμηθεί η

απορροφούμενη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ο βαθμός απόδοσης

αυτού, όπως δίνεται από κατασκευαστές.

Παραδοχές υπολογισμών

Η πυκνότητα των λυμάτων λαμβάνεται ρ = 1.000 kg/m3 για θερμοκρασία 15ºC. Ως σημείο

λειτουργίας κάθε αντλίας θεωρείται η επιθυμητή παροχή και το επιθυμητό μανομετρικό εφ’

όσον η επιλογή της βασίζεται σε αυτά τα μεγέθη και η εκλογή της πρέπει να ικανοποιεί τις

συγκεκριμένες τιμές. Ο αντίστοιχος βαθμός απόδοσης λαμβάνεται από τυπικές αντλίες

γνωστών κατασκευαστικών οίκων.

Η απαιτούμενη ελάχιστη ισχύς του κινητήρα προκύπτει από την παραπάνω σχέση.

Θεωρείται προσαύξηση 20% για όλους τους κινητήρες και από την τυποποίηση λαμβάνεται

ο αμέσως μεγαλύτερος. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Αντλιοστάσιο

Αντλία Κινητήρας

Σ.Λ. Βαθμ. Αποδ. Ισχύς Ισχύς (kW) Αριθμός
πόλων

Βαθμ.
Αποδ.

Συντ.
Ισχύος

(m3/h @mΣΥ) (%) (kW) Υπολ/σμού Τυπ/νη (-) (%) (-)
Α/Σ Μ-1 10,0@18,5 25,0 2,0 2,41 3,00 2 80,0 0,86
Α/Σ Μ-2 8,0@9,9 20,0 1,1 1,29 1,50 2 77,0 0,85
Α/Σ Α-1 8,0@9,6 20,0 1,1 1,26 1,50 2 77,0 0,85

Κατά τη μελλοντική φάση λειτουργίας ο παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Αντλιοστάσιο

Αντλία Κινητήρας

Σ.Λ. Βαθμ. Αποδ. Ισχύς Ισχύς (kW) Αριθμός
πόλων

Βαθμ.
Αποδ.

Συντ.
Ισχύος

(m3/h @mΣΥ) (%) (kW) Υπολ/σμού Τυπ/νη (-) (%) (-)
Α/Σ Μ-1 10,0@18,5 25,0 2,0 2,41 3,00 2 80,0 0,86
Α/Σ Μ-2 8,0@9,9 20,0 1,1 1,29 1,50 2 77,0 0,85
Α/Σ Α-1 8,0@9,6 20,0 1,1 1,26 1,50 2 77,0 0,85
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ

Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς του αγωγού σε υδραυλικό πλήγμα θεωρείται η

περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας στο αντλιοστάσιο. Χρησιμοποιείται η

σχετική μέθοδος του Enrique Mendiluce που επιτρέπει την εκτίμηση της μέγιστης

διακύμανσης της πιέσεως στην έξοδο του Α/Σ με ικανοποιητική προσέγγιση.

Η ταχύτητα του κύματος που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του καταθλιπτικού αγωγού

υπολογίζεται από τη σχέση:
















eE

cd

Eg
i

w 




1

1

όπου:

όπου: α : η ταχύτητα του κύματος (m/sec)

γ : το ειδικό βάρος του υγρού (kp/m3), γ = 1.000kp/m3

Ew : ο συντελεστής συμπιεστότητας του υγρού (kp/m2),

Ew = 2,17 x 108 kp/m2 για θερμοκρασία 20C

di : η εσωτερική διάμετρος του αγωγού (mm)

e : το πάχος του αγωγού (mm)

Eα : το μέτρο ελαστικότητας του υλικού του αγωγού (kp/m2),

Eα = 1,3 x 108 kp/m2 για HDPE PE 100

g : η επιτάχυνση της βαρύτητας, g = 9,81m/sec2

c : συντελεστής στήριξης του αγωγού (-),

1. c = 1,25-ν (αγωγός αγκυρωμένος στα άκρα)

2. c = 1-ν2 (αγωγός αγκυρωμένος σε όλο το μήκος)

3. c = 1-0,5 (αγωγός χωρίς αγκυρώσεις),

όπου ν = 0,4 ο λόγος Poisson για αγωγό από PE
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Η χρονική διάρκεια της μεταβολής υπολογίζεται από τη σχέση:

0Hg

uLk
CT






όπου: C : συντελεστής που εξαρτάται από τον λόγο


L2

k : συντελεστής, k =  2 – 0,0005 x L, όταν L < 2.000m και

k = 1, όταν L ≥ 2.000m

L : το μήκος του ισοδύναμου αγωγού (m)

u : η ταχύτητα ροής στον αγωγό (m/s)

H0 : η πίεση στην αρχή του αγωγού (mΣΥ)

Ο συντελεστής C  προσδιορίζεται ως εξής:

100xH0 / L : 0 10 15 20 25 30 35 40

C : 1 1 1 0,9 0,8 0,6 0,3 0

Η μέγιστη μεταβολή της πιέσεως ΔΗmax υπολογίζεται ως εξής:

Εάν
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Οι καταθλιπτικοί αγωγοί του εξωτερικού δικτύου κάθε αντλιοστασίου είναι από HDPE
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διαμέτρων Ø75, Ø90, Ø110, Ø140 και Ø160, ονομαστικής πίεσης PN 10 με πάχος

τοιχωμάτων e = 4,5mm, e = 5,4mm, e = 6,6mm, e = 8,3mm και e = 9,5mm αντίστοιχα (κατά

DIN 8074/8075). Η ταχύτητα του κύματος εντός του αγωγού εξαρτάται από τα

χαρακτηριστικά του αγωγού και του ρευστού και είναι για κάθε αντλιοστάσιο α = 312m/s

περίπου.

Το τμήμα του χαλύβδινου καταθλιπτικού αγωγού εντός του αντλιοστασίου δεν ελήφθη υπ’

όψη, λόγω του πολύ μικρού μήκους του σε σχέση με το συνολικό.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόλυτη πίεση των αγωγών είναι Hεπmax = 11 bar (ο συντελεστής

ασφαλείας των αγωγών του εμπορίου δεν λαμβάνεται υπ’ όψη για πρόσθετη ασφάλεια). Η

ελάχιστη επιτρεπόμενη πίεση είναι Hεπmin = 0,013 bar (0,13mΣΥ), όση είναι η τάση ατμών

του υγρού σε θεωρούμενη θερμοκρασία 10°C.

Τα στοιχεία για τον έλεγχο σε υδραυλικό πλήγμα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί

(για τις δύο φάσεις λειτουργίας).
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Οι αναμενόμενες μέγιστες πιέσεις είναι εντός των ορίων λειτουργίας των αγωγών. Η

ελάχιστη πίεση στα αντλιοστάσια Α/Σ ΚΑΑ1-4 και  είναι πλησίον της τιμής της τάσης ατμών

του υγρού. Οι ελάχιστες πιέσεις στα αντλιοστάσια Α/Σ Κ1 και Σ1 απαιτούν την προστασία

των αγωγών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τα αντλιοστάσια Α/Σ ΚΑΑ1-4, Κ1, Σ1 και  θα

χρησιμοποιηθεί βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα για την αντιμετώπιση της ελάχιστης

πίεσης, η οποία προκύπτει μικρότερη της τάσης ατμών. Για τα υπόλοιπα αντλιοστάσια δεν

απαιτείται προστασία έναντι υδραυλικού πλήγματος, ωστόσο θα πρέπει να γίνει νέος

υπολογισμός για τις αντλίες που θα εγκατασταθούν.

Ανεξάρτητα από την αντιπληγματική προστασία σε κάθε αντλιοστάσιο προτείνεται η

εγκατάσταση βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα στο ανώτερο σημείο του καταθλιπτικού

αγωγού η οποία εξυπηρετεί στην αποφυγή συγκέντρωσης αέρα κατά την εκκένωση και την

πλήρωση του καταθλιπτικού αγωγού.
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Simaris design v. 1.05. Έγινε

σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN/VDE και τις παρακάτω παραδοχές:

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 400V ή 230V

 Συχνότητα λειτουργίας 50Hz

 Σύστημα γείωσης TN

 Χρήση ουδέτερου μειωμένης διατομής όπου είναι δυνατόν

 Τιμές αντίστασης χαλκού σύμφωνα με IEC 909

 Τάση επαφής 50V

 Ελάχιστη διατομή καλωδίων στα κυκλώματα ισχύος 2,5mm2

Για τους υπολογισμούς των βραχυκυκλωμάτων θεωρήθηκε Cmax = 1,05 και Cmin = 0,95.

Για την επιλογή των υλικών η θερμοκρασία του πίνακα εκλήφθηκε 20°C και η θερμοκρασία

της συσκευής 45°C.

Για κάθε φορτίο τέθηκε συντελεστής χρησιμοποίησης (ai) και για τον πίνακα διανομής

συντελεστής ετεροχρονισμού Ks = 0,70 ... 0,85 θεωρώντας μία αντλία σε εφεδρεία.

Για όλα τα αντλιοστάσια υποτέθηκε ότι θα τροφοδοτηθούν από το δίκτυο Χ.Τ. μέσω Μ/Σ ο

οποίος θα βρίσκεται σε απόσταση 100 m.

Ο υπολογισμός κάθε κυκλώματος καθορίζει τον αυτόματο διακόπτη ισχύος από το φορτίο

και τη δυνατότητα διακοπής και τη ρύθμιση θερμικού αυτού. Από τη ρύθμιση θερμικού

καθορίζεται η θεωρητική διατομή του καλωδίου και στη συνέχεια επιβεβαιώνεται από την

πτώση τάσης, την προστασία από έμμεση επαφή και από το ρεύμα βραχυκυκλώματος. του

φορτίου.

Βασικές σχέσεις

Η ισχύς στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

cos IUaI
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όπου: U : η τάση του δικτύου (V)

I : η ένταση του ρεύματος (A)

α : συντελεστής τύπου του κυκλώματος, α = 2 για 1-φ

και α = 3 για 3-φ

cosφ : ο συντελεστής ισχύος (-)

Η θεωρητική διατομή ενός αγωγού υπολογίζεται από την επόμενη σχέση σύμφωνα με το

IEC 60364-5-523-B:

a
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th m

I

K
S

1
1








 

όπου: K : η συνολική απομείωση (-)

Irth : η ρύθμιση του θερμικού του διακόπτη ανάντι (A)

m, a : παράμετροι που καθορίζονται από τον τρόπο όδευσης, τον τύπο

του καλωδίου και τον αριθμό των ενεργών αγωγών του

Η πτώση τάσης σε έναν αγωγό υπολογίζεται από τη σχέση:

2sincos
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όπου: α : συντελεστής τύπου του κυκλώματος, α = 2 για 1-φ και

α = 3 για 3-φ

I : η ένταση του ρεύματος (A)
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k : η αγωγιμότητα του καλωδίου

cosφ : ο συντελεστής ισχύος (-)

l : το μήκος της γραμμής (m)

A : η διατομή του καλωδίου (mm2)

Τα καλώδια κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ελάχιστης διατομής 2,5mm2,

ανεξάρτητα από τη διατομή υπολογισμού.

Ακολουθούν τα μονογραμμικά διαγράμματα και οι συνοπτικοί πίνακες υπολογισμών κάθε

αντλιοστασίου. Σε αντλιοστάσια με εξοπλισμό που έχει ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά οι

υπολογισμοί ταυτίζονται.

Για κάθε αντλιοστάσιο παρουσιάζονται τέσσερα μονογραμμικά διαγράμματα:

1. Παράμετροι υλικών (στοιχεία διακοπτών, μήκη και διατομές καλωδίων, στοιχεία

κυκλωμάτων φορτίων κλπ).

2. Κατανομή φορτίων (εντάσεις ρευμάτων, συντελεστές απομείωσης καλωδίων, ισχύς

φορτίων, συντελεστές ισχύος, πτώσεις τάσης κλπ)

3. Εντάσεις βραχυκυκλωμάτων (αναμενόμενες στάθμες βραχυκυκλώματος και αντοχή

διακοπτών σε βραχυκύκλωμα).

4. Διανομή ισχύος (ενεργή ισχύς, άεργος ισχύς, φαινόμενη ισχύς, πραγματικό ρεύμα κάθε

φορτίου κλπ).
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Κατά τη μελλοντική φάση λειτουργίας τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού θα

διατηρηθούν στα περισσότερα αντλιοστάσια. Εξαίρεση αποτελούν τα επόμενα αντλιοστάσια

στα οποία αναμένεται η αντικατάσταση των αντλητικών συγκροτημάτων με άλλα

μεγαλύτερης ισχύος.

Ακολουθούν τα μονογραμμικά διαγράμματα κατανομής φορτίων και διανομής ισχύος για τα

αντλιοστάσια ΚΑΑ1-3, ΚΑΑ1-4, ΚΑΑ2, Κ1 και Ρ3.
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6. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Για τον υπολογισμό του φωτισμού των εσωτερικών χώρων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα

3F-2000 της 3F Filippi s.r.l. με το οποίο υπολογίζεται η εγκατάσταση φωτισμού κατά CIE.

Ο δείκτης χώρου υπολογίζεται από τη σχέση:

 bah

ba
K

u 




όπου: a : το μήκος του χώρου [m]

b : το πλάτος του χώρου [m]

hu : το ύψος μεταξύ φωτιστικού και επίπεδου εργασίας [m]

Υπολογίζοντας τον δείκτη χώρου, από πίνακες φωτομετρικών μεγεθών καθορίζεται ο

συντελεστής χρησιμοποίησης U (πραγματική απόδοση) σε συνάρτηση με τα ποσοστά

ανάκλασης του χώρου.

Η φωτεινή ροή, F [lumen] υπολογίζεται από τη σχέση:

PU

AE
F






όπου: E : ο απαιτούμενος φωτισμός επιφανείας [lux]

A : το εμβαδόν της επιφάνειας που πρέπει να φωτισθεί [m2]

U : ο συντελεστής χρησιμοποίησης [lm/m2]

P : το γινόμενο των συντελεστών συντήρησης που οφείλονται στην

ρύπανση των φωτιστικών και τη γήρανση των λαμπτήρων
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Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων, N, που θα πρέπει να εγκατασταθούν προκύπτει από

τη σχέση:

f

F
N 

όπου: f : η συνολική φωτεινή ροή των λαμπτήρων του φωτιστικού [lumen]

Για να επιτευχθεί η ικανοποιητική ομοιομορφία φωτισμού, τα φωτιστικά θα τοποθετηθούν

εντός των αποστάσεων που προτείνονται από τον κατασκευαστή του επιλεγμένου

φωτιστικού.

Ακολουθούν οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί για τους κλειστούς χώρους των αντλιοστασίων

Τύπου Β (ανωδομή και χώρος δικλείδων) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θεωρούμενων

φωτιστικών σωμάτων. Τα αντλιοστάσια Τύπου Α δεν θα διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση

φωτισμού.
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ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Α/Σ Τύπου Β
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
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7. ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Η/Ζ

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα αντλιοστάσια θα

καλύπτει τη λειτουργία των απαιτούμενων αντλητικών συγκροτημάτων και των βοηθητικών

καταναλώσεων.

Ο υπολογισμός της ελάχιστης απαιτούμενης ισχύος των Η/Ζ γίνεται με βάση το συνολικό

ρεύμα εκκίνησης των κινητήρων, προσαυξημένο με τις λοιπές καταναλώσεις. Όταν

πρόκειται να καλυφθούν δύο ή περισσότεροι κινητήρες, το ρεύμα αυτό ισούται με το ρεύμα

εκκίνησης του ενός κινητήρα συν το ρεύμα λειτουργίας των υπολοίπων κινητήρων. Η

προκύπτουσα ισχύς προσαυξάνεται με ένα συντελεστή ασφαλείας 10% - 20%.

Κάθε Η/Ζ θα τροφοδοτεί όλα τα φορτία του αντίστοιχου αντλιοστασίου (τα αντλητικά

συγκροτήματα, τις εσωτερικές καταναλώσεις και τον αυτοματισμό).

Η ισχύς δίνεται από τη σχέση:

    
000.1

131
/

VIIn
P ZH


 

όπου: PΗ/Ζ : η ισχύς του Η/Ζ (kVA)

n : ο αριθμός των αντλιών που πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα (-)

Iλ : το ρεύμα λειτουργίας κάθε κινητήρα εκτός αυτού της μεγαλύτερης

ισχύος (Α)

Ιεκ : το ρεύμα εκκίνησης του μεγαλύτερου κινητήρα (Α)

Iκ : το ρεύμα των λοιπών καταναλώσεων (A)

V : η πολική τάση (V), V = 400V

α : προσαύξηση ισχύος (-)

Το ρεύμα λειτουργίας κάθε κινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση:
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 cos
000.1





Vn

P
I

όπου: Pα : η απορροφούμενη ισχύς της αντλίας (kW)

μ : συντελεστής, μ = 1 για 1-φ και μ = 3 για 3-φ

n : ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα (-)

V : η τάση λειτουργίας, V = 230V για 1-φ και V = 400V για 3-φ

cosφ : ο συντελεστής ισχύος (-)

Θεωρείται ότι:

 μία αντλία θα είναι εφεδρική.

 με τη συνδεσμολογία Y-Δ ο λόγος των εντάσεων εκκίνησης προς λειτουργίας λαμβάνεται

Iεκ / Iλ = 2,4 και για άμμεση εκκίνηση (direct-on-line) λαμβάνεται τυπική τιμή τιμή ανάλογα

με τον κινητήρα. Ωστόσο σημειώνεται ότι σε αντλιοστάσια με αντλίες μικρής ισχύος η

εκκίνηση θα γίνεται με ομαλό εκκινητή (soft starter, με Iεκ / Iλ = 1,2) προκειμένου να

εγκαταστασθεί Η/Ζ μικρότερης ονομαστικής ισχύος.

 Θεωρείται Iκ = 10A για κάθε αντλιοστάσιο ως το ρεύμα των λοιπών καταναλώσεων.

 για ασφάλεια η προσαύξηση λαμβάνεται 10%, α = 0,10.

Για κάθε αντλιοστάσιο προκύπτουν τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στον επόμενο

πίνακα.

Από την υπολογισθείσα απαιτούμενη εφεδρική ισχύ εκλέγεται Η/Ζ τυποποιημένης ισχύος.

Μέγεθος Μ2 ΚΑΑ1-1 ΚΑΑ1-2 ΚΑΑ1-3

Απορ/νη ισχύς αντλίας, Pα (kW) 1,2 6,8 6,5 1,0
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Μέγεθος Μ2 ΚΑΑ1-1 ΚΑΑ1-2 ΚΑΑ1-3

Βαθμός απόδοσης κινητήρα, n (-) 0,77 0,86 0,86 0,77

Συντ/στής ισχύος, cosφ (-) 0,85 0,87 0,87 0,85

Ρεύμα λειτουργίας, Iλ (A) 2,6 13,2 12,5 2,3

Ρεύμα εκκίνησης, Iεκκ (A) 3,1 31,7 30,1 2,8

Ρεύμα λοιπών καταναλώσεων, Iκ (A) 10,0 10,0 10,0 10,0

Απαιτούμενη ισχύς, PΗ/Ζ (kVA) 10,0 31,8 30,5 9,7

Ισχύς επιλεγόμενου Η/Ζ (kVA) 10 30 30 10

Φορτίο λειτουργίας Α’ φάσης 18% (!) 30% 29% 25%

Απαιτούμενη ισχύς μελλ. φάσης (kVA) 10,0 31,8 30,5 10,8

Μέγεθος ΚΑΑ1-4 Κ1 Κ2 Σ1

Απορ/νη ισχύς αντλίας, Pα (kW) 1,5 1,1 1,7 1,2

Βαθμός απόδοσης κινητήρα, n (-) 0,79 0,77 0,79 0,77

Συντ/στής ισχύος, cosφ (-) 0,80 0,85 0,85 0,85

Ρεύμα λειτουργίας, Iλ (A) 3,4 2,5 3,6 2,6

Ρεύμα εκκίνησης, Iεκκ (A) 4,1 3,0 4,3 3,2

Ρεύμα λοιπών καταναλώσεων, Iκ (A) 10,0 10,0 10,0 10,0

Απαιτούμενη ισχύς, PΗ/Ζ (kVA) 10,7 8,4 10,9 10,0

Ισχύς επιλεγόμενου Η/Ζ (kVA) 10 10 10 10

Φορτίο λειτουργίας Α’ φάσης 37% 29% 25% 18% (!)

Απαιτούμενη ισχύς μελλ. φάσης (kVA) 17,4 11,4 10,9 9,8

Μέγεθος ΚΑΑ2 Ρ2 Ρ3

Απορ/νη ισχύς αντλίας, Pα (kW) 3,0 4,4 8,5

Βαθμός απόδοσης κινητήρα, n (-) 0,82 0,83 0,86
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Συντ/στής ισχύος, cosφ (-) 0,86 0,86 0,87

Ρεύμα λειτουργίας, Iλ (A) 6,1 8,9 16,5

Ρεύμα εκκίνησης, Iεκκ (A) 7,3 10,7 39,5

Ρεύμα λοιπών καταναλώσεων, Iκ (A) 10,0 10,0 10,0

Απαιτούμενη ισχύς, PΗ/Ζ (kVA) 13,2 15,8 37,7

Ισχύς επιλεγόμενου Η/Ζ (kVA) 15 15 40

Φορτίο λειτουργίας Α’ φάσης 55% 41% 53%

Απαιτούμενη ισχύς μελλ. φάσης (kVA) 29,4 24,0 63,8

Ως φορτίο λειτουργίας θεωρήθηκε η λειτουργία μίας αντλίας.

Στα αντλιοστασία Α/Σ Μ1, Μ3, Φ1, Φ1α, Φ2, Φ2α, Ρ1, Μ-1, Μ-2, Γ-1, Α-1,  και ΚΟ-1 δεν θα

εγκατασταθεί Η/Ζ.

Σημειώνεται ότι το ελάχιστο μέσο φορτίο για κάθε Η/Ζ δεν πρέπει να είναι μικρότερο από

περίπου 25% της ονομαστικής ισχύος του, ενώ έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει στο

110% του φορτίου του επί μία ώρα ανά δώδεκα ώρες.

Ως χρόνος ζωής ενός Η/Ζ θεωρείται η 20-ετία, μετά την πάροδο της οποίας πιθανώς να

χρειασθεί η αντικατάστασή του. Ωστόσο τα Η/Ζ των αντλιοστασίων Α/Σ Μ2, ΚΑΑ1-1, ΚΑΑ1-

2, ΚΑΑ1-3, Κ2 και Σ1 αναμένεται να καλύψουν τη λειτουργία των αντλητικών

συγκροτημάτων της Β’ Φάσης.
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8. ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Οι υπολογισμοί των κύριων στοιχείων της γείωσης σε κάθε αντλιοστάσιο διακρίνονται στον

υπολογισμό των τριγώνων γείωσης και στον υπολογισμό της περιμετρικής/θεμελιακής

γείωσης. Είναι κοινοί για όλα τα αντλιοστάσια, θεωρώντας τη δυσμενέστερη περίπτωση.

Υπολογισμός ραβδωτών γειωτών

Η αντίσταση ενός ηλεκτροδίου δίνεται από τη σχέση:

d

l

l
R

eff
i







4ln
2 



όπου:

Ρ : η ειδική αντίσταση του εδάφους (Ωm)

l : το μήκος του ηλεκτροδίου (m)

d : η εξωτερική διάμετρος του ηλεκτροδίου (m)

leff : η ενεργός τιμή του μήκους του ηλεκτροδίου (m)

5,0 lleff

Η συνολική αντίσταση γείωσης των ηλεκτροδίων υπολογίζεται από τη σχέση:








n

i
it R

n
R

1

1


όπου: ξ : συντελεστής πλήθους ηλεκτροδίων (-)

n : το πλήθος των ηλεκτροδίων (-)
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Για απόσταση α (m) μεταξύ των ηλεκτροδίων, ο συντελεστής ξ δίνεται από τη σχέση:

27,0

46,07,0 











effl




Θεωρείται αντίσταση εδάφους ρ = 200Ωm. Θα τοποθετηθούν τρία ηλεκτρόδια διαμέτρου

d = 14mm και μέσου μήκους l = 1,5m σε απόσταση μεταξύ τους α = 3m σχηματίζοντας

ισόπλευρο τρίγωνο.

Με αυτά τα δεδομένα προκύπτει η ειδική αντίσταση κάθε ηλεκτροδίου Ri = 193Ω, η συνολική

αντίσταση γείωσης των ηλεκτροδίων Rt = 75,5Ω και η τελική αντίσταση γείωσης R = 1,95Ω

που είναι μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη Rεπ = 2Ω.

Υπολογισμός περιμετρικής/θεμελιακής γείωσης

Η αντίσταση της γείωσης δίνεται από τη σχέση:

td

D

D
R







 


 

 4
ln2

όπου: Dβ : η ισοδύναμη διάμετρος του βρόχου μήκους L (m)

LD  33,0

d : η ισοδύναμη διάμετρος του αγωγού γειώσεως (m)

sd  13,1

s : η διατομή του αγωγού γειώσεως (m)

t : το βάθος τοποθέτησης (m)
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Για την αντικεραυνική προστασία εφαρμόζεται περιμετρική/θεμελιακή γείωση ελάχιστου

μήκους βρόγχου L = 10,2m, σε ελάχιστο βάθος t = 3,50m από χάλκινη ταινία διατομής

s = 105mm2 (πάχος 3,5mm). Η αντίσταση της γείωσης υπολογίζεται Rπ = 4,5Ω που είναι

μικρότερη από την επιτρεπόμενη 10Ω.
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9. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Μία γερανοδοκός με ανυψωτικό μηχανισμό θα εγκατασταθεί σε κάθε αντλιοστάσιο Τύπου Β

για την ανύψωση των αντλιών.

Για την εκλογή της γερανοδοκού θεωρείται το παραπάνω σχήμα. Αρχικά υπολογίζεται η

ροπή αντίστασης από τη σχέση:


LCQ

Wx 





 

4
5,1

όπου: Wx : η ροπή αντίστασης (cm3)

Q : το ωφέλιμο φορτίο (kp), Q = 500 kp

C : το βάρος του μηχανισμού (kp) , C = 14kp

L : το μήκος της δοκού μεταξύ δύο στηρίξεων (cm),

L = 300cm (στήριξη σε δύο σημεία)

σεπ : η επιτρεπόμενη τάση του υλικού της δοκού (kp/cm2),

σεπ = 880kp/cm2 για χάλυβα St 37

Η ροπή αντίστασης υπολογίζεται Wx = 72,3cm3 και εκλέγεται η κατάλληλη διατομή της

b

α
L/2L/2 s

Fα Fb

A BΓ
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δοκού: Ι 140.

Η δύναμη που ασκείται στη γερανοδοκό από το φορείο υπολογίζεται από τη σχέση:

P
Q C G L





2 4

όπου: P : η δύναμη από το φορείο (kp)

G : το ίδιο ανηγμένο βάρος της δοκού (kp/m) , G = 14,4kp/m

Η μέγιστη ροπή εμφανίζεται στη θέση Γ όταν b = α/4 και είναι:

 22
8




 L
L

P
M δ

όπου: α : η απόσταση των τροχών του φορείου (cm), α = 10cm περίπου

Για τη μέγιστη ροπή υπολογίζεται η μέγιστη ροπή αντίστασης που θα εμφανισθεί και

ελέγχεται ως προς την ροπή αντίστασης της επιλεγμένης δοκού. Πρέπει Wx > WΓ.

Η μέγιστη ροπή προκύπτει ΜΓ = 387kpm και για τη μέγιστη ροπή υπολογίζεται η μέγιστη

ροπή αντίστασης WΓ = ΜΓ / σεπ = 48,4cm3. Ελέγχεται ως προς την ροπή αντίστασης της

επιλεγμένης δοκού και είναι δεκτή διότι Wx > WΓ.

Κατόπιν υπολογίζεται το μέγιστο βέλος κάμψης από την επόμενη σχέση (αγνοώντας την

ευνοϊκή επίδραση του ίδιου βάρους του μήκους s της δοκού):
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 f Q C G L
L
E IX

max     







 
5
8 48

3

όπου: E : το μέτρο ελαστικότητας του υλικού της δοκού (kp/cm2), E =

2,1 x 106 kp/cm2 για τον χάλυβα St 37.

Ix : η ροπή αδράνειας της διατομής της δοκού (cm4), Ix = 573cm4

Το ανηγμένο βέλος κάμψης fmax / L πρέπει να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο, που

θεωρείται 1:1000.

Το ανηγμένο βέλος κάμψης προκύπτει fmax / L = 0,25 / 300 = 0,000843 < 0,001.

Όταν το φορείο πλησιάσει στο σημείο Δ, η μέγιστη ροπή στο σημείο Β υπολογίζεται από τη

σχέση:

    sPLs
G

M B 24
8

22

όπου: s : το μήκος του προβόλου (cm), s = 0cm

P’ :
η αντίστοιχη δύναμη (kp):       P Q C G S

1
2

Είναι ΜΒ = -44,2kpm.

Οι μέγιστες τιμές των αντιδράσεων δίνονται από τις σχέσεις:

 
L

sGLG

L

rL
CQF

2

2
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32

22
21 

όπου

r : η ελάχιστη απόσταση που μπορεί να πλησιάσει το φορείο στο άκρο (cm),

r = 0cm

Οι αντιδράσεις προκύπτουν FA = 536kp και FB = 526kp.

Για την ανύψωση των αντλιών στα αντλιοστάσια Τύπου Β θα εγκατασταθούν δοκοί ίδιου

τύπου, I 140, μήκους 3,00m οι οποίες θα πρέπει να στηριχθούν στα δύο άκρα τους κατ’

ελάχιστον.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Αντικείμενο
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι ο καθορισμός, σε συνδυασμό με τα συμβατικά
τεύχη και σχέδια, τα τεύχη και τα σχέδια των μελετών εφαρμογής και λοιπών μελετών που θα
εκπονήσει ο Ανάδοχος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών του
παρόντος έργου.

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση όρων των Τ.Π. από την Κοινοτική Νομοθεσία, οφείλει
να ενημερώσει την Υπηρεσία επισήμως και εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που
εκπνέει την ημέρα κατάθεσης των προσφορών. Στην αντίθετη περίπτωση :

 Στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης

 Στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος, υποχρεούται να συμπράξει με τον Κύριο του
Έργου στην εναρμόνιση των όρων που αποκλίνουν από την Κοινοτική Νομοθεσία, έστω και
αν αυτό συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Νοουμένου ότι, αυτή η οικονομική επιβάρυνση
περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.

2. Περιγραφή των εργασιών
Η περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών, περιέχεται στο τεύχος του φακέλου δημοπράτησης με
τίτλο “Τεχνική Περιγραφή του Έργου”.

3. Ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα
Όλες οι εργασίες του παρόντος έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πρότυπα
που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και του τεύχους «Τεχνικές
Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών έργων» και συμπληρωματικά, με τις Πρότυπες Τεχνικές
Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή του πρώην Υ.Δ.Ε. και τους ισχύοντες Ελληνικούς
Κανονισμούς και Πρότυπα (ΕΛΟΤ κτλ.).

Για οποιαδήποτε κατασκευή ή υλικό και για ποιοτικούς ελέγχους (μέθοδοι, δοκιμές, διαδικασίες κτλ.)
που δεν καλύπτονται από τις παρούσες Τ.Π. και τις Τ.Π. ηλεκτρομηχανολογικών έργων θα
εφαρμόζονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης” (CEN) ή από την “Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης”
(CENELEC) ως “Ευρωπαϊκά Πρότυπα” (EN) ή ως “Κείμενα εναρμόνισης” (HD), σύμφωνα με τους
κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

Ακόμη συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται :

 Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 Οι υπάρχουσες “Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις” (ΕΤΑ). Αυτές αφορούν καταλληλότητα
προϊόντων και χορηγούνται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τεχνικών
Εγκρίσεων (ΕΟΤΑ)

 Τα πρότυπα ISO (Ιnternational Standards Organization)

 Τα πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών όπως DIN 1045, DIN 1054 για θεμελιώσεις, DIN
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1055 για παραδοχές φορτίων κτλ.

 Για δειγματοληψίες και ελέγχους υλικών, εάν το απαιτεί η Υπηρεσία, οι μέθοδοι Α.Α.S.H.T.O.
και A.S.T.M.

Σε όλες τις μελέτες εφαρμογής που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος πρέπει να καθορίζονται με
λεπτομέρεια οι προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται, πάντοτε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
ανωτέρω. Παράλειψη του καθορισμού των προδιαγραφών συνεπάγεται να θεωρείται η μελέτη μη
συμπληρωμένη.

Ο Διαγωνιζόμενος, δια της υποβολής της προσφοράς του, αναγνωρίζει αυτομάτως ότι, οι
προαναφερόμενες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι
αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο, υποχρέωση ή συνέπεια που θα προκύψει από την εφαρμογή τους.

4. Ορισμοί
Στην παρούσα σύμβαση οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόημα που καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι στον όρο “Υπηρεσία” περιλαμβάνεται και ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπός της.  Ακόμη ότι, όπου αναφέρεται “σχέδια” ή “κατασκευαστικά σχέδια” νοούνται τα
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή των μελετών που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα εγκρίνει η
Υπηρεσία και που θα φέρουν τη σφραγίδα “κατάλληλα για κατασκευή”.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: ΑΝΑΔΟΧΟΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

1. Ευθύνη του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια, τα οποία θα του χορηγηθούν
από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δύναται να υποδείξει και τυχόν παραλλαγές ως προς την εκτέλεση
των διαφόρων επί μέρους τμημάτων των έργων, υποβάλλοντας τα σχετικά σχέδια στον Εργοδότη.
Οπωσδήποτε όμως ο Ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων.

2. Διεύθυνση εργοταξίων
Η διεύθυνση των εργοταξίων επί τόπου των έργων θα γίνει από Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, μέλος του
ΤΕΕ, επαρκούς εμπειρίας εκτέλεσης παρόμοιων έργων.

Η εκτέλεση των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών περιλαμβανομένης και της υψομετρικής
και οριζοντιογραφικής τοποθετήσεως των έργων θα γίνεται από τοπογραφικά συνεργεία σε κάθε ένα
των οποίων θα είναι επικεφαλής Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ.

Οι ως άνω Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής του εργοδότη.
Άλλως αντικαθίστανται.
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3. Κάλυψη χώρων, εργοτάξια, λατομεία, προσπελάσεις
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται μετά την εγκατάστασή του επί τόπου των έργων να αναζητήσει τους
κατάλληλους χώρους ανεξάρτητα αν αυτοί είναι κοινόχρηστοι, ή ανήκουν σε ιδιώτες ή πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στην διευθέτηση αυτών των χώρων και εγκατάσταση των γραφείων
του και των πάσης φύσεως εργοταξίων και των προσπελάσεων με δαπάνες του. Επίσης
υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του, όλα τα τυχόν απαιτούμενα έργα τόσο για την
διαμόρφωση των εργοταξίων όσο και για τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς και προς τα
έργα γενικά, καθώς και τις τυχόν δαπάνες για ενοικίαση και χρήση αυτών. Ακόμη υποχρεώνεται ο
Ανάδοχος, επίσης με δαπάνες του, στην αναζήτηση κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων
χώρων των λατομείων, τα οποία θα τύχουν της έγκρισης του Εργοδότη. Η ευθύνη για την ποιότητα
των υλικών λατόμευσης παραμένει στον Ανάδοχο, ο οποίος και υποχρεώνεται να εκτελέσει με
δαπάνες του, όλα τα έργα διαμόρφωσης και προσπέλασης των λατομείων, καθώς επίσης και να
αναλάβει τις δαπάνες για την ενοικίαση, χρήση και τις προκύπτουσες εξ' αιτίας αυτών τυχόν
αποζημιώσεις. Ο Ανάδοχος δικαιούται να προβαίνει στην αγορά αγρών υλικών και έτοιμου
σκυροδέματος από το εμπόριο, αυτό όμως υπόκεινται στον έλεγχο του εργοδότη και πρέπει να είναι
της αποδοχής του.

Ο Εργοδότης ουδεμία ευθύνη φέρει για την χορήγηση εργοταξίων χώρων ή χώρου λατομείων στον
Ανάδοχο.

Η άρση των προσωρινών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο.

4. Χάραξη και σήμανση των έργων
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να χαράξει και να σημάνει με έξοδά του τις γραμμές οι οποίες καθορίζουν
τα εκτελεστέα έργα, τοποθετώντας πάντα τα σήματα τα αναγκαία για την υπόδειξη της χάραξης και
των ορίων κάθε έργου.

Υποχρεώνεται να θέσει στην διάθεση του Εργοδότη το προσωπικό, το οποίο είναι αναγκαίο για την
επαλήθευση των χαράξεων, των αποτυπώσεων καθώς και τα αναγκαία για τις εργασίες αυτές
εργαλεία και υλικά. Ο Ανάδοχος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος πάντοτε για την ακρίβεια των
χαράξεων. Ακόμη και αν από τον Εργοδότη ελέχθησαν οι μετρήσεις ως ακριβείς, και εκ των υστέρων
διαπιστώθηκαν ανακρίβειες την ευθύνη οποιωνδήποτε συνεπειών έχει οπωσδήποτε ο Ανάδοχος,
υποχρεούμενος σε αποκατάσταση των έργων στις ακριβείς χαράξεις αλλά και σε αποζημιώσεις, εφ'
όσον από την παραπάνω ανακρίβεια ζημιώθηκε ο Εργοδότης.

Πριν από κάθε εργασία ο Ανάδοχος θα προβεί στην ακριβή τοπογράφηση της θέσης στην οποία με
βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των έργων. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει έγκαιρα για τον
χρόνο λήψης των ανωτέρω στοιχείων, ώστε ο εργοδότης εάν επιθυμεί να ορίσει εκπρόσωπο για την
παρουσία αυτού ή του επιβλέποντα μηχανικού στην λήψη αυτών των στοιχείων ή και κάθε
επιμετρητικού στοιχείου. Κατόπιν και πριν από κάθε έναρξη εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να προβεί σε έρευνες με δοκιμαστικές τομές, πληρωνόμενος όμως για τις εκσκαφές
αυτές με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου, στις θέσεις στις οποίες θα κρίνει απαραίτητο ο
εργοδότης, προκειμένου να εξακριβωθεί η θέση στην οποία είναι δυνατή η κατασκευή των
προβλεπόμενων αγωγών και λοιπών έργων και τα τυχόν υφιστάμενα αφανή εμπόδια ή ακόμη η
φύση του εδάφους θεμελίωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποδεχθεί κάθε τροποποίηση ως
προς την χάραξη ή και την αλλαγή πορείας (π.χ. οδών τις οποίες θα ακολουθήσει ο αγωγός) ως
προς τα βάθη θεμελίωσης και την τυχόν κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων και ως προς τις στάθμες
έδρασης των υποστρωμάτων, κατασκευάζοντας με τις αυτές τιμές του τιμολογίου τα έργα, καθώς
και οποιαδήποτε απαιτούμενη μετατόπιση είτε των υπό κατασκευή αποχετευτικών αγωγών ή άλλων
κοινωφελών έργων (μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων κλπ αποχέτευσης, ύδρευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ και
έργων οδοποιίας κλπ.).

Πριν από κάθε εργασία κατασκευής αλλά μετά την εγκατάσταση τυχόν αναγκαίων νέων
υψομετρικών αφετηριών (REPERS), ο Ανάδοχος θα προβεί με δαπάνες του, στην επί τόπου χάραξη
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των αξόνων των αγωγών, την σήμανση των κορυφών, την γεωμετρική χωροστάθμιση του άξονα της
χάραξης και την μέτρηση των μηκών με μεταλλική μετροταινία και με βάση αυτά τα στοιχεία εδάφους
θα συντάξει τις κατά μήκος τομές των κατασκευαστικών σχεδίων (πάντοτε με μέριμνα του και με
δαπάνες του) καθώς και όλων των λοιπών σχεδίων εφαρμογής που αναφέρονται στην αμέσως
επόμενη παράγραφο.

5. Σχέδια εφαρμογής και λεπτομερειών, επιμετρητικά στοιχείων
5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπονήσει χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή όλα τα τυχόν απαιτούμενα
σχέδια εφαρμογής και λεπτομερειών, και να υποβάλλει αυτά σε 6πλούν στον εργοδότη για έλεγχο
και έγκριση.

Ως σχέδια εφαρμογής θεωρούνται τα σχέδια τα οποία προκύπτoυν από τυχόν μικροαλλαγές της
χάραξης ή προσαρμογής προς την πράγματι υφιστάμενη κατάσταση ή σε σφάλματα αποτύπωσης
ή σε λογιστικά σφάλματα της μελέτης.

Της εκπόνησης των σχεδίων εφαρμογής θα προηγείται χάραξη των έργων επί τόπου, μετά την
εξακρίβωση των τυχόν υπαρχόντων εμποδίων και το καθορισμό του τρόπου άρσεως αυτών (ως λ.χ.
προκειμένου περί υπογείων δικτύων ΟΚΩ ή απαλλοτριώσεων).

Κατά την σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής θα καταβληθεί προσπάθεια να τηρηθούν τα υψόμετρα
πυθμένος (ΣΠ) στις θέσεις των φρεατίων όπου προβλέπεται συμβολή αγωγών, έστω και με κάποιες
μεταβολές των κατά μήκος κλίσεων.

Θα εξετασθεί επίσης αν, μέχρι της ενάρξεως κατασκευής των έργων, έχουν εγκριθεί οριστικά σχέδια
πόλεως στις περιοχές, οπότε ο Ανάδοχος θα προβεί στις τυχόν αναγκαίες μετατοπίσεις φρεατίων
επισκέψεως ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση, στα φρεάτια αυτά, των αγωγών των τοπικών οδών.

Ως σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται και τα σχέδια των φρεατίων ή οι τροποποιήσεις σχεδίων ή
τυπικών μορφών φρεατίων για προσαρμογή στις απαιτήσεις του έργου και η σύνταξη αναπτυγμάτων
οπλισμού και πινάκων οπλισμού.

Συμβατικά ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με δομικά πλέγματα των ράβδων οπλισμού,
όπου προβλέπονται ράβδοι στα σχέδια της μελέτης. Δεν επιτρέπεται επίσης η αραίωση των ράβδων
έστω και αν χρησιμοποιηθούν ράβδοι μεγαλύτερης διαμέτρου. Τέλος δεν επιτρέπεται η
αντικατάσταση οπλισμών με άλλους χαμηλότερης ποιότητας, σε διατομές μικρότερες ή αποστάσεις
μεγαλύτερες.

Επί το πλείστον η διαστασιολόγηση των οπλισμών στην μελέτη έγινε προς αποφυγή της
ρηγμάτωσης του σκυροδέματος και όχι κατ' ανάγκη για λόγους αντοχής.

Στα σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται και τα τυχόν απαιτούμενα σχέδια ξυλοτύπων καθώς και τα
σχέδια για τοποθέτηση στραγγιστηρίων, απαγωγή υπογείων υδάτων κλπ, καθώς και τα πάσης
φύσεως σχέδια υποθεμελιώσεων.

Στα σχέδια λεπτομερειών θεωρούνται επίσης περιλαμβανόμενα και τα τυχόν απαιτούμενα σχέδια
των πάσης φύσεως υποστηρίξεων ή αντιστηρίξεων όπως π.χ. για την αντιστήριξη σκαμμάτων ή
υποστήριξη στοών (ή εγκαταστάσεων Κ.Ω.) με ξυλοζεύγματα, μεταλλικές πασσαλοσανίδες, με ειδικά
ελάσματα (π.χ. τύπου BERNOLD) και μεταλλικά πλαίσια ή με τα ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια
αντιστηρίξεων πρανών (π.χ. τύπου ALLROLJND της STAHL ΚΑΝΑΙ VERBAK). Ο Ανάδοχος έχει
υπόψη ότι κατά την σύνταξη της μελέτης δεν έχει γίνει ουδεμία εδαφοτεχνική έρευνα εντός της
πόλης.

5.2 Τον Ανάδοχο βαρύνει η σύνταξη επιμετρητικών σχεδίων, επιμετρήσεων, λογαριασμών και
πιστοποιήσεων.
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5.3 Μετά την αποπεράτωση κάθε έργου και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται με δαπάνες του, να συντάξει και να υποβάλλει στον εργοδότη σε έξι αντίγραφα,
κατασκευαστικά σχέδια συμπληρώνοντας σε αντίστοιχες πινακίδες υπό κλ. 1 : 1000 τουλάχιστον το
δίκτυο αποχέτευσης.

5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται στην λήψη και εκτύπωση, με δική του δαπάνη, κατάλληλων
φωτογραφιών στις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτελέσεως των έργων σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας και τα οριζόμενα στην Α 7603/5-2-60 εγκύκλιο 20 του Υπ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων
Έργων.

6. Σήμανση έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, άνευ ιδιαίτερης αποζημίωσης, να διατηρεί συνεχώς κινητά εμπόδια με
πινακίδες προειδοποιητικές για τους διαβάτες και τα τροχοφόρα.

Οι τίτλοι θα είναι γραμμένοι με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

Κατά την νύχτα θα διατηρούνται αναμμένοι φανοί στα επικίνδυνα τμήματα και όπου αυτό ενδείκνυται.

Σε περίπτωση ολιγωρίας του Αναδόχου, η Υπηρεσία δικαιούται να τοποθετεί η ίδια τα παραπάνω
περιφράγματα, πινακίδες και φανούς, καταλογίζουσα τις σχετικές δαπάνες στον Ανάδοχο και
παρακρατούσα αυτές από τις πιστοποιήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΔΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

1. Αντικείμενο
Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αφορά εργασίες που απαιτούνται για την εκσκαφή των σκαμμάτων
αποχέτευσης και των τεχνικών έργων.

2. Χαράξεις - χωροσταθμίσεις
Ταυτόχρονα με την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με βάση την εγκεκριμένη
μελέτη και το πρόγραμμα εργασίας στην χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμιση των αξόνων, των
έργων που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας πάντα τα αναγκαία σήματα για τον καθορισμό της θέσης
κάθε έργου σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή.

Εφ'όσον τυχόν προκύπτουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομέτρων εδάφους και των
αντίστοιχων υψομέτρων της μελέτης, τέτοιες ώστε να έχουν δυσμενή επίδραση επί της πιστής
εφαρμογής της μελέτης, τότε ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και μετά από έγκριση της Διευθύνουσας
το έργο Υπηρεσίας θα προβαίνει στις κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές με βάση πάντοτε
την πιστότερη δυνατή εφαρμογή της μελέτης.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την ακριβή τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων που έχουν δοθεί
όσο και για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών αξόνων και σημείων χάραξης,
τον επί τόπου έλεγχο της εφαρμογής των διαγραμμάτων εκτέλεσης, υποχρεούμενος ώστε με ίδια
φροντίδα και δαπάνη, να προβαίνει στην εκ νέου χάραξη, καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε
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περίπτωση βλάβης ή από οποιαδήποτε αιτία καταστροφής τους.

Με δεδομένο ότι οι υψομετρικές αφετηρίες του Δημοσίου βρίσκονται σε μεγάλες μεταξύ τους
αποστάσεις θα γίνεται με μέριμνα και με δαπάνες του Αναδόχου, πύκνωσή τους με καθορισμό νέων
βοηθητικών αφετηριών κατά μήκος του έργου, εφ'όσον η απόσταση των υφιστάμενων υψομετρικών
αφετηριών είναι μεγαλύτερη των 400 μ..

Ο καθορισμός των απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνει με διπλή χωροστάθμιση,
εξαρτημένη από τις υφιστάμενες αφετηρίες του Δημοσίου.

Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέσει στη διάθεση του
Επιβλέποντα τα έργα (Υ.Ε. Υπηρεσία Επίβλεψης) το απαιτούμενο προσωπικό, τα εργαλεία και υλικά
για την επαλήθευση των χαράξεων.

Εάν οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων που αναγράφονται στη μελέτη διαφέρουν από αυτές που
πρόκειται να εφαρμοσθούν, εφ'όσον οι διαφορές αυτές είναι μικρές (μέχρι ποσοστού 10%), θα
τροποποιείται ανάλογα η κλίση που δίνεται στη μηκοτομή. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα
τροποποιούνται τα υψόμετρα ροής τα οποία πρέπει να είναι όπως ακριβώς αναφέρονται στα σχέδια.

Εκσκαφές με διαστάσεις μικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται.
Εφ'όσον κατά την εκσκαφή διανοίχθησαν σκάμματα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις
αναφερόμενες στα σχέδια η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με βάση τον όγκο ο οποίος
προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια, εκτός εάν εγγράφως διατάχτηκε
διαφορετικά.

Επί πλέον για την περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη μεγαλύτερα
από εκείνα που αναφέρονται στα σχέδια, υποχρεούται, χωρίς καμία αποζημίωση να προβεί στην
πλήρωση των σκαμμάτων μέχρι του κανονικού βάθους είτε με άμμο ή με αμμοχάλικο ή με
σκυρόδεμα ή με ξηρολιθοδομής, ή τέλος με λιθοδομή σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε υπόδειξη
της Υ.Ε. εξαρτώμενη από τη φύση του έργου και το βάθος που έχει σκαφθεί παραπάνω από το
κανονικό.

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με το κόστος των κάθε απαιτούμενων αντλήσεων ανεξάρτητα από το βάθος
υδάτων και χρήση αντλιών.

Δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση για εκσκαφές σε λασπώδη εδάφη ή σε εδάφη διαρρεόμενα
από αγωγούς οποιασδήποτε φύσης ή από βόθρων ή τέλος σε οποιοδήποτε έδαφος το οποίο
συντίθεται από οποιαδήποτε στοιχεία με οποιοδήποτε μεταξύ τους ποσοστό.

Τυχόν καταπτώσεις ή προσχώσεις από βροχοπτώσεις, αίρονται κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια
Υπηρεσία με μέριμνα του Αναδόχου και εφ'όσον είχε προηγηθεί πρόταση του τελευταίου για
προκαταρκτική αντιστήριξη στη θέση καταπτώσεων, πληρώνονται με τις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου σαν γενικές εκσκαφές είτε αυτές βρίσκονται σε όρυγμα είτε σε στοές, αδιάφορα
συστάσεως αυτού, διαφορετικά αίρονται από την Υπηρεσία σε βάρος του λογαριασμού του
Αναδόχου.

Προκειμένου να γίνει χρήση εκρηκτικών υλών ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες Αστυνομικές Διατάξεις και να λαμβάνει κάθε μέτρο ενδεικνυόμενο για την ασφάλεια του
εργαζόμενου προσωπικού, κάθε τρίτου και των παρόδιων οικοδομών, φέροντας ακέραιη την ποινική
και αστική ευθύνη για ό,τι ατύχημα ή ζημιά συμβεί.

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί στο εργοτάξιο μόνο τα εκρηκτικά που απαιτούνται για κάθε μέρα. Τα
εμπύρια (καψύλια) θα φυλάσσονται ιδιαίτερα, χωριστά και μακριά από το χώρο όπου θα
φυλάσσονται οι εκρηκτικές ύλες. Οι αναπετάσεις διενεργούνται είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά
μέσα. Εφ'όσον κατά την ανόρυξη σκάμματος διαπιστωθεί ύπαρξη εμποδίου ο Ανάδοχος
υποχρεώνεται να καταστήσει αυτό γνωστό αμέσως στην Υ.Ε. προκειμένου να λάβει από αυτήν τις
σχετικές οδηγίες.
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Εφ'όσον από αυτό το γεγονός προκύψει καθυστέρηση των εργασιών ή τροποποίηση ή και ματαίωσή
τους, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση.

3. Αναγνώριση εδάφους - έρευνες
Όχι μόνο πριν από κάθε εκτέλεση έργου αλλά ακόμα και πριν από την σύνταξη της προσφοράς του
ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο προβλέπεται η
κατασκευή του έργου.

Εκτός από τα φανερά υφιστάμενα εμπόδια επί του εδάφους ο Ανάδοχος πρέπει να αναζητήσει και
τα αφανή και κύρια τους διάφορους αγωγούς Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) επίσης
και τους Δημοτικούς ή Κοινοτικούς αγωγούς αποχέτευσης ή ύδρευσης.

Η αναζήτηση γίνεται κατόπιν συλλογής πληροφοριών και κύρια από τα διαγράμματα τα οποία
πρέπει να ζητήσει ο Ανάδοχος μέσω της κοινότητας από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ,
ΔΕΗ, κλπ), καθώς επίσης και ερευνητικές τομές τις οποίες δύναται να εκτελέσει ο Ανάδοχος με την
εντολή του Επιβλέποντα Μηχανικού.

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση.

4. Εκσκαφές τάφρων για την κατασκευή αγωγών και συναφών τεχνικών
έργων
Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες εκσκαφές στο έδαφος οποιασδήποτε φύσης και
μέχρι του βάθους που φαίνεται στα σχέδια με τα χέρια ή με αυλακωτήρα ή με αερόσφυρα ή με
εκσκαφέα ή με εκρηκτικές ύλες ανάλογα της φύσης του εδάφους, των τοπικών συνθηκών και των
υφιστάμενων εμποδίων και σε κάθε περίπτωση με οποιοδήποτε μέσο το οποίο αυτός θεωρήσει
προσφορότερο χωρίς από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής να δημιουργείται στον
Ανάδοχο το δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση εκτός από εκείνη η οποία προκύπτει από τον
χαρακτηρισμό του εδάφους.

Έτσι για παράδειγμα σε περίπτωση γαιώδους εδάφους η χρησιμοποίηση πτύου το οποίο λειτουργεί
με αεροσυμπιεστή δεν παρέχει δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση στον Ανάδοχο.

Οι εκσκαφές θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή αυτές που
αναφέρονται σε τροποποιητικά σχέδια, τα οποία έχουν εγκριθεί αρμόδια.

5. Περιφράγματα - διαβάσεις - φράγματα προστασίας
Κατά μήκος των σκαμμάτων πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου σαν μόνου υπεύθυνου για κάθε
ατύχημα, να τοποθετούνται ξύλινα ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα για την πρόληψη ατυχημάτων
από πτώσεις εργατών ή διαβατών εντός του σκάμματος.

Η μορφή των περιφραγμάτων και ο τρόπος στήριξης πρέπει να εγκριθούν από την Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.

Τέλος κατά μήκος των τάφρων και στα χείλη τους ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει ξύλινα
φράγματα μικρού ύψους ικανά να συγκρατήσουν λίθους, σκύρα ή χώματα παρασυρόμενα μέχρι των
χειλιών, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για το εργαζόμενο προσωπικό μέσα στις
τάφρους.

Για τις παραπάνω εργασίες δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση.
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6. Αναπέταση, φόρτωση
Η εκσκαφή του εδαφικού υλικού θα γίνει σε οποιοδήποτε βάθος με χέρια ή με μηχανικό μέσο. Η
αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής είναι προτιμότερο να γίνεται προς την μία πλευρά του
ορύγματος αφού αφεθεί λωρίδα 50 εκ. από το χείλος του ορύγματος για την κυκλοφορία και
ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού.

Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατό για απόρριψη σε θέσεις
εγκεκριμένες από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα της απόστασης και πρέπει να διαστρώνονται
κατάλληλα.

Στις τιμές του τιμολογίου "Εκσκαφή χανδάκων και θεμελίων" περιλαμβάνεται και η δαπάνη των
εργασιών απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής σε τέτοια απόσταση ώστε να μην
δημιουργούνται οχλήσεις στην κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών.

Η απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση με την απόρριψη και διάστρωση πληρώνεται με
το άρθρο του Τιμολογίου "Φορτοεκφόρτωση - σταλία μεταφορά και διάστρωση προϊόντων
εκσκαφής".

Κατά την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διατήρηση
υλικών, των πλέον κατάλληλων, για επίχωση του ορύγματος.

7. Μορφώσεις παρειών και πυθμένων τάφρων
Τα τμήματα των παρειών και του πυθμένα των τάφρων τα οποία προβλέπονται σε επαφή με το
σκυρόδεμα θα διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν το πάχος του σκυροδέματος
που προβλέπεται στα σχέδια με δεδομένο ότι στην θέση αυτή δεν προβλέπονται ξυλότυποι και δεν
θα καταβάλλεται η αξία της επί πλέον ποσότητας σκυροδεμάτων που θα προκύψει από τον
παραπάνω λόγο.

Όμοια οι επιφάνειες επαφής μετά της ξυλόζευξης πρέπει να μορφώνονται στοιχειωδώς προκειμένου
να επιτυγχάνεται καλή επαφή των μαδεριών επί των τοιχωμάτων της εκσκαφής.

Για τις εργασίες μόρφωσης παρειών και πυθμένα των τάφρων καμία ιδιαίτερη αποζημίωση
αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο. Η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές εκσκαφών του
τιμολογίου.

Αν οι συμβατικές διαστάσεις εκσκαφών δεν δεικνύονται στα σχέδια και εφ' όσον η Υπηρεσία δεν
ορίσει διαφορετικά ορίζονται τα εξής:

α. Οι αποστάσεις των παρειών εκσκαφής τάφρων ή θεμελίων τεχνικών έργων από των επιφανειών
του έργου, εφ' όσον προβλέπεται εξωτερικός ξυλότυπος και σε εδάφη γαιωημιβραχώδη θα είναι 30
εκατ. Διαφορετικά σε εξ' ολοκλήρου βραχώδη εδάφη και όπου δεν απαιτηθεί εξωτερικός ξυλότυπος
θα εφάπτονται.

β. Οι επιφάνειες των παρειών και του πυθμένα των τάφρων όπου προβλέπονται σε επαφή με το
σκυρόδεμα των επενδύσεων ή των υλικών υπόβασης (αμμοχάλικων κλπ) θα διαμορφώνονται
ομαλές έτσι ώστε να εξασφαλίζουν τις διαστάσεις και τα πάχη που φαίνονται στα σχέδια με
επιτρεπόμενες κατ' ανοχή ανωμαλίες, εξοχές ή κοιλότητες α) για τα γαιώδη και ημιβραχώδη μέχρι 3
εκατ. και β) για τα βραχώδη μέχρι 5 εκατ..

Κάθε υπέρβαση στις εκσκαφές πέραν από τις παραπάνω ανοχές των εξοχών θα εξομαλύνεται και
των κοιλοτήτων θα πληρούται με σκυρόδεμα με δαπάνες του Αναδόχου.



16

8. Υποστηρίξεις αγωγών και τεχνικών έργων εγκαταστάσεων Εταιρειών
Κοινής Ωφελείας
Ο Ανάδοχος μετά την προηγούμενη προσεκτική αναγνώριση του εδάφους όπως καθορίστηκε σε
προηγούμενη παράγραφο θα προβαίνει κατά την κατασκευή των έργων στην κατάλληλη υποστήριξη
ή ανάρτηση των συναντώμενων στο όρυγμα αγωγών ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
αεριόφωτος, τηλεπικοινωνιών κλπ. και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας, των
αγωγών αυτών, ευθυνόμενος για κάθε βλάβη η οποία μπορεί να προξενηθεί σ'αυτούς από την
εκτέλεση των έργων.

Η υποστήριξη αυτή η οποία, όπου υπάρχει ανάγκη θα εκτελείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
αρμόδιων υπαλλήλων των οικείων Εταιρειών Κοινής Ωφελείας θεωρείται περιλαμβανόμενη στις
εργασίες του σχετικού άρθρου εκσκαφών του Τιμολογίου.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί κατά την επίχωση των ορυγμάτων όπου υφίστανται τέτοιοι αγωγοί, για
να αποφευχθεί τυχόν υποχώρηση του εδάφους που είναι κάτω από τους αγωγούς των
εγκαταστάσεων Κοινής Ωφελείας και η συνεπεία της υποχώρησης αυτής θραύση ή παραμόρφωση
των αγωγών.

Γι' αυτό πρέπει να προστατεύονται οι μεγάλοι, κατά την κρίση της Υ.Ε. αγωγοί με την κατασκευή
τεχνικού αναλόγου πλάτους για την ασφαλή έδραση ή για την ενίσχυση της στέψης με σκυρόδεμα.

Μεταξύ της στέψης από σκυρόδεμα και του αγωγού θα αφήνεται μικρό κενό (5-10 εκ.) πληρούμενο
με άμμο για την επίτευξη ελαστικής έδρασης. Κάθε βλάβη στους αγωγούς αυτούς διαπιστούμενη και
μετά την επίχωση και οφειλόμενη σε πλημμελή εφαρμογή των υποδειχθέντων μέτρων προστασίας
βαρύνει τον Ανάδοχο και η εφαρμογή των υποδειχθέντων μέτρων προστασίας βαρύνει τον Ανάδοχο
και η επισκευή που απαιτείται θα γίνεται από την Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός σε βάρος
του Αναδόχου στον οποίο σύγχρονα θα καταλογίζονται όλες οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε
λόγω ζημιών που έγιναν σ'αυτούς από την παραπάνω αιτία.

Στην περίπτωση κατά την οποία η θέση των αγωγών είναι τέτοια ώστε να απαιτηθεί η μετάθεσή τους
αυτή θα εκτελείται με δαπάνες του Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
αποζημίωση από τυχούσες πρόσθετες δυσχέρειες ή καθυστερήσεις ή από κάποια άλλη αιτία, οι
οποίες δημιουργήθηκαν από την ανάγκη μετάθεσης του αγωγού εγκατάστασης Κοινής Ωφελείας. Ο
Ανάδοχος υποχρεώνεται πριν από την υποβολή της προσφοράς του να λάβει όλες τις απαιτούμενες
πληροφορίες προκειμένου να εκτιμήσει τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες και καθυστερήσεις τις οποίες
θα του επιφέρει κάθε απαιτούμενη μετάθεση αγωγού Κοινής Ωφελείας.

Τέλος, ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κάθε μέτρο εξασφάλισης του προσωπικού του ή τρίτων λόγω
της διατήρησης των αγωγών αυτών στην ύπαιθρο κατά το διάστημα των εκτελούμενων εργασιών
για τις οποίες είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα το οποίο μπορεί να προκληθεί από τον
παραπάνω λόγο.

9. Μέτρα υποστήριξης υπαίθριων εκσκαφών
Η υποστήριξη των πρανών των εκσκαφών υπαίθριων έργων προβλέπεται – στην Μελέτη της
Υπηρεσίας – να γίνεται, στα μεν βραχώδη ορύγματα με διαμόρφωση κατάλληλης κλίσης στις παρειές
αυτών και τοποθέτηση πλέγματος για τη προστασία από πτώσεις μικρών σχετικά λίθων, στα δε
εδάφη είτε με ξυλοζεύγματα είτε με σιδηρές πασσαλοσανίδες είτε με ολισθαίνοντα στοιχεία τύπου
KRINGS.

Στην αντιστήριξη με τα ξυλοζεύγματα η επαφή με τις παρειές γίνεται με ξυλεία και στήριξη με
διαμήκεις δοκούς 10x10 cm και με εγκάρσιες ξύλινες αντηρίδες ή με μεταλλικές κοχλιωτές αντηρίδες.

Στην αντιστήριξη με τις πασσαλοσανίδες γίνεται έμπηξη των μεταλλικών πασσαλοσανίδων στο
έδαφος για δημιουργία διαφράγματος στεγανότητας.
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-Τα ανοιχτά ορύγματα θα περιφράσσονται με ανθεκτικά συνεχή περιφράγματα, για την πρόληψη
ατυχημάτων και στα χείλη αυτών θα πρέπει να κατασκευάζονται μικρού ύψους φράγματα, ικανά να
συγκρατήσουν λίθους και χώματα που τυχόν παρασυρόμενα είναι δυνατόν να προκαλέσουν
ατυχήματα στους εντός των ορυγμάτων εργαζομένους.

Σε περιπτώσεις όπου τα ανοιχτά ορύγματα εκτείνονται σε ικανό μήκος, ο Ανάδοχος οφείλει να
κατασκευάζει προσωρινές πεζογέφυρες ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των δύο
παρειών.

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλλει μελέτες εφαρμογής για τα διάφορα τμήματα
συλλεκτήρων. Στις μελέτες αυτές θα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των μέσων υποστήριξης
και εκτός των άλλων υπολογισμών θα περιέχονται και υπολογισμοί καθιζήσεων, τρόποι
αντιμετώπισης – εφ’ όσον απαιτείται – αυτών και θα περιγράφονται αναλυτικά οι φάσεις εκτέλεσης
της εργασίας και η θέση και τα όρια εφαρμογής κάθε είδους υποστήριξης.

Οι μελέτες εφαρμογής υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Κατά την διάρκεια της κατασκευής,
εφ’ όσον απαιτείται λόγω τοπικών ή ειδικών συνθηκών, είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι μελέτες
εφαρμογής, μετά εντολή ή έγκριση της Υπηρεσίας.

Εάν ο Ανάδοχος κρίνει πλέον κατάλληλους άλλους τρόπους υποστήριξης –από αυτούς της Μελέτης
της Υπηρεσίας- ή το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο σε άλλους τρόπους υποστήριξης ή ο
εξοπλισμός του προσιδιάζει προς άλλους τρόπους, δύναται να καταθέσει σχετικές προτάσεις στην
Υπηρεσία υπό την ρητή προϋπόθεση ότι η αλλαγή μεθοδολογίας, υλικών κ.τ.λ. δεν θα συνοδεύονται
από αιτήματα προσθέτων αποζημιώσεων. Εάν οι προτάσεις του Αναδόχου παρέχουν εξίσου
ικανοποιητική ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια του έργου και του προσωπικού, δεν οδηγούν σε
αυξημένες καθιζήσεις παρακειμένων κατασκευών και υπάρχει η ρητή δέσμευση του Αναδόχου ότι
τα προτεινόμενα δεν θα επιβαρύνουν οικονομικώς τον Κύριο του Έργου, τότε είναι δυνατή η έγκρισή
τους από την Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την υποστήριξη των εκσκαφών.
Παράλειψη ή καθυστέρηση της Υπηρεσίας να δώσει εντολές ή να εγκρίνει μελέτες δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ώστε οι εργασίες εκσκαφής να εκτελούνται με
ασφάλεια. Ο Ανάδοχος, σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα ενεργεί αμέσως για την τοποθέτηση
των απαραιτήτων μέσων υποστήριξης και θα υποβάλει εκ των υστέρων χωρίς καθυστέρηση τα
σχετικά σχέδια για έγκριση, μαζί με τις εκτιμήσεις του.

Σαφώς ορίζεται ότι οιαδήποτε αναφορά των Συμβατικών Τευχών σχετική με τα μέσα υποστήριξης
των εκσκαφών δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη
για την ασφάλεια των εργασιών υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών ή από την αστική και ποινική
ευθύνη για βλάβη ή θάνατο προσώπων ή για ζημιές σε ιδιοκτησίες.

Εφ’όσον κατά τις εκσκαφές απαιτείται, λόγω γεωμηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους ή και
λόγω παρουσίας νερού, η κατασκευή συνεχούς φράγματος πασσαλοσανίδων, ο Ανάδοχος θα
μελετήσει και θα κατασκευάσει ότι απαιτείται, ώστε να εμποδίσει τη διαρροή του εδάφους και να
διατηρήσει το σκάμμα ελεύθερο.

Για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας ισχύουν η ΠΤΠ Τ60 και οι οδηγίες των κατασκευαστών.

Επίσης στην περίπτωση χρησιμοποίησης στοιχείων τύπου KRINGS ισχύουν οι οδηγίες των
κατασκευαστών.

10. Αντλήσεις υδάτων
Ο Ανάδοχος θα διαθέσει τον απαιτούμενο αντλητικό εξοπλισμό, για την εκτέλεση των αντλήσεων.
Αντλήσεις επιτρέπονται μετά από έγκριση ή εντολή της Υπηρεσίας.
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Το σύστημα αντλήσεως θα αποτελείται από καταλλήλου τύπου και επαρκούς αριθμού αντλίες
βορβόρου, σε αρίστη κατάσταση λειτουργίας, εφοδιασμένες με όλα τα απαιτούμενα όργανα,
εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια, σωληνώσεις κλπ.  Θα εξασφαλίζει την άνετη απομάκρυνση των υδάτων,
ιδίως από το κατώτερο τμήμα του ορύγματος, χωρίς να δημιουργεί διαταραχή και καθιζήσεις λόγω
παρασύρσεως εδαφικού υλικού. Όπου τούτο δεν είναι δυνατόν, οι αντλήσεις θα πρέπει να
αποφεύγονται και οι εκσκαφές να εκτελούνται με την βοήθεια άλλων μεθόδων.

Στην περίπτωση διακοπής εργασιών π.χ. μεσολάβηση διακοπών και όταν οι εκσκαφές ή άλλες
σχετικές εργασίες μπορούν να γίνουν κατά τρόπο ικανοποιητικό εντός ύδατος οι αντλήσεις θα
διακόπτονται.

Η εκσκαφή εν ύδατι θα προτιμάται πάντοτε (εφόσον δεν δημιουργούνται, κατά την κρίση της
Επιβλέψεως, ειδικά προβλήματα) έναντι της εν ξηρώ εκσκαφής με χρήση αντλήσεων.

11. Διάθεση προϊόντων εκσκαφής
Κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή επιχώσεων, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας.  Περισσεύοντα ή ακατάλληλα προϊόντα θα μεταφέρονται και θα αποτίθενται
σε θέσεις που θα επιλεγούν και θα εξευρεθούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. Τα προϊόντα
αυτά θα διαστρώνονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος κατολισθήσεων
πρανών, παρακώλυση απορροής υδάτων και να επιτυγχάνεται καλαίσθητη εμφάνιση.

Χονδρική διαλογή προϊόντων εκσκαφής για επιχώσεις, τυχόν ενδιάμεσες αποθέσεις και
φορτοεκφορτώσεις όπου και όπως απαιτείται, θα εκτελούνται χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

Στις εργασίες εκσκαφών περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων σε απόσταση μέχρι 10 χλμ.
από την περίμετρο της κορυφής του ορύγματος.

12. Χαρακτηρισμοί εκσκαφών - επιμέτρηση και πληρωμή
Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τμήματος του αγωγού ή ενός μεμονωμένου έργου οφείλει
ο Ανάδοχος να καλέσει τον Επιβλέποντα προκειμένου αυτός να συντάξει πρωτόκολλο
χαρακτηρισμού εδάφους το οποίο θα υπογράφεται αρμόδια. Το πρωτόκολλο θα αναφέρεται στο
ποσοστό όγκου για κάθε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες.

Αν ο Ανάδοχος για ορισμένα τμήματα παραλείψει την παραπάνω διαδικασία για την σύνταξη
πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού, αυτά τελικά θα χαρακτηρισθούν σαν γαιώδη. Σε αυτό το πρωτόκολλο
θα αναγράφονται οι αποσυνθέσεις οδοστρωμάτων και στοιχείων αόπλου ή οπλισμένου
σκυροδέματος, χαρακτηριζόμενες σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

Τα εδάφη κατατάσσονται σε γαιώδη - ημιβραχώδη και βράχο. Γαίες ημίβραχος χαρακτηρίζονται
εδάφη μαλακά ή ημίσκληρα όπως τα χαλικομιγή και γενικά κάθε έδαφος του οποίου η εκσκαφή
επιτυγχάνεται είτε με τα χέρια (με σκαπάνη ή με πικούνι) είτε με συνήθη αλλά ισχυρά σκαπτικά
μηχανήματα (αυλακωτήρα, εκσκαφέα, προωθητήρα) με τα οποία επί πλέον γίνεται δυνατή και η
άμεση απομάκρυνση από το όρυγμα των προϊόντων εκσκαφής.

Στον βράχο περιλαμβάνονται όλα τα σκληρά εδάφη των οποίων η εξόρυξη απαιτεί χρήση
εκρηκτικών υλών ή αεροσφυρών, εφ'όσον η χρήση εκρηκτικών υλών αποκλείεται για λόγους
ασφαλείας.

Οι εκσκαφές πληρώνονται βάσει του γεωμετρικού όγκου εκσκαφής σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης κάθε κατηγορίας γαιών και βάση του γενομένου χαρακτηρισμού όπως παραπάνω.

Η επιμέτρηση των διαστάσεων των εκσκαφών των σκαμμάτων αγωγών θα γίνεται με βάση την κατά
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μήκος τομή του αγωγού. Τα υψόμετρα του εδάφους θα λαμβάνονται κατόπιν χωροστάθμησης των
χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους μετά την επί τόπου χάραξη του αγωγού. Η χωροστάθμιση
θα γίνεται από τον Ανάδοχο κατ' αντιπαράσταση της Υ.Ε. και θα συντάσσεται το σχετικό
Πρωτόκολλο επιμέτρησης. Τα υψόμετρα πυθμένα του ορύγματος θα λαμβάνονται από τα σχέδια
των κατά μήκος τομών εκτός εάν ο Επιβλέπων του έργου τα τροποποιήσει με έγγραφη διαταγή του.

Το μήκος της εκσκαφής θα λαμβάνεται με επιμέτρηση της πραγματικής αποστάσεως μεταξύ των
διατομών.

Τα πλάτη των κατακόρυφων σκαμμάτων εγκατάστασης δίνονται στα αντίστοιχα σχέδια και για
σωληνωτούς αγωγούς διαμέτρου D ορίζονται ως:

Β=D+0.60

Η επιμέτρηση των διαστάσεων των εκσκαφών θεμελίων θα γίνεται με βάση τα αντίστοιχα σχέδια.

Στην τιμή του τιμολογίου συμπεριλαμβάνονται και η τιμή θα καλύπτει και όλες τις περιγραφόμενες
εργασίες που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου ''Εκσκαφές χανδάκων και θεμελίων"
δηλαδή αναπέταση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ώστε να μην οχλείται η κυκλοφορία
οχημάτων και πεζών, τις δαπάνες λόγω δυσχερειών από την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφελείας (και
οι τυχόν υποστηρίξεις και αντιστηρίξεις δικτύων ή στύλων) κλπ. Επίσης η πληρωμή καλύπτει όλες
τις δαπάνες για άρση και αποκατάσταση τυχόν ζημιών επί των κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων,
κάθε δαπάνη για αποκατάσταση των ζημιών σε αγωγούς κοινής ωφελείας ή δημοτικά έργα ή
ιδιωτικές παροχές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την επίχωση των σκαμμάτων ασφατλοστρωμένων ή
τσιμεντοστρωμένων δρόμων σε πάχος 0,25 μ (ή όσο διαταχθεί από την Υπηρεσία Επίβλεψης) πριν
από την στρώση ασφαλτικών ή τσιμέντου και άνω των στρώσεων επανεπιχώσεων με κατάλληλα -
επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής ή κοσκινισμένο αμμοχάλικο.

2. Υλικά και τρόπος θεμελίωσης
α. Το θραυστό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον παραπάνω σκοπό είναι καλής ποιότητας, από
κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγμένο από σβώλους αργίλλου και από
οργανικές ύλες.

β. Η κοκκομετρική διαβάθμιση δίνεται στην Π.Τ.Π. Χ1.

γ. Η συμπύκνωση του θραυστού υλικού θα γίνει με κατάλληλα μηχανικά μέσα.

Η διάστρωση θα γίνει σε στρώσεις μέχρι 25 εκατοστών. Ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης δεν
θα είναι κατώτερος του 95%, θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.10 της Π.Τ.Π.
Χ1, ο δε έλεγχος του βαθμού συμπύκνωσης θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.11 της Π.Τ.Π.
Χ1.
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3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση θα γίνεται με κυβικό μέτρο θραυστού υλικού πλήρως συμπυκνωμένου όγκου,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η πληρωμή για την κατασκευή της επίχωσης θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου ανά
κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου, η οποία καλύπτει τις δαπάνες για την προμήθεια του
θραυστού υλικού με την δαπάνη φορτώσεώς του στο αυτοκίνητο ή σε οποιοδήποτε μέσο, διαλογή,
κοσκίνισμα με μηχανικό κόσκινο όπως απαιτείται, την μεταφορά στον τόπο του έργου την
εκφόρτωση, τον απαιτούμενο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, την έκριψη και διάστρωση στον τόπο του
έργου και συμπύκνωση τούτου με κατάλληλα μηχανικά μέσα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ
ΑΜΜΟ

1. Αντικείμενο
Η τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται στην έδραση, εγκιβωτισμό ή κάλυψη σωλήνων με
λεπτόκοκκο υλικό (άμμο) όπου ο εγκιβωτισμός δεν απαιτείται να γίνει με σκυρόδεμα (σύμφωνα με
την μελέτη για επικάλυψη αγωγού >0,80μ).

2. Υλικό
Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο ή χείμαρρο της έγκρισης της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και θα είναι απαλλαγμένη από βώλους
αργίλου και οργανικών ουσιών.

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε:

 το 100% του υλικού να διέρχεται από το κόσκινο των 3/8' (άνοιγμα βροχίδος 9,52 χλσ.),

 τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 (άνοιγμα
βροχίδος 4,76 χλσ), και

 το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 (άνοιγμα
βροχίδος 0,074 χλσ.).

3. Τρόπος κατασκευής
Η άμμος θα διαστρώνεται, διαβρέχεται και συμπυκνώνεται κατά ομοιόμορφες στρώσεις, τελικού
πάχους κάθε στρώσης το πολύ 20 εκ..

Η τύπανση θα πρέπει να γίνεται με τέτοια μέσα και τρόπο ώστε να μην προκληθεί φθορά στους
σωλήνες και στην εξωτερική τους προστασία.

Οι σωλήνες θα εγκιβωτισθούν με άμμο σε όλο το πλάτος του σκάμματος.
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Το πάχος της άμμου για την έδραση και επικάλυψη των σωλήνων θα είναι τουλάχιστον όσο
αναγράφεται στο αντίστοιχο τυπικό σχέδιο της μελέτης (10 εκ. και 30 εκ. αντίστοιχα).

Η όλη εργασία της διάστρωσης της άμμου πρέπει να γίνει εν ξηρώ, και ο Εργολάβος υποχρεούται
να προστατεύσει το σκάμμα από επιφανειακά νερά με την κατασκευή προχείρων αναχωμάτων και
τάφρων κατά μήκος του σκάμματος και να αποχετεύει τα υπεδάφια νερά με άντληση ή με
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Οι θέσεις των συνδέσεων δεν θα καλυφθούν στην αρχή με άμμο. Θα καλυφθούν μετά την εκτέλεση
των αντιστοίχων δοκιμών.

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για τον εγκιβωτισμό σωλήνων με άμμο 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 εργασιών εγκιβωτισμού σωλήνων με άμμο.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για:

• την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση της άμμου,

• την διάστρωση της άμμου,

• την συμπύκνωση της άμμου.

5. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση της άμμου που χρησιμοποιήθηκε για εγκιβωτισμό σωλήνων πιέσεως, θα γίνεται σε
κυβικά μέτρα όγκου άμμου που τοποθετήθηκε ικανοποιητικά (σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων της μελέτης) που θα υπολογίζεται με
βάση τα καθοριζόμενα στην μελέτη πλάτη σκάμματος και πάχος έδρασης ή και κάλυψης του
σωλήνα, αφαιρουμένου του όγκου των σωλήνων.

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό κυβικών μέτρων άμμου
επί την τιμή μονάδας "εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο" του Τιμολογίου.

Η άμμος που χρησιμοποιήθηκε για εγκιβωτισμό σωλήνων βαρύτητας δεν επιμετράται και δεν
πληρώνεται ιδιαίτερα αφού η τιμή των εργασιών και υλικών που περιγράφονται στην παρούσα
Τεχνική Προδιαγραφή περιλαμβάνεται στην τιμή των αγωγών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις καθαιρέσεις κατασκευών, από σκυρόδεμα άοπλο
ή οπλισμένο, όπως άρση τσιμεντοδρόμων, κρασπέδων, κρασπεδορείθρων κλπ.
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2. Γενικές διατάξεις
Όλες οι προβλεπόμενες καθαιρέσεις θα γίνουν από τον Ανάδοχο με τα κατάλληλα μέσα και τις
μεθόδους. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας και ασφάλειας
των εργαζομένων και των όμορων κατασκευών, συμμορφούμενος και στην πιστή εφαρμογή των
διατάξεων του ΠΔ. 1073/16-9-81 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια
οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" και του Π.Δ. 778/26-8-
1980 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών".

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Οι καθαιρέσεις σκυροδεμάτων επιμετρώνται και πληρώνονται ανά κυβικό μέτρο πραγματικά
καθαιρεθέντος σκυροδέματος.

Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των
απαιτούμενων για την σύμφωνα προς τα ανωτέρω πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων,
μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εγκαταστάσεων εφοδίων και υλικών και εργασίας.

Περιλαμβάνεται επίσης η αναπέταση των προϊόντων και η μεταφορά σε απόσταση τέτοια ώστε να
μην οχλείται η κυκλοφορία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή περιγράφει τον τρόπο τομής, κοπής καθαίρεσης και επαναφοράς
των οδοστρωμάτων στους ασφαλτοστρωμένους, τσιμεντοστρωμένους ή και λιθόστρωτους δρόμους
που γίνεται εκσκαφή χανδάκων για εγκατάσταση αγωγών του δικτύου αποχέτευσης.

2. Αποσύνθεση του οδοστρώµατος
Πριν από την έναρξη των εκσκαφών ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει άδεια τοµής του
οδοστρώµατος από την αρµόδια υπηρεσία. Η δαπάνη για την έκδοση της άδειας βαρύνει τον
Ανάδοχο γιατί περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου. Η καθυστέρηση για την χορήγηση άδειας
που οφείλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες έχει ως συνέπεια την έγκριση της παράτασης της
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. Αδειες τοµής θα ζητούνται ακόµη και προκειµένου περί τοµής
χωµατίνων ή αδιαµόρφωτων οδοστρωµάτων.

Πριν από την διενέργεια της τοµής θα χαράσσονται επί του οδοστρώµατος ασφαλτοκόπτη τα όρια
της εκσκαφής.

Η αποσύνθεση του οδοστρώµατος θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο ή µε τα χέρια ή µε µηχανικά
µέσα. Η αποσύνθεση του οδοστρώµατος θα περιορίζεται στις προβλεπόµενες από τα σχέδια
διαστάσεις. Καµιά αποζηµίωση δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο για εκσκαφή πέρα από τις
προβλεπόµενες διαστάσεις.

Στην εργασία αποσύνθεσης περιλαµβάνεται η απόθεση των αχρήστων ή επαναχρησιµοποιηµένων
υλικών, στις θέσεις κοντά στο σκάµµα και σε απόσταση τέτοια ώστε να µην οχλείται η κυκλοφορία
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των οχηµάτων ή πεζών για να είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή η φόρτωσή τους για
µεταφορά.

3. Επαναφορά του οδοστρώµατος
Πριν από την επανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώµατος χρειάζεται να έχει γίνει νέα
ασφαλτοκοπή έτσι ώστε τα όρια της τομής να είναι ευθύγραμμα. Ακολουθεί επιµεληµένη διάστρωση
και συµπίεση (τύπανση) ώστε να αποφευχθούν πιθανές καθιζήσεις.

Ο Ανάδοχος φέρει την σχετική ευθύνη για τις καθιζήσεις και πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα
µέτρα µε δικές του δαπάνες µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.

Εάν δεν είναι δυνατή για διαφόρους λόγους η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην αρχική
κατάσταση είναι δυνατό ο Ε.Ε. κατόπιν έγκρισης της Ε.Υ. να διατάξει τον Ανάδοχο στην αποσύνθεση
µεγαλύτερου πλάτους ασφαλτικού οδοστρώµατος το οποίο μπορεί να φτάσει και το συνολικό πλάτος
της οδού.

Γενικά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για το υπόλοιπο, πέραν της τομής κατά πλάτος του
καταστρώματος της οδού ώστε, μετά το πέρας των εργασιών, εάν εχει υποστεί φθορές που
οφείλονται στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, να επαναφέρεται ως ανωτέρω στην πρότερη
λειτουργική του κατάσταση.

4. Επιµέτρηση και πληρωµή
Η τιµή της αποσύνθεσης των τσιµεντένιων οδοστρωµάτων συµπεριλαµβάνεται στην καθαίρεση
σκυροδέµατος και επιµετράται σε κ.µ.. Ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή
"Καθαιρέσεις Σκυροδέµατος".

Η επανακατασκευή των ασφαλτικών, των τσιµεντένιων και των πλακόστρωτων οδοστρωµάτων
πληρώνεται ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής εκτελεσθείσας εργασίας. Στην επιφάνεια αυτή δεν
αφαιρούνται το εµβαδό παρεµβαλλοµένων εµποδίων (καλύµµατα φρεατίων κλπ) εάν το εµβαδόν
της επιφάνειάς τους είναι µικρότερο του ενός τετραγωνικού µέτρου.

Η πληρωµή των σύµφωνα µε τον παραπάνω τρόπο επιµετρουµένων εργασιών θα γίνεται µε
συµβατική τιµή µονάδας, που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου, και η οποία αποτελεί
πλήρη αποζηµίωση για την παροχή όλων των απαιτουµένων για την σύµφωνα µε τα παραπάνω,
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων εγκαταστάσεων, µεταφορικών µέσων, εφοδίων και υλικών
και εργασίας.

Η κατασκευή υπόβασης οδοστρώµατος επιµετράται ιδιαίτερα σε κυβικά µέτρα βάσει του πραγµατικά
απαιτηθέντα τελικού όγκου. Η πληρωµή των σύµφωνα µε τον παραπάνω τρόπο επιµετρουµένων
εργασιών θα γίνεται µε την συµβατική τιµή µονάδας επίχωσης ορυγµάτων µε θραυστό υλικό.

Στην τιµή της αποκατάστασης των πλακόστρωτων οδοστρωµάτων συµπεριλαµβάνεται η άρση, ο
καθορισµός και η επανατοποθέτηση των πλακών ή λίθων καθώς και το τσιµεντοκονίαµα το
απαιτούµενο για την αρµολόγηση των πλακών.

Η χρήση ασφαλτοκόπτη δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της αποκατάστασης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

1. Αντικείμενο
H παρούσα Προδιαγραφή αφορά την άρση και επανατοποθέτηση των κρασπέδων των
πεζοδρομίων και των αντιστοίχων ρείθρων, αποτελουμένων από λαξευτούς λίθους ή από
σκυρόδεμα.

2. Τρόπος Εκτελέσεως της Εργασίας και Υλικά
Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων, εφ΄όσον υπάρξει ανάγκη λόγω της θέσεως των
ορυγμάτων του αποχετευτικού δικτύου, θα απομακρυνθούν από τη θέση τους.

Όταν τα κράσπεδα είναι κατασκευασμένα από λαξευτούς φυσικούς λίθους, η καθαίρεση θα γίνει με
προσοχή και θα φυλαχθούν προς επανατοποθέτηση.  Τα εκ σκυροδέματος κράσπεδα και ρείθρα θα
απομακρυνθούν με θραύση του σκυροδέματος και κοπή του τυχόν υπάρχοντος οπλισμού.

Τα εκ λαξευτών λίθων κράσπεδα, αφού καθαρισθούν και λαξευθούν κατά γωνία και στις δύο
εμφανείς πλευρές, αν υπάρξει ανάγκη, θα ξανατοποθετηθούν επί υποστρώματος εκ κονιάματος
ελάχ. πάχους 2,5 εκ. και αναλογίας τουλάχιστον 450 χλγρ. τσιμέντου ανά κ.μ.  Τα εκ σκυροδέματος
ρείθρα και κράσπεδα θα ανακατασκευασθούν με τις αρχικές τους διαστάσεις, με σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15.  Στην εργασία περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη επίχριση με
τσιμεντοκονία των 650 χλγρ. και οι τυχόν απαιτούμενοι ξυλότυποι, όπως και η επανατοποθέτηση,
στην ακμή του εκ του σκυροδέματος κρασπέδου και της τυχόν προϋπάρχουσας προστατευτικής
σιδηρογωνιάς.

3. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Όλες οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου  δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα
του Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα
συμβατικά σχέδια και τεύχη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ –
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Γενικά
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα απορρίπτονται μακριά από το Εργοτάξιο όπου και θα
διαστρώνονται, εφ' όσον βέβαια αυτό επιτραπεί από την Αστυνομία ή τον ιδιοκτήτη των χώρων
απορρίψεως.

Η θέση απόρριψης πρέπει να εγκριθεί από τον Επιβλέποντα, ο οποίος και καθορίζει στην συνέχεια
την απόσταση μεταφοράς. Μετακινήσεις προϊόντων με προωθητήρα θεωρούνται παράλληλες
μεταφορές και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση.



25

Το επίπλησμα περιλαμβάνεται στις τιμές των άρθρων φορτοεκφορτώσεως, μεταφορών και
επιχώσεων και η επιμέτρηση γίνεται σε όγκο ορύγματος.

2. Αποκόμιση προϊόντων εκσκαφής
Ο εργολάβος με αίτησή του προς τον Επιβλέποντα να ζητήσει την απομάκρυνση μέρους ή όλων
των προϊόντων εκσκαφών, κατόπιν σαφούς και αιτιολογημένης προτάσεως. Ο Επιβλέπων αφού
εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά να απαντήσει έγγραφα αν δέχεται μέρος ή όλο το αίτημα ή αν
το απορρίπτει. Σε περίπτωση εγκρίσεως της μεταφοράς θα εφαρμόζονται για την πληρωμή του
Αναδόχου τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.

Διευκρινίζεται ότι καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται για εκσκαφές δανείων χωμάτων
οποιασδήποτε προέλευσης.

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται σε κυβικά μέτρα υλικών προϊόντων εκσκαφής, κατεδαφίσεων κλπ μετρούμενα
σε όγκο ορύγματος και στην τιμή του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση, η σταλία
του αυτοκινήτου, η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, καθώς και η διάστρωση των υλικών σε
θέση εγκεκριμένη από την Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1. Αντικείμενο
Η τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών οπλισμένου ή αόπλου
σκυροδέματος. Καλύπτει επίσης και τον τρόπο επιμέτρησης και πληρωμής των εργασιών αυτών.

2. Σχετικές προδιαγραφές
Η τεχνική αυτή προδιαγραφή συμπληρώνεται από τις εξής σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές:

Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ9 : Σιδηρούς Οπλισμός

Τεχνική Προδιαγραφή ΤΠ10 : Ξυλότυποι - Ικριώματα

3. Διατάξεις που ισχύουν
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται οι κανονισμοί που θα εφαρμοσθούν και αφορούν στο
αντικείμενο της Προδιαγραφής αυτής.

α. Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος Κ.Τ.Σ.-97 (ΦΕΚ 315/Β/17-4-97).

β. Νέος Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος Ν.Κ.Ο.Σ. (Εγκριτική απόφαση ΥΠΔΕ:

Δ11Σ/ΟΙ30123/31-12-1991-ΦΕΚ 227Β/28-3-95).
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γ. Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ν.Ε.Α.Κ. ΦΕΚ 613B/12-10-1992 ο οποίος έχει
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την ΥΠΔΕ Δ17α/Ο4/46/ΦΝ-ΦΕΚ 534Β/20-6-95 και με το
παράρτημα Ε με την ΥΠΔΕ Δ17α/0l/49/ΦΝ 275/13-7-1995ΦΕΚ 588Β/6-7-1995.

δ. Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. με τα παραρτήματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Κατηγορία Σκυροδέματος C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 20/25 C 35/45 C 45/55
Χαρακτηριστική αντοχή σε
θλίψη 28 ημερών σε MPa.

- 12/15 16/20 20/25 35/45 45/55

Μέγιστος λόγος νερού
/τσιμέντο

0,70 0,60 0,52 0,48 0,45 0,45

Ελάχιστη ποσότητα
τσιμέντου σε χλγ/κυβ. μέτρο

120 300 270 300 360 400

Μέγιστο μέγεθος αδρανών - - 31,5 31,5 16 16

Τα σκυροδέματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υπόψη έργου, κατατασσόμενα
σύμφωνα με τον ΚΤΣ-97, θα είναι :

 Άοπλο σκυρόδεμα πλήρωσης κενών
υπερεκσκαφών

Κατηγορία C 8/10

 Άοπλο σκυρόδεμα καθαριότητας Κατηγορία C 12/15
 Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα εγκιβωτισμού

σωλήνων
Κατηγορία C 16/20-

 Οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευής επενδύσεων
τάφρων, επενδύσεων φρεατίων,  διαβάσεων
κάτω από οδούς

Κατηγορία C 20/25

 Οπλισμένο σκυρόδεμα σωλήνων προώθησης Κατηγορίας C 45/55

Κάτω από τις επιφάνειες έδρασης των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα διαστρώνεται
σκυρόδεμα καθαριότητας πάχους ως εις τα Σχέδια.

Η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει αποκλίσεις στην περιεκτικότητα τσιμέντου των εγκεκριμένων
συνθέσεων, οι οποίες όμως δεν θα υπερβαίνουν τα  20 χγρ., της ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος
ποσότητας τσιμέντου.

Προκειμένου περί σκυροδεμάτων με απαίτηση στεγανότητας η ποσότητα τσιμέντου θα είναι
μεγαλύτερη των 370 χλγρ. Και μάλιστα όπως ορίζεται λεπτομερώς στον Κ.Τ.Σ. και ανεξάρτητα αν
υπάρχει επιφανειακή προστασία των κατασκευών, όπως π.χ. στις επενδύσεις των φρεατίων.

4. Τσιμέντο
Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου θα είναι τύπου ΙΙΙ (Portland
ελληνικού τύπου) και θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του Π.Δ. 244/1980.

5. Στοιχεία που θα τηρούνται στο εργοτάξιο
5.1 Σχέδια

Στα εργοτάξια θα υπάρχει πλήρης σειρά εγκεκριμένων σχεδίων και τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
του Έργου που πρόκειται να εκτελεσθεί. Τις ημέρες που θα διαστρώνεται το σκυρόδεμα θα πρέπει
να υπάρχει στη θέση ανάμιξης πινακίδα, όπου θα είναι γραμμένες οι αναλογίες μίξης σε βάρος για
το τσιμέντο και τα αδρανή και σε όγκο για το νερό.

5.2 Ημερολόγιο
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Στο εργοτάξιο θα τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο εκτέλεσης των έργων. Το ημερολόγιο θα
έχει αριθμημένες σελίδες και θα θεωρείται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Μετά την εκτέλεση του
Έργου το ημερολόγιο θα παραδοθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στο ημερολόγιο θα σημειώνονται
τα παρακάτω στοιχεία για κάθε εργάσιμη ημέρα:

 Ημερομηνία

 Καιρικές συνθήκες

 Παρασκευές δοκιμίων σκυροδέματος και έλεγχοι υλικών που γίνονται κάτω από την
παρακολούθηση του Επιβλέποντα

 Η έναρξη και η αποπεράτωση εργασιών σκυροδέτησης, κατά τμήματα του έργου

 Η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για αφαίρεση ξυλοτύπων και η αφαίρεση των
ξυλοτύπων

 Τυχόν ατυχήματα ή θεομηνίες

 Εντολές ή οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο, εφ'όσον είναι
σκόπιμο

 Παρατηρήσεις του Επιβλέποντα σχετικές με την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, την άρση κακοτεχνιών κλπ.

Όλες οι παραπάνω εγγραφές στο ημερολόγιο θα βεβαιούνται με την υπογραφή του Αναδόχου ή του
εκπροσώπου του και του Επιβλέποντα.

6. Επιμέτρηση και πληρωμή
6.1 Τα πάσης φύσεως πρόσθετα του σκυροδέματος, είτε αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη
μελέτη, είτε αυτά τοποθετήθηκαν μετά από εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ή μετά από
πρόταση του Αναδόχου, επιμετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα.

6.2 Η επιμέτρηση των κατασκευών από σκυρόδεμα θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό κυβικών
μέτρων σκυροδέματος κάθε κατηγορίας, που διαστρώθηκαν ικανοποιητικά και σύμφωνα με την
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τους κανονισμούς που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 3. Κατά
την επιμέτρηση θα ληφθούν υπόψη οι διαστάσεις των κατασκευών που προκύπτουν από τα σχέδια
της εγκεκριμένης μελέτης ή που καθορίστηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Δεν θα γίνεται καμία
μείωση όγκου για την διαμόρφωση ανακουφιστικών οπών.

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον παραπάνω αριθμό κυβικών μέτρων σκυροδέματος κάθε
κατηγορίας, με την αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας για "σκυρόδεμα". Η πληρωμή αυτή αποτελεί
την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παραγωγή ή προμήθεια του σκυροδέματος καθώς
και την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και
της εργασίας, που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την παρούσα
Τεχνική Προδιαγραφή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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1. Αντικείμενο
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρό οπλισμό των κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα.

2. Ισχύοντες κανονισμοί - έλεγχοι

Ισχύουσες Προδιαγραφές - Κανονισμοί
Για τους σιδηρούς οπλισμούς ισχύουν, κατά σειράν προτεραιότητας και όπως αυτοί θα έχουν
εγκριθεί, συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι την ημέρα της δημοπράτησης, οι εξής Κανονισμοί και
Προδιαγραφές :
- Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 227Β/28-3-95).
- Προδιαγραφές ΕΛΟΤ 959 και 971.
- Αμφότεροι οι Ελληνικοί Αντισεισμικοί Κανονισμοί - ΝΕΑΚ (ΦΕΚ 613Β/12-10-92 και 534Β/20-

6-95) με τις τροποποιήσεις που περιέχονται στα ΦΕΚ 588Β/6-7-95 και συγχρόνως ο ΕΑΚ
(ΦΕΚ/2184Β/20-12-99).

- Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.) – (ΦΕΚ 381Β/24-3-
2000).

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος - ΚΤΣ –97.
- Κανονισμοί DIN 1045 και DIN 488.
Σημειώνεται ότι ο ΝΕΑΚ παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους 2000.  Επομένως από 1/1/2001
όποιες μελέτες συντάσσονται θα συμφωνούν μόνο με τον ΕΑΚ.

2.2 Πιστοποιητικά
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τους ισχύοντες
κανονισμούς για όλα τα είδη χαλύβων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο. Τα πιστοποιητικά αυτά
πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργοστάσιο κατασκευής και να αφορούν την ποιότητα και τις μηχανικές
ιδιότητες.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση δοκιμών σε εγκεκριμένο εργαστήριο. Όλες οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.3 Κατασκευαστικά σχέδια
Τα σχέδια οπλισμού θα συνταχθούν με βάση τη Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος,
εφόσον αυτή δεν υφίσταται ήδη και θα ελέγξει η Υπηρεσία. Σε αυτήν, τα σχέδια οπλισμού θα είναι
αναλυτικά και θα περιλαμβάνουν  σχέδια κάμψης και τοποθέτησης του οπλισμού καθώς και πίνακες
οπλισμού.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση, τα κατασκευαστικά σχέδια και
τους πίνακες οπλισμού, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την τοποθέτηση του
χάλυβα οπλισμού, εκτός αν εγκρίνει διαφορετικά η Υπηρεσία.

Αποθήκευση και Προστασία
Οι οπλισμοί θα αποθηκευθούν με τρόπο που να προστατεύονται από υπερβολική οξείδωση ή

κάλυψη από λάδια, λίπη, ακαθαρσίες και άλλα ανεπιθύμητα υλικά. Η αποθήκευση πρέπει να γίνει

χωριστά ανά κατηγορία και διάμετρο.

3. Κατηγορίες Χάλυβα
Προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες χάλυβα:
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Χάλυβας με νευρώσεις κατηγορίας S500s ή St IV, ήτοι χάλυβας συγκολλήσιμος.

Χάλυβας πλεγμάτων:

Το πλέγμα αποτελείται από χάλυβα ποιότητας S 500.

4. Εκτέλεση των εργασιών
Οι οπλισμοί, πριν από την τοποθέτηση, θα είναι καθαροί από σκουριά, λέπια, λάδια, λίπη, άργιλο ή
άλλα υλικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την συνάφεια με το σκυρόδεμα.  Η οξείδωση των
οπλισμών δεν είναι λόγος απόρριψης εφόσον δεν έχει προχωρήσει σε βαθμό που να προκαλεί
μείωση της αντοχής πέρα από τα απαιτούμενα ελάχιστα όρια.

Οπλισμοί που έχουν κάμψεις οι οποίες δεν φαίνονται στα σχέδια της μελέτης ή τα κατασκευαστικά
σχέδια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Οπλισμοί ενσωματωμένοι κατά ένα τμήμα με σκυρόδεμα που έχει σκληρυνθεί δεν πρέπει να
κάμπτονται, εκτός αν η Υπηρεσία δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Οι οπλισμοί πρέπει να τοποθετηθούν με ακρίβεια σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά
σχέδια, να στερεωθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους ώστε να μην μετακινηθούν από τα φορτία ή
κατά την σκυροδέτηση.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τήρηση των απαιτούμενων επικαλύψεων των οπλισμών,
σύμφωνα με τα σχέδια και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Οι οπλισμοί δεν πρέπει να διακόπτονται στους αρμούς εργασίας.

5. Επιμέτρηση και πληρωμή
5.1 Η επιμέτρηση θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό χιλιογράμμων σιδηρού οπλισμού που
τοποθετήθηκε στο έργο σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και έγινε αποδεκτός από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επιμέτρηση θα γίνει χωριστά για κάθε κατηγορία οπλισμού, με βάση
πίνακες οπλισμού και βάρη οπλισμού ανά μέτρο μήκους και διάμετρο, που θα προκύψουν από
ζύγιση δειγμάτων. Για τις ζυγίσεις αυτές θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο ζύγισης. Η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί για την επιμέτρηση βάρη ανά μέτρο μήκους και διάμετρο οπλισμού από
πίνακες του Beton Kalender ή άλλου κλασικού εγχειρίδιου σκυροδέματος, παραλείποντας την
ζύγιση.

5.2 Η πληρωμή θα γίνει για τον παραπάνω αριθμό χιλιογράμμων σιδηρού οπλισμού κάθε
κατηγορίας, με την αντίστοιχη τιμή μονάδας για σιδηρό οπλισμό. Η πληρωμή αυτή θα αποτελεί την
πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων,
εγκαταστάσεων, υλικών και εργασίας που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.

Δεν θα γίνεται καμία πληρωμή για το επί πλέον βάρος, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος
χρησιμοποίησε μεγαλύτερες διατομές οπλισμού απ' ότι προκύπτει από τα σχέδια της εγκεκριμένης
μελέτης, χωρίς την έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

1. Γενικά
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τον τρόπο κατασκευής των ξυλοτύπων και των
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ικριωμάτων.

2. Ισχύοντες κανονισμοί
Ο υπολογισμός τους, η τοποθέτηση, ο χρόνος διατήρησης και οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες των
ξυλοτύπων δίνονται στα σχετικά άρθρα του ΦΕΚ 315/Β/17-4-1999 "Κανονισμός Τεχνολογίας
Σκυροδέματος".

Για τον τρόπο κατασκευής των ικριωμάτων ισχύουν τα Π.Δ. 447/9-7-1975 (ΦΕΚ Α 142/17-7-75) και
Π.Δ. 778/19-8-1980 (ΦΕΚ Α.193 26-8-80) "Περί ασφαλείας εργαζομένων στις οικοδομικές εργασίες".

3. Γενικά
Στην παράγραφο αυτή δίνονται πρόσθετες γενικές παρατηρήσεις των εργασιών τοποθέτησης
ξυλοτύπων και ικριωμάτων.

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών διάστρωσης, η Υπηρεσία θα ελέγχει την στερεότητα, την
ευστάθεια και την διαμόρφωση των ξυλοτύπων σύμφωνα με τα σχέδια.

2. Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων και των ικριωμάτων με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12,0 μ.
θα λαμβάνεται υπόψη η αποφυγή του βέλους κάμψεως της κατασκευής μετά την
απομάκρυνσή τους. Γι'αυτό οι ξυλότυποι και τα ικριώματα θα κατασκευάζονται με κατάλληλη
υπερύψωση.

Τα υποστυλώματα των ικριωμάτων θα είναι ξύλα επίπεδα, με ελάχιστη πλευρά διατομής 7 εκ.. Για
την κατασκευή ξυλοτύπων πλακών πάχους έως 18 εκ. επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
υποστυλωμάτων που αποτελούνται από δύο τεμάχια. Επίσης για τις πλάκες επιτρέπεται αυτά τα
υποστυλώματα να διατάσσονται εναλλάξ με ακέραια, ενώ για τα δοκάρια θα διατάσσεται ένα τέτοιο
υποστύλωμα για τρία τουλάχιστον ακέραια. Χρήση υποστυλωμάτων που αποτελούνται από τρία και
πάνω τεμάχια απαγορεύεται.

Κατά την κατασκευή πολυόροφων ικριωμάτων πρέπει οι κατακόρυφοι άξονες των υποστυλωμάτων
να συμπίπτουν από όροφο σε όροφο. Για την κατασκευή αγωγών κυκλικής ή ωοειδούς διατομής
μπορεί να χρησιμοποιούνται τύποι μεταλλικοί.

Η κατασκευή των ξυλοτύπων πρέπει να είναι τέτοια ώστε κατά την αφαίρεση υποστυλωμάτων
ασφαλείας να μην διαταρράσσεται η αρχική ισορροπία τους. Σε δοκούς ανοιγμάτων μέχρι 6,0 μ.
τοποθετείται ένα υποστύλωμα ασφαλείας στη μέση. Σε δοκούς μεγαλύτερου ανοίγματος
τοποθετούνται δύο υποστυλώματα ασφαλείας στη μέση και ανά 5,0 μ. πλάτους.

Για τα ικριώματα σημαντικών έργων πρέπει να συντάσσονται στατικοί υπολογισμοί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των Γερμανικών κανονισμών ξύλινων κατασκευών. Προκειμένου περί συνήθων έργων και
ικριωμάτων απλών διατάξεων με ανοίγματα μην υπερβαίνοντα τα 6,50 μ. και ύψη όχι ανώτερα των
5,0 μ. ο υπολογισμός είναι δυνατό να παραλείπεται.

Για τον στατικό υπολογισμό των ικριωμάτων και ξυλοτύπων θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω
κατακόρυφα φορτία: το ίδιο βάρος, το βάρος του νωπού σκυροδέματος, βάρη που αντιστοιχούν σε
πιθανές συσσωρεύσεις σκυροδέματος σε ορισμένες θέσεις, το βάρος των εργαλείων μεταφοράς, η
επιρροή των κρούσεων κατά την εκκένωση των δοχείων και τα βάρη των εργατών. Θα λαμβάνονται
επίσης υπόψη τα επόμενα φορτία: πίεση ανέμου, κάθε άλλη τυχόν αναπτυσσόμενη οριζόντια
δύναμη και τέλος η οριζόντια δύναμη που ενεργεί στο ύψος του σανιδώματος ίση με το 1/100 του
ολικού κατακόρυφου φορτίου, το οποίο ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό. Για τους πλευρικούς
τύπους θα λαμβάνεται υπ'όψη η ώθηση του τυπαινόμενου νωπού σκυροδέματος.
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Η χρησιμοποίηση μεταλλικών ικριωμάτων και μάλιστα λυόμενων επιτρέπεται εάν αυτοί πληρούν
ανάλογα τις λοιπές απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Η χρήση των μεταλλικών ικριωμάτων δεν
δημιουργεί πρόσθετα δικαιώματα ή υποχρεώσεις στην Π.Α. ή στον Ανάδοχο.

4. Χρόνος διατήρησης και αφαίρεσης των ξυλοτύπων
Ο χρόνος διατήρησης των ξυλοτύπων και οι οδηγίες για την αφαίρεσή τους δίνονται στα αντίστοιχα
άρθρα του Π.Δ. 8.3.54 ΦΕΚ 2268/9.5.85.

5. Επιφάνεια και μόρφωση τύπων
Ειδικότερα για εσωτερικές επιφάνειες που δεν έχουν επιχρισθεί ή ενδυθεί με πλακίδια, τμήματα
αγωγών και φρεατίων ή ανάλογων τεχνικών έργων, η επιφάνεια του ξυλοτύπου που έχει επαφή με
το σκυρόδεμα θα είναι ροκανισμένη, στοκαρισμένη και θα επαλείφεται με γράσσο ή ανάλογο υλικό
για ευχερέστερη αποκόλληση.

6. Κατηγορίες ξυλοτύπων
Οι ξυλότυπoι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα ταξινομούνται ως
εξής:

α. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών

Νοούνται ξυλότυπoι επιπέδων τοιχωμάτων ή πλακών επικάλυψης φρεατίων και λοιπών τεχνικών
έργων, ξυλότυπoι αγωγών, ευθύγραμμοι ή σε καμπύλη, ορθογωνικής διατομής και γενικά ξυλότυποι
έργων από σκυρόδεμα που δεν αναφέρονται ρητώς στα παρακάτω εδάφια β και γ.

β. Ξυλότυποι καμπύλων επιφανειών

Νοούνται ξυλότυπoι κάθε καμπύλης επιφάνειας, κυκλικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς και γενικά με
διατομή που δεν θα είναι ολόκληρη επίπεδη, ξυλότυποι τοιχωμάτων φρεατίων με κυκλική διατομή,
ξυλότυποι λαιμών φρεατίων με κυκλική διατομή και ξυλότυποι τοιχωμάτων κτιρίων με κυκλική
διατομή.

γ. Λυόμενοι ξυλότυποι

Νοούνται οι ξυλότυποι τυπικής μορφής, δηλαδή ξυλότυποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές φορές, μορφώνονται με προσαρμογή προκατασκευασμένων τεμαχίων, αν απαιτηθεί μπορεί
να ενισχυθούν με μεταλλικά ελάσματα και συνδέονται με κοχλίες σε τρόπο ώστε οι ξυλότυποι να μην
φθείρονται και να μην παραμορφώνονται κατά την τοποθέτηση και κατά την αφαίρεσή τους. Τυχόν
παραμορφωμέvοι ή φθαρμένοι κατά την κρίση του Επιβλέποντα, θα απομακρύνονται αμέσως από
τον εργολάβο.

7. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα ανεπτυγμένης επιφάνειας ξυλοτύπων η οποία βρίσκεται
σε επαφή με το σκυρόδεμα και για κάθε κατηγορία επιπέδων (απλών) ή καμπύλων επιφανειών.

Η πληρωμή θα γίνεται για τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων του ξυλοτύπου κάθε
κατηγορίας όπως προβλέπεται παραπάνω από την επιμέτρηση με την αντίστοιχη συμβατική τιμή
μονάδας του τιμολογίου.
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Η πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων εργατοτεχνικών
και πάσης φύσης ημερομισθίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων,
ξυλοτύπων (σανιδώματος) και πάσης φύσης ικριωμάτων, λοιπών υλικών και εργασίας μη
κατονομαζόμενης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην χρήση στεγανωτικού μάζας στις κατασκευές
από σκυρόδεμα.

Η χρήση του στεγανωτικού προβλέπεται στα οπλισμένα σκυροδέματα που βρίσκονται κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους ή στην τελική στάθμη επίχωσης στα φρεάτια, αντλιοστάσια ή όπου αλλού
διαταχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2. Τύπος υλικού
Ο τύπος του υλικού και ο τρόπος και η αναλογία ανάμιξης του υλικού με το σκυρόδεμα θα
καθορισθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το υλικό θα είναι παραγωγής αναγνωρισμένου
εργοστασίου και αποδεδειγμένα θα τυγχάνει ευρείας εφαρμογής. Οι οδηγίες του προμηθευτή ως
προς τον τρόπο και την αναλογία πρόσμιξης θα ακολουθούνται στις περιπτώσεις συμβατικών
έργων, ενώ σε σοβαρά έργα θα συντάσσεται ειδική μελέτη από ειδικό εργαστήριο. Σε κάθε
περίπτωση θα διερευνάται η επίδραση του στεγανωτικού στις ιδιότητες του σκυροδέματος και
αποκλείονται υλικά που έχουν δυσμενή επίδραση στον ερπυσμό και στη συστολή πήξης. Το υλικό
δεν πρέπει να περιέχει άσφαλτο ή πίσσα, θειϊκά άλατα ή άλλες ουσίες που πιθανόν να προκαλούν
διάβρωση του οπλισμού και να μειώνουν την αντοχή του σκυροδέματος.

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση του υλικού θα γίνεται ανά χιλιόγραμμο εγκεκριμένου και χρησιμοποιηθέντος υλικού.

Η πληρωμή θα γίνεται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες για την
προμήθεια, προσκόμιση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, την εργασία ανάμιξης και τις τυχόν
επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιητικού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
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1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην επίχριση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ισχυρή
πατητή τσιμεντοκονία πάχους τουλάχιστον 20 χιλιοστών.

2. Υλικά και τρόπος κατασκευής
Σαν υλικά κατασκευής, θα χρησιμοποιούνται σιμέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άμμος σε
αναλογίες 450 χγρ. σιμέντου προς 1,06 κ.μ. άμμου και 600 χγρ. σιμέντου προς 1,0 κ.μ. άμμου.

Η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη και απαλλαγμένη τελείως από γαιώδεις και οργανικές
προσμίξεις.

Η Υπηρεσία Επίβλεψης αν κρίνει αναγκαίο μπορεί να διατάσσει πλύση της άμμου. Η μέτρηση της
άμμου πρέπει απαραίτητα να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου όγκου, του σιμέντου προστιθέμενου σε
βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και η παρασκευή των μιγμάτων πρέπει να γίνεται σε επίπεδες
λαμαρίνες. Η χρήση ειδικών αναμικτήρων, για την παρασκευή των κονιαμάτων, επιτρέπεται. Το
πάχος της σιμεντοκονίας θα είναι συμπεπιεσμένον τουλάχιστον 20 χλστ. και θα γίνεται σε τρεις
στρώσεις, οι δύο πρώτες στρώσεις θα είναι πεταχτές, η τρίτη στρώση πατητή, θα συμπιέζεται δε και
θα λειαίνεται με το μιστρί. Στις γωνίες θα μορφούνται καμπύλες, με ειδικά εργαλεία. Κάθε στρώση
θα καταβρέχεται επανειλημμένα μετά την πήξη του σιμέντου. Της διάστρωσης κάθε στρώσης, θα
προηγείται καθαρισμός και πλύση της επιφάνειας για διάστρωση με νερό και ακολούθως με
γαλάκτωμα σιμέντου (αριάνι).

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση θα γίνεται με τον πραγματικό αριθμό τετραγωνικών μέτρων «ορατής επιφάνειας»
επίχρισης με σιμεντοκονία εκτελεσθείσης σύμφωνα με τα σχέδια. Η πληρωμή θα γίνεται με τις
συνεπτυγμένες συμβατικές τιμές μονάδας, οι οποίες τιμές και πληρωμές αποτελούν, συν τοις άλλοις,
και πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των έργων, εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων και υλικών εργασίας.

Για την προσθήκη στεγανωτικών ή σκληρυντικών, ο Ανάδοχος δικαιούται μόνο τη δαπάνη
προμήθειας αυτών επί τόπου των έργων.

TEXΝΙKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: AΣΦΑΛΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες επάλειψης επιφανειών σκυροδέματος με
ασφαλτικό, μονωτικό κατά της υγρασίας, υλικό.  Οι επιφάνειες που θα επαλειφθούν είναι οι
εξωτερικές επιφάνειες τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες δεικνύονται στα σχέδια
ή θα καθοριστούν από την Υπηρεσία.



34

2. Υλικά – Τρόπος Εφαρμογής
Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι παραγωγής αναγνωρισμένου εργοστασίου, να έχει
με επιτυχία εφαρμοσθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις και να είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Το υλικό τούτο πρέπει να προσκολλάται ισχυρά πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να
στεγνώνει το πολύ σε 24 ώρες και να αντέχει στο νερό και τις αλκαλικές ή άλλες ουσίες που
περιέχονται στο έδαφος.

Ο τρόπος εφαρμογής, μετά από καθαρισμό και κατάλληλη προπαρασκευή των επιφανειών
σκυροδέματος, πρέπει να είναι σύμφωνος με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής και τους
κανόνες της τέχνης.  Θα εφαρμόζεται διπλή τέτοια επάλειψη.

3. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Όλες οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα
του Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα
συμβατικά τεύχη και σχέδια.

TEXΝΙKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση καλυμμάτων
φρεατίων.

2. Ποιότητα χυτοσιδήρου
Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή θραύσης θα είναι φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή και
ομοιόμορφη. Θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώδεις
φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώματα, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός και
ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργασμένος δια της ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διατρήσεως, η
δε σκληρότητα αυτού να μην υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINEL.

Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές που καθορίζονται παρακάτω. Για
κάθε είδους δοκιμή θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίμια ανά χύτευση.

Ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε
οριζόμενης ελάχιστης τιμής, συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής δεν θα
δίνει μικρότερη τιμή περισσότερο από το 10% της ελάχιστης οριζόμενης. Υπό τους ανωτέρω όρους,
και εφ'όσον πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας, θα παραλαμβάνονται όλα τα προϊόντα
της χύτευσης. Γενικά ο χρησιμοποιούμενος χυτοσίδηρος θα πληροί όλους τους όρους του
Γερμανικού Κανονισμού DIN 1000.

Σε αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη
εξέταση.
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3. Σήμα εργοστασίου
Κάθε κάλυμμα καθώς και κάθε πλαίσιο, θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη
εντοιχισμένης όψης, για στοιχεία εν εξάρσει και εντός υποδοχής τέτοιας, ώστε η άνω επιφάνεια των
στοιχείων θα είναι επίπεδος με την άνω επιφάνεια του καλύμματος ή του πλαισίου τα κάτωθι:

 Το σήμα ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής,

 Το έτος και τον μήνα χύτευσης.

4. Παρακολούθηση της κατασκευής
Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί με αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω
ειδών και να ελέγχει τα χρησιμοποιηθησόμενα για την κατασκευή αυτών υλικά του Αναδόχου
υποχρεούμενου να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την
πλήρη πραγματοποίησή της.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον εργοδότη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν
από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορεί να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη
λήψη των δοκιμίων. Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη, είτε ασκούμενο είτε μη, ουδόλως μειώνει την
ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του.

5. Τύποι
Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει δις, κατασκευάζων δηλαδή δύο πρότυπα για κάθε
είδος, τη μορφή, τις διαστάσεις, κλπ. του Εργολάβου υποχρεουμένου να συμμορφωθεί προς αυτές
άνευ ουδεμίας αύξησης των τιμών μονάδας ουδέ άλλης τινός αποζημιώσεώς του.

6. Διαστάσεις των τεμαχίων
Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. Σαν περιθώρια
ανοχής ορίζονται:

Για το βάρος -8 +8%

Για το πάχος +8% ή -5% με μέγιστο όμως περιθώριο +2,5 χλσ. ή -1,5 χλσ..

7. Τοποθέτηση καλυμμάτων
Οι επιφάνειες έδρασης των καλυμμάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδοι, σε
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σε ολόκληρη την επιφάνεια αυτής, και να μην ταλαντεύεται το
κάλυμμα. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση
θα απορρίπτεται.

8. Παραλαβή της προμήθειας
Ο Εργoδότης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή από αντιπροσώπους
του Εργοδότη (Υπηρεσία Επίβλεψης κλπ), παρουσία και αντιπροσώπων του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, οφείλει προς τούτο να παράσχει τα απαραίτητα μέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και
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ευκολία για εξέταση και έλεγχο της παραδιδόμενης προμήθειας.

Με την προσωρινή και τμηματική παραλαβή, θα λαμβάνονται υπ'όψη τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών δοκιμών, επί των δοκιμίων της αντιστοίχου χύτευσης, τα δε παραδιδόμενα είδη θα
εξετάζονται επιφανειακά.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της προμήθειας και το νωρίτερο τρεις
μήνες μετά την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να είναι δυνατόν κατά διάστημα αυτό, να
εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη μη φανερών ελαττωμάτων.

Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών προκείμενης προμήθειας, ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην εντός μηνός αντικατάστασή τους. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας
αυτής, ο Εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντίστοιχου αριθμού κατ'είδος τεμαχίων σε βάρος του
εργολάβου.

9. Μηχανικές δοκιμές παραλαβής
Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο δοκιμές
κάμψεως, κρούσεως και σκληρότητας κατά BRINEL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 210
μονάδες. Για κάθε χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιμές κάθε είδους.

Για την δοκιμή κάμψης θα χρησιμοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 25 χλσ. και
μήκους 600 χλσ.. Το δοκίμιο θα τοποθετείται επί κατάλληλης μηχανής δοκιμής σε κάμψη μεταξύ
εδράνων που απέχουν μεταξύ τους 500 χλσ., και να δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320
χγρ. εφαρμοσμένο στο μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26
χγρ/χλσ. Το βέλος τη στιγμή της θραύσης θα είναι τουλάχιστον 5 χλσ.. Οι πλευρές των ακμών των
εδράνων και του τμήματος εφαρμoγής του φορτίου, θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45 μοιρών
και θα συνεννούνται με κύλινδρο ακτίνας 2 χλσ. Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιηθεί απολύτως
ορθογώνιο πρισματικό δοκίμιο, πλευράς 40 χλσ. και μήκους 200 χλσ.. Το δοκίμιο θα τοποθετείται
σε κατάλληλη μηχανή κρούσης με κριό πάνω σε έδραβα που απέχουν μεταξύ τους κατά 160 χλσ.
Το δοκίμιο θα πρέπει να υφίσταται, χωρίς να θραυστεί, την κρούση κριού, βάρους 2 χλγ. πίπτοντας
ελεύθερα, από ύψος 400 χλσ., επί του δοκιμίου και ακριβώς στο μέσο του μεταξύ των εδράνων
ανοίγματος.

Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από κυλινδρικό τομέα επικέντρου γωνίας 90 μοιρών και ακτίνας
50 χλσ.. Ο άξονας κυλίνδρου θα είναι οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιμίου.

10. Επιμέτρηση και πληρωμή
Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα επιμετρώνται σε βάρος (χγρ.), θα ελέγχονται οι διαστάσεις να μην είναι
μεγαλύτερες από τις εγκεκριμμένες και θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης. Εάν οι διαστάσεις των
χυτοσιδηρών τεμαχίων είναι μεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται στα σχέδια ή που έχουν ορισθεί
από την επίβλεψη, γίνονται δεκτές εάν δεν παραβλάπτεται η λειτουργία του έργου, όμως για την
πληρωμή υπολογίζεται το βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις των
τεμαχίων.

Η πληρωμή βάσει του βάρους των τοποθετημένων χυτοσιδηρών τεμαχίων αποτελεί πλήρη
αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των χυτοσιδηρών τεμαχίων, περιλαμβανομένης και
της αξίας των εργαστηριακών δοκιμών εφ'όσον είχε δοθεί τέτοια εντολή του Εργοδότη, των
μικροϋλικών σύνδεσης και τοποθέτησης των χυτοσιδηρών αντικειμένων, των μηχανημάτων,
μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, λοιπών υλικών και εργασίας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

1. Αντικείμενο
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια που χρησιμοποιούνται στη
κατασκευή της συνδεσμολογίας του δικτύου στους κόμβους κλπ..

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει, θα μεταφέρει επί τόπου, θα τοποθετήσει, θα συνδέσει και θα
δοκιμάσει τα παραπάνω ειδικά τεμάχια σύμφωνα με τους όρους αυτής της τεχνικής προδιαγραφής.

2. Περιγραφή - υλικά
2.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια

α. Περιγραφή

Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι της μορφής φλάντζα-φλάντζα, φλάντζα-μούφα κα μούφα -
ευθύ άκρο και χρησιμεύουν για τη συνδεσμολογία των αγωγών στους κόμβους και στις συσκευές
λειτουργίας και ελέγχου του δικτύου. Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι τουλάχιστον ονομαστικής
πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ.

β. Ποιότητα υλικού

Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι κατασκευασμένα από (φαιό) χυτοσίδερο τη ποιότητας GG20,
κατά το Γερμανικό Πρότυπο DIN 1691 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 28.500. Οι εσωτερικές και
εξωτερικές επιφάνειές τους θα είναι επιχρισμένες σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο DIN 28.500.
Η ποιότητα των μηχανικών ιδιοτήτων δίνεται από το πρότυπο DIN 1961 σε συνδυασμό με τα DIN
50108 "Δοκιμασία φαιού χυτοσιδήρου, λήψη χυτοσιδήρου, δοκιμή σε εφελκυσμό", DIN 50110
"Δοκιμασία φαιού χυτοσιδήρου, δοκιμή κάμψης" και DIN 50351 "Δοκιμή σκληρότητας", θα γίνεται η
λήψη διαμόρφωση των δοκιμίων και η δοκιμασία τους.

γ. Μορφή, διαστάσεις, ανοχές

Για την μορφή, διαστάσεις, πάχη, βάρη και ανοχές ειδικών τεμαχίων ισχύουν τα Γερμανικά Πρότυπα
DIN 28622, 28623 και 28600 (ανοχές).

δ. Ποιότητα έτοιμων τεμαχίων

Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια και τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα βγαίνουν από τις μήτρες με όλες τις
απαιτούμενες προφυλάξεις, ώστε να αποφεύγονται ελαττώματα (κυρτώσεις και συστολές) επιβλαβή
για την ποιότητά τους. Θα έχουν την απαιτούμενη αντοχή και η επιφάνειά τους δεν θα παρουσιάζει
ελαττώματα. Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που θα παρουσιάζουν μικρές ατέλειες από τη μέθοδο
κατασκευής τους αλλά οι οποίες δεν επηρεάζουν τη χρήση τους, μπορεί να γίνονται δεκτά από την
Υπηρεσία.

Θα πρέπει να είναι δυνατά η κοπή, το τρύπημα και η μηχανική επεξεργασία των έτοιμων τεμαχίων.
Σε περιπτώσεις σχετικών αμφισβητήσεων, τα χυτοσιδηρά τεμάχια θεωρούνται αποδεκτά εφόσον η
σκληρότητά τους στο κέντρο του πάχους τους δεν υπερβαίνει τον αριθμό 215 ΒRlNELL.

Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των τεμαχίων θα καθορίζονται με αμμοβολή πριν από την επίχριση.

ε. Δοκιμασίες
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Τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια θα υποστούν τις δοκιμασίες που ορίζονται στο Γερμανικό Πρότυπο
DIN 28.500.

ζ. Επιθεώρηση και παραλαβή

Τα χυτοσιδηρά είδη θα υποστούν επιθεώρηση και παραλαβή στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Οι
συσκευές και το απαιτούμενο προσωπικό για τις δοκιμές θα διατεθούν από τον κατασκευαστή.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, θα ειδοποιηθεί έγκαιρα για το χρόνο κατά τον οποίο θα γίνουν οι
εργασίες κατασκευής και επιθεώρησης. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να παραστεί κατά τη χύτευση,
τη δειγματοληψία, τις πάσης φύσεως δοκιμές και τον έλεγχο των διαστάσεων και των βαρών. Η
τελική επιθεώρηση και το ζύγισμα μπορεί να γίνει και μετά την επίχριση.

Όλες οι δαπάνες των παραπάνω δοκιμασιών βαρύνουν τον Ανάδοχο.

η. Κοχλίες και περικόχλια

Οι κοχλίες οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εξαγωνικής κεφαλής μετά εξαγωνικών
περικοχλίων, χωρίς παρεμβρύσματα. Η μορφή και οι διαστάσεις τους θα ανταποκρίνονται προς την
τελευταία έκδοση του Γερμανικού Προτύπου DIN 601. Τα περικόχλια θα ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις του Γερμανικού Προτύπου DIN 555. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας 4D κατά DIN 267.

Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια θα υποστούν επικαδμίωση δι’ανοδιώσεως σε όλες τις ορατές
επιφάνειές τους. Ο τρόπος επικαδμίωσης και ο έλεγχος και η παραλαβή τους θα γίνει σύμφωνα με
τους όρους του Αμερικανικού Προτύπου ASTM/A 165-71, όπως αυτό ισχύει σήμερα, με τις εξής
διευκρινίσεις:

 Ως ελάχιστο πάχος επικαδμιώσεως ορίζονται τα 30 μικρά.

 Ο έλεγχος επικαδμιώσεως θα γίνει δειγματοληπτικά. Η παραγγελία θα χωρισθεί σε ομάδες
χιλίων ομοειδών τεμαχίων. Ομάδες μικρότερου αριθμού τεμαχίων θεωρούνται επίσης ως μία
ομάδα. Από κάθε ομάδα λαμβάνονται πέντε τυχαία δείγματα στα οποία διενεργούνται οι
δοκιμασίες πάχους κατά ASTM/A 165-71. Αν όλα τα δείγματα υποστούν επιτυχή δοκιμασία,
η ομάδα θεωρείται αποδεκτή. Αν δύο ή περισσότερα δείγματα αποτύχουν, η ομάδα
απορρίπτεται. Αν ένα μόνο δείγμα αποτύχει, γίνεται από την ίδια ομάδα νέα δειγματοληψία
πέντε τεμαχίων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμασία. Αν ένα ή περισσότερα δείγματα της
δεύτερης αυτής δοκιμασίας αποτύχουν, η ομάδα απορρίπτεται.

Οι παραπάνω δοκιμασίες και η επιθεώρηση θα εκτελεσθούν στο εργοστάσιο κατασκευής ή σε
αναγνωρισμένο εργαστήριο παρουσία εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Υπηρεσίας.

Όλα τα έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.

2.2 Δοκιμασίες στεγανότητας σε εσωτερική υδραυλική πίεση

Μετά την τοποθέτηση και τη σύνδεσή τους τα ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια και τα ευθύγραμμα τεμάχια
σωληνώσεων θα υποστούν δοκιμασία σε εσωτερική υδραυλική πίεση ανάλογη με αυτή που
προδιαγράφεται στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή "Δοκιμές στεγανότητας" καθώς και στις
προδιαγραφές των σωληνογραμμών.

3. Επιμέτρηση και πληρωμή
α. Επιμέτρηση

Η επιμέτρηση των ειδικών χυτοσιδηρών τεμαχίων θα γίνει για το πραγματικό βάρος σε χγρ. των
ειδικών τεμαχίων που κατασκευάστηκαν και ενσωματώθηκαν στα έργα ικανοποιητικά και σύμφωνα
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με τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής και που έγιναν δεκτά από την Υπηρεσία. Το βάρος των
ειδικών τεμαχίων θα προκύψει από ζύγισμα για το οποίο θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο ζύγισης.
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να επιτρέψει τον καθορισμό του βάρους των ειδικών
τεμαχίων βάσει των σχετικών πινάκων βάρους του εργοστασίου κατασκευής των ειδικών τεμαχίων,
μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο.

β. Πληρωμή

Η πληρωμή των ειδικών τεμαχίων θα γίνει για το συνολικό βάρος των ειδικών τεμαχίων που
επιμετρήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω με συμβατική τιμή μονάδας για "ειδικά χυτοσιδηρά
τεμάχια".

Η παραπάνω τιμή και πληρωμή αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την
ικανοποιητική και σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής αυτής Προδιαγραφής προμήθεια, μεταφορά
επί τόπου, τοποθέτηση, σύνδεση και ελέγχους στο εργοστάσιο και επί τόπου των ειδικών
χυτοσιδηρών τεμαχίων και για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, μεταφορικών
μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE)

1. Αντικείμενο
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή υπογείων δικτύων ύδρευσης από σωλήνες
Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας (HDPE) κλάσης  ΡΕ 100.

2. Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών
2.1 Ενσωματούμενα υλικά

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι:

 Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς (ΡΕ 100).

 Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες ή
λοιπά υλικά.

Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (ΡΕ 80, ΡΕ
100).

2.2 Εφαρμοζόμενα πρότυπα και προδιαγραφές

1. Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης:

ΕΝ 12201 / 2003: Συστήματα πλαστικών σωλήνων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE).
Μέρος 1: Γενικότητες, Μέρος 2: Σωλήνες, Μέρος 3: Εξαρτήματα, Μέρος 4: Βάνες, Μέρος 5:
Καταλληλότητα συστημάτων.

2. Πρότυπα εξαρτημάτων:

ΕΝ 1680 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βαλβίδες για συστήματα σωλήνων από
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πολυαιθυλένιο (PE) – Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό κάμψη του μηχανισμού
λειτουργίας και μετά από αυτή.

ΕΝ 10284 / 2000: Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσίδηρου για συστήματα σωλήνων από
πολυαιθυλένιο (PE).

ΕΝ 12100 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βαλβίδες πολυαιθυλενίου (PE) -
Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε κάμψη μεταξύ στηριγμάτων.

3. Πρότυπα δοκιμών:

ΕΝ 12099: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Υλικά και συστατικά μέρη σωληνώσεων
πολυαιθυλενίου (PE) – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των πτητικών.

ΕΝ 921 / 1994: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Θερμοπλαστικοί σωλήνες –
Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία.

ΕΝ 12119 / 1997: Συστήματα πλαστικών σωλήνων – Βάνες πολυαιθυλενίου (PE) – Μέθοδος
δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή.

2.3 Αποδεκτά υλικά – Δοκιμές μίγματος πρώτης ύλης – Δοκιμές σωλήνων

1. Γενικά:

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές.

Προϊόντα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη –
μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα
Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και
ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο
βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την
καταλληλότητα χρήσης.

Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE

- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες
κοινοτικές διατάξεις (EN ISO/IEC 17025:2005-08) από τα οποία θα προκύπτει
συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων

- πίνακες / στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων

- πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων

- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που
παράγει το εργοστάσιο

- οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ΙSΟ
9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας
για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ.

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς
τοποθέτηση.
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2. Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – τιμή MRS:

Το μίγμα του πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι:

 Δεύτερης γενιάς, τύπου ΡΕ 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-
07, EN ISO 12162:1996-04) ή

 Τρίτης γενιάς, τύπου ΡΕ 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-10, EN ISO 1167-1:2003-
07, EN ISO 12162:1996-04).

Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα.

Η επιλογή της κλάσης ΡΕ 100 ή ΡΕ 80 καθορίζεται στην Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στην
Μελέτη συνιστάται η επιλογή της κλάσης ΡΕ 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη
αντίσταση στην δοκιμή RCP (ταχεία επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την πιθανότητα
διαρροών του δικτύου.

3. Ειδικό βάρος:

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953-960 kg/m3 στους
23oC και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 kg/m3.

4. Δείκτης ροής:

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο ΕΝ 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην
συμπεριφορά του ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133:2000-02). Ο δείκτης ροής MFI
θα είναι το πολύ 0,4-0,5 g/10 min.

5. Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό:

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105οC κατά ΕΝ 12118:1997. Η
επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού
κάτω από 300 mg/kg.

6. Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (RCP):

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής.

α) Η πλήρης δοκιμή σύμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04.

β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή σύμφωνα με το EN ISO 13477:2005-05.

2.4 Σήμανση σωλήνων

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά
μέτρο μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ. για ΡΕ 100:

Φορέας Έργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE/ ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ ΡΝ 12,5

ΧΧΧΧ=ΥΥΥΥ=ΖΖΖΖ=ΡΕ 100=

όπου:

HDPE = πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ = εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος
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ΡΝ 12,5 = κλάση πίεσης σε atm ή bar

ΧΧΧΧ = όνομα κατασκευαστή

ΥΥΥΥ = χρόνος παραγωγής από την μια πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την αντιδιαμετρική

ΖΖΖΖ = τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και την δοκιμασία των σωλήνων στο
εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών

ΡΕ 100 = η κατάταξη της πρώτης ύλης.

2.5 Διαστάσεις σωλήνων

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα.

3. Μέθοδος κατασκευής - απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
3.1 Μεταφορά και απόθεση υλικών

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για
την αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην
εξέχουν από την καρότσα.

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή
αλυσίδων για τους χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες
(σαμπάνια).

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη
(π.χ. πυραμίδας) ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου
βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά.

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια
συσκευασίας τους.

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα:

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των
μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ' όσον μπορεί να
προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα.

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της
διαμέτρου.

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις.

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση).

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα.
Η κάτω στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ' όλο το μήκος των σωλήνων.
Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα
διατάσσονται στο κάτω μέρος της στοίβας.
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Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα
προεξέχουν.

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από
χτυπήματα.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα
με λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν
τους σωλήνες.

3.2 Τοποθέτηση σωλήνων στο όρυγμα

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από
την εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες
τοποθετούνται επί αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών
αλυσίδων, καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την
προστατευτική επένδυση απαγορεύεται.

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δεν θα
υπερβαίνει τις γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιουμένων
συνδέσμων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα εξής όρια:

Φ 500 mm: 3,0ο

Φ 600 έως 900 mm: 2,0ο

Φ 1000 έως 1400 mm: 1,0ο

Φ 1400 mm: 0,5ο

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
περιβάλλουν τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος
(πλήρες πλευρικό σφήνωμα αγωγού). Στην συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα
συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση ελαφρού δονητικού εξοπλισμού.

Η υπόλοιπη επίχωση του ορύγματος θα γίνεται κατά στρώσεις σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-
02: "Επανεπίχωση Απομένοντος Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων".

Καθ' όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει
τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία.

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για
προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών.

3.3 Σύνδεση σωλήνων

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια
ΡΕ εξαρτάται από την διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους.

Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση
γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion weIding).

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική
συγκόλληση (butt fusion welding). Το ΡΕ συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220οC
και υπό πίεση δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του ΡΕ και έτσι επιτυγχάνεται η
συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος
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της σωληνογραμμής και η διατήρηση λείας εσωτερικής επιφάνειας.

1. Ηλεκτροσυγκόλληση:

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από ΡΕ με ενσωματωμένη σπιροειδή
διάταξη ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (eIectrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα
τροφοδοτείται από ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου
του σωλήνα.

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς τον άξονα του
σωλήνα) με κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής oξείδωσης.
Καθαρίζεται επιμελώς το επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και
σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι
επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με
μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε περίπτωση θα
αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η
χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωρoαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα).

Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση
συσφιγκτήρων, οι οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα.

Κατά την συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση
πίεσης στο σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό,
πεπιεσμένο αέρα κλπ.).

Για την δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δύο ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση.

2. Μετωπική συγκόλληση:

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να
συγκολληθούν. Τα προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται στις
σιαγόνες στερέωσης της μηχανής μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η
απόκλιση από την ευθυγραμμία δεν θα υπερβαίνει το 10% του πάχους τοιχώματος του σωλήνα
ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο).

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων,
είτε με επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και η
μικρότερη δυνατή απόκλιση.

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα
καθαρίζεται και η θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου
όταν είναι ακόμη ζεστή και θα φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της
επικάλυψης από τεφλόν.

Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον, προφυλαγμένο από
υγρασία και ρεύματα αέρος, σε θερμoκρασίες στην περιοχή από - 5°C έως + 40°C.

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 N/mm2, η οποία
θα διατηρείται μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο
του σωλήνα / εξαρτήματος, το ύψος του οποίου ποικίλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος
του σωλήνα. Στην συνέχεια θα ελαττώνεται η πίεση στα 0,02 N/mm2 περίπου, προκειμένου να
απoφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης
και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου από τον
κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των σωλήνων
πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της
σύνδεσης μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το
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πάχος τοιχώματος του σωλήνα / εξαρτήματος). Μετά την σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης
θα απoσυναρμoλoγούνται οι συσφιγκτήρες.

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα
κ.λ.π..

3.4 Σώματα αγκύρωσης

Σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεμβολής ειδικού τεμαχίου,
διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη.

Η εκσκαφή για την θεμελίωση των σωμάτων αγκύρωσης στις απαιτούμενες διαστάσεις θα εκτελείται
πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων.

Κατά την κατασκευή ξυλοτύπων για την διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη
προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων.

3.5 Δοκιμές στεγανότητας

1. Γενικά:

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο
όρυγμα, την κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και
συσκευών και την μερική επαναπλήρωση του ορύγματος.

Οι δοκιμές διακρίνoνται σε:

 προδοκιμασία,

 κύρια δοκιμή υπό πίεση,

 γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου.

Κατά την διάρκεια των δοκιμών το μη επιχώμενο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό.
Τυχόν εμφάνιση υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις.

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή
δικτύου θα κλείνουν ερμητικά με φλαντζωτές τάπες.

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εξαέρωσή του.

Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή
καταγραφικό) μετρήσεων, ακριβείας ± 1 It και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης
0,1 atm. Τα όργανα θα φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από
αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται
καμία εργασία στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία.

2. Προδοκιμασία:

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική
πίεση. Αν διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί τo σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η
ζημία και θα επαναληφθεί η δοκιμή.

3. Κυρίως δοκιμασία πίεσης:
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Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος,
επακολουθεί η κυρίως δοκιμή υπό πίεση.

Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από την μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής
πίεσης (ΡΝ) των σωλήνων.

Κατά την σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας
θυλάκων αέρα.

Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από 12 ώρες.

Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10
atm και δεν παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου.

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για
τον εντοπισμό ενδεχομένων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία
επαναλαμβάνεται από την αρχή. Εάν δεν εντoπισθoύν διαρροές ύδατος, παρά το ότι
προστίθενται ποσότητες ύδατος για την διατήρηση της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί
αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της δοκιμής.

4. Γενική δοκιμασία:

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα
κατά τμήματα, χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων του δικτύου
που υποβλήθηκαν σε κυρίως δοκιμασία πίεσης.

Κατά την φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής
προς διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα).

Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική
δοκιμασία με πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής.

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των
συνδέσεων μεταξύ των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των
τμημάτων κενά.

5. Πρωτόκολλο δοκιμασιών:

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται
πρωτόκολλα που θα υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και του Αναδόχου.

3.6 Πλύση και αποστείρωση δικτύου (για δίκτυα ύδρευσης)

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της γενικής δοκιμασίας θα εκτελεστεί η πλύση των αγωγών, έτσι ώστε
να καθαρίσουν οι σωλήνες από ξένα και κυρίως λεπτόκοκκα υλικά.

Το νερό πλύσης θα είναι πόσιμο και θα διοχετεύεται στις σωληνώσεις από το έργο κεφαλής του
δικτύου. Η εκκένωση του δικτύου θα γίνεται από τους εκκενωτές. Οι πλύσεις θα επαναλαμβάνονται
μέχρι να επιτευχθεί απόλυτη διαύγεια του εκρέοντος νερού, το οποίο θα πρέπει να είναι καθαρό,
χωρίς κόκκους άμμoυ ή άλλα αιωρούμενα συστατικά.

Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης του, το δίκτυο αποστειρώνεται με την προσθήκη στο νερό
πλήρωσης κατάλληλων απολυμαντών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη (π.χ. χλώριο). Το
διάλυμα χημικών προσθέτων θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επί 3ωρο
τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού, όλες οι δικλείδες κ.λ.π. θα είναι
κλειστές. Mετά την πάροδο του 3ώρου, θα γίνει έκπλυση των σωλήνων με το νερό του δικτύου



47

πόλεως.

Μετά την εκ νέου απόπλυση του δικτύου με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4
διαφορετικά σημεία αυτού καθώς και από σημεία τυχόν υφιστάμενου παλαιού δικτύου κοντά στο
σημείο τροφοδοσίας του νέου. Στα εντός του νέου δικτύου σημεία το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου
θα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό ελεύθερου χλωρίου του νερού πόλης. Σε περίπτωση που ο
όρος αυτός δεν πληρούται, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση όλης της εγκατάστασης και νέα
δειγματοληψία, έως ότου εκπληρωθεί η παραπάνω απαίτηση.

4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
 Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών.

 Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας
τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

 Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως.

 Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να
διαπιστωθεί εάν έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί
επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση δικτύων βαρύτητας).

 Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά
και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου.

5. Δοκιμασίες στεγανότητας
1. Η Τεχνική Προδιαγραφή των δοκιμασιών αναφέρεται στην επιβολή υδροστατικής πίεσης

στους αγωγούς α) που θα τοποθετηθούν τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών, και τελικά
σε όλη την έκταση των δικτύων για τον έλεγχο της ικανοποιητικής κατασκευής τους και
ιδιαίτερα για τις εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων και λοιπών συνδέσεων που θα γίνουν στο
εργοτάξιο ή μέσα στους χάνδακες. β) που έχουν ήδη εγκατασταθεί και απαιτείται η λειτουργία
τους μετά από χρονικό διάστημα.

2. α) Για την περίπτωση όπου έχουμε δίκτυο υπό κατασκευή όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν
σε έτοιμα τμήματα των αγωγών του δικτύου πριν από την επίχωση. Τα τμήματα αυτά για τις
κύριες δοκιμές θα έχουν μήκος μέχρι 500 μέτρα και θα καθορίζονται κάθε φορά από την
Υπηρεσία επίβλεψης. β) Για την περίπτωση που το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί και
χρειάζεται να δοκιμασθεί σε πίεση στεγανότητας για να λειτουργήσει θα δοκιμασθεί σε
τμήματα που μπορούν να απομονωθούν με την χρήση ήδη εγκατεστημένων δικλείδων. Τα
τμήματα αυτά δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 1500 μ. Στη περίπτωση που έχουμε
μεγαλύτερο τμήμα θα εγκατασταθεί στο ενδιάμεσο σημείο δικλείδα απομόνωσης και πάντα
μετά από υπόδειξη από την Υπηρεσία επίβλεψης.

3. Οι δοκιμασίες θα διενεργούνται τόσο για την αντοχή και στεγανότητα των σωλήνων όσο και
για τους αρμούς, τις δικλείδες, τις αγκυρώσεις, τις συγκολλήσεις και όλες τις κατασκευές
διαμορφώσεως των δικτύων. Η διαδικασία των δοκιμασιών θα καθορίζεται από την
Υπηρεσία επίβλεψης στην λεπτομέρειά της.

4. Οι δοκιμές συνίστανται από τα ακόλουθα στάδια:

α) Από την προδοκιμασία

β) Από την κύρια δοκιμασία



48

γ) Από την γενική δοκιμασία σε ολόκληρο το δίκτυο.

Η πίεση δοκιμών ορίζεται σαν 1,5 φορά μεγαλύτερη της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας
των αγωγών. Για τις γενικές δοκιμές η πίεση ορίζεται στην ονομαστική πίεση για την
δυσμενέστερη θέση των δικτύων.

6. Βασικός εξοπλισμός για τις δοκιμασίες
1. Ο Ανάδοχος Εργολάβος πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα εφόδια και τις κατάλληλες

συσκευές για την εκτέλεση των δοκιμών. Μεταξύ των εφοδίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε και τα παρακάτω:

α) Υδροπιεστήριο για την άσκηση της πίεσης

β) Διάφορα πώματα χαλύβδινα ή χυτοσιδερένια, ή από άλλα υλικά, τα οποία θα
εφαρμόζονται προσωρινά με συνδέσμους ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα άκρα του
τμήματος του αγωγού που θα δοκιμασθεί. Ορισμένα από τα πώματα θα φέρουν υποδοχές
για την προσωρινή συναρμογή της συσκευής πίεσης των μανομέτρων και των λοιπών
απαιτούμενων εξαρτημάτων.

γ) Δύο τουλάχιστον φορεία για την εσωτερική επιθεώρηση του αγωγού πριν από την δοκιμή.

δ) Δύο τουλάχιστον μανόμετρα ακριβείας για την μέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης.

ε) Διάφορους κατάλληλους ηλεκτρικούς φανούς.

στ) Υλικά για προσωρινές αντιστηρίξεις του αγωγού.

ζ) Αντλίες για την απομάκρυνση νερών που δεν μπορούν να αποχετευθούν με φυσική ροή.

η) Διάφορα βοηθητικά εργαλεία και υλικά.

2. Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει για τις δοκιμές κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό.

3. Το υδατοπιεστήριο θα έχει επαρκή ικανότητα τροφοδότησης νερού με πίεση που θα μπορεί
να λειτουργεί χωρίς καμία διαρροή μέχρι πιέσεως τουλάχιστον 20 ατμ. και θα είναι
εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας για την πρόληψη υπέρβασης της πιέσης.

4. Τα πατώματα όπου απαιτείται, θα φέρουν στόμια εξαερισμού με υδατοστεγή διακόπτη.
Επίσης θα φέρουν στόμιο υδροληψίας Φ 80 χιλ. ή Φ 100 χιλ. (δηλ. 3" ή 4") με δικλείδα, στο
οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται σωλήνας για την διοχέτευση νερού που θα γεμίζει το
δοκιμαζόμενο τμήμα του αγωγού. Από το ίδιο στόμιο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες
πρέπει να είναι δυνατή και η ολική ή μερική εκκένωση του αγωγού μετά την ολοκλήρωση της
δοκιμής. Τα στόμια προσαγωγής που θα φέρουν τα πώματα για την σύνδεση των
μανομετρικών θα βρίσκονται σε θέση που θα επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση των
ενδείξεων, άσχετα αν το υδροπιεστήριο είναι εφοδιασμένο με δικό του μανόμετρο. Το στόμιο
προσαρμογής του καταθλιπτικού σωλήνα του υδροπιεστήριου θα έχει οπωσδήποτε
υδατοστεγή διακόπτη.

5. Τα μανόμετρα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν σημαντικό μέγεθος και θα φέρουν
καθαρογραμμένες ενδείξεις για πεδίο λειτουργίας το πολύ μέχρι 25 έως 30 ατμ. ώστε η
δοκιμαστική πίεση που θα ασκηθεί να μην απέχει πολύ από την μέση της κλίμακας ένδειξης
του μανομέτρου. Πριν από την χρησιμοποίησή τους, τα μανόμετρα θα ελεγχθούν για την
καλή τους λειτουργία.

6. Τα φορτία που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ελαφρά με λαστιχένιους τροχούς και με
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προστατευτική επένδυση περιμετρικά (ελαστική ή ανάλογη) ώστε κατά την κίνησή τους μέσα
στον αγωγό να μην προκληθεί η παραμικρή φθορά στην αντιδιαβρωτική επένδυση των
χαλυβδοσωλήνων. Οι διαστάσεις του φορείου θα είναι μικρές, αλλά επαρκείς για την άνετη
επίδραση δύο ατόμων. Το φορείο θα είναι εφοδιασμένο με απλή δια ξηρά τροχοπεδήσεως
και με μαλακό ανθεκτικό σχοινί στο απαιτούμενο μήκος για την έλξη του από έξω αν
απαιτηθεί.

7. Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για την άντληση ακαθάρτων νερών με επαρκή ισχύ για την
αναρρόφηση από την θέση εκροής ή τις θέσεις συγκέντρωσης οπουδήποτε μέσα στην τάφρο
και την κατάθλιψή τους σε προσωρινή σωλήνωση στην πιο κοντινή θέση αποχέτευσης.

8. Για την μεταφορά του νερού θα διατίθεται από τον Ανάδοχο έργου βυτιοφόρο όχημα και
κατάλληλοι σωλήνες (ελαστικοί, πάνινοι κλπ).

7. Προκαταρκτικές εργασίες
1. Πριν από την πλήρωση του αγωγού με νερό θα ληφθούν μέτρα σταθεροποίησης και

αποκλεισμού οποιασδήποτε μετακίνησης ή παραμόρφωσής του εξαιτίας των δυνάμεων που
αναπτύσσονται με την αύξηση της υδραυλικής πίεσης. Για τον λόγο αυτό θα γίνει μερική
επίχωση των σωλήνων του αγωγού με άμμο ή κοινές γαίες σύμφωνα με τα σχέδια, αφού
ληφθεί πρόνοια ώστε όλες οι συνδέσεις (συγκολλήσεις, σύνδεσμοι, ωτίδες κλπ.) να
παραμείνουν ελεύθερες μέχρι το τέλος της δοκιμής. Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την
προσωρινή αντιστήριξη του αγωγού σε καμπύλες ή σε άλλα τμήματα. Οι πακτώσεις και οι
μόνιμες αντιστηρίξεις θα εκτελεσθούν μετά την επιτυχημένη δοκιμή.

2. Σαν δεύτερο στάδιο των προκαταρκτικών εργασιών αναφέρεται η εξωτερική επιθεώρηση του
τμήματος που θα δοκιμασθεί από κατάλληλο συνεργείο εργολάβου και ο τελικός καθαρισμός
των τοιχωμάτων από τυχόν προσκολημένη λάσπη καθώς και η απομάκρυνση κάθε τυχόν
ξένου σώματος που θα υπάρχει στον αγωγό. Ο καθαρισμός θα συντελεσθεί με κατάλληλα
πανιά και μαλακές σκούπες.

3. Θα γίνει ο εποπτικός έλεγχος του εσωτερικού του αγωγού από πρόσωπο της Υπηρεσίας
επίβλεψης που θα συνοδεύεται από εκπρόσωπο του Αναδόχου Εργολάβου. Ο έλεγχος θα
γίνει με την βοήθεια φορείου, ηλεκτρικών φανών κλπ.. Μετά τον ικανοποιητικό έλεγχο και την
εξέταση των μέτρων που λαμβάνονται εξωτερικά θα γίνει τοποθέτηση πωμάτων στα άκρα
του αγωγού και τα τυχόν ενδιάμεσα στόμια εκκένωσης στις διακλαδώσεις.

4. Μετά τον εξοπλισμό των πωμάτων στις άκρες του αγωγού, δηλ. την τοποθέτηση των
μανόμετρων, την προσωρινή υδροληψία κλπ. θα αρχίσει η πλήρωση του αγωγού με νερό.

5. Κατά την πλήρωση της σωλήνωσης με νερό θα πρέπει να μη μείνουν θύλακες αέρα μέσα σ’
αυτήν. Η ταχύτητα πλήρωσης των σωλήνων εκφρασμένη σε αντίστοιχη παροχή (lt/s) θα
πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές:

Διάμετρος 100   150   200   250   300   400   500   600   700   800   900

αγωγού (mm) και πάνω

Παροχή (lt/s) 0,3    0,7   1,5     2,0    3,0    6,0    9,0    14     15     25     32

6. Η πλήρωση με νερό γίνεται από την κατώτερη στάθμη προς την ανώτερη με αντλία. Έτσι
είναι δυνατό να αφαιρείται όλος ο αέρας στην διάρκεια της πλήρωσης. Τα στόμια εξαερισμού
θα παραμείνουν με τους διακόπτες ανοικτούς μέχρι να εξαχθεί όλος ο αέρας από κάθε κλάδο
του τμήματος που δοκιμάζεται.

Για την περίπτωση της ήδη εγκατεστημένης σωληνογραμμής θα γίνουν οι παρακάτω
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εργασίες:

 Αντικατάσταση των υφισταμένων δικλείδων με άλλες όμοιες ώστε να είναι δυνατή η
στεγανοποίηση του κάθε δοκιμαζόμενου τμήματος.

 Εκσκαφή για την τοποθέτηση πρόσθετης δικλείδας αν απαιτηθεί για την απομόνωση
των δοκιμαζόμενων τμημάτων.

 Εκσκαφή για την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών της δοκιμής όπως
αεραεξαγωγό, μανόμετρο και για την διαμόρφωση της παροχής εισόδου του νερού
για δοκιμασία και του σημείου πίεσης της σωληνογραμμής.

8. Προδοκιμασία και δοκιμασία
1. Μετά την πλήρωση του αγωγού με νερό θα επιχειρηθεί ο τελικός εξαερισμός και ο έλεγχος

της καλής λειτουργίας των τυχόν υπαρχόντων αυτομάτων συσκευών εξαερισμού.

2. Κατά την έναρξη λειτουργίας του υδροπιεστηρίου, τούτο τροφοδοτεί τον αγωγό με μικρές
ποσότητες νερού, ενώ περιοδικά γίνεται ο αναγκαίος συμπληρωματικά εξαερισμός. Η
λειτουργία του υδροπιεστηρίου συνεχίζεται μέχρι άσκησης πίεσης στην τιμή των 10 ατμ. και
διατηρείται τουλάχιστον για δύο ώρες. Ύστερα θα αυξηθεί η πίεση μέχρι την μέγιστη τιμή,
όπως δίνεται αυτή στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής αυτής, και η διατήρησή
της επίσης τουλάχιστον για δύο ώρες.

3. Σ’ όλη την διάρκεια της δοκιμής, δηλαδή από την έναρξη της πλύσης του αγωγού με νερό
μέχρι την αύξηση της πίεσης στην μέγιστη τιμή της θα γίνεται έλεγχος του τμήματος που
δοκιμάζεται σε όλες τις συνδέσεις και τις αντιστηρίξεις, και τυχόν ενίσχυσή τους αν
εμφανίζουν ενδείξεις τάσης υποχώρησης.

4. Οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις συνδέσεις του αγωγού είναι απαράδεκτη και
συνεπάγεται την άμεση διακοπή της δοκιμής, την εκκένωση του αγωγού, αν απαιτείται, την
αποκατάσταση της κακοτεχνίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιβλέψεως και τον
καταλογισμό όλων των σχετικών δαπανών στον Ανάδοχο Εργολάβο και την επανάληψη της
δοκιμής ή των δοκιμών μέχρι την πλήρη επιτυχία τους. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της κύριας
δοκιμασίας δεν θα είναι μικρότερη από μισή ώρα για κάθε 100 μέτρα αγωγού.

5. Μετά το τέλος της κύριας δοκιμασίας η οποία θα έχει επιτύχει τέλεια θα πρέπει να διατηρηθεί
η μέγιστη στατική πίεση μέσα στους σωλήνες μέχρι να συμπληρωθεί η επίχωση σε ύψος
τουλάχιστον 20 cm πάνω από την γενέτειρα των σωλήνων, έτσι που να καταφανεί από την
ένδειξη των μανομέτρων κάθε τυχόν βλάβη που θα μπορούσε να παρουσιασθεί κατά την
εργασία επίχωσης.

9. Γενικές και τελικές δοκιμασίες
2. Μετά την κατασκευή ενός σημαντικού τμήματος σωλήνωσης (σαν τέτοιο τμήμα αναφέρεται

το μεταξύ δύο φρεατίων μεγάλο μεγάλου μήκους) θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική
δοκιμασία σ’όλο το δίκτυο με εφαρμογή δύο ώρες ίσης τουλάχιστον με την μέγιστη στατική
πίεση. Έτσι ελέγχονται οι συνδέσεις ανάμεσα στα τμήματα που δοκιμάστηκαν χωριστά. Οι
θέσεις σύνδεσης των τμημάτων αυτών θα μένουν ακάλυπτες μέχρι την αποπεράτωση της
συμπληρωματικής αυτής δοκιμασίας.

3. Στην περίπτωση γενικής δοκιμής τμημάτων μεταξύ φρεατίων σε αντικατάσταση ορισμένων
πωμάτων χρησιμοποιούνται οι δικλείδες των φρεατίων όπου αυτό είναι δυνατό.
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4. Άλλες γενικές δοκιμές καθώς και τελική δοκιμή είναι δυνατόν να γίνουν για τμήματα
μεγαλύτερα από αυτά που αντιστοιχούν ανάμεσα σε φρεάτια, δηλαδή για τμήματα που
περιλαμβάνουν δίκτυα σε ορισμένο αριθμό φρεατίων.

10. Πρωτόκολλο δοκιμασιών
1. Η όλη διαδικασία κάθε δοκιμασίας με τα στοιχεία του τμήματος αγωγού που δοκιμάζεται, οι

διαδοχικές ενέργειες και οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της δοκιμής
καταγράφονται στον τόπο των έργων με ακριβή χρονικό προσδιορισμό σε τριπλότυπο βιβλίο
δοκιμών, το οποίο προσωπογραφείται από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου εργολάβου και
της Υπηρεσίας επίβλεψης με το υπόδειγμα DIN 19801.

2. Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται στις δοκιμασίες επανορθώνονται αμέσως από τον
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο μηχανικός επίβλεψης μπορεί να ζητήσει
την αλλαγή παρεμβάσματος ή και συνδέσμου, αν εξακολουθεί να διατηρείται απώλεια στις
ενώσεις των αγωγών ύστερα από περιστροφή, σφύξιμο κλπ. αυτού.

3. Ο μηχανικός επίβλεψης καθορίζει την ημερομηνία της νέας δοκιμασίας του τμήματος της
σωλήνωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι βλάβες ή οι
ελλείψεις κατά την δοκιμασία.

4. Οι σχετικές εγγραφές στο βιβλίο δοκιμών αποτελούν στοιχεία κατάρτισης "πρωτοκόλλου
δοκιμής" ύστερα από την θεώρησή τους από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας επίβλεψης
που διευθύνει το έργο.

Στις εγκατεστημένες σωληνογραμμές εάν η δοκιμασία χαρακτηρισθεί σαν αποτυχημένη το
δοκιμασθέν τμήμα απομονώνεται σε μικρότερα τμήματα με την τοποθέτηση δικλείδας
απομονώσεως σε ενδιάμεσο σημείο και δοκιμάζονται ξανά τα δύο νέα τμήματα της σωληνογραμμής.
Όλα τα παραπάνω θα γίνονται κατόπιν υποβολής προγράμματος δοκιμασιών από τον Ανάδοχο και
έγκρισης από τον επιβλέποντα μηχανικό.

11. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας
5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων:

 Εκφόρτωση υλικών μέσω γερανοφόρου οχήματος.

 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

 Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις).

 Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.

 Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός.

 Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που
αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες.

 Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από έμπειρο προσωπικό.

5.2 Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων
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Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/EE "Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων" και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96,
Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.).

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
υδραυλικές / σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών.

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

 Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων.

 Προστασία κεφαλιού: ΕΝ 397:1995: Κράνη προστασίας.

 Προστασία ποδιών: ΕΝ 345-2:1996: Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004).

 Προστασία οφθαλμών: ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου
μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων
ή και θερμότητας.

12. Επιμέτρηση και πληρωμή
6.1 Μονάδες μέτρησης περαιωμένης εργασίας

 Αγωγός - Αξονικό μήκος δικτύου, κατά ονομαστική διάμετρο και κατηγορία σωλήνων μαζί με
τα ειδικά τεμάχια (εκτός εάν στα συμβατικά τεύχη προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση των
ειδικών τεμαχίων).

Τμήματα σωληνώσεων που έχουν κατασκευασθεί με διατομές σωλήνων μεγαλύτερες από τις
καθoριζόμενες στην μελέτη θα επιμετρώνται με βάση τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαμέτρους
τεμαχίων.

Διευκρινίζεται ότι τα μήκη των σωληνώσεων θα επιμετρώνται αξονικά χωρίς να αφαιρούνται τα μήκη
των ειδικών τεμαχίων.

6.2 Περιλαμβανόμενες δαπάνες

Στις ως άνω επιμετρούμενες επί μέρους εργασίες, οι οποίες συναποτελούν την κατασκευή δικτύων
σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 80 ή ΡΕ 100, περιλαμβάνονται:

 Η διάθεση του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανικών μέσων, υλικών και
συσκευών.

 Η προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των σωλήνων και
των ειδικών τεμαχίων τους.

 Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα.

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων, πλύσεων κ.λ.π. για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, καθώς
και η εργασία αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε
περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τις δοκιμές ή τον
έλεγχο προς παραλαβή.
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Οι εργασίες κατασκευής των προβλεπομένων σημάτων αγκύρωσης από σκυρόδεμα και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο επιμετρώνται ιδιαίτερα και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως
άνω τιμές μονάδος.

Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πλύσης / απολύμανσης του δικτύου, οι οποίες
επιμετρώνται ιδιαίτερα (όταν προβλέπεται η εκτέλεσή τους), ανά km δικτύου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18: AΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
uPVC

1. Αντικείμενο
Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμές
στεγανότητας των αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες u PVC, σειράς 41.

2. Ισχύουσες Προδιαγραφές
Οι σωλήνες θα είναι σύμφωνοι με το DIN 8061, 8062 και 19532.

Οι ελαστικοί δακτύλιοι των ενώσεων θα είναι σύμφωνοι με το BS 2494 (τύπος 2).

3. Μεταφορά - Διακίνηση - Αποθήκευση σωλήνων
Οι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα διακινούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται διατεταγμένοι για να μην προκαλούνται ζημιές κατά τη
μεταφορά τους στο εργοστάσιο. Οι σωλήνες πρέπει να τοποθετούνται στο αυτοκίνητο σε στρώσεις
με τις μούφες εναλλάξ.

Η αποθήκευση στο εργοτάξιο θα γίνεται σε ομαλές και επίπεδες επιφάνειες και οι σωλήνες πρέπει
να προστατεύονται από την απ'ευθείας έκθεσή τους στον ήλιο χρησιμοποιώντας καλύμματα ή
στέγαστρα.

Οι σωλήνες θα στοιβάζονται εναλλάξ του αρσενικού και θηλυκού άκρου και με τις κεφαλές
προεξέχουσες ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους κατά το μήκος μίας γενέτειρας. Εναλλακτικά, οι
σωλήνες μπορούν να στοιβάζονται σταυρωτά ώστε κάθε στρώση να είναι σε ορθή γωνία σε σχέση
με την προηγούμενη, η δε κάτω στρώση πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωμένη ώστε να είναι
αδύνατη η κύλιση των σωλήνων.

Σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων πρέπει να αποθηκεύονται χωριστά, ή εάν αυτό είναι αδύνατο οι
μεγαλύτερες διάμετροι πρέπει να τοποθετούνται στις κάτω στρώσεις.

Το συνολικό ύψος των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 μέτρο.

Οι σωλήνες πρέπει να διακινούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται κρούσεις, καθώς και ρύπανσή τους
από χώματα, λάσπες, ακάθαρτα κ.λπ.

Οι ελαστικοί δακτύλιοι πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή
ακτινοβολία και να παραμένουν μέσα στους σάκους ή τα κιβώτια συσκευασίας μέχρι τη
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χρησιμοποίησή τους. Πρέπει δε να μην έρχονται σε επαφή με λίπη, γράσα ή λάδια.

4. Τοποθέτηση σωλήνων
Το εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα και νερά. Έτσι στη
διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που
τοποθετήθηκε θα φράσσεται με ξύλινο πώμα.

Όπου παραστεί ανάγκη να κοπούν οι σωλήνες η κοπή των και η επεξεργασία των κοπέντων άκρων
θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με ειδικό εξοπλισμό.

Δεν επιτρέπεται η κάμψη των σωλήνων για τη δημιουργία αλλαγών στην διεύθυνση μεγαλύτερης
από 11°. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι σωλήνες να κάμπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια
και την κατακόρυφη έννοια για τη δημιουργία καμπύλης παρά μόνο οριζόντια ή κατακόρυφη.
Σωλήνες που τοποθετούνται σε κοινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30 m μεταξύ των
εξωτερικών παρειών τους.

Η σύνδεση των σωλήνων με τα φρεάτια θα γίνεται με ειδικό σύνδεσμο φρεατίων με ελαστικό
δακτύλιο.

5. Σύνδεση σωλήνων
Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται με μούφα και ελαστικό δακτύλιο. Όλοι οι σωλήνες πρέπει να
σημανθούν με ακρίβεια πριν την τοποθέτησή τους για να εξασφαλισθεί ότι υπάρχει το σωστό διάκενο
στην ένωση.

Πριν γίνει η σύνδεση πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια του συνδέσμου
μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του ευθέως άκρου.

Αφού τοποθετηθεί ο ελαστικός δακτύλιος και το ευθύ άκρο του σωλήνα επαλειφθεί με υδροσάπωνα
το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνα ωθείται στον σύνδεσμο μούφα με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού
μέχρι την ενδεικτική γραμμή.

6. Δοκιμή αγωγών
Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων θα γίνει δοκιμή στεγανότητας του δικτύου. Σαν
μήκος δοκιμής λαμβάνεται το μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων τμήμα του αγωγού. Οι σωλήνες είναι
εφοδιασμένοι (εξωτερικά) με κατάλληλα εξαρτήματα ώστε να μην μετακινηθούν, εντός των σωλήνων
προώθησης.

Πριν τη δοκιμή τα δύο άκρα του αγωγού κλείνονται με στεγανά πώματα που να επιτρέπουν από τη
μια το γέμισμα με νερό και από την άλλη την εξαέρωση του.

Το γέμισμα γίνεται αργά ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή του αέρα. Το νερό μπαίνει από το
χαμηλότερο σημείο. Η εξαέρωση γίνεται στο ψηλότερο άκρο.

Όταν γεμίσει ο αγωγός με νερό και γίνει πλήρης εξαέρωση ανεβάζεται η πίεση στις 0,4 atm (4 μ
ύψος νερού) στο ψηλότερο άκρο του αγωγού. Η πίεση αυτή διατηρείται 30' στη διάρκεια των οποίων
δεν πρέπει να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους.

Εφ'όσον κατά τη δοκιμή εμφανιστούν σημεία μη στεγανά, είτε στα τοιχώματα των σωλήνων, είτε τις
συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει βαθμιαία ο αγωγός, να γίνει η επισκευή
των ελαττωμάτων και μετά να ξαναρχίσει.
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Κάθε ατέλεια εγκατάστασης ή σύνδεσης που διαπιστώνεται κατά τις δοκιμές διορθώνεται από τον
Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να
προβεί στην αντικατάσταση σωλήνων ή συνδέσμων που έπαθαν ζημιές κατά τη δοκιμή.

Όλες οι δαπάνες για τη δοκιμή των αγωγών σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεριλαμβανόμενης
και της προμήθειας των απαραίτητων για τη δοκιμή οργάνων βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Μετά το τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από τον
Επιβλέποντα και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα αγωγού δε θεωρείται ότι παραλήφθηκε αν δεν
έχει γίνει η δοκιμή στεγανότητας σ'αυτό. Επίσης απαγορεύεται κάθε επίχωση ορύγματος στο οποίο
υπάρχει αγωγός που δεν έχει δοκιμαστεί.

7. Επιμέτρηση - Πληρωμή
Όλες οι εργασίες του παρόντος κεφαλαίου δεν επιμετρώνται ούτε πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Αποτελούν μέρος γενικότερων εργασιών των οποίων η πληρωμή προβλέπεται σε ιδιαίτερα άρθρα
του Τιμολογίου. Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τα
συμβατικά σχέδια και τεύχη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19: ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ
ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια, την μεταφορά, την εγκατάσταση, τους ελέγχους
και τις δοκιμές των συρταρωτών χυτοσιδηρών δικλείδων με ωτίδες και ελαστική έμφραξη, που
τοποθετούνται σε δίκτυα υπό πίεση.

2. Κριτήρια αποδοχής συσκευών
2.1 Ισχύοντα πρότυπα για τα επιμέρους στοιχεία των δικλείδων

Οι χυτοσιδηρές συρταρωτές δικλείδες καθώς και τα λοιπά ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:

ISO 5996:1984-12: Xυτoσιδηρές βάννες ελέγχου.

ISO 5209:1977-08: Βιομηχανικές δικλείδες γενικής χρήσεως. Σήμανση.

ISO 5208:1993: Βιομηχανικές δικλείδες. Δοκιμές πιέσεως.

ISO 5752:1982-06: Μεταλλικές βάννες προς χρήση σε φλαντζωτά δίκτυα σωληνώσεων. Μετωπικές
και εγκάρσιες διαστάσεις.

DIN 2501-1 :2003-05: Φλάντζες. Μέρος 1: Διαστάσεις συνδέσεων.

ISO 185:1988-12: Φαιός χυτοσίδηρος - Ταξινόμηση

ISO 1083:2004-07: Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Ταξινόμηση.
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ΕΝ 558-1:1995: Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Μέρος 1: Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με ΡΝ.

ΕΝ 558-2:1995: Βιομηχανικές βαλβίδες - Διαστάσεις τοποθέτησης μεταλλικών βαλβίδων για χρήση
σε συστήματα σωληνώσεων με φλάντζες - Μέρος 2: Βαλβίδες χαρακτηριζόμενες με την κλάση.

ΕΝ 1563:1997: Χυτεύσεις. Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη.

ΕΝ 1092-1:2001: Φλάντζες και παρεμβύσματα αυτών. Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες,
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, με επισήμανση ονομαστικής πίεσης. Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες.

ΕΝ 1561:1997: Xυτεύσεις - Φαιός χυτoσίδηρoς.

ΕΝ 681-1:1996: Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων
σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό.

ΕΝ 1514-1:1997: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Διαστάσεις παρεμβυσμάτων για φλάντζες
χαρακτηρισμένες με ΡΝ. Μέρος 1: Μη μεταλλικά επίπεδα παρεμβύσματα με ή χωρίς προσθήκες.

ΕΝ 1515-1:1999: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Σύνδεση με κοχλίες - Μέρος 1: Επιλογή σύνδεσης
με κοχλίες.

ΕΝ 1515-2:2001: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους. Κοχλίωση. Μέρος 2: Ταξινόμηση των υλικών
κοχλίωσης για χαλύβδινες φλάντζες χαρακτηρισμένες με βάση την ονομαστική πίεση ΡΝ.

ΕΝ 1591-1:2001: Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κανόνες σχεδιασμού για συνδέσεις με κυκλικές
φλάντζες με παρέμβυσμα. Μέρος 1:Μέθοδοι υπολογισμού.

2.2 Δικλείδες

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα κατά το
κλείσιμο και προς τις δύο πλευρές (ανάντη και κατάντη). Κατ' εξαίρεση οι δικλείδες εκκένωσης
επιτρέπεται να φέρουν παρεμβύσματα στεγανοποίησης μόνον από την μία πλευρά.

Οι δικλείδες θα πρέπει επίσης να είναι μακρόχρονης και ομαλής λειτουργίας και να έχουν ελάχιστες
απαιτήσεις συντήρησης.

Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 ή 16 atm σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. (Συνήθως δεν
εφαρμόζονται συρταρωτές δικλείδες σε δίκτυα που λειτουργούν με υψηλότερες πιέσεις).

Οι δικλείδες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5996:1984-12 με ελαστική
έμφραξη και ωτίδες.

Το σώμα της δικλείδας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209:1977-08
για την ονομαστική διάμετρο (DΝ και μέγεθος), την ονομαστική πίεση (ΡΝ), ένδειξη για το υλικό του
σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστή και αριθμό παραγωγής.

Ο αριθμός παραγωγής μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα,
σταθερά στερεωμένη στο σώμα της δικλείδας, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αριθμός
παραγγελίας.

Οι δικλείδες όταν είναι ανοικτές θα ελευθερώνουν πλήρως την διατομή που αντιστοιχεί στην
ονομαστική τους διάμετρο και θα έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απαλλαγμένη από
εγκοπές κ.λ.π. στο κάτω μέρος, ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών υλών που θα
καθιστούν προβληματική την στεγανότητα κατά το κλείσιμο της δικλείδας.

Η κατασκευή των δικλείδων θα είναι τέτοια, ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής το κυρίως
μέρος τους να μην αποσυνδέεται από την σωλήνωση και να επιτρέπει την αντικατάσταση του άνω
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τμήματος, σύρτη, βάκτρου κ.λ.π..

Το μήκος των δικλείδων θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 5752:1982-06 και το πρότυπο ISO
5996:1984-12.

Το σώμα των δικλείδων θα έχει και στα δύο άκρα φλάντζες ανάλογης ονομαστικής πίεσης, κοχλίες
και περικόχλια διαστάσεων σύμφωνων με την παράγραφο 5 του προτύπου ISO 5996:1984-12 ή με
το πρότυπο DΙΝ 2501-1:2003-05.

Το σώμα και το κάλυμμα των δικλείδων για ΡΝ 10 θα είναι κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο,
τύπου τουλάχιστον GG-25 κατά DΙΝ ΕΝ 1561:1997-08, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τύπου τουλάχιστον GGG-40 κατά DIN ΕΝ 1563:2003-02.

Τα σώματα και τα καλύμματα των δικλείδων μετά την χύτευση θα παρουσιάζουν λεία επιφάνεια
χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλο ελάττωμα. Απαγορεύεται
η κάλυψη των παραπάνω κοιλοτήτων με στοκάρισμα κ.λ.π..

Το σώμα των δικλείδων, εσωτερικό και εξωτερικό, θα βάφεται με αντισκωριακό υπόστρωμα
ψευδαργυρικής βάσεως, μετά από εκτέλεση αμμοβολής κατηγορίας SA ½ (κατά τους Σουηδικούς
Κανονισμούς), πάχους τουλάχιστον 50 μm.

Η τελική βαφή θα είναι εσωτερική και εξωτερική και θα γίνεται με χρώματα υψηλής αντοχής σε
διάβρωση, όπως χρώματα εποξειδικής βάσεως, ενδεικτικού τύπου RILSAN ΝΥLΟΝ 11 ή
ισοδύναμα.

Εξωτερικά το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστον 300 μm και εσωτερικά τουλάχιστον 200
μm.

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για
πόσιμο νερό. Η σύνδεση σώματος και καλύμματος θα γίνεται με ωτίδες και κοχλίες από ανοξείδωτο
χάλυβα, ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11 ,5%.

Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της
δικλείδας θα είναι κατασκευασμένα από το πιο πάνω υλικό (11,5% Cr τουλάχιστον). Μεταξύ των
ωτίδων σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
81-1:1996.

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης του καλύμματος
(καμπάνας) για την τοποθέτηση οδηγού προστατευτικού σωλήνα.

Οι δικλείδες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι επίσης κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5%.

Η δικλείδα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα
επιτυγχάνεται με δακτυλίους O-RING υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για
στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60οC, ή με άλλο ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιξη για την επίτευξη στεγάνωσης.

Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια βάκτρου και διάταξης
στεγάvωσης. Η αντικατάσταση του βάκτρου και της διάταξης στεγάνωσης θα γίνεται χωρίς να
απαιτείται η αποσυναρμολόγηση του κυρίως καλύμματος (καμπάνα) από το σώμα της δικλείδας.

Το περικόχλιο του βάκτρου θα είναι κατασκευασμένο από κράμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ.
φωσφορούχο ορείχαλκο) ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

Θα υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικοχλίου στον σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου
να παραμένει στην θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικοχλίου να είναι τα ελάχιστα
δυνατά.
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Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG 25 κατά ΕΝ
1561:1997 για ΡΝ 10, ενώ για ΡΝ 16 και μεγαλύτερο θα είναι από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς
γραφίτου ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 κατά ΕΝ 1563:1997. Επίσης θα είναι αδιαίρετος και
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό, υψηλής αντοχής κατά ΕΝ 681 κατάλληλο για πόσιμο νερό,
ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη.

Η κίνηση του σύρτη θα γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της δικλείδας. Οι δικλείδες
θα έχουν στο επάνω άκρο του βάκτρου κεφαλή σχήματος κολούρου πυραμίδας, με τετράγωνες
βάσεις διαστάσεων 40 x 40 mm και 50 x 50 mm και ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον 50 mm,
προσαρμοσμένη και στερεωμένη με ασφαλιστικό κοχλία στο άκρο. του βάκτρου. Η τετράγωνη αυτή
κεφαλή τοποθετείται για να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας με τα συνήθη κλειδιά χειρισμού
των δικλείδων.

2.3 Μεταφορά και απόθεση δικλείδων

Γενικά η συσκευασία, η αποθήκευση και η διακίνηση των δικλείδων θα γίνονται με προσοχή για την
αποφυγή φθορών. Οι δικλείδες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους με την εργοστασιακή
συσκευασία τους, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές λόγω υπερκείμενου βάρους. Σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή.

3. Τοποθέτηση - απαιτήσεις εγκατεστημένων συσκευών
3.1. Τοποθέτηση - σύνδεση δικλείδων

Θα τοποθετούνται κατακόρυφα και θα συνδέονται στους σωλήνες με τις ωτίδες που έχουν στα άκρα
τους.

Η σύνδεση με ωτίδες θα γίνεται με χαλύβδινους, γαλβανισμένους εν θερμώ κοχλίες. Το σπείρωμά
τους θα ακολουθεί το διεθνές σύστημα. Οι κεφαλές και τα περικόχλια θα είναι εξαγωνικά.

Η στεγάνωση της σύνδεσης θα επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ελαστικού δακτυλίου, πάχους 3 mm
(Φ60-Φ35Ο). Η εσωτερική διάμετρος των δακτυλίων αυτών θα είναι κατά 10 mm μεγαλύτερη από
την εσωτερική διάμετρο του αγωγού και η εξωτερική θα εφάπτεται σχεδόν στους κοχλίες.

Πριν από την εγκατάσταση των δικλείδων θα καθαρίζονται οι σωλήνες για να απομακρυνθούν ξένα
σώματα που έχουν τυχόν εισχωρήσει και που μπορούν να παρασυρθούν μέσα στις δικλείδες και να
εμποδίσουν την λειτουργία τους ή να μειώσουν την στεγανότητά τους. Θα αποφεύγεται με κάθε
τρόπο η επαφή γαιών ή χαλικιών με το εσωτερικό των δικλείδων.

Για την σύνδεση με ωτίδες τα τεμάχια ευθυγραμμίζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε οι οπές των
ωτίδων να βρίσκονται ακριβώς η μία απέναντι στην άλλη και αφήνεται μικρό κενό για να μπει ο
ελαστικός δακτύλιος. Εισέρχεται ο δακτύλιος και μετά τα μπουλόνια, γίνεται κέντρωση του δακτυλίου,
εισέρχονται και οι κοχλίες και σφίγγονται βαθμιαία με διαδοχική κοχλίωση των αντιδιαμετρικών
μπουλονιών.

3.2. Έλεγχος - δoκιμές παραλαβής

Πρoβλέπονται δύο βασικές δοκιμές, οι οποίες θα γίνονται στο εργοστάσιο κατασκευής:

α) Δοκιμασία των δικλείδων σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
5208:1993. Η πίεση δοκιμής του σώματος της δικλείδας θα είναι κατά 1,5 φορά μεγαλύτερη της
ονομαστικής πίεσης λειτουργίας.

β) Δοκιμασία σύμφωνα με την παράγραφο 4.3. του προτύπου ISO 5208:1993 για έλεγχο
στεγανότητας σε πίεση ίση με 1,10 φορές την ΡΝ. Κατά την διάρκεια του χρόνου δοκιμής δεν θα
πρέπει να εμφανιστεί καμία ορατή διαρροή. Η δοκιμή θα γίνεται και κατά τις δύο διευθύνσεις
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λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες προς εγκατάσταση δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία
θα προκύπτει η συμμόρφωση προς τα ανωτέρω.

Οι δικλείδες θα ελέγχονται κατά την δοκιμή του δικτύου όπου ενσωματώνονται.

4. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα παρακάτω συνεπάγεται μη αποδοχή
αυτής:

 Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, τεύχους χαρακτηριστικών κ.λπ.).

 Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του υλικού. Ελαττωματικά, φθαρμένα,
διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν θα παραλαμβάνονται.

 Έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των δικλείδων. Αναλυτικά ελέγχονται τα παρακάτω:

- Τοποθέτηση όλων των δικλείδων όπως καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης.

- Σωστή σύνδεση των δικλείδων.

- Τυχόν ύπαρξη διαρροών.

 Άριστη συμπεριφορά κατά τις δοκιμές πίεσης του δικτύου.

5. Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος
Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

5.1 Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των συσκευών.

 Διακίνηση αντικειμένων μεσαίου βάρους.

 Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς
του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.

5.2 Μέτρα υγιεινής - ασφάλειας

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Εφαρμογή της οδηγίας 92/57/ΕΕ "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και
Κινητών Εργοταξίων" και της Ελληνικής Νομοθεσίας επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ.
17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λ.π.).

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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 Προστασία χεριών και βραχιόνων: ΕΝ 388:2003: Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών
κινδύνων.

 Προστασία κεφαλιού: ΕΝ 397:1995: Κράνη προστασίας.

 Προστασία ποδιών: ΕΝ 345-2:1996: Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004).

6. Επιμέτρηση και πληρωμή
Επιμέτρηση σε τεμάχια (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένων δικλείδων ηλεκτροκίνητων δικλείδων
σύμφωνα με την ονομαστική διάμετρο και την πίεση λειτουργίας.

Στην τιμή μονάδος ανά πλήρως εγκατεστημένη και σε λειτουργία δικλείδα περιλαμβάνονται:

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η αποθήκευση όλων των ενσωματουμένων
στοιχείων (δικλείδες, δακτύλιοι στεγάνωσης, κοχλίες, περικόχλια).

 Η δαπάνη εγκατάστασης (προσωπικό, μέσα, εξοπλισμός).

 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων του δικτύου.

 Οι τοπικές επισκευές των προστατευτικών επιστρώσεων των δικλείδων (εφ' όσον η
Υπηρεσία αποδεχθεί τούτο).

 Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν διαρροών κατά την διάρκεια των υδραυλικών δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των στεγανωτικών δακτυλίων (αν απαιτηθεί).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20: ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΛΑ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση απλών σιδηρών
εξαρτημάτων, δηλ. των μεταλλικών μερών των έργων, για την κατασκευή των οποίων δεν απαιτείται
ειδική εργασία μηχανουργείου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εσχάρες, σιδηρές κλίμακες,
καλύμματα δεξαμενών, καλύμματα φρεατίων, σιδηρές πόρτες και υαλοστάσια.

2. Συμπεριλαμβανόμενες εργασίες
Στην συμβατική τιμή μονάδας περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, και η αξία του απαιτούμενου
σιδήρου, η σχετική κατεργασία στο σιδηρουργείο, η μεταφορά επί τόπου, η πλήρης τοποθέτηση μαζί
με τα απαιτούμενα μικροϋλικά.

3. Κατασκευή των εξαρτημάτων
Αυτά πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Στις κατασκευές, για τις οποίες δεν γίνεται ιδιαίτερα μνεία, θα ακολουθείται η καθιερωμένη τεχνική.
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Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη και στερεή κατασκευή. Οι αναγκαίες πάσης φύσεως
συνδέσεις θα είναι άριστης κατασκευής και σύμφωνες με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας.

Όλα τα υλικά κατασκευής των απλών σιδηρών εξαρτημάτων θα είναι άριστης ποιότητας, υποκείμενα
στον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος πρέπει να είναι καινούργιος, ανοξείδωτος
και να έχει τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις και διατομές.

Οι ενώσεις θα γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση και οι ανώμαλες επιφάνειες θα εκχονδρίζονται.

Εφόσον απαιτείται γαλβάνισμα, αυτό θα γίνεται με την μέθοδο της εν θερμώ εμβαπτίσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση από την Υπηρεσία. Βλάβες που
προξενούνται στο γαλβάνισμα επανορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

4. Επιμέτρηση και πληρωμή
Τα απλά σιδηρά εξαρτήματα θα επιμετρώνται σε βάρος, κατόπιν ζύγισης με ακριβή ζυγό και θα
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα υπολογίζεται το βάρος βάσει των
πραγματικά τοποθετημένων μηκών διαφόρων στοιχείων και των ανά τρέχον μέτρο βαρών, που
έχουν δοθεί στους σχετικούς καταλόγους.

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τις παραπάνω επιμετρημένες ποσότητες με την αντίστοιχη συμβατική
τιμή μονάδας για "Απλές σιδηρές κατασκευές". Η τιμή και πληρωμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση
για την παροχή όλων των απαιτούμενων για την σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση των έργων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων και υλικών
εργασίας.

Εάν ο Ανάδοχος χρησιμοποιήσει χωρίς ιδιαίτερο λόγο εξαρτήματα βαρύτερα από αυτά που
φαίνονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης, το επί πλέον βάρος, υπολογιζόμενο θεωρητικά, θα
αφαιρείται από το ζυγισθέν βάρος και δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή των πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών
των οικίσκων αντλιοστασίων.

2. Πλινθοδομές
Οι οπτοπλινθοδομές θα αποτελούνται από διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm
και θα είναι πάχους μίας πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Οι πλίνθοι θα είναι υγιείς, σκληροί, καλά ψημένοι σε όλη τη μάζα τους, με ευθύγραμμες ακμές. Οι
πλίνθοι που προορίζονται για εμφανείς πλινθοδομές θα είναι χρώματος της έγκρισης του Εργοδότη.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δείγματα πλίνθων, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την
διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, με σκοπό να ελέγξει την ποιότητά τους καθώς και να απαιτεί
από τον Ανάδοχο τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.



62

Πίνακας: Δοκιμές, Έλεγχοι και Πρότυπα Οπτόπλινθων

# Δοκιμή / Έλεγχος Πρότυπο
1 αντοχής σε θλίψη ΠΤΠ Δ 100, ΕΝ 772, ASTM 067, DIN 105 - 1

2 αντοχής σε κάμψη ASTM 067, DIN 105
3 υδατοαπορροφητικότητας ΠΤΠ Δ 100, ASTM 067, DIN 51056

4 δοκιμή εξανθήματος ASTM 067

5 αντοχή σε παγετό DIN 105 - 1

6 σκληρότητα σε χάραξη κατά MOHS DIN 105 - 4

7 Ειδικό βάρος DIN 105 - 1

8 αντοχή σε οξέα DIN 51091, 51102

9 αντοχή σε αλκάλια DIN 51091

10 ποιότητα επιφάνειας DIN 105 - 4

11 ανοχές διαστάσεων ΕΝ 122, DIN 105

12 αντοχή σε χρώμα και φως DIN 51094

3. Τσιμέντο
Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό, θα πληροί τα αναφερόμενα στο
αντίστοιχο άρθρο του παρόντος τεύχους Προδιαγραφών και θα συμφωνεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. Δεν θα χρησιμοποιείται τσιμέντο ηλικίας πέραν των 3 μηνών. Το
τσιμέντο που χρησιμοποιείται θα είναι του ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών.

Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t
προσκομιζόμενου τσιμέντου. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγμα δεν πληροί
τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και απομακρύνεται με ευθύνη του
Αναδόχου από το εργοτάξιο.

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν
διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο με δαπάνες του Αναδόχου.

4. Ασβέστης
Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με
περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. O πολτός
ασβέστη θα γίνεται με την ενυδάτωση (σβήσιμο) πρόσφατα παρασκευασμένου ασβέστη, με αρκετό
νερό ώστε να σχηματισθεί πλαστική μάζα. Ο πολτός αυτός δεν πρέπει να περιέχει θρόμβους ή
στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς μορφής ασβέστη.
Μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας ή πλημμύρισμα με χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού θα
πρέπει να αποφεύγεται. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε
ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459.

Στην περίπτωση που το σβήσιμο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέστης
να είναι καλά ψημένος, καθόλου αλλοιωμένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι
κονιοποιημένος, παχύς, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση.

Η ανάδευση του μίγματος ασβέστη και νερού μέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει ο
κοχλασμός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί μέχρι το μίγμα να
μεταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη μετατροπή του πολτού σε
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γαλάκτωμα. Η οπή, μέσα από την οποία ρέει το γαλάκτωμα στον ασβεστόλακκο, φέρει μόνιμο
συρμάτινο διάφραγμα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο
κιβώτιο. Τα υπολείμματα αυτά πρέπει ν’ απομακρύνονται πριν ξαναχρησιμοποιηθεί το κιβώτιο για
νέο σβήσιμο.

Ο ασβέστης που προσκομίζεται στο εργοτάξιο πρέπει να σβήνεται αμέσως, αλλιώς πρέπει να
αποθηκεύεται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόμενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει μετά το
σβήσιμο να παραμένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίματος.

Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η μεγάλη απορροφητικότητα δημιουργεί
κίνδυνο ξήρανσης του φυράματος. Η ωρίμανση («σίτεμα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 ημέρες
και θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράματος σχηματισθούν ραγάδες
ανοίγματος δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μετά από
πολλές ημέρες από την ωρίμανσή του, προστατεύεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσα στον
ασβεστόλακκο με στρώμα άμμου που διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα
πρέπει να γίνεται όχι νωρίτερα από 15 ημέρες από το σβήσιμο.

Το νερό που χρησιμοποιείται για το σβήσιμο του ασβέστη είναι καθαρό και απαλλαγμένο από
διοξείδιο του άνθρακα ή διαλυμένα άλατα.

Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλίνθων
σχετικά με την αναλογία ασβέστη στο κονίαμα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του ασβέστη
από το κονίαμα).

Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής
0,25 mm και να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Τα κονιάματα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο
πρέπει να χρησιμοποιούνται 2 h - 4 h μετά την παρασκευή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος πολτού
ασβέστη από εγκεκριμένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιημένος ή καμένος
ασβέστης κτλ) και τη μη πρόσμιξη του με οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η
Υπηρεσία επιβάλλει την απομάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.

5. Άμμος
Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατομείου της έγκρισης της
Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Για τσιμεντοκονιάματα είναι
προτιμότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να
έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται.
Η άμμος πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά,
τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για
την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία.
Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ καλά
διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εμφάνιση του
κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα με τους
οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να περιέχει όλα τα
μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκομετρικές
καμπύλες (FULLER EMPA κτλ).
Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή μικρότερης των 0,2 mm.
Αν η άμμος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιμότερο είναι η πρόσμιξη της να γίνεται με μέτρια
παχύ ασβέστη (με ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγματος
άμμου από εγκεκριμένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την
απομάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του.
Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα:
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Πίνακας: Αδρανή Κονιαμάτων

# Απαίτηση Πρότυπο
1 Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139
2 Ελαφρά αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055
3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933
4 Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097
5 Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών μεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367
6 Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932

6. Νερό
Για την κατασκευή των κονιαμάτων χρησιμοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ
345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές και γλυκό. Δεν πρέπει να περιέχει επιβλαβείς
προσμίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανικές ουσίες,
άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά άλατα,
κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό μαγνήσιο) ακόμα και χλωριούχα (χλωριούχο μαγνήσιο σε
πυκνότητα μεγαλύτερη από 3%). Δεν επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιμοποιηθεί
προηγουμένως για τον καθαρισμό εργαλείων και δοχείων.
Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αμφιβολίες, επιβάλλεται η εξέταση
της καταλληλότητας του πριν τη χρήση του.
Σημασία για την επιτυχία των επιχρισμάτων έχει η θερμοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό
βοηθάει στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαμάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται
κοντά στη θερμοκρασία πήξης του.

7. Kονιάματα
Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαμάτων τοιχοποιίας αναφέρονται στο
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συμπληρώνονται με αναγραφόμενα στο παρόν άρθρο. Για τις
μεθόδους δοκιμών κονιαμάτων τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιμέντο
τοιχοποιίας το ΕΛΟΤ 413.
Οι συνήθεις αναλογίες κονιαμάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας: Αναλογίες Κονιαμάτων

# Είδος Κονιάματος
Τσιμέντο
[kg/m3]

Ασβέστης
(κατ’ όγκο)

Άμμος
(κατ’ όγκο)

1 Ασβεστοκονίαμα 1:2 - 0,42 0,84
2 Ασβεστοκονίαμα 1:2,5 - 0,36 0,90
3 Ασβεστοκονίαμα 1:3 - 0,32 0,96
4 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 150 0,42 0,84
5 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2,5 300 0,36 0,90
6 Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:3 450 0,32 0,96
7 Τσιμεντοκονίαμα 350 350 0,10 1,12
8 Τσιμεντοκονίαμα 400 450 0,10 1,06
9 Τσιμεντοκονίαμα 600 600 0,10 1,00

Πηγή: «Δομική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρμογές», Σ.Κ. Κούκης
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Δεν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουμένως να έχουν διεξαχθεί
επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκομιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Για την τοιχοποιία, θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου σε αναλογία 1: 2 1/2 , των 150 kg
τσιμέντου (κατ΄ ελάχιστο). Στα επιχρίσματα είναι τουλάχιστον 350 kg ανά m3 κονιάματος. Για τις
εξωτερικές αρμολογήσεις χρησιμοποιούνται ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που περιέχουν
τουλάχιστον 450 kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος.
Το κονίαμα θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα. Η
ανάμιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε το μίγμα που προκύπτει κάθε φορά, να έχει
ομοιογένεια σε όλη του τη μάζα. Πρακτική ένδειξη της ομοιογένειας του μίγματος είναι η
ομοιομορφία του χρώματος του. O χρόνος ανάμιξης θα είναι τουλάχιστον 5 λεπτά. Τα πρώτα 2
λεπτά θα γίνεται ανάμιξη των ξηρών υλικών και στην συνέχεια η ανάμιξη μετά την πρόσθεση του
νερού, θα διαρκεί τουλάχιστον 3 λεπτά. Πρέπει πάντως να αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση.
Kονίαμα, που έχει μερικώς πήξει ή έχει αναμιχθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από μισή ώρα,
δε θα χρησιμοποιείται στα έργα.
Η ανάμιξη δεν θα επαναλαμβάνεται. Τα τσιμεντοκονιάματα χρησιμοποιούνται εντός 2,5 h από την
ανάμιξη. Τα ξηραμένα τσιμεντοκονιάματα κρίνονται απορριπτέα και δεν χρησιμοποιούνται σε καμία
περίπτωση (ούτε με προσθήκη νερού και νέα ανάμιξη).
Η προσθήκη στο κονίαμα ασβέστη ή ασβεστιοτσιμέντου σε μικρότερη ποσότητα από την
προδιαγεγραμμένη, προκαλεί φθορές όπως μείωση αντοχής, δημιουργία ρωγμών κτλ, ενώ η
προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας προκαλεί ρηγματώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης
κτλ.
Η προσθήκη στο κονίαμα πολύ μικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή
αποκόλληση του επιχρίσματος, το δε αντίθετο, εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών, σημαντική μείωση
της αντοχής και της στεγανότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάματα πρέπει να
προστίθεται λιγότερο, παρά περισσότερο από το απαιτούμενο συνολικά νερό.
Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάμιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάματος, έτσι
ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή.
Δεν επιτρέπεται η χρήση κονιάματος αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) αν
κατά την κατασκευή το επίχρισμα πέσει στο δάπεδο, αν το κονίαμα περιέχει ορατά κομμάτια
ασβέστη και αν τα υλικά του κονιάματος (τσιμέντο, ασβέστης, άμμος) δεν πληρούν τις
προδιαγραφές.
Το κονίαμα για τις εμφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να έχει καλή εργασιμότητα, να
έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής και να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και καλή
συμπεριφορά στον παγετό.
Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυμητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα
υψηλή αντοχή, ενδείκνυται η χρήση τσιμεντοκονιάματος χωρίς ασβέστη.

8. Μεταφορά και αποθήκευση υλικών
Η υδράσβεστος θα προσκομίζεται μέσα σε σφραγισμένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα
αποθηκεύεται συσκευασμένη σε στεγασμένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα
φέρουν τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.
Η άμμος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες ουσίες,
οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της.
Η αποθήκευση του τσιμέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαμενές (silo). Στην περίπτωση
που δεν διατίθενται οι δεξαμενές, το τσιμέντο μεταφέρεται σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους και
αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τις
καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωμένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρμες με
ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις
παραλαμβανόμενες ποσότητες τσιμέντου, ώστε να είναι δυνατή η δειγματοληψία ανά πάσα στιγμή.
Το έτοιμο κονίαμα μεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άμεσα στην ηλιακή
ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα μεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά μέσα για τη
μεταφορά και χρήση του κονιάματος είναι σχετικώς ψυχρά και καθαρά.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης
και προστασίας των πλίνθων. Όλα τα τεμάχια, πρέπει, στην περίπτωση που δεν προσκομίζονται
από το εργοστάσιο παραγωγής σε παλέτες, να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται με προσοχή. Σε
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καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην με ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται
κατά την αποθήκευση στο εργοτάξιο έναντι των καιρικών συνθηκών, φθορών και ζημιών που είναι
δυνατόν να προκύψουν. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται αδιάβροχα καλύμματα
προστασίας. Οι πλίνθοι τοποθετούνται υπερυψωμένες από το έδαφος για να μπορούν να
αερίζονται και να προστατεύονται από την υγρασία και τα άλατα του εδάφους.
Τα υλικά χρησιμοποιούνται με τη σειρά με την οποία παραδίδονται.

9. Προστασία υλικών
Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 37°C, όλα τα υλικά θα
προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
Στην περίπτωση που η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει
προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα μέτρα
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα:
Σε θερμοκρασίες κάτω από 4°C η άμμος ή το νερό του κονιάματος θα θερμαίνονται, ώστε το
παραγόμενο κονίαμα να έχει θερμοκρασία 4°C - 40°C. Η θερμοκρασία του κονιάματος θα
διατηρείται πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη χρήση του στην κατασκευή.
Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό.

10. Προετοιμασία
Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την
αφαίρεση του ξυλότυπου της φέρουσας κατασκευής.
Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από
οποιαδήποτε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώματα
στην επιφάνεια έδρασης, αφαιρούνται για να μην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον
είναι κεκλιμένη ή ανώμαλη, η βάση της τοιχοποιίας εξομαλύνεται με τη διάστρωση εξισωτικής
στρώσης σκυροδέματος 300 kg τσιμέντου, με σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των
αρμών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων πρέπει να είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί
προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών.
Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα υπέρθυρα
και τα σενάζ πρέπει να τοποθετείται υδρομονωτικό υλικό.

11. Κατασκευή
Όλες οι πλινθοδομές θα γίνουν με συμπλέγματα ελληνικού τύπου. Οι συνεχείς στρώσεις θα
γίνονται με ολόκληρες πλίνθους εκτός εάν χρειάζονται μισές για να κλείσει το σύμπλεγμα. Η
εμπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται με όσο το δυνατόν λιγότερες τεμαχισμένες
πλίνθους. Ο τεμαχισμός των πλίνθων γίνεται με την κοπή τους με το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό
πριόνι, πριονοκορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. Δεν
επιτρέπεται η ενσωμάτωση σπασμένων ή φθαρμένων τεμαχίων στην τοιχοποιία.
Σε περίπτωση που κάποια τεμάχια παραμένουν χαλαρά μετά την αρχική πήξη του κονιάματος,
αφαιρούνται και αντικαθίστανται με την εφαρμογή νέου κονιάματος με δαπάνες του Αναδόχου.
Οι τοίχοι θα κτίζονται στις σωστές περασιές και γωνιές, θα είναι καλά ζυγισμένες και οι λαμπάδες
κανονικά διαμορφωμένοι.
Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασμένες, κατακόρυφες, και ομαλές, σε ορθές γωνίες με
πλήρεις στρώσεις κονιάματος. Απαγορεύεται η χρήση μεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση
του μυστριού ή σφυριού από ελαστικό για τη διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των
πλίνθων.
Όλες οι πλίνθοι θα εδράζονται καλά σε όλες τις στρώσεις και σε όλο το πλάτος κάθε στρώσης
καθώς και στους αρμούς. Οι διασταυρωμένοι τοίχοι και διαχωρίσματα θα έχουν σωστά
συμπλέγματα και εξασφάλιση της διασταύρωσης. Οι αρμοί τοίχων που θα σοβατιστούν δεν πρέπει
να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 10 mm και θα ξύνονται κατά την πρόοδο της εργασίας, σε βάθος
6 mm για πρόσφυση του επιχρίσματος.
Θα καταβάλλεται μεγάλη φροντίδα για να τηρούνται οι όψεις καθαρές κατά τη διάρκεια κατασκευής
των έργων και πρέπει να καλύπτονται με σάκους ή με ενισχυμένο χαρτί για προστασία της
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πλινθοδομής από πτώση κονιάματος και πιτσιλίσματα από τις άκρες των ικριωμάτων. Πλίνθοι
ορατών πλινθοδομών με ελαττωματικές ακμές, σπασμένες γωνιές, βλάβες στην όψη ή αταίριαστο
χρώμα, θα απορρίπτονται και δε θα ενσωματώνονται στις ορατές πλινθοδομές. Οποιαδήποτε
κατασκευή που απορρίπτεται από την Υπηρεσία, καθαιρείται και κατασκευάζεται εκ νέου με
δαπάνες του Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση δεν θα
επαναχρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου.
Διευκρινίζεται ότι η μη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωμάτων από έλεγχο που έχει
γίνει ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκομίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν, δεν
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυμμένα μέρη των
διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τμήματα του
έργου, για την κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιμων υλικών. Επίσης δεν
τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιμο των υλικών και των εργασιών.

12. Eπιχρίσματα
12.1 Yλικά
Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κονιαμάτων για επιχρίσεις
αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής και συμπληρώνονται από
τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο:

 Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνατόν να μειώσουν την εμφάνιση ή τον
προορισμό του επιχρίσματος και τα άλλα ενσωματωμένα υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην
κοκκομετρική σύνθεση των αδρανών, την οποία θα υποβάλλει ο Ανάδοχος για κάθε είδος
κονιάματος προς έγκριση.

 Ο ασβέστης των επιχρισμάτων πρέπει να είναι παχύς ή τουλάχιστον μέτρια παχύς (ποσοστό σε
υδράσβεστο τουλάχιστον 80%). Ένδειξη του πάχους είναι η απόχρωση του. Όσο λευκότερος
είναι ο πολτός, τόσο παχύτερος είναι. Κατά κανόνα ο παχύς ασβέστης (ποσοστό υδράσβεστου
πάνω από 90%) πρέπει να αναμιγνύεται με καλά κοκκομετρημένη άμμο.

 Η μαρμαροκονία θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας,
λευκή, αμιγής απαλλαγμένη ξένων ουσιών και ανάλογα με τον προορισμό της λεπτόκοκκη
τελείως κονιοποιημένη) ή χονδρόκοκκη ρύζι) Νο 1 - 3. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι
«πούδρα». Θα είναι επίσης καλά λειοτριμμένη

Τα επιχρίσματα, που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω, εκτός εάν ο Eργοδότης εγκρίνει
διαφορετικά, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Aναδόχου:

1. Eξωτερικές επιφάνειες
πρώτο χέρι: υπόστρωμα ανθεκτικό στις αλκαλικές ουσίες
τελικό χέρι: ακρυλικό τύπου LATEX (δύο χέρια)
2. Eσωτερικές επιφάνειες
πρώτο χέρι: σφραγιστικό τύπου LATEX
τελικό χέρι: ακρυλικό LATEX

12.2 Κατασκευή των επιχρισμάτων

Γενικά

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εφόσον απαιτείται, την τμηματική ή συνεχή εκτέλεση της εργασίας κατά
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και είναι υποχρεωμένος να διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και υλικά έγκαιρα για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Προτού χρησιμοποιηθεί
οποιοσδήποτε μηχανικός εξοπλισμός για εργασίες επιχρίσματος, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η
έγκριση της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση των εξωτερικών επιχρισμάτων, τα απαιτούμενα ικριώματα (σταθερά ή κινητά)
πρέπει να μην στηρίζονται από την επιφάνεια της πρόσοψης (τρυπόξυλα) να παρέχουν την
απαιτούμενη ασφάλεια στους εργαζόμενους και τρίτους, και να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ικριώματα θα στερεώνονται στην κατασκευή μέσω των υπαρχόντων
παραθύρων, θυρών κτλ αλλά και με τη χρήση ορθοστατών που τοποθετούνται εσωτερικά στην
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κατάλληλη πυκνότητα και σφηνώνονται μεταξύ οροφής και δαπέδου. Τα ικριώματα για τα
εσωτερικά επιχρίσματα μπορεί να είναι κινητά.
Το υλικό και η κατάσταση του υποβάθρου αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιλογή του
επιχρίσματος.

 Στην περίπτωση υποβάθρου χωρίς πόρους, ανθεκτικού και λείου (χυτό σκυρόδεμα, ολόσωμοι
βαρείς τσιμεντόλιθοι ή στοιχεία σκυροδέματος και πυκνοί συμπαγείς κεραμικοί πλίνθοι) η πρώτη
στρώση πρέπει να είναι πεταχτή. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος δεν θα ξεπερνά τα 16
mm.

 Εναλλακτικά στην περίπτωση υποβάθρου από χυτό σκυρόδεμα, η επιφάνειά του πρέπει να
εκτραχυνθεί για να μπορεί να ενσωματωθεί το επίχρισμα. Αυτό επιτυγχάνεται και με τη χρήση
ειδικών ξυλοτύπων με ελαφρό ανάγλυφο στην εσωτερική τους επιφάνεια.

 Σε σχετικά ανθεκτικό και πορώδες υπόβαθρο (π.χ. τσιμεντόλιθοι από ελαφροσκυρόδεμα) η
πρόσφυση του επιχρίσματος είναι ικανοποιητική και βελτιώνεται με το σκάψιμο των αρμών. Αν
ο τοίχος παρουσιάζει ανομοιόμορφη απορροφητικότητα η πρώτη στρώση είναι πεταχτή.

 Αν το υπόβαθρο είναι πορώδες με σχετικά περιορισμένη αντοχή (αφροσκυροδέματα, ή μερικά
ελαφροσκυροδέματα με ελαφρά αδρανή και μαλακά τούβλα) και πολύ απορροφητικό, πρέπει να
διαβραχεί πριν την εφαρμογή.

 Αν το υπόβαθρο είναι από σκυρόδεμα χωρίς λεπτόκοκκα υλικά (δηλαδή χωρίς επαρκή
απορροφητικότητα) το επίχρισμα έχει καλή πρόσφυση διότι η επιφάνεια είναι τραχεία αλλά
πρέπει να εφαρμοστεί αρκετά παχιά πρώτη στρώση επιχρίσματος, ώστε να καλύψει τα κενά και
να δώσει απορροφητική επιφάνεια για την τελική στρώση.

 Στις περιπτώσεις που το υπόβαθρο αποτελείται από κατασκευή με ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό,
ελαφρά ή μονωτικά πετάσματα, φθαρμένη τοιχοποιία, ανώμαλη επιφάνεια, παλιούς σοβάδες ή
χρώματα, αλλαγή υλικού ή άλλα ευαίσθητα σημεία, η πρώτη στρώση επιχρίσματος θα είναι
παχιά και θα ενισχύεται με ελαφρό πλέγμα ή νερβομετάλ. Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος
θα φτάνει τα 25 mm.

 Στην περίπτωση που το υπόβαθρο αποτελείται από πλίνθους που περιέχουν θειούχες
προσμίξεις, πρέπει το επίχρισμα να επιτρέπει την αναπνοή του τοίχου, ώστε να παρεμποδίζεται
η παραμονή της υγρασίας στον τοίχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γενικά οι πλίνθοι που
πρόκειται να επιχριστούν δεν πρέπει να περιέχουν θειούχες προσμίξεις σε ποσοστό πάνω από
0,5% και τα τσιμεντοκονιάματα θα αποτελούνται οπωσδήποτε από τσιμέντο Portland ανθεκτικό
στη επίδραση του θείου.

Τα επιχρίσματα δεν πρέπει να είναι ισχυρότερα από την επιφάνεια, επί της οποίας τοποθετούνται,
γιατί αλλιώς οι τάσεις που ασκεί το επίχρισμα στο υπόβαθρο κατά τη συρρίκνωση του μπορούν να
προκαλέσουν ρωγμές σε ένα από τα δύο υλικά ή να δημιουργήσουν αποκολλήσεις. Για τον ίδιο
λόγο κάθε στρώση επιχρίσματος δεν πρέπει να είναι ισχυρότερη από την προηγούμενη της. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη χρήση διαφορετικών μιγμάτων ανά στρώση ή την κατασκευή στρώσεων
μικρότερου πάχους από τις προηγούμενες. Στην περίπτωση που απαιτείται ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό
και σκληρό φινίρισμα, η τελική στρώση μπορεί να είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες αλλά
πολύ λεπτή (πάχος 3 mm – 4 mm).
Πριν την έναρξη των εργασιών επιχρισμάτων, κατασκευάζονται δείγματα για όλους τους τύπους
επιχρισμάτων επί επιφανειών (τοιχοποιίας, οροφής ή δομικού στοιχείου) που υποδεικνύει η
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για την κατασκευή των δειγμάτων.

Προετοιμασία

Δεν θα εκτελούνται εργασίες επιχρισμάτων σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τα ακόλουθα
ελαττώματα, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας:

 ανώμαλη επιφάνεια

 ρωγμές τάσης

 πολύ λείες επιφάνειες
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 υγρασία

 λιπαρές κηλίδες (λάδι από καλούπια)

 σκυρόδεμα ηλικίας μικρότερης των 4 εβδομάδων από της κατασκευής του

 εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισμένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος γίνεται με ευθύνη του
Αναδόχου)

 σαθρά, κούφια και κενά τμήματα.
Εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι επιφάνειες θα εκτραχύνονται πριν τη διάστρωση της
πρώτης στρώσης επιχρίσματος. Θα αφαιρούνται τυχόν πλεονάζοντα κονιάματα και στις περιοχές
που πρόκειται να επενδυθούν με πλακίδια, τα σκύρα σκυροδέματος θα είναι εκτεθειμένα, ώστε να
δημιουργούν «άγρια» επιφάνεια πρόσφυσης. Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές του σκυροδέματος,
εφόσον εμποδίζουν τη σωστή εφαρμογή της πρώτης στρώσης.
Οι επιφάνειες βουρτσίζονται και αφαιρούνται από αυτές τυχόν χαλαρά τεμάχια, σκόνη, εξανθήματα
και άλλες ξένες ουσίες. Τα σαθρά τμήματα ή τα κενά μέρη πρέπει να αποκαθίστανται πριν τη
διάστρωση του επιχρίσματος. Η επιδιόρθωση των ανωμαλιών στις προς επίχριση επιφάνειες,
όπως και η κάλυψη των αυλακών και λοιπών φθορών, που ενδεχομένως δημιουργούνται κατά την
κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβάνεται στη συνολική δαπάνη για τις εργασίες
των επιχρισμάτων.

 Στην περίπτωση που οι προεξοχές (λίθων, πλίνθων, σκύρων) δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm,
επιπεδώνονται με την αποκοπή τεμαχίων πλίνθου και συμπληρώνονται με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (τσιβίκια).

 Στην περίπτωση που το βάθος των ανωμαλιών είναι 3,5 cm - 5 cm, τοποθετείται επί της
τοιχοποιίας γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με πάχος 0,8mm–1,5mm ή λεπτό νερβομετάλ, επί
του οποίου διαστρώνεται τσιμεντοκονίαμα.

 Στην περίπτωση που το βάθος των ανωμαλιών υπερβαίνει τα 5 cm, η επιφάνεια καλύπτεται
από ορθοδρομική οπτοπλινθοδομή.

Οι προς επίχριση επιφάνειες ψεκάζονται με καθαρό νερό, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η
ομοιόμορφη ύγρανσή τους, χωρίς όμως να ρέει ή να πλεονάζει επιφανειακό νερό.

Εκτέλεση της εργασίας

Σε κάθε επιφάνεια τα επιχρίσματα εκτελούνται πάντοτε από πάνω προς τα κάτω. Οι στρώσεις των
επιχρισμάτων είναι τρεις.
α) πρώτη στρώση επιχρίσματος (πεταχτό)

 Η πρώτη στρώση εκτελείται αφού στεγνώσει η τοιχοποιία σε μικρές δόσεις με το μυστρί, ώστε η
επιφάνεια να καλυφθεί ολόκληρη με κονίαμα. Επιφάνεια που θα παρουσιάζει κενά στην κάλυψη
μεγαλύτερα από 10% κρίνεται απορριπτέα. Αποτελείται από λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα
αναλογίας 450 kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος με άμμο (0/3). Η πυκνότητα του επιχρίσματος
θα είναι τέτοια, που μόλις θα επιτρέπει να διακρίνεται το υπόστρωμα.

 Το μέσο πάχος του πεταχτού είναι 6 mm, ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει τα 15 mm και γενικά
εξαρτάται από το συνολικό πάχος του επιχρίσματος. Στις οροφές το μέσο πάχος του πεταχτού
κυμαίνεται μεταξύ 5 mm - 6 mm.

 Η επιφάνεια του πεταχτού πρέπει να είναι αρκετά τραχιά και ομοιόμορφη.

 Το κονίαμα για το πεταχτό είναι ρευστότερο από το κονίαμα των άλλων στρώσεων.

 Το πεταχτό δεν καλύπτεται από την επόμενη στρώση παρά μετά την πάροδο τουλάχιστον 3
ημερών από τη διάστρωση του. Κατά το διάστημα αυτό, το πεταχτό πρέπει, ανάλογα τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, να βρέχεται κατάλληλα.

 Η εμφάνιση ρωγμών στο πεταχτό δεν θεωρείται μειονέκτημα.
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β) δεύτερη στρώση επιχρίσματος (λάσπωμα)

 Μετά την ξήρανση της πρώτης στρώσης, διαστρώνεται η δεύτερη. Κατά τη στρώση αυτή, το
επίχρισμα αποκτά επιπεδότητα και μορφή (λεία, τραχεία κτλ). Η επιπεδότητα των επιχρισμάτων
επιτυγχάνεται με οδηγούς από το υλικό επιχρίσματος, που κατασκευάζονται ανά μέτρο
περίπου, με τη βοήθεια καλά ζυγισμένων, τόσο κατακόρυφα, όσο και οριζόντια, ξύλινων τάκων.
Μετά την ξήρανση τους, το μεταξύ των οδηγών κενό πληρούται με κονίαμα, που ρίχνεται με
μυστρί στον τοίχο και στη συνέχεια πιέζεται και εξομαλύνεται με ξύλινο πήχη που κινείται σε
επαφή με τους οδηγούς. Απαγορεύεται ρητά η διάστρωση του λασπώματος χωρίς τη χρήση
ραμμάτων, τάκων, οδηγών κτλ.

 Για το λάσπωμα εσωτερικών επιφανειών χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 300 kg κοινού
τσιμέντου ανά m3 κονιάματος με αναλογία 1 μέρους πολτού ασβέστη ανά 2,5 μέρη μεσόκοκκης
άμμου. Για το λάσπωμα εξωτερικών επιφανειών χρησιμοποιείται κονίαμα 450 kg κοινού
τσιμέντου, 1,05 m3 άμμου και όχι περισσότερο από 0,07 m3 πολτού ασβέστη.

 Η στρώση αυτή χαράσσεται πριν από τη σκλήρυνση της με οδοντωτό εργαλείο ή με το μυστρί
για την καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσεως. Τα λασπώματα θα καταβρέχονται δύο
φορές την ημέρα (πρωί - απόγευμα) μέχρι τη διάστρωση της επόμενης στρώσης.

 Αν για την τελευταία στρώση προβλέπεται η χρήση τσιμεντοκονιάματος ή
τσιμεντοασβεστοκονίαματος, τότε το λάσπωμα θα είναι αντίστοιχα τσιμεντοκονίαμα ή
τσιμεντοασβεστοκονίαμα με περιεκτικότητα τσιμέντου, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

 Η τρίτη στρώση πρέπει να εφαρμόζεται μετά την πάροδο 7-10 ημερών από την εφαρμογή της
δεύτερης στρώσης.

 Το πάχος της δεύτερης στρώσης είναι περίπου 15 mm. Ειδικά για τα επιχρίσματα οροφών το
συνολικό πάχος πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν υπερβαίνει τα 12 mm.

γ) τρίτη στρώση επιχρίσματος (ψιλό)

 Από τον τρόπο εκτέλεσης και επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης εξαρτάται η εμφάνιση του
επιχρίσματος, η στεγανότητα και η ονομασία του. Η τελευταία στρώση πρέπει να έχει παντού
την ίδια υφή και να είναι το ίδιο πορώδης, ώστε ο χρωματισμός της επιφάνειας να απορροφηθεί
ομοιόμορφα. Το πάχος της τρίτης στρώσης είναι περίπου 6 mm. Η τελική επιφάνεια του
επιχρίσματος επεξεργάζεται με τριβίδι.

 Η τρίτη στρώση αποτελείται από λεπτόκοκκη άμμο, ασβέστη και μαρμαροκονία. Για τα
εσωτερικά επιχρίσματα χρησιμοποιείται ασβεστοκονίαμα 150 kg τσιμέντου ανά m3 κονιάματος
με αναλογία κατ’ όγκο, 1 μέρους πολτού ασβέστη ανά 2 μέρη μαρμαρόσκονη. Για τα εξωτερικά
επιχρίσματα χρησιμοποιείται κονίαμα με αναλογία κατ΄ όγκο 1 μέρος λευκού τσιμέντου ανά 2,5 -
3 μέρη μαρμαρόσκονης με ή χωρίς προσθήκη ορυκτού χρώματος. Η τελική επιφάνεια θα
επεξεργαστεί αρχικά με το τριβίδι και κατόπιν θα πατηθεί με το μυστρί.

 Απαγορεύεται η διόρθωση πιθανών ανωμαλιών του λασπώματος κατά τη διάστρωση της
τελευταίας στρώσης. Αν διαπιστωθεί κάποια τοπική ανωμαλία στο λάσπωμα, αυτή διορθώνεται
με τοπική αφαίρεση του ελαττωματικού επιχρίσματος και την ανακατασκευή του.

 Η τρίτη στρώση των τριπτών επιχρισμάτων εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση
(αστάρωμα) διαστρώνεται το κονίαμα σε λεπτό πάχος στο λάσπωμα. Το αστάρι δεν
διαστρώνεται, αν η προηγούμενη στρώση δεν έχει «τραβήξει» αρκετά και δεν έχει διαβραχεί.
Τοποθετείται «τραβηχτό» με συνηθισμένο ξύλινο τριβίδι και σχηματίζει μία αδρή επιφάνεια. Στη
συνέχεια, καθώς συνδέεται με την δεύτερη στρώση, διαστρώνεται ελαφρά η εξώτατη μεμβράνη
(ψιλό) της τελευταίας στρώσης, με ξύλινο τριβίδι επενδεδυμένο με ελαστικό. Κατά το τριβίδισμα
η επιφάνεια διαβρέχεται με τη χρήση πινέλου, με ασβεστόνερο (απαγορεύεται γαλάκτωμα
άσβεστου). Η διαβροχή δεν πρέπει να είναι ούτε υπερβολική ούτε ανεπαρκής. Η επεξεργασία
της επιφάνειας με μαλακό υλικό (αφρολέξ κτλ) χωρίς προηγούμενο τριβίδισμα με ξύλινη σανίδα,
δεν γίνεται αποδεκτή. Το τριβίδισμα συνεχίζεται μέχρι να γίνει η επιφάνεια λεία και επίπεδη, η δε
συστολή του κονιάματος με την αποξήρανση δεν πρέπει να δημιουργεί τριχιάσματα.
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Όλες οι τελειωμένες, επιχρισμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πρόκειται να
επενδυθούν) θα είναι απόλυτα λείες και ευθυγραμμισμένες. Οι λωρίδες συναρμογής των
διαφορετικών χρονικών φάσεων της επίχρισης, θα είναι επίσης λείες και δεν θα είναι εμφανείς.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα επιχρίσματα μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Οι
παρακείμενες στα επιχρίσματα ολοκληρωμένες κατασκευές (όψεις διακοσμητικών τοιχοποιιών,
πλακοστρώσεις, υαλοπίνακες, πόρτες, πύλες, παράθυρα, πατώματα, κάσσες, κουφώματα,
εξαρτήματα και όλα τα άλλα αντικείμενα και προσαρτήματα) πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα
από τη ρύπανση και τις τυχόν φθορές. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή
έξοδα που τυχόν μπορεί να προκύψουν και σε περίπτωση φθοράς υποχρεούται να αντικαταστήσει
τις φθαρμένες κατασκευές.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία τυχόν ήδη τοποθετημένου ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού με τη χρήση φύλλων νάιλον στους προς επίχριση χώρους.
Πρόσθετα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνει ο Ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

 Δεν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε πρόσμικτου κατά του παγετού.

 Η επιφάνεια πριν και μετά την εφαρμογή κάθε στρώσης θα ψεκάζεται. Η θερμοκρασία του
χρησιμοποιούμενου νερού δεν θα είναι μικρότερη των 10ºC.

 Η προφύλαξη της προς επίχριση επιφάνειας από τις βροχές και τις καταιγίδες.

 Η διασφάλιση της συντήρησης της υγρασίας των βασικών στρώσεων μέχρι την εφαρμογή της
τελικής στρώσης. Υπό συνθήκες ζέστης, ξηρασίας και ανέμου, η επιφάνεια πρέπει να
καλύπτεται με αδιάβροχα καλύμματα, ώστε να αποφεύγεται απώλεια νερού λόγω εξάτμισης.

Μετά το τελείωμα των εργασιών επιχρισμάτων όλοι οι χώροι και ο εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα
σ’ αυτούς καθαρίζονται με επιμέλεια. Ακάθαρτα νερά που περιέχουν διάφορα υλικά (γύψο,
ασβέστη, τσιμέντο, κτλ) δεν θα απορρίπτονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας και δεν
επιτρέπεται να φθάνουν μέχρι τα συστήματα υπονόμων μέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή εκροών
ταρατσών και δαπέδων. Τα μπάζα και τα απόβλητα θα αποκομίζονται και θα αποτίθενται σε
κατάλληλο χώρο που έχει προταθεί από τον Ανάδοχο και εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος επίσης, να απομακρύνει τα εργαλεία, τα υλικά κτλ από το εργοτάξιο σε χώρο
που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές της περιοχής.
Κάθε επίχρισμα θεωρείται ελαττωματικό και απορριπτέο, όταν η πρόσφυση του με την υποκείμενη
επιφάνεια δεν είναι ισχυρή σε όλη την έκταση. Οι επιχρισμένες επιφάνειες που δεν θα ικανοποιούν
τις προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώματα κρίνονται από την Υπηρεσία απορριπτέες
και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις ανακατασκευάζει χωρίς επιπλέον αποζημίωση, μετά
από τη σχετική έγκριση για επιδιορθώσεις από την Υπηρεσία. Οι επιδιορθώσεις γίνονται, έτσι ώστε
η όψη της επιδιορθωμένης επιφάνειας να μην διαφοροποιείται από την υπόλοιπη.

13. Δάπεδα βιομηχανικού τύπου
13.1 Υλικά

Όπου προβλέπεται στη μελέτη του έργου, τα δάπεδα επιστρώνονται με σκληρυντικό υλικό, που
πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

 αδρανή φυσικών χαλαζιακών πετρωμάτων,

 κοκκομετρική διαβάθμιση κατά Fuller

Οι απαιτούμενες ιδιότητες του σκληρυντικού υλικού επίστρωσης είναι:

 αντοχή σε θλίψη μεγαλύτερη των 800 kg/cm2

 αντοχή σε κάμψη μεγαλύτερη ή ίση των 70 kg/cm2

 μεγάλη αντοχή σε φθορά (πάχος φθοράς 0,05 cm σε διαδρομή 660 m με ταχύτητα 0,5 m/sec
και φόρτιση 0,5 kg/cm2 (5000 kg/m2)

 αντοχή σε κρούση (μετά 2000 κύκλους) 30% απώλεια βάρους
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 μέτρο ελαστικότητας 28000 Ν/m2 (28 ημερών)

Το σκληρυντικό υλικό μπορεί, εκτός των χρωστικών υλών, να δεχθεί και χημικά πρόσθετα ώστε να
μειωθεί η ποσότητα του νερού, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιφανειακή στεγανοποίηση και η
αντοχή του υλικού σε φθορά.

13.2 Κατασκευή

Το ελαφρύ βιομηχανικό δάπεδο διαμορφώνεται με επεξεργασία στρώσης νωπού σκυροδέματος
πάχους 5 εκ. ή με ινοπλισμένη κονία (με ίνες πολυπροπυλενίου) με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο ή
άλλο υλικό.
Πραγματοποιείται διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας S500, ελάχιστου πάχους 5εκ. στα χαμηλά σημεία του δαπέδου και 7-8εκ. στις κορυφές.
Η επιφάνεια εξομαλύνεται με πήχη (δονητικό ή κοινό) αμέσως μετά τη διάστρωση του
σκυροδέματος, για να γίνει απόλυτα επίπεδη και λεία, χωρίς καμία ανωμαλία ή προεξοχή αδρανών
υλικών.
Ακολουθεί συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου
(ελικόπτερο) συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από
χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα,
γίνεται αρχικά διασπορά των 2/3 της ποσότητας του μίγματος επάνω στο νωπό σκυρόδεμα (κατά
το πρώτο στάδιο της πήξης του) κατόπιν συμπιέζεται η επιφάνεια του σκυροδέματος με στροφείο
και ακολουθεί η διασπορά του υπόλοιπου μίγματος με νέα συμπίεση και επεξεργασία με το
στροφείο. Το φινίρισμα με το στροφείο γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται λεία και
αντιολισθηρή επιφάνεια.
Ακολουθεί διαμόρφωση αρμών, όπου απαιτείται, με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους
3-4mm, και σε βάθος 15mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό. Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας θα γίνει επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής
με νάϋλον.
Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας θα γίνει επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με
νάϋλον.
Αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, το δάπεδο θα χρωματίζεται με εποξειδικό χρώμα. Η εργασία
συνιστάται να εκτελεστεί μετά την κατασκευή των άλλων τελειωμάτων του χώρου, ώστε ο
χρωματισμός να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση μέχρι την παράδοση του έργου.
Το τελειωμένο δάπεδο θα είναι επίπεδο, ομαλό και δεν θα φέρει ανομοιομορφίες. Σε αντίθετη
περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το ανακατασκευάσει με δικές του δαπάνες.

14. Σιδηρά κουφώματα
14.1 Υλικά

O σίδηρος που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι δομικός χάλυβας S235JRG2 κατά ΕΝ
10025:2004 άριστης ποιότητας.
O χάλυβας πρέπει να είναι καινούργιος, με κόκκους λεπτούς και ομοιογενείς, χωρίς πέταλα,
φυσαλίδες ή ραγάδες, με εξωτερική επιφάνεια λεία, καθαρή και απαλλαγμένη από σκουριές. Οι
διαστάσεις και διατομές πρέπει να είναι απόλυτα σταθερές.

14.2 Σιδηρές κάσσες

Οι σιδηρές κάσσες θα αποτελούνται από στραντζαριστή λαμαρίνα ελάχιστου πάχους 1,5 mm ή
από προφίλ σιδήρου αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από ελαττώματα και ατέλειες. Θα φέρουν
περιμετρικά τα απαραίτητα τζινέτια στήριξης, 3 τζινέτια σε κάθε ορθοστάτη και 2 στο πανωκάσσι.
Το πλαίσιο παραδίδεται στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισμένο με κατάλληλη τραβέρσα και
γωνιακές λάμες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήματος, και
προστατευμένο με 1 στρώση αντισκωριακού.
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14.3 Θυρόφυλλα

Οι θύρες αυτές θα είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες, ανοιγόμενες ή συρόμενες, πτυσσόμενες κτλ. Τα
φύλλα κατασκευάζονται 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.
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.
Οι μεγάλες πτυσσόμενες, συρόμενες κτλ θύρες, εκτός των άλλων εξαρτημάτων, θα είναι
εφοδιασμένες με μηχανισμούς ανάρτησης και κύλισης βιομηχανικού τύπου με ρουλεμάν.

14.4 Κατασκευή

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 εντολές της Υπηρεσίας.
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.
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 σιδηρών 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.
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 κατασκευής. Η συντήρηση τους (ρύθμιση, γρασάρισμα) δεν θα απαιτεί
υπερβολικό χρόνο και μεγάλες δαπάνες.
Τα κουφώματα θα έχουν και κατά τις 3 διαστάσεις τους επίπεδες επιφάνειες, οι οποίες θα
τέμνονται σε ευθύγραμμες καθαρές ακμές, παράλληλες και ορθογώνιες. Οι ενώσεις μεταξύ των
διαφόρων διατομών θα είναι ευθύγραμμες και ο αρμός μεταξύ των στοιχείων του κουφώματος θα
έχει το ελάχιστο δυνατό πάχος.
Όλες οι συνδέσεις θα εκτελεσθούν με ηλεκτροσυγκόλληση, θα είναι άριστης και στερεάς
κατασκευής και θα γίνουν από πεπειραμένους τεχνίτες, με βεβαιούμενη την ικανότητα τους από
πρόσφατο πιστοποιητικό εκδιδόμενο από επίσημη αρχή. Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και
ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρόδια πρέπει να
είναι επενδεδυμένα, κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Kατά τη συγκόλληση, τα
προς σύνδεση τεμάχια πρέπει να έχουν ευθυγραμμισθεί και καθαρισθεί με επιμέλεια,
συγκρατούμενα στη θέση συγκόλλησης με σφιγκτήρες, χωρίς αρχικές τάσεις. Οι ραφές θα
γεμίσουν με ομοιόμορφη κατ' εναλλαγή (ζικ-ζακ) κίνηση του ηλεκτρόδιου, σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις. Πριν από την εφαρμογή νέας στρώσης, πρέπει η προηγούμενη να έχει ψυχθεί και
καθαρισθεί με επιμέλεια με συρμάτινη βούρτσα.
Στα σημεία των συνδέσεων, η συγκόλληση θα έχει ελάχιστο πάχος 3 mm. Οι ορατές συγκολλήσεις
λειαίνονται, ώστε να απομακρυνθούν τα πλεονάσματα, ώστε η τελική επιφάνεια να είναι επίπεδη.
Οι μεταλλικές κατασκευές που έχουν συναρμολογηθεί στο εργοστάσιο προσκομίζονται στο
εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου.

15. Yαλοπίνακες
15.1 Γενικά
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O Aνάδοχος θα υποβάλει στον Eργοδότη για έγκριση, δείγματα από όλα τα προτεινόμενα είδη
υαλοπινάκων. Οι υαλοπίνακες θα προέρχονται από πεπειραμένο οίκο στην κατασκευή
υαλουργικών 20ετούς εμπειρίας τουλάχιστον.
Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που θα περιέχουν στοιχεία για
τις αντοχές και τους συντελεστές αγωγιμότητας, ηχομόνωσης, ανάκλασης, απορρόφησης φωτός
κτλ.
Οι υαλοπίνακες θα είναι με συρμάτινη ενίσχυση πάχους 6 mm τουλάχιστον. Όλοι οι υαλοπίνακες
θα είναι πρώτης διαλογής χωρίς φανερές φυσαλίδες, κυματισμούς γρατσουνιές και άλλες
επιφανειακές ατέλειες και θα έχουν ομοιόμορφο πάχος. Επιτρέπεται μόνον η ύπαρξη πολύ λεπτών
φυσαλίδων, που διακρίνονται με φακό, στην περίμετρο των φύλλων και με αναλογία 10 ανά m2. Οι
υαλοπίνακες με συρμάτινη ενίσχυση θα κοπούν έτσι ώστε τα σύρματα να είναι παράλληλα προς
τις άκρες.
Οι υαλοπίνακες μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες με πυραμοειδή πυρήνα στο μέσον με
ελάχιστη κλίση προς τα μέσα.
Οι υαλοπίνακες θα είναι κομμένοι σύμφωνα με τα ανοίγματα των κουφωμάτων όπου θα
τοποθετηθούν, και με αρκετό κενό, για να αποφευχθεί το σπάσιμο λόγω διαστολής. 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 ότι όλες οι εγκοπές και οι υποδοχές των κουφωμάτων είναι καθαρές από ξένα
αντικείμενα, ώστε ο υαλοπίνακας να εδράζεται ομοιόμορφα σε όλη την περίμετρο του κουφώματος
και να μην υπάρχει ασύμμετρη ή σημειακή έδραση, ειδικά στο κάτω μέρος.
Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων γίνεται σε παραληφθέντα και υπό λειτουργία υαλοστάσια.
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).
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τη σωστή κοπή των υαλοπινάκων και την ικανοποιητική
κατάσταση των σόκορων (χωρίς γρέζια ή τριχοειδείς ρωγμές). Επίσης εξακριβώνει τη σωστή
πρόβλεψη τοποθέτησης τάκων έδρασης των υαλοπινάκων στα πλαίσια.

15.2 Τοποθέτηση

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 ελαστικού παρεμβλήματος. Όλοι οι υαλοπίνακες μέσα στα
πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς σκληρούς τάκους από PVC. Εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιείται στόκος στερέωσης επί του μεταλλικού σκελετού.
Τα τοποθετημένα κρύσταλλα θα μαρκάρονται με λευκό πλαστικό χρώμα με έντονες διαγραμμίσεις
για αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.

16. Xρωματισμοί
16.1 Γενικά

H παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά τους χρωματισμούς, που θα γίνουν επί τόπου του έργου
στις μεταλλικές, επιχρισμένες επιφάνειες και τις επιφάνειες των σκυροδεμάτων των οικοδομικών
εργασιών. Οι σωληνώσεις, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα θα χρωματίζονται, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (αντιδιαβρωτική προστασία).

16.2 Υλικά

Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών, θα υποβάλλει στον Εργοδότη για έλεγχο τα
ακόλουθα στοιχεία:
Κατάλογο των επιφανειών που θα χρωματιστούν, τύπο του προτεινόμενου χρωματισμού και
φυλλάδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν οδηγίες για την προετοιμασία των
επιφανειών, χρήση των προϊόντων και το συνιστώμενο πάχος ξηράς στρώσεως. Ο Ανάδοχος θα
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υποβάλλει γραπτή απόδειξη της καταλληλότητας των υλικών που προτείνει για χρήση, με ειδική
αναφορά στις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες.
Τρεις σειρές χρωματολόγιο για όλα τα είδη χρωματισμών. Μετά τον έλεγχο των χρωμάτων που
έχουν επιλεγεί, θα υποβάλει τρία δείγματα από κάθε χρώμα σε διαστάσεις 300 x 300 mm. Κάθε
δείγμα θα χαρακτηρίζεται σχετικά με το φινίρισμα, αριθμό και ονομασία χρώματος, χαρακτηρισμό
στιλπνότητας και τον αριθμό της παρτίδας.
Τρία αντίγραφα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας του εργοστασίου του προμηθευτή για τις
δοκιμές και τον έλεγχο των υλικών που εισάγονται για χρήση στο εργοτάξιο.
Τρία αντίγραφα του προγράμματος του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών επί τόπου του
έργου, όπου θα περιγράφονται οι προτεινόμενες διαδικασίες κατά την εκτέλεση των εργασιών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.
Εκτός από τις απαιτήσεις για υποβολή δειγμάτων χρωμάτων, ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει τους
χρωματισμούς, θα ετοιμάσει επί τόπου δείγματα χρωματισμού (δείγματα εργοταξίου) επί κάθε
είδους επιφάνειας που θα χρωματιστεί. Αυτά θα χρωματιστούν για να επιδειχθεί η μέθοδος
εργασίας, η υφή του τελειώματος, το χρώμα και η ποιότητα δουλειάς. Το μέγεθος και η θέση των
δειγμάτων επί τόπου θα καθοριστούν από τον Εργοδότη.
Τα υλικά χρωματισμών θα παραδίδονται σε σφραγισμένα κουτιά του εργοστασίου με ετικέτα που
θα αναγράφει όνομα κατασκευαστή, τύπο χρώματος, ονομασία του προϊόντος, χαρακτηρισμό του
χρώματος, ημερομηνία παραγωγής και οδηγίες για ανάμιξη ή και για αραίωμα.
Θα διατεθούν κατάλληλοι, κλειστοί και καλά αεριζόμενοι χώροι αποθήκευσης, χωριστά από
αποθήκες άλλων οικοδομικών υλικών. Η θερμοκρασία του χώρου δε θα είναι κάτω από 4°C και
πάνω από 30°C.
Τα δοχεία των χρωμάτων δε θα ανοίγονται παρά για άμεση χρήση. Υλικά που έχει περάσει η
προθεσμία χρήσεως αυτών δε θα χρησιμοποιούνται και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. Θα
λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για πρόληψη κινδύνων πυρκαϊάς και αυτόματης ανάφλεξης.
Η προμήθεια όλων των υλικών βαφής να γίνει από αναγνωρισμένες βιομηχανίες παραγωγής
χρωμάτων. Όλα τα χρώματα θα είναι πρώτης ποιότητας για τις επιφάνειες που προορίζονται.
Στον κατάλογο που ακολουθεί αναφέρονται τα υλικά των χρωματισμών με τους χαρακτηρισμούς
για τα διάφορα είδη επιφανειών. Όλα τα προτεινόμενα υλικά θα υποβληθούν για έγκριση στον
Εργοδότη.
Τα βοηθητικά υλικά των χρωμάτων όπως λ.χ. λινέλαιο, γομαλάκα, νέφτι και άλλα, που δεν
αναφέρονται ειδικά εδώ αλλά χρειάζονται για την ολοκλήρωση της προδιαγραφόμενης εργασίας,
θα είναι άριστης ποιότητας.
Τα χρώματα θα είναι έτοιμα για χρήση, εκτός από εκείνα που ετοιμάζονται καταλυτικά επί τόπου.
Οι αδιάλυτες χρωστικές ύλες (pigments) θα είναι πλήρως λειοτριβημένες, ώστε να έχουν υφή
μαλακής πάστας και θα είναι ικανές να διασπώνται ομοιόμορφα, σαν πλήρως ομογενές μίγμα με
πινέλο, ρολό ή σπρέϋ, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
Τα χρώματα θα έχουν επαρκή ρευστότητα, θα ξηραίνονται ή θα σκληρύνονται χωρίς ραβδώσεις,
σταξίματα ή φουσκώματα.
Το αστάρι και τα ενδιάμεσα χέρια θα έχουν περίπου την ίδια απόχρωση με την τελική στρώση,
αλλά αρκετή διαφορά τόνου για να διακρίνονται από το προηγούμενο χέρι. Θα χρησιμοποιούνται
προϊόντα από τον ίδιο κατασκευαστή για τα αλλεπάλληλα χέρια. Όπου χρησιμοποιείται χρώμα
μίνιου για αστάρι τα επόμενα χέρια μπορούν να είναι διαφορετικού εργοστασίου.
Εάν οι σιδηρές επιφάνειες έχουν ασταρωθεί στο εργοστάσιο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταβάλλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσδιορίσει τον τύπο του ασταριού που χρησιμοποιήθηκε. Εάν
αυτό είναι αδύνατο ή αν το αστάρι δεν ταιριάζει με το προτεινόμενο τελικό χρώμα, είναι ενδεχόμενο
να απαιτείται απομονωτική στρώση πριν από την τελική στρώση, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Τα χρώματα, που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα παρακάτω, εκτός εάν ο Εργοδότης εγκρίνει
διαφορετικά, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου:

1. Εξωτερικές επιφάνειες

μέταλλα σιδήρου (χωρίς υπόστρωμα):
 πρώτο χέρι : οργανικό υπόστρωμα πλούσιο σε ψευδάργυρο
 τελικό χέρι : χλωριούχο καουτσούκ
σκυρόδεμα
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 πρώτο χέρι : ακρυλικό σφραγιστικό υπόστρωμα
 τελικό χέρι : ακρυλικό ή βινυλικό πλαστικό χρώμα (δύο χέρια)

2. Εσωτερικές επιφάνειες
μέταλλα σιδήρου

 πρώτο χέρι : αστάρι οξειδίου του σιδήρου

 τελικό χέρι : αλκυδικό βερνικόχρωμα (δύο χέρια)
τσιμέντο

 πρώτο χέρι : ακρυλικό σφραγιστικό υπόστρωμα

 τελικό χέρι : ακρυλικό ή βινυλικό πλαστικό χρώμα (δύο χέρια)

16.3 Προετοιμασία επιφανειών

Πριν την εκτέλεση των εργασιών, οι επιφάνειες πρέπει να καθαρισθούν με επιμέλεια από κάθε
ρύπο, που μπορεί να εμποδίσει την πλήρη πρόσφυση του χρώματος. Bαθουλώματα, ρωγμές,
ακάλυπτες επιφάνειες, ανοικτοί αρμοί και άλλες επιφανειακές ατέλειες θα στοκάρονται με
κατάλληλο φίλλερ και μετά το στέγνωμα θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο.
Οι επιφάνειες στην συνέχεια θα ασταρώνονται το αργότερο μέσα σε οκτώ ώρες μετά τον
καθαρισμό τους, ή όπως συνιστά ο προμηθευτής. Tο αστάρι πρέπει να έχει περίπου την ίδια
απόχρωση με την τελική στρώση.
Ειδικότερα η προετοιμασία των επιφανειών πρέπει να γίνεται ως εξής:

Μεταλλικές επιφάνειες

Το μέταλλο πρέπει να καθαρισθεί τελείως από λάδια, χώματα και άλατα με κατάλληλο διαλυτικό
και θα αφαιρούνται οι χαλαρές σκουριές και τα χαλαρά «λέπια» οξειδίου από την εξέλαση του
υλικού, με ξεφλούδισμα, αφαίρεση της καλαμίνας, τρίψιμο με συρματόβουρτσες και λείανση με
σβουράκι. Οι επιφάνειες που θα ασταρωθούν με αστάρι οργανικού ψευδαργύρου πρέπει να
ετοιμασθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του χρώματος.
Στις σιδερένιες επιφάνειες, που έχουν ασταρωθεί στο εργοστάσιο πρέπει να αφαιρεθούν τα λάδια,
λίπη, χώματα κλπ, με διαλυτικό καθαρισμού. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη φθορών
του ασταρώματος. Οι φθορές και το χρώμα, που έχει φύγει, πρέπει να αποκαθίσταται με χρώμα
που χρησιμοποιείται για αστάρι.
Οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και στην συνέχεια θα ξεπλένονται, θα μένουν
μέχρι να στεγνώσουν και κατόπιν πρέπει να τρίβονται για να αφαιρεθούν οι σκουριές.

Σκυρόδεμα και επιχρίσματα

Το σκυρόδεμα πρέπει να καθαρίζεται από ακάθαρτα υλικά, χαλαρά ή περιττά κονιάματα, καθώς
και υπολείμματα ακατάλληλου λαδιού αποκόλλησης των ξυλοτύπων. Ρωγμές και άλλου είδους
ελαττώματα που είναι πολύ μεγάλα για να σκεπασθούν με μπογιά, πρέπει πρώτα να
επισκευάζονται.
Τα επιχρίσματα πρέπει να είναι σκληρά και στεγνά και δεν πρέπει να αρχίζει το βάψιμο, εάν η
περιεκτικότητα σε υγρασία δε συμφωνεί με τις συστάσεις του εργοστασίου κατασκευής του
αντίστοιχου χρώματος.
Αρχικά θα αφαιρούνται τα επανθίσματα (μούχλες) τα χαλαρά σωματίδια και θα επισκευάζονται οι
επιφανειακές ανωμαλίες, πριν γίνει ο χρωματισμός. Οι ρωγμές και οι τρύπες πρέπει να
επισκευάζονται με στόκο, που θα συνδέεται καλά με το υφιστάμενο επίχρισμα και θα λειαίνεται με
γυαλόχαρτο.
Οι επιφάνειες του επιχρίσματος θα ασταρώνονται. Οι ατέλειες του επιχρίσματος, που γίνονται
ορατές μετά το αστάρωμα, πρέπει να αποκαθίστανται και να ασταρώνεται τοπικά. Αν το αστάρι δεν



77

στεγνώσει, ώστε να δίνει ομοιόμορφη γυαλάδα σε ολόκληρη την επιφάνεια, οι επιφάνειες που
δείχνουν απορροφητικότητα θα ξανασταρώνται τοπικά πριν περαστούν τα επόμενα χέρια.

16.4 Εκτέλεση των εργασιών

H ανάμιξη ετοίμων χρωμάτων πρέπει να είναι πλήρης, θα γίνεται με ηλεκτρικό αναμικτήρα και μόνο
σε κατάλληλους κάδους, ανθεκτικούς στην οξείδωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τα χρώματα θα εφαρμόζονται με πινέλα, ρολά ή σπρέϋ χωρίς αέρα, όπως συνίσταται από το
εργοστάσιο για κάθε τύπο χρώματος ιδιαιτέρως. Τα ενδιάμεσα χέρια βαφής πρέπει να έχουν
περίπου την ίδια απόχρωση με την τελική στρώση.
H υγρασία της επιφάνειας, που πρόκειται να χρωματισθεί, πρέπει να είναι μικρότερη από 15% και
η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10°C και 38°C, ή τις τιμές που κατά περίπτωση δίδει ο
κατασκευαστής.
Kατά την διάρκεια των χρωματισμών εσωτερικών χώρων πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλος και
συνεχής αερισμός, καθώς και επαρκής φωτισμός των επιφανειών κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Καμία εργασία εσωτερικών χρωματισμών δε θα αρχίσει πριν κλεισθούν τα αντίστοιχα κτίρια και
εξασφαλισθούν από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις.
Τα χρώματα θα απλώνονται προσεκτικά και ομοιόμορφα, ώστε να επιτυγχάνεται το πάχος υγρής
και ξηράς στρώσης, που συνιστάται από το εργοστάσιο. Δεν πρέπει να εμφανίζονται σταξίματα,
ακάλυπτα σημεία, φουσκώματα και άλλου είδους ελαττώματα. Οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει
να έχουν ομοιόμορφη στιλπνή επιφάνεια, χρώμα και υφή.
Κάθε επίστρωση βαφής θα αφήνεται να στεγνώσει εντελώς πριν περαστεί το επόμενο χέρι. Θα
πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες μεταξύ των διαδοχικών επιστρώσεων σε κάθε
επιφάνεια, εκτός εάν καθορίζεται αλλιώς από το εργοστάσιο κατασκευής. Σε εσωτερικές μεταλλικές
επιφάνειες οι ενδιάμεσες επιστρώσεις θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο ομοιόμορφα, για να
δημιουργείται ομαλή και λεία επιφάνεια για το τελευταίο χέρι.
Οι επιφάνειες που δε χρωματίζονται πρέπει να προστατεύονται από τα χρώματα και τις φθορές. Τα
σιδηρικά κουφωμάτων, χειρολαβές, κλειδαριές κλπ. εξαρτήματα και είδη στερέωσης θα
αφαιρούνται πριν το χρωμάτισμα. Aντικείμενα που δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν πρέπει να
σκεπάζονται. Για τον καθαρισμό των σιδερικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται διαλυτικό, που θα
μπορούσε να προσβάλει το μόνιμο σμάλτο τους.

16.5 Eπιδιορθώσεις βαμμένων επιφανειών

Οι βαμμένες περιοχές χαλύβδινων κατασκευών, που έχουν υποστεί φθορές, θα τρίβονται με
μηχανικό τρόπο με συρματόβουρτσα, ώστε να καθαρισθεί το γυμνό μέταλλο και οι άκρες του
υγειούς χρώματος θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο.
Στην συνέχεια πρέπει να αποκατασταθεί το χρώμα στις φθαρμένες περιοχές στο αρχικό του πάχος
και τύπο. Κάθε στρώμα της νέας βαφής θα επικαλύπτει το υφιστάμενο κατά 50 mm τουλάχιστον.
Οι βαμμένες επιφάνειες, στις οποίες έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, έχει πέσει σκυρόδεμα ή έχει
κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα
προσκολλημένα υλικά αμέσως. Κάθε επισκευή ή αποκατάσταση της φθαρμένης επιφάνειας στην
αρχική της μορφή θα γίνεται πριν χρωματισθεί ξανά η επιφάνεια.
Για την επισκευή φθαρμένων εποξειδικών επιστρώσεων πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο
υλικό επισκευής, που θα προμηθεύσει ο κατασκευαστής της αρχικής επίστρωσης και θα
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του.

17. Mαρμαρικές εργασίες
17.1 Yλικά

Τα μάρμαρα, που θα χρησιμοποιηθούν για τις επενδύσεις και τις λοιπές κατασκευές, θα είναι λευκά
ή έγχρωμα, άριστης ποιότητας, καθαρά, χωρίς κωμούς ή ραγάδες, με ομοιόμορφη απόχρωση.
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Πριν την έναρξη των εργασιών ο Aνάδοχος πρέπει να υποβάλει στον Eργοδότη τρία δείγματα που
θα χρησιμοποιήσει, με στοιχεία προέλευσης του υλικού και δε δικαιούται να προβεί σε
οποιαδήποτε αλλαγή υλικού, χωρίς σχετική έγκριση του Eργοδότη.

17.2 Εκτέλεση εργασιών

Επένδυση κλιμάκων

H επένδυση των σκαλοπατιών θα γίνεται πάντοτε με ολόσωμες μαρμάρινες πλάκες, πάχους 4 cm
για πατήματα και 2 cm για τα ρίχτια και σκαλοπάτια. H τοποθέτηση των επενδύσεων θα γίνεται με
τσιμεντοκονία αναλογίας τσιμέντου προς άμμο 1:2.
Τα πατήματα θα προεξέχουν τουλάχιστον κατά 1,5 cm από το μέτωπο (ρίχτι) και θα εδράζονται
στερεά και ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος και του ριχτιού, με
χρησιμοποίηση άφθονου κονιάματος. Τα ρίχτια πρέπει να είναι τελείως κατακόρυφα και να
εφάπτονται ομοιόμορφα με τα πατήματα.

Δάπεδα, περιζώματα, κατωκάσια θυρών

H επένδυση δαπέδων με πλάκες μαρμάρων, όπου προβλέπεται, πρέπει να γίνεται σε σχήματα και
διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια της οριστικής μελέτης. Οι πλάκες θα τοποθετούνται με άφθονο
κονίαμα αναλογίας τσιμέντου προς άμμο 1:2.
Πριν από την τοποθέτηση το υπόστρωμα θα καθαρίζεται με επιμέλεια από κάθε ξένη ουσία και θα
διαβρέχεται με άφθονο νερό.
Η κατασκευή μπορντούρας σε μωσαϊκά δάπεδα και στα κατωκάσια των θυρών, θα γίνεται με
πλάκες μαρμάρου πάχους 3 cm, σταθερού πλάτους σύμφωνα με τα σχέδια, με απόλυτα
παράλληλες ακμές. Τα κατωκάσια θα αποτελούνται από ολόσωμες πλάκες. H κατασκευή
σοβατεπιών, πρέπει να γίνεται με πλάκες πάχους 2 cm και πλάτους 8 cm με απόλυτα παράλληλες
ακμές.

Ποδιές παραθύρων
Οι ποδιές παραθύρων πρέπει να κατασκευασθούν από μονοκόμματες πλάκες μαρμάρου, πάχους
3 cm με εξοχή από τον τοίχο 3 cm και γλυφή κατά μήκος της εξοχής. H τοποθέτηση θα γίνει με
τσιμεντοκονία αναλογίας 1:2.

18. Περιλαμβανόμενες εργασίες

Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου για τις οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίων περιλαμβάνονται οι
δαπάνες για όλες τις εργασίες και χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που απαιτούνται για την πλήρη
και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης, εκτέλεσης των
πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών εξαιρουμένων των παρακάτω, οι οποίες επιμετρώνται και
αμοίβονται αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές τιμές μονάδος του τιμολογίου:

 εκσκαφών και επιχώσεων

 σκυροδεμάτων

 σιδηρού οπλισμού

 ξυλοτύπων

 εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 μονώσεων

 επιχρισμάτων υγρών θαλάμων (τσιμεντοκονίαμα)

 χυτοσιδηρών βαθμίδων
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 σιδηρών καλυμμάτων

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 τις οπτοπλινθοδομές (μπατικές και δρομικές)

 επιχρίσματα οικίσκου (εσωτερικά και εξωτερικά)

 δάπεδα βιομηχανικού τύπου

 κουφώματα σιδηρά, με τα απαιτούμενα υαλοστάσια και περσίδες

 υαλοπίνακες

 θύρες, φεγγίτες

 χρωματισμοί παντός είδους επιφανείας των οικοδομικών έργων

 μαρμαρικές εργασίες

 αεραγωγοί

19. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση των οικοδομικών εργασιών γίνεται ανά οικίσκο (1 τεμ.) για πλήρως περαιωμένες
εργασίες σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα και τα σχέδια της μελέτης.

Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω επιμετρούμενο αριθμό οικίσκων επί την
αντίστοιχη τιμή του Τιμολογίου και αποτελεί πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για τις πάσης φύσης
οικοδομικές εργασίες.

Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση του Αναδόχου για τις «οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίου» δεν
μεταβάλλεται, ακόμα και αν μεταβληθούν οι διαστάσεις του μέχρι ±10% σε σχέση με τα σχέδια της
μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 22: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1. Γενικά
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής
και σύμφωνα με αναγνωρισμένα ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. Η αναφορά στις παρούσες
προδιαγραφές σε πρότυπα (DIN, BS κλπ.), είναι ενδεικτική της επιθυμητής ποιότητας και ο
Ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναμα
με τα αναφερόμενα στις παρούσες προδιαγραφές.

O μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, θα προέρχεται κατά προτίμηση από προμηθευτές
οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 9001. Ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί πρέπει
να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός και
απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια ανταλλακτικών.

Ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι κατάλληλος για 24ωρη συνεχή
λειτουργία κάτω από τις συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή του έργου, και πρέπει να είναι
κατάλληλος έτσι ώστε να μην χρειαστεί ολική αντικατάσταση του τουλάχιστον για μία 15ετία μετά την
θέση σε αποδοτική λειτουργία.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύμφωνος
με τις επιμέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του
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προμηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην
ανέγερση του εξοπλισμού και σε μικρές μόνο προσαρμογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
εγκατάστασή του.

2. Διαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισμού
Κάθε υλικό η εξοπλισμός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωμα
απόρριψης οποιουδήποτε υλικού ή/και εξοπλισμού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά
χαρακτηριστικά κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και
την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε υλικό και εξοπλισμό να υποβάλει στην Υπηρεσία για
έγκριση τις παρακάτω πληροφορίες :

 ο κατασκευαστής και ο τύπος

 τα υλικά και η διαδικασία κατασκευής του

 αντιδιαβρωτική προστασία

 τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές

 τα χαρακτηριστικά μεγέθη και οι διαστάσεις

 οι αποδεκτές ανοχές κατασκευής

 το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου

 τον τρόπο εγκατάστασής του (installation manual)

 τις δοκιμές λειτουργίας

Επί πλέον των παραπάνω ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και εικονογραφημένα έντυπα
(prospectus) με τα παραπάνω στοιχεία των κατασκευών, πριν από την παραγγελία. Πριν από την
σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δε μπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία των υλικών.

3. Εκτέλεση εργασίας
Η εκτέλεση της εργασίας και το φινίρισμα του εξοπλισμού θα είναι πρώτης εμπορικής ποιότητας και
σύμφωνα με την πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές.

Όλα τα παρόμοια εξαρτήματα μιας μονάδας θα είναι απόλυτα εναλλάξιμα και αντικαθιστούμενα,
ακριβή και εντός των προδιαγραφόμενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να μπορούν να
τοποθετούνται χωρίς καμία δυσκολία.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς και με τον
ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη θα είναι καλά ζυγοσταθμισμένα, τόσο
στατικά όσο και δυναμικά, έτσι ώστε, όταν περιστρέφονται με τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο, να
μην παρουσιάζουν κραδασμούς.

Όλα τα μέρη, που μπορεί να υποστούν φθορά ή ζημιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού
τύπου με προστατευτικό περίβλημα.

Μηχανήματα που θα είναι τοποθετημένα σε χώρους όπου θα υπάρχει προσωπικό κατά τη διάρκεια
των συνήθων διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασμένα ή θα φέρουν σιγαστήρες έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναμο σε στάθμη
συνεχούς ήχου των 75dB(A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990.
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4. Συσκευασία και αποστολή
Ο εξοπλισμός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα
πρέπει να έχει επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζημιών, που μπορεί να
προκύψουν κατά την μεταφορά, την αποθήκευση και την ανέγερση του.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προμηθεύσει όλα τα
απαραίτητα μέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κλπ) και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι
ώστε ο εξοπλισμός να φθάσει στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζημιές.

Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να αντέξει σε τυχόν
κακομεταχειρίσεις κατά την μεταφορά λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να
είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεμάχια θα πρέπει να
προστατεύονται με ξύλινους δίσκους, που θα είναι στερεωμένοι με προσωρινά μπουλόνια (τα οποία
όμως δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού) ή με άλλες δόκιμες
μεθόδους. Τα διάφορα μικροϋλικά, όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια κλπ, θα
συσκευάζονται σε κιβώτια.

Όλα τα αντικείμενα θα μαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο
συσκευασίας, που θα βρίσκεται μέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν σημεία
αναγνώρισης, που να συσχετίζονται με τον φάκελο συσκευασίας και να μαρκάρονται με αδιάβροχη
μπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σημεία στερέωσης των λαβών.

Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να
ανοίξει το οποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και μετά να προβεί ο
ίδιος στην επανασυσκευασία του.

5. Υλικά
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία
για την οποία προορίζονται, καινούργια και πρώτης εμπορικής ποιότητας, συμβατά μεταξύ τους,
χωρίς ελαττώματα και επιλεγμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.

Όλα τα εξαρτήματα, που θα έρχονται σε άμεση επαφή με τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά την
επεξεργασία, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν τις
ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει
να πληρούν τους προβλεπόμενους από τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, όρους.

TΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 23: ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
1. Αντικείμενο
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προετοιμασία της επιφάνειας των μετάλλων σιδήρου, και την
εφαρμογή των προστατευτικών επιστρώσεων ή των συστημάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική
προστασία των μεταλλικών επιφανειών εξοπλισμού και κατασκευών.
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2. Γενικά
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών
μερών. Όπου δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήματα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη
διάρκεια ζωής 15 ετών, με φθορά κατηγορίας Ri3 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4628/3.

Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιμασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων
στρώσεων θα γίνει στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε στεγασμένο χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες
θερμοκρασίας περιβάλλοντος και υγρασίας σύμφωνα με το BS 5493 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.
Επί τόπου του έργου θα γίνουν μόνο βαφές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρμένες κατά
την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, όπου
γίνονται οι εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τους
εκπροσώπους της Υπηρεσίας στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, με δαπάνες
της, μπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους κρίνει σκόπιμο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι σχετικές
εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές.

Στην περίπτωση, που η εφαρμοζόμενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύμφωνη με τις
παρούσες προδιαγραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να
προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την αντίστοιχη
δαπάνη των δοκιμών και ελέγχων. Για τις πρόσθετες αυτές εργασίες ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
παράταση.

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών, δηλαδή υπόστρωμα
(αστάρι), πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι μεταξύ τους συμβατές.
Η τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να αντέχει σε φυσική
ή χημική αποσύνθεση στο περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Μόνον
γαλβανισμένες εν θερμώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφάνειες θα έρχονται σε επαφή με το
υγρό.

Η Υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το υλικό
κάθε στρώσης (χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώμα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
άμεσης αναγνώρισης.

3. Υλικά
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση
του Εργοδότη. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν δεκτά και
καμία εργασία στην οποία θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, αν δεν έχει
δοθεί προηγούμενη σχετική έγκριση. Τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό
είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, το οποίο θα ασχολείται μόνιμα με την
κατασκευή παρόμοιων υλικών προστασίας για βιομηχανικές εφαρμογές.

Τα χρώματα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία στα οποία θα
αναγράφονται και οι παρακάτω πληροφορίες:

 Όνομα του εργοστασίου (αρχικά ή σήμα κατατεθέν).

 Ονομασία του προϊόντος.

 Είδος: Υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση.

 Χρήση: εσωτερική ή εξωτερική.

 Μέθοδο χρήσης π.χ. με χρήση πινέλου, σπρέι (συμβατικού ή airless) ή ρολού.
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 Αριθμό παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής.

 Επιτρεπόμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης.

Τα χρώματα θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε θερμοκρασία από
4°C έως 30°C. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
χρωμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώματος πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση της σειράς
παραλαβής τους. Κανένα χρώμα δεν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από την παρέλευση του μέγιστου
χρόνου αποθήκευσης που προδιαγράφεται στο δοχείο.

Στο τέλος κάθε περιόδου εργασίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση του χρώματος, όλα
τα αστάρια δύο συστατικών και οι συναφείς χημικά σκληρυνόμενες βαφές με μικρό χρόνο ζωής του
μίγματος, που έχουν αναμιχθεί αλλά και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, θα απορρίπτονται. Οι άλλοι
τύποι χρωμάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη και θα φυλάσσονται σε σφραγισμένα δοχεία,
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

4. Εργασίες
4.1 Καθαρισμός με αμμοβολή

Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν με αμμοβολή, πρέπει να αφαιρούνται όλα τα λάδια,
λίπη και οι άλλες ακάθαρτες ύλες με ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωμα που θα ανανεώνεται
τακτικά. Τα τυχόν ελαττώματα στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο
σύστημα βαφής (διαβρώσεις, ρωγμές, επιφανειακές απολεπίσεις κλπ.) πρέπει να εξαλείφονται.

Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με αμμοβολή σύμφωνα με το BS 4232 (1η ή 2η ποιότητα, ανάλογα
με την εφαρμοζόμενη κατηγορία αντιδιαβρωτικής προστασίας). Το χρησιμοποιούμενο υλικό θα είναι
από καμινεύματα νικελίου κοκκομετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm με το 60% περίπου στο 1 mm,
πλυμένη με max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσματα σκληρού σιδήρου σύμφωνα με το BS 2451,
κατά προτίμηση με όμοιες διαστάσεις σωματιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 (άνοιγμα
0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγμα 0,42 mm).

Η επιφανειακή τραχύτητα των επιφανειών που καθαρίζονται με αμμοβολή θα είναι:

 1η ποιότητα: 25 - 50 μ, με επιθυμητή τιμή 25 - 40 μ.

 2η ποιότητα: 25 - 100 μ.

Ο καθαρισμός με αμμοβολή πρέπει να πραγματοποιείται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
μεγαλύτερη από 5οC και η σχετική υγρασία μικρότερη από 85%.

Μετά τον καθαρισμό με αμμοβολή, η σκόνη και τα ρινίσματα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες,
κατά προτίμηση με αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακμών που δεν θα
κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν μετά την αμμοβολή πρέπει να καθαρίζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια.

Τυχόν επιφανειακά ελαττώματα που φανερώνονται μετά την αμμοβολή και που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωμα που θα επακολουθήσει
(αλλά που δεν αποτελούν για άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειμένου), θα σημειώνονται
καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά με αμμοβολή ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη υφή.

Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ μέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισμό με
αμμοβολή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το
αστάρωμα.
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Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισμένες με
αμμοβολή επιφάνειες να παραμείνουν άθικτες μέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι
απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων.

4.2 Μεταλλικές επιστρώσεις

Οι μεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισμα, επιψευδαργύρωση κλπ.) θα γίνονται μετά την ολοκλήρωση
της κατασκευής περιλαμβανομένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, λείανσης
ξεφλουδίσματος, ξακρίσματος, λιμαρίσματος, σφράγισης, κοπής και κάμψης, και μετά την αφαίρεση
των επιφανειακών ελαττωμάτων. Οι ταπωμένες οπές θα ανοίγονται πριν από την βαφή.

Όλα τα μπουλόνια, περιλαμβανομένων και των προεντεταμένων κοχλιών, τα παξιμάδια και οι
ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισμένα εν θερμώ.

Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του εξοπλισμού
πρέπει να επιδιορθώνεται επί τόπου με κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισμού αφού η επιφάνεια
καθαριστεί μέχρι λευκό μέταλλο με μηχανικά μέσα και μέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της
επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο με το απαιτούμενο. Για τις επιφάνειες που
πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας.

Γαλβάνισμα εν θερμώ:

Το γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σύμφωνα με το BS 729 και το πάχος επικάλυψης θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 120μm, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Το γαλβάνισμα θα γίνεται μόνο
μετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται άλλη προεπεξεργασία,
ώστε να έχουν απομακρυνθούν όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαμίνα).

Μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό:

Οι μεταλλικές επιστρώσεις με ψεκασμό θα γίνονται σύμφωνα με το BS 2569 και θα εφαρμόζονται
σε μεταλλικές κατασκευές που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή όχι νωρίτερα από δύο ώρες και σε
κάθε περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εμφανίζει σημάδια νέας οξείδωσης.

4.3 Βαφή μεταλλικών επιφανειών

Τα χρώματα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιμα προς χρήση και η τυχόν προσθήκη
αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κάτω από την
επίβλεψη της Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθήκη διαλυτικού να ξεπερνά
το 10% κό. Το χρώμα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της
χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με μηχανικό αναμικτήρα.

Οι εργασίες βαφής θα γίνονται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 10οC,
η θερμοκρασία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC μεγαλύτερη από το σημείου δρόσου
(Dew point) και όταν η σχετική υγρασία είναι μικρότερη από 90 %.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαμίνα, λάδια, λίπη,
ακαθαρσίες, σκόνη κλπ. Όλες οι γαλβανισμένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται ελαφρά με
αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι επιφάνειες πριν την
βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραμένουν χωρίς υγρασία μέχρις ότου ξεραθεί η στρώση
ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις στην μελλοντική εμφάνιση ή
στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής.

Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς
σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κοντά σε άλλες
εργασίες που είναι δυνατό να δημιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν ομοιόμορφο
χρώμα, και να μην εμφανίζουν ίχνη από πινελιές, τρεξίματα, ή άλλα ελαττώματα.

Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του
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κατασκευαστή, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασμα του επόμενου
χεριού.

Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό μέτρο για την προστασία να φρεσκοβαμμένων
επιφανειών από φθορές που μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης
και της σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαμβάνουν προειδοποιητικά
σήματα, φράγματα και καλύμματα.

Αστάρωμα

Το αστάρωμα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντομα είναι δυνατό μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
προετοιμασίας της επιφάνειας.

Πλάκες, διατομές χάλυβα, ακμές, γωνίες, σχισμές, ή οπές, που θα παραμείνουν σαν τμήματα του
έργου (μηχανήματος) μετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τμήμα μιας
συγκολλημένης σύνδεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερμητικά κλειστού κενού, πρέπει να βαφούν
με πινέλο τοπικά (σε λουρίδα) με πρόσθετο στρώμα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το
υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε στην φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειμένου να
εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα στην περιοχή αυτών των ακμών κλπ.

Εφαρμογή των προστατευτικών συστημάτων βαφής

Οι βαφές θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα πάχη
που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις για τα χρονικά διαστήματα
που πρέπει να παρεμβάλλονται μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων.

Τόσο η προετοιμασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των μεταλλικών επιφανειών θα γίνεται στο
εργοστάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές μόνο σε φθαρμένες κατά την ανέγερση
επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία
χρωματισμού επί τόπου το έργου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν
πρέπει πλυθούν καλά με καθαρό νερό για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες
ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήματα που πρόκειται να αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται
σε κατάλληλες ομάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική
επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα καταστραφεί κατά την μεταφορά του έργου.

4.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων

Μετά την λείανση των συγκολλημένων επιφανειών, πρέπει να απομακρύνονται από την μεταλλική
επιφάνεια τα πιτσιλίσματα, τα υπολείμματα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που έχουν επικαθίσει
και οι επιβλαβείς προσμίξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες μεταλλικές επιφάνειες που έχουν
προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά από την συγκόλληση θα καθαρίζονται με αμμοβολή.

Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές, και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των υπολοίπων
προστατευτικών στρώσεων, ώστε να εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της ραφής και στις
κατεστραμμένες περιοχές στον ίδιο βαθμό με την υπόλοιπη μεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση θα
πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50mm και από τις δύο μεριές της
ραφής.

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
H βαφή και η αντιδιαβρωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών είτε στο εργοστάσιο είτε επί
τόπου δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στη τιμή Τιμολογίου του
αντίστοιχου άρθρου.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 24: ANTΛIEΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις αντλίες που πρόκειται να εγκατασταθούν στα
αντλιοστάσια του έργου.

2. Γενικά
Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στα ΕΝ 809 και ΕΝ 752-6. Η εγκατάσταση
όλου του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στις επιμέρους
Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος
θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για
την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε αποδοτική λειτουργία.

Στους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών θα πρέπει να εγκατασταθούν δικλείδες
για την απομόνωση και συντήρηση της αντλίας. Όπου είναι απαραίτητο οι σωληνώσεις πρέπει  να
έχουν  τα απαραίτητα τεμάχια εξάρμωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση των εξαρτημάτων της
σωληνογραμμής.

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας της αντλίας θα είναι κατάλληλος για
τουλάχιστον 15 εκκινήσεις ανά ώρα, εγκατεστημένης ισχύος 10% μεγαλύτερης από την
απορροφούμενη στον άξονα της αντλίας και η ονομαστική ταχύτητα περιστροφής θα είναι μικρότερη
από 1.500 rpm, σε συχνότητα 50 Hz και τάση 400 V.

Η λίπανση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή λιπαντικών στο αντλούμενο
υγρό. Οι αντλίες θα έχουν κατάλληλη μορφή στυπιοθλίπτη (π.χ. μηχανικό στυπιοθλίπτη) ώστε να
μην απαιτείται νερό και να μην υπάρχουν διαρροές από αυτό.

Οι αντλίες και η στήριξη των περιστρεφόμενων τμημάτων πρέπει να είναι έτσι  σχεδιασμένες, ώστε
να εξασφαλίζεται ότι η πλησιέστερη κρίσιμη ταχύτητα να είναι  τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη από
την μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας. Τα περιστρεφόμενα μέρη πρέπει να ζυγοσταθμισθούν δυναμικά,
με ακρίβεια στο εργοστάσιο του κατασκευαστή. Όλες οι αντλίες πρέπει να μπορούν να
λειτουργήσουν  για μικρά χρονικά διαστήματα με τις δικλείδες εξόδου κλειστές.

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι αντλίες θα πρέπει να σχεδιάζονται γα κατηγορία χρόνου
ζωής 4, σύμφωνα με την ΕΝ 12255-1. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 1,5.

Οι αντλίες θα πρέπει να συνοδεύονται από καμπύλες λειτουργίας οι οποίες θα καλύπτουν όλο το
εύρος λειτουργίας (χαμηλότερο ή υψηλότερο σημείο λειτουργίας), καθώς επίσης και καμπύλες
απόδοσης κινητήρα, σύμφωνα με το ISO 9906.

3. Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων
Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, υποβρύχιες κατάλληλες για λύματα και για συνεχή λειτουργία
κάτω από συνθήκες πλήρους ή μερικής εμβάπτισης.

Η πτερωτή θα είναι ανοικτού τύπου, μονοκάναλη ή δικάναλη ή τύπου Vortex, αυτοκαθαριζόμενη,
ανεμπόδιστης ροής (μη εμφρασόμενη). Θα είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο EN-JL 1040
(πρώην DIN 0.6125 GG25). Θα πρέπει να είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, στερεωμένη
στον άξονα με ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την εύκολη αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση
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συντήρησης. Ο άξονας θα είναι ενιαίος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως
στεγανοποιημένος και ζυγοσταθμισμένος κατά ISO 1940.

Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες θα είναι δύο (άνω και κάτω) και θα λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από
τον άλλο, απομονώνοντας τον κινητήρα από το υδραυλικό τμήμα της αντλίας.  Οι τριβείς θα είναι
επαρκώς γρασσαρισμένοι για 50.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ελαιολεκάνη για την στεγανοποίηση του άξονα με τάπες
επιθεώρησης.

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, επαγωγικός, τριφασικός, με βραχυκυκλωμένο δρομέα,
εδραζόμενος στην κεφαλή του αντλητικού συγκροτήματος και ενσωματωμένος στο ίδιο κέλυφος με
την αντλία. Η απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα θα είναι μεγαλύτερη από 80% στην ονομαστική
λειτουργία του. Η κλάση μόνωσης θα είναι H και ο βαθμός προστασίας IP68. Εάν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά, ο κινητήρας θα είναι σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία άντλησης
(κατηγορία S1) ρευστών θερμοκρασίας 40ºC.

Οι περιελίξεις θα προστατεύονται από αδιάβροχο επικάλυψη και θα διαθέτουν αισθητήρια
ανίχνευσης θερμοκρασίας σε κάθε φάση για την προστασία από την υπερθέρμανση. Η αντλία θα
πρέπει να διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πιθανής διαρροής στον χώρο του στάτορα και σε
περίπτωση ανίχνευσης υγρασίας ο κινητήρας τίθεται εκτός λειτουργίας και ενεργοποιείται
συναγερμός.

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου για τις διαφόρου τύπου και μεγέθους αντλίες, περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες για  την πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική λειτουργία.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού,
καθώς επίσης και κάθε υλικού απαραίτητου για την εγκατάσταση (βάσεις στήριξης,
συστήματα υδραυλικής σύνδεσης, οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης κτλ.)

 τοποθέτηση των παραπάνω και διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες σωληνογραμμές
κατάθλιψης.

 τις κάθε είδους δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους.

Δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της αντλίας (τροφοδοσία και αυτοματισμός) οι
δαπάνες των οποίων περιλαμβάνονται σε ιδιαίτερα άρθρα τιμολογίου.

5. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένης αντλίας, μετά τις δοκιμές και ελέγχους για
παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα
τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου για κάθε κατηγορία και μέγεθος αντλίας.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις της μελέτης και κατασκευής των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις κατασκευαστικές
απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για
τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάστασή του και την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

2. Γενικές απαιτήσεις
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με την παρούσα Προδιαγραφή, τις επί
μέρους προδιαγραφές σχετικές με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά τεύχη και
στοιχεία. Για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχύουν γενικά:

 Ισχύουσες σχετικές οδηγίες και νομοθεσία

 Κανονισμοί της ΔΕΗ και του ΟΤΕ

 Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

 Απόφαση της Πολεοδομίας 3046/304/30-1-1989 (Κτιριοδομικός Κανονισμός) (ΦΕΚ 59 Δ / 3-
2-1989, Άρθρο 30) με τις τροποποιήσεις της

 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί EN και HD της CENELEC

 Πρότυπα ΕΛΟΤ

 Γερμανικά πρότυπα DIN και VDE

 Βρετανικά πρότυπα BS

 Διεθνή πρότυπα IEC

 Κανονισμοί CEI.

Το περιβάλλον εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θεωρείται διαβρωτικό και
βιομηχανικό ενώ τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισμού και οι διατομές των
καλωδίων θα καθορισθούν με αναγωγή στις κλιματολογικές συνθήκες (μέγιστη και ελάχιστη
θερμοκρασία, μέση σχετική υγρασία) στη περιοχή του έργου, βάσει των συντελεστών που
αναφέρονται στα εφαρμοζόμενα πρότυπα.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα εκτελεσθούν από έμπειρο προσωπικό, που θα διαθέτει την
απαιτούμενη άδεια (ειδικότητα και κατηγορία) εκτελέσεως των συγκεκριμένων εργασιών εκδιδομένη
από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην όλη εμφάνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στη βέλτιστη
διευθέτηση των διαφόρων στοιχείων του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, με
ιδιαίτερη έμφαση στην καλή εμφάνιση και την ευθυγράμμιση των εξωτερικών ηλεκτρικών
καλωδιώσεων, συσκευών και στοιχείων συνδέσεως, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της όλης
εγκατάστασης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τους ηλεκτρικούς πίνακες, να εκτελέσει τις
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προβλεπόμενες συνδέσεις και να τους θέσει σε λειτουργία με προσωπικό του σύμφωνα με τις
γραπτές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευής τους.

Η πολικότητα όλων των ηλεκτρολογικών στοιχείων, (οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων κτλ.), που
θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση οι φάσεις και ο
ουδέτερος να διατηρούν την αυτή ακολουθία.

3. Υλικά
Όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τα πλέον κατάλληλα για τη λειτουργία
για την οποία προορίζονται, θα είναι καινούρια και πρώτης εμπορικής ποιότητος, χωρίς ελαττώματα
και θα εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής με την απαιτούμενη συντήρηση.

Η χρήση υλικών διαφορετικής ηλεκτροθετικότητος εν επαφή θα αποφεύγεται, για να μην
δημιουργούνται ηλεκτροχημικές διεργασίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, τα
υλικά θα επιλεγούν έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν φυσική διαφορά δυναμικού μεγαλύτερη των
250 mV.

Για να περιοριστεί η ηλεκτροχημική διαφορά δυναμικού στα επιθυμητά όρια, οι εν επαφή επιφάνειες
θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία π.χ. ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση και γενικά θα ληφθεί κάθε
μέτρο καθοδικής προστασίας.

Όλα τα υλικά κατασκευής και φινιρίσματος θα επιλεγούν με μεγάλη διάρκεια ζωής υπό τις
κλιματολογικές συνθήκες του έργου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε χώρους αεριζόμενους ή
κλιματιζόμενους θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε να αντέχουν τις συνθήκες περιβάλλοντος και
στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αερισμού ή κλιματισμού δεν λειτουργούν.

4. Ηλεκτρικές γραμμές
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική
Προδιαγραφή για καλώδια και οδεύσεις αυτών και τις παραγράφους που ακολουθούν.

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ηλεκτρικές γραμμές προς τις καταναλώσεις θα
κατασκευαστούν:

 Με καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) επάνω σε μεταλλική διάτρητη σχάρα.

 Με καλώδιο A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) μέσα σε χαλύβδινο σωλήνα ή πλαστικό
σωλήνα, ο οποίος θα εγκατασταθεί στην επιφάνεια του τοίχου, της οροφής ή του εδάφους ή
εντός αυτών κατά περίπτωση.

Οι ηλεκτρικές γραμμές των ηλεκτροκινητήρων, κατά το τελευταίο προς τον κινητήρα τμήμα τους, θα
προστατεύονται από εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα περιβεβλημένο από μανδύα PVC που θα φέρει
στα δύο άκρα κατάλληλες απολήξεις (στυπιοθλίπτες) ώστε να συνδέεται στον σωλήνα και στο
κιβώτιο του κινητήρα με κοχλίωση. Οι γραμμές αυτές θα κατασκευαστούν με καλώδια J1VV-U
(ΝΥΥ).

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων, θα χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τις
θέσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας, εσχάρες ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση.

Ειδικά τονίζεται ότι τα καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) για τροφοδότηση μηχανημάτων
πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεώς τους μέχρι το προβλεπόμενο
μηχάνημα εκτός και αν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενδιάμεσου κυτίου σύνδεσης.
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Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου
καλωδίου.

Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται με κάποια φροντίδα το ένα παράλληλο με το άλλο,
αποκλείοντας το μπέρδεμα τους. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης θα πρέπει να καταβληθεί
προσπάθεια για να αποφευχθούν τυχόν συμπτύξεις που δεν είναι άκρως αναγκαίες.

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα πρέπει
να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες σωληνώσεις για:

 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης και εσωτερικής διανομής

 Καλώδια εντολής και για σήματα οργάνων

 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας.

Για την διέλευση των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα
χρησιμοποιηθεί ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη
μεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.

Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται μόνο όταν το μήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα μήκη που
μπορούν να βρεθούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωμάτων των καλωδίων θα πρέπει
να εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που θα
χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

 Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθμός μόνωσης των καλωδίων στην
ονομαστική του τιμή.

 Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων μιας κάποιας σπουδαιότητας, σε συνάρτηση
με τον βαθμό μόνωσης θα χρησιμοποιούνται πλευρικά προστατευτικά καλούπια έτσι ώστε
να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον με ισχυρή προστασία από την υγρασία.

 Οι σύνδεσμοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός.

Για την εκτέλεση των τελειωμάτων, τα καλώδια θα είναι κομμένα με τέτοιο περιθώριο μήκους που
να επιτρέπει την άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την εκτέλεση των
τελειωμάτων σε καλώδια χαμηλής τάσης θα χρησιμοποιηθούν ακροδέκτες υπό πίεση (ακροδέκτες
πρέσας) με κατάλληλες μονωτικές ταινίες στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μονωμένες αρχές
καλωδίου.

5. Επιθεώρηση και δοκιμές εγκαταστάσεων
Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων και δοκιμών καθορίζει η επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου με βάση
το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Μετά το πέρας κάθε αυτοτελούς τμήματος της
ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτό θα υποβάλλεται σε δοκιμή συνέχειας, δοκιμή διαρροής των
κυκλωμάτων του και αντιστάσεως μονώσεων μεταξύ των φάσεων και ως προς γη.

Οι δοκιμές επί τόπου του έργου θα περιλαμβάνουν δοκιμές πριν τη θέση της εγκατάστασης σε
αποδοτική λειτουργία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, τις καλωδιώσεις και τις βοηθητικές διατάξεις,
καθώς και ενεργοποίηση του συστήματος και δοκιμή ασφαλούς λειτουργίας υπό φορτίο.

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεσθούν με δαπάνες, προσωπικό και όργανα του Αναδόχου, παρουσία της
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Υπηρεσίας. Μετά το πέρας κάθε δοκιμής αυτοτελούς τμήματος των εγκαταστάσεων θα συντάσσεται
σχετικό πρωτόκολλο δοκιμής. Αυτό, εφ’ όσον η δοκιμή είναι επιτυχής θα υπογράφεται τόσο από τον
Ανάδοχο όσο και από την Υπηρεσία, με τις τυχόν παρατηρήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν
αντικείμενο της προσωρινής παραλαβής των εγκαταστάσεων.

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Ο εξοπλισμός των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε αντλιοστασίου δεν συνιστά αυτοτελή Άρθρο
Τιμολογίου αλλά περιλαμβάνεται στα Άρθρα «Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων».

Στις τιμές του Τιμολογίου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για  την
πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια, εγκατάσταση και
θέση σε αποδοτική λειτουργία όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισμού του
αντίστοιχου αντλιοστασίου (οικίσκου, θαλάμου αντλιών, φρεατίου κλπ). Ειδικότερα περιλαμβάνονται
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού και
κάθε υλικού απαραίτητου για την ηλεκτρική εγκατάσταση

 το καλώδιο παροχής του ηλεκτρικού πίνακα

 τα καλώδια τροφοδοσίας αντλητικών συγκροτημάτων, αυτοματισμού, φωτισμού,
ρευματοδοτών από τον αντίστοιχο πίνακα ως το κάθε φορτίο

 την ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση των παραπάνω με τον αντίστοιχο ηλεκτρικό
πίνακα

 τις κάθε είδους δοκιμές, ρυθμίσεις και ελέγχους

Στη τιμή περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες προστασίας καλωδίων, οι εσχάρες, οι
πλαστικοί σωλήνες, οι ρευματοδότες, οι εργασίες διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών και
η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης και
στήριξης που απαιτούνται για την εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά
συμβατικά στοιχεία του έργου.

7. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης τοποθετημένης ηλεκτρικής
εγκατάστασης αντλιοστασίου, μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου για κάθε αντλιοστάσιο.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 26: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις μελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών
πινάκων χαμηλής τάσης (Χ.Τ.).

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα:

 Ονομαστική ένταση λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής

 Σύστημα διανομής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή
μονοφασικό + γείωση + ουδέτερος

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 400 V (10%) ή 230 V

 Τάση μόνωσης κύριων ζυγών 1.000 V

 Τάση δοκιμής 2.500 V

 Συχνότητα λειτουργίας 50 Hz (-4%, +2%)

 Σύστημα γείωσης TN (ή TT–IT)

 Τάση βοηθητικών κυκλωμάτων 24 V DC για τα στοιχεία που συνδέονται
απ’ ευθείας με το PLC και/ή 230 V AC για
τα λοιπά κυκλώματα

 Αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος
(kΑrms/sec) στο σημείο που δίδεται η
ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών)

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύμφωνα με τα
μεγέθη που θα προκύψουν από τη
μελέτη εφαρμογής

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήμανση “CE“ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας
Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήμανση “CE” πρέπει να βρίσκεται πάνω στην πινακίδα
αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω
Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήμανση “CE”.

Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας ISO 9001 για την κατασκευή-συναρμολόγηση πινάκων χαμηλής τάσης.

2. Υλικά
Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός και μόνο κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός
εξοπλισμός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόμενες παραγράφους θα είναι προμήθεια
ενός και μόνο οίκου κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που
θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές.

2.1 Γενικός αυτόματος διακόπτης

Ο γενικός αυτόματος διακόπτης πρέπει να είναι ικανότητας διακοπής 35 kΑ τουλάχιστον, για τάση
400 V με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα πρότυπα
IEC 60947.2 και IEC 60157.1.
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Κάθε γενικός διακόπτης εγκαταστάσεως θα φέρει τη σχετική ένδειξη και θα διακρίνεται από τους
άλλους διακόπτες με κατάλληλο χρώμα ή άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε
περίπτωση ανάγκης.

Στο πεδίο/διαμέρισμα εισόδου θα τοποθετούνται μόνο τα εισερχόμενα καλώδια τροφοδοσίας. Σε
καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καλωδίων διανομής.

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες ο γενικός διακόπτης θα τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον
900 mm από τη στάθμη του δαπέδου.

2.2 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB)

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται σύμφωνα με
τα Πρότυπα IEC 60947-2 ή τα αντίστοιχα Πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών Ευρωπαϊκής
Ένωσης (VDE 0660, BS 4752, UTE C63120) ή με τα Πρότυπα UL 489. Τα πιστοποιητικά ικανότητας
διακοπής των αυτόματων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να διατίθενται για την κατηγορία Β των
προαναφερθέντων κανονισμών. Η δοκιμή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ικανότητα
διακοπής σε λειτουργία (lcs) να είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της ικανότητας διακοπής μέγιστου
βραχυκυκλώματος (lcu) και το ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου (lcw) να είναι με
25 kA/0,5 sec. Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν ονομαστική τάση λειτουργία
690 V – 50 Hz και ονομαστική τάση μόνωσης 750 V – 50 Hz.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου ως 630Α θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με
ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση με την ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος
(lcu) σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για ονομαστικές εντάσεις έως 250 Α και έως τα 500 V για
μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις. Θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από
τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27, οπότε πρέπει: α) ο μηχανισμός λειτουργίας να
έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη θέση OFF (O) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι
αποχωρισμένες, β) στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια
ή κάθετη στήριξη, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα πρέπει να είναι δυνατή η
αντίστροφη τροφοδοσία του αυτόματου διακόπτη ισχύος χωρίς μείωση της απόδοσης του έως τα
500 V AC.

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με την
λειτουργία μηχανικά ανεξάρτητη από την λαβή χειρισμού ώστε να εμποδίζονται οι επαφές να
παραμένουν κλειστές σε συνθήκες υπερφόρτισης ή βραχυκύκλωσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα
είναι κατασκευασμένος, έτσι ώστε να κινεί συγχρόνως όλους τους πόλους ενός πολυπολικού
αυτόματου διακόπτη σε περιπτώσεις ανοίγματος, κλεισίματος ή αφόπλισης. Για μέγιστη ασφάλεια,
οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μέσα σε περίβλημα από θερμοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες
από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το σώμα, η μονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά
εξαρτήματα.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να χειρίζονται από μία λαβή η οποία θα δείχνει ευκρινώς
τις τρεις κύριες θέσεις της συσκευής: συσκευή σε λειτουργία (ON), συσκευή εκτός λειτουργίας (OFF),
συσκευή σε αφόπλιση (TRIPPED). Εφόσον απαιτείται, ο αυτόματος διακόπτης θα είναι
εφοδιασμένος με περιστροφικό χειριστήριο.

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε η λαβή του αυτόματου διακόπτη να
δείχνει την πραγματική κατάσταση των επαφών ώστε να εξασφαλίζεται η ένδειξη θετικής απόζευξης.
Θα υπάρχει μπουτόν αφόπλισης, «push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγματος των
πόλων.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού
του ρεύματος. Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται
σε:
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 10.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α

 5.000.000 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος 400 Α έως 630 Α

Αυτά τα χαρακτηριστικά θα επιτρέπουν υψηλή απόδοση για την τεχνική της ενισχυμένης προστασίας
(cascading) με τη χρήση στην αναχώρηση αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου ή
μικροαυτομάτων διακοπτών ράγας.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις
ονομαστικές εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική
συνεργασία για οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kArms, με οποιοδήποτε
αυτόματο διακόπτη στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0,4 της
ονομαστικής έντασης του αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. Η ηλεκτρική αντοχή
των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 60947-2, θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους κανονισμούς.

Οι αυτόματοι διακόπτες θα έχουν διπλή μόνωση στην πρόσοψη επιτρέποντας έτσι την επιτόπου
εγκατάσταση βοηθητικών εξαρτημάτων, όπως πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές
επαφές, χωρίς να χρειάζεται να απομονωθεί η συσκευή.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου (MCCB) θα τοποθετούνται σε πεδία πινάκων και θα
εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας ΙΡ30 από την μπροστινή πλευρά του διακόπτη ισχύος (όταν
αυτός είναι τοποθετημένος στον πίνακα), βαθμός προστασίας ΙΡ20 για τα υπόλοιπα μέρη του (πλην
των ακροδεκτών) και δυνατότητα επίτευξης βαθμού προστασίας ΙΡ54 από την μπροστινή πλευρά
του διακόπτη με κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής.

Όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάση και βοηθητικές
επαφές, θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα στον
αυτόματο διακόπτη, απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος. Όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά
εξαρτήματα θα έχουν ενσωματωμένους ακροδέκτες ελέγχου.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου με ονομαστικές εντάσεις ως 250 Α θα πρέπει να
διαθέτουν μία από τις δύο μονάδες ελέγχου (που μπορούν να εναλλάσσονται):

 θερμο-μαγνητική (θερμική για προστασία υπερφόρτισης, μαγνητική για προστασία
βραχυκύκλωσης)

 ηλεκτρονική

Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι
δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. Οι
ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη.

Οι θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 ρυθμιζόμενη θερμική προστασία

 σταθερή μαγνητική προστασία για ονομαστικές εντάσεις έως 200 Α

 ρυθμιζόμενη μαγνητική προστασία (5 έως 10 φορές την ονομαστική ένταση) για ονομαστικές
εντάσεις μεγαλύτερες από 200 Α

 δυνατότητα προστασίας του ουδετέρου

 η τιμή ρύθμισης της αφόπλισης θα είναι ίση με αυτή των φάσεων ή ένα ποσοστό αυτής της
τιμής (γενικά 50% της ρύθμισης των φάσεων).
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Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 προστασία μακρού χρόνου (LT) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της
ονομαστικής έντασης της μονάδας ελέγχου

 προστασία βραχέως χρόνου (ST) με ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική
ρύθμιση Ιr και χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 40 ms

 στιγμιαία προστασία (INST) με ρύθμιση σταθερή μεταξύ 12 ως 19 φορές το Ιn, ανάλογα της
ονομαστικής έντασης

 οι τετραπολικές συσκευές θα πρέπει να έχουν ρυθμίσεις 3 θέσεων για προστασία ουδετέρου:
μη προστατευόμενος ουδέτερος-προστασία ουδετέρου ρυθμισμένη στο 50% αυτής των
φάσεων-προστασία ουδετέρου με ρύθμιση ίση με αυτή των φάσεων.

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία
κινητήρων από βραχυκύκλωμα. Ο συντονισμός με συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2,
όπως ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. Οι διακόπτες θα έχουν ρυθμιζόμενη θερμική και
σταθερή μαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές επαφές (σήμανση πτώσης θερμικού,
βραχυκυκλώματος και διακόπτης κλειστός) ώστε να υπάρχει απόλυτη προστασία όχι μόνο από
υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα και να καλύπτουν τις προδιαγραφές VDE 0110 – 0660 και IEC 292-
1. Θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή ικανότητα περιορισμού των ρευμάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των
αυτομάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα IEC 60947-2, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούμενο από τους κανονισμούς.

Ο κάθε διακόπτης προστασίας κινητήρων θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την
σήμανση ότι:

 έχει ανοίξει

 έχει πέσει λόγω θερμικού,

Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερμικό αλλά τότε θα πρέπει μετά
το ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερμικό προστασίας του κινητήρα με ξεχωριστές
ανεξάρτητες επαφές για τη σήμανση.

2.3 Διακόπτες φορτίου

Οι διακόπτες φορτίου κλειστού τύπου θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1 και
60947-3 ή τα αντίστοιχα πρότυπα των διαφόρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UTE,
BS, VDE) με τα πιο κάτω κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Ονομαστική τάση λειτουργίας 690 V / 50 Hz

 Ονομαστική κρουστική τάση 8 kV

 Ονομαστική ένταση βραχέως χρόνου (Icw για 1 sec), ως εξής:

Ονομαστική ένταση (A) 80 80 – 160 250 400 630
Icw (kA) 3 5,5 8,5 12 25

Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 68 – 230 κύκλος Τ2 (ζεστό και υγρό
περιβάλλον).

Θα διατίθενται σε δυο τύπους πλαισίων με 3 ή 4 πόλους αντίστοιχα.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των διακοπών φορτίου είναι τα εξής:
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 Ο μηχανισμός λειτουργίας του διακόπτη φορτίου θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης –
απόζευξης και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60947 – 3, παράγραφος 2 – 12. Όλοι
οι πόλοι συμπεριλαμβανομένου και του ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα
κατά το άνοιγμα-κλείσιμο σύμφωνα με το IEC 60947 – 3.

 Θα εξασφαλίζεται η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-3 παρ. 7-27. Ο
μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε το χειριστήριο να μπορεί
να είναι στην θέση OFF μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Οι διακόπτες
φορτίου θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος με λουκέτο για την θέση
απόζευξης.

 Οι διακόπτες φορτίου θα είναι δίπλα μονωμένοι και σχεδιασμένοι έτσι ώστε να
προσαρμόζονται δύο βοηθητικές επαφές.

 Οι διακόπτες φορτίου θα αναφέρονται σε κατηγόρια χρήσης AC 23 A χωρίς μείωση
απόδοσης σε 440 V AC για τα μεγέθη ως 80A και στα 500 V AC για τους μεγαλύτερους
διακόπτες ως 400 A. Για τους διακόπτες φορτίου πάνω από τα 1000 Α θα ανταποκρίνονται
στην κατηγόρια χρήσης AC 22 χωρίς μείωση της απόδοσης στα 415 V AC.

Όσον αφορά την εγκατάσταση των διακοπών φορτίου πρέπει αυτοί να εγκαθίστανται είτε σε
συμμετρική ράγα είτε σε πλάτη πίνακα, θα έχουν σταθερό εμπρόσθιο μήκος 45 mm και οι
ακροδέκτες των διακοπτών φορτίου θα εφαρμόζονται είτε σε μπάρες είτε όχι. Το περιστροφικό
χειριστήριο θα διατίθεται στην πρόσοψη ή πλευρικά με δυνατότητα προέκτασης και στις δυο
περιπτώσεις.

Η προστασία έναντι υπερφορτίσεων ή βραχυκυκλωμάτων θα διασφαλίζεται από τον ανάντη
αυτόματο διακόπτη ισχύος με βάση τους πίνακες επιλογής που θα δίνονται από τον κατασκευαστή.

2.4 Μονάδες βελτίωσης συντελεστού ισχύος

Οι μονάδες βελτίωσης του συντελεστού ισχύος (συνφ) των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των
αντλιοστασίων θα επιτυγχάνεται με αντιστάθμιση των επαγωγικών φορτίων και των κινητήρων μέσω
τριφασικών διατάξεων πυκνωτών. Προβλέπεται διόρθωση του συντελεστή ισχύος για όλους τους
κινητήρες με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 10 kW σε cosφ = 0,95 ή καλύτερο.

Η ονομαστική ισχύς των πυκνωτών θα καθοριστεί έτσι ώστε να διορθώνει το cosφ στην
προκαθορισμένη τιμή κατά τη λειτουργία του κινητήρα στη μέγιστη απορροφούμενη ισχύ. Στην
περίπτωση κατά την οποία η ονομαστική ισχύς της διατάξεως των πυκνωτών φτάνει το 85% της
άεργου ισχύος του κινητήρα, η σύνδεση θα γίνεται μέσω ξεχωριστού αυτομάτου τηλεχειριζόμενου
διακόπτη κατάλληλου για ζεύξη πυκνωτών, ο οποίος θα είναι μανδαλωμένος και θα ελέγχεται
αυτόματα από τον αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη δικτύου του κινητήρα.

Η διάταξη βελτίωσης του cosφ θα συνδεθεί μετά τον αυτόματο τηλεχειριζόμενο διακόπτη δικτύου
του κινητήρα και πριν από τα θερμικά και θα φέρει τρεις ξεχωριστές ασφάλειες προστασίας
καταλλήλου μεγέθους, τοποθετημένες μέσα στο πεδίο του εκκινητή.

Σε περίπτωση κεντρικής αυτόματης διόρθωσης του συντελεστού ισχύος, οι πυκνωτές θα ζεύγνυνται
προς τους ζυγούς μέσω καταλλήλων για ζεύξη πυκνωτών τηλεχειριζόμενων διακοπτών (ρελέ
πυκνωτών) καθοδηγούμενων από ηλεκτρονικό ρυθμιστή θέσεως καταλλήλου μεγέθους.

Οι πυκνωτές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 70, θα είναι τελείως κλειστού τύπου, με φύλλα
χάρτου ή χάρτου και πλαστικού εμποτισμένα με λάδι ή συνθετικό ορυκτέλαιο, εντός μεταλλικού
δοχείου. Θα φέρουν ενσωματωμένη ασφάλεια, μηχανισμό εκτόνωσης πιέσεως και αντίσταση
εκφόρτισης, η ύπαρξη της οποίας θα σημαίνεται με κατάλληλη πινακίδα. Θα φέρουν κατάλληλο
στεγανό ακροκιβώτιο για τη σύνδεση των καλωδίων.

2.5 Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου στροφών κινητήρων (inverters)
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Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα και να
συμφωνούν με τα πιο κάτω πρότυπα:

 IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC)

 IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC)

 IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4 επίπεδο 4 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC)

 IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5 επίπεδο 3 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC)

 IEC 1800-3/EN 61800-3 για περιβάλλον βιομηχανικό ή δημόσιου τομέα

 ΕΝ 50178 για χαμηλή τάση

 IEC 68-2-6 για αντοχή από δονήσεις και IEC 68-2-27 για αντοχή από σοκ

 IEC 664-1 και ΕΝ 50718 για βαθμό 2 αντοχής σε μέγιστη περιβαλλοντική μόλυνση

 Low Voltage Directive 73/23/EEC με τροποποιήσεις

 Ο ρυθμιστής ταχύτητας θα έχει την έγκριση κατά UL και CSA

Ο ρυθμιστής ταχύτητας στεγάζεται σε κιβώτιο χωρίς κίνδυνο τυχαίας επαφής, ενώ όλες οι μονάδες
με βοηθητικές λειτουργίες θα προσαρμόζονται βυσματωτά. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν
σήμανση CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των
μονάδων που αφορούν την τροφοδοσία, την έξοδο προς κινητήρα, τις εισόδους – εξόδους ελέγχου
την επικοινωνία, τις δυνατότητες λειτουργίας, τις προστασίες και τις συνθήκες περιβάλλοντος για την
αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστον τα πιο κάτω:

Τροφοδοσία:
Τάση 1 Φάση, 200 έως 240 V ±10%

3 Φάσεις, 380 έως 480 V ±10%
Συχνότητα 48 έως 63 Ηz
Συντελεστής ισχύος ~ 0,98

Έξοδος Κινητήρα:
Τάση εξόδου 3 Φάσεις, 0 έως τάση δικτύου
Συχνότητα εξόδου 0 έως 250 Ηz
Χρόνος επιτάχυνσης 0,1 έως 1800 sec
Χρόνος επιβράδυνσης 0,1 έως 1800 sec

Είσοδοι / Έξοδοι ελέγχου

 Δύο προγραμματιζόμενες αναλογικές είσοδοι
Τάσεως 0/2...10 V
Εντάσεως 0/4...20 mA
Χρόνος απόκρισης ≤ 60 ms
Ανάλυση 0,1%
Ακρίβεια ± 1%

 Μια προγραμματιζόμενη αναλογική έξοδος έντασης 0/4...20 mA, αντίσταση εισόδου <500 Ω

 Πέντε προγραμματιζόμενες ψηφιακές είσοδοι
Τάσεως 24 V DC, σύνδεση ως PNP ή NPN
Αντίσταση εισόδου 1,5 kΩ
Χρόνος απόκρισης ≤ 9 ms

 Δύο προγραμματιζόμενες ψηφιακές έξοδοι τύπου ρελέ τάσης λειτουργίας 12 έως 250 V AC /
30 V DC

Βοηθητικές τάσεις
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 10 V DC +/- 2%, 10 mA, για χρήση με γραμμικά ποτενσιόμετρα 1 ΚΩ ≤ R ≤ 10 ΚΩ

 12 V DC, 250 mA ή 24V DC, 250 mA.
Δυνατότητες

 Περιορισμός ρεύματος και συχνότητας

 Δύο ράμπες εκκίνησης – στάσης

 Λειτουργία PID

 Εκκίνηση σε συγχρονισμό με περιστρεφόμενο φορτίο (Flying start)

 Επτά προγραμματιζόμενες σταθερές ταχύτητες

 Δύο προγραμματιζόμενες περιοχές συχνοτήτων αποφυγής μηχανικών συντονισμών

 Αντιστάθμιση IR

 Αντιστάθμιση ολίσθησης

Προστασίες

 Υπερφόρτιση μετατροπέα

 Ανύψωση θερμοκρασίας μετατροπέα

 Βραχυκύκλωμα στην έξοδο του μετατροπέα

 Υπέρταση δικτύου

 Απώλεια φάσης δικτύου

 Υπερφόρτιση κινητήρα

 Μηχανικό μπλοκάρισμα κινητήρα

 Σφάλμα προς γη

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 - 40°C
Υψόμετρο 0 -1000 m
Σχετική υγρασία < 95%
Βαθμός προστασίας ΙΡ21 (ΙΡ54 εφόσον και ο λοιπός εξοπλισμός του πίνακα
στον οποίο θα τοποθετηθεί είναι ΙΡ54)

Όσον αφορά της ενδείξεις και λοιπές σηματοδοτήσεις θα περιλαμβάνουν ενδεικτικές λυχνίες
σήμανσης της θέσης υπό τάση και γενικού σφάλματος.

Οι πληροφορίες λειτουργίας και σφαλμάτων θα εμφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη.

Οι μονάδες ελέγχου συχνότητας θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες προστατευτικές διατάξεις που
αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο εκκινητής αναστροφής. Επιπλέον, θα διαθέτουν στην
είσοδο πηνίο περιορισμού των αρμονικών και των αιχμών καθώς και φίλτρο ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (Radio Interference Suppression Filter RFI) από τις τοπικές συνθήκες.

Οι μονάδες θα έχουν την δυνατότητα να παίρνουν ψηφιακό σήμα για να ξεκινούν και να σταματούν
τον κινητήρα και να τον οδηγούν σε όποια συχνότητα έχει ρυθμιστεί.



99

Ο προμηθευτής των ρυθμιστών στροφών θα συνοδεύει αυτούς με γραπτές οδηγίες λειτουργία και
συντήρησης τις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου.

2.6 Ομαλοί εκκινητές (soft starters)

Οι ομαλοί εκκινητές πρέπει να είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε πίνακα και να συμφωνούν με τα
πρότυπα: IEC 68-2-27,6 IEC 801-2,3 level 3 και IEC 801-4 level 40, BS 4752 κλπ. Θα είναι
κατάλληλοι για τριφασικoύς ασύγχρονους κινητήρες.

Η ονομαστική τάση λειτουργίας των ομαλών εκκινητών θα είναι 380/415V, συχνότητας 50Hz και θα
μπορούν να εργάζονται κανονικά στις κλιματικές συνθήκες του έργου. Το πεδίο λειτουργίας τους θα
καλύπτει την ονομαστική ισχύ των κινητήρων των οποίων την εκκίνηση θα ρυθμίζει.

Κινητήρες ίδιας ονομαστικής ισχύος θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν κοινό ομαλό εκκινητή. Αυτό
θα επιτυγχάνεται με την χρήση δύο τηλεχειριζόμενων διακοπτών ισχύος κατηγορίας χρήσης AC3,
με ηλεκτρομαγνήτη ζεύξεως και συγκρατήσεις τάσεως λειτουργίας 230V, 50 Ηz, με τις απαραίτητες
βοηθητικές επαφές τηλεχειρισμού, έναν για σύνδεση με τον κοινό ομαλό εκκινητή και έναν για την
παράκαμψη του μόλις ολοκληρωθεί η ομαλή εκκίνηση. Το βοηθητικό κύκλωμα των διακοπτών
αυτών θα ελέγχεται μέσω μανδαλωμένων εξόδων του προγραμματιζόμενου σταθμού ελέγχου του
αντλιοστασίου ώστε να αποκλεισθεί το κλείσιμο και των δύο διακοπών. Για μεγαλύτερη ασφάλεια θα
συνδέονται μεταξύ τους και οι βοηθητικές επαφές των διακοπτών κατά τρόπο τέτοιο ώστε η ζεύξη
του ενός να εμποδίζει την ζεύξη και του άλλου.

Κάθε ομαλός εκκινητής θα είναι εξοπλισμένος με γέφυρα θυρίστορ με τουλάχιστον δύο θυρίστορ
ανά φάση ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή επιτάχυνση του κινητήρα ανεξάρτητα φορτίου ελεγχόμενη
από μικροεπεξεργαστή συνεχούς παρακολούθησης.

Ο εκκινητής θα έχει μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος 40C και μέγιστη υγρασία 90%
και θα μπορεί να λειτουργεί από -15% έως +10% της ονομαστικής τάσης. Θα διαθέτει ρύθμιση
ρεύματος πλήρους φορτίου του κινητήρα, ρύθμιση ρεύματος εκκίνησης 2 ως 4 φορές το ονομαστικό,
ρύθμιση ράμπας τάσης εκκίνησης 1...30 sec, δυνατότητα επιβράδυνσης μέσω ράμπας τάσης
επιβράδυνσης ρυθμιζόμενης 2...60 sec και ρελέ εξόδου για ενδείξεις καταστάσεων (αφόπλιση λόγω
σφάλματος, ομαλή εκκίνηση, προειδοποίηση θερμικού κλπ).

Ο εκκινητής θα διαθέτει ενσωματωμένη θερμική προστασία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή που
θα παρακολουθεί την αύξηση της θερμοκρασίας του κινητήρα με προειδοποίηση υπέρβασης
θερμοκρασίας ανάλογα με την ταχύτητα αύξησης της και τέλος προστασία έναντι απώλειας φάσης,
ασυμμετρίας φάσεων ή έλλειψης τάσης.

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις σφάλματος θα επισημαίνονται με λυχνίες και μέσω ρελέ εξόδων
του επεξεργαστή θα μπορούν να μεταδοθούν ως ψηφιακές είσοδοι στο δίκτυο αυτοματισμού.

Ο χρόνος ζωής κάθε εκκινητή θα είναι της τάξης των 50.000.000 πλήρων κύκλων λειτουργίας ενώ
θα μπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον 12 εκκινήσεις ανά ώρα για φόρτιση με μέγιστο ρεύμα εκκίνησης
τριπλάσιο του ονομαστικού του κινητήρα επί 60 sec ή ισοδύναμη φόρτιση.

Ο ομαλός εκκινητής θα διαθέτει και κομβίο χειροκίνητης λειτουργίας.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικά δοκιμών των ομαλών εκκινητών.

2.7 Ηλεκτρονόμοι

Ηλεκτρονόμοι προστασίας

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα προστατεύονται έναντι βραχυκυκλώματος ή υπερεντάσεων μέσω
ηλεκτρονόμων οι οποίοι θα ενεργοποιούν τους αυτόματους διακόπτες μέσης και χαμηλής τάσεως.

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προτεινόμενα από αυτόν μέσα προστασίας συμφωνούν με τις
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απαιτήσεις της ΔΕΗ.

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με την τελευταία έκδοση του προτύπου IEC 255. Θα είναι
κατάλληλοι για τις κλιματικές συνθήκες και τις συνθήκες του έργου και θα είναι στεγανοί έναντι
εισχωρήσεως σκόνης και ρύπων σε βαθμό προστασίας ΙΡ55.

Οι ηλεκτρονόμοι προστασίας θα είναι κατάλληλοι για μετωπική τοποθέτηση, θα προστατεύονται από
μεταλλική θήκη με υάλινο παράθυρο, θα έχουν τους απαιτούμενους ακροδέκτες συνδέσεως και θα
τοποθετηθούν επάνω σε ανθεκτικά και σταθερά πλαίσια.

Κάθε ηλεκτρονόμος θα έχει δυνατότητα και θα διαθέτει τους απαραίτητους ακροδέκτες για τη
σύνδεσή του με τα συνεργαζόμενα εξωτερικά κυκλώματα.

Ηλεκτρονόμοι ισχύος

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ηλεκτρονόμοι ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς IEC 60947-1, 60947-4 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών της Ε.Ε. (VDE
0660, BS 5424, NFC 63-110) ή κανονισμούς UL/JIS.

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660 V AC, ενώ
τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση
μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz) και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC ή DC.
Όλοι οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα.

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι ονομαστικής έντασης ως 780 Α (AC3). Θα διατίθενται σε 3 ή 4
πόλους ανάλογα την εφαρμογή. Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής
τουλάχιστον 5.000.000 χειρισμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος από –5C έως +55C. Θα πρέπει
να έχουν την δυνατότητα να δέχονται μπλοκ βοηθητικών και χρονικών επαφών.

Βοηθητικά ρελέ

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους
κανονισμούς IEC 60947-1 ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών της Ε.Ε. (VDE 0660,
BS 4794, NFC 63-140). Θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660 V AC, ενώ τα όρια
συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική τάση μόνωσης θα
είναι 690 V και η ονομαστική τάση ελέγχου 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC. Όλοι οι βοηθητικοί
τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα.

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 A και θα διατίθενται
σε 4 επαφές (συνδυασμός NO και NC). Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία θα πρέπει να
είναι 0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να
έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000.000 χειρισμών για θερμοκρασία περιβάλλοντος
από –5 °C έως +55°C.

Χρονικά αστέρος - τριγώνου

Τα χρονικά ρελέ αστέρος – τριγώνου πρέπει να είναι ηλεκτρονικά, κατάλληλα για γενική χρήση σε
συστήματα ελέγχου και μηχανολογικές εφαρμογές, περιοχής 0,5 έως 10 sec.

2.8 Μεταγωγικοί διακόπτες

Πρέπει να είναι κατάλληλοι για εμφανή εγκατάσταση και θα διαθέτουν τόσες επαφές NO/NC όσες
είναι αναγκαίες για την κατασκευή του αυτοματισμού που εξυπηρετούν και επιπλέον 1 NC+1 NO για
μελλοντική εφεδρεία.

2.9 Διακόπτες ράγας
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Οι διακόπτες ράγας μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί (400/230 V – 50 Hz) θα έχουν εξωτερική
μορφή όμοια με αυτήν των μικροαυτόματων διακοπτών (MCB) επόμενης παραγράφου. Η στερέωση
τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες DIN με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Οι ραγοδιακόπτες
θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες ή ακόμη και σαν
μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής εντάσεως ως 100 Α. Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών
θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι διακόπτες ράγας πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 408 και 449-1 ή ισοδύναμα
πρότυπα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BS 5419 και VDE 0660). Τα λοιπά τεχνικά
χαρακτηριστικά τους θα είναι τα ακόλουθα:

 Μηχανική αντοχή Ι = 20 - 32 Α : 300.000 κύκλοι λειτουργίας
40 - 63 Α : 150.000 κύκλοι λειτουργίας
80 -100 Α : 100.000 κύκλοι λειτουργίας

 Ηλεκτρική αντοχή Ι = 20 - 32 Α : 30.000 κύκλοι λειτουργίας
40 - 63 Α : 10.000 κύκλοι λειτουργίας
80 - 100 Α : 7.500 κύκλοι λειτουργίας

 Αντοχή βραχέως χρόνου: 20 x In / 1 sec

 Συνθήκες περιβάλλοντος: 95% σχετική υγρασία στους 55°C (τύπου 2)

 Λοιπά στοιχεία: Ένδειξη θετικής απόζευξης

2.10 Αυτόματες ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB)

Για την προστασία των γραμμών που αναχωρούν από τους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν αυτόματες
ασφάλειες (μικροαυτόματοι διακόπτες MCB).

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο IEC 60947-2 ή
IEC 60898. Θα πρέπει να στηρίζονται σε συμμετρική ράγα DIN πλάτους 35mm και θα είναι
μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί. Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα
πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος
διανομής όπου εγκαθίστανται, εκτός εάν μεσολαβεί άλλος διακόπτης προς την άφιξη (τεχνική
cascading-ενισχυμένης προστασίας).

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή χειρισμού, ώστε
να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης.
Θα πρέπει να είναι τύπου “αυτόματου επανοπλισμού”.

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη (MCB) θα
πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη και όχι με τη λαβή
χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου “γλώσσας” (λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος.
Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά υπερφόρτισης
και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για την ονομαστική ένταση
μικροαυτόματου διακόπτη παρέχονται από τον κατασκευαστή πίνακες επιλογής ανάλογα με τον
τύπο του φορτίου και το μέγεθος αυτού. Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος άμεσης επαφής. Θα πρέπει να είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή
βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ON-OFF, επαφή
σηματοδότησης ανάγκης (alarm) ή συσκευή ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 mA ή 300 mA με
δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (αφόπλιση από απόσταση).

Οι διακόπτες θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641 και 0643, με
χαρακτηριστικά διακοπής καμπύλης «B» ή «C» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώματα φωτισμού και
ρευματοδοτών και καμπύλων «C» ή «D» (κατά EN 60-898) για τα κυκλώματα κινητήρων. Οι
αυτόματες ασφάλειες θα είναι κατάλληλες για ονομαστική τάση 230 V – 400 V σε 50 Hz, με ισχύ
διακοπής τουλάχιστον 3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και ισχύ διακοπής
τουλάχιστον 6 kΑ για τα κυκλώματα κινητήρων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 947,2. Θα είναι
εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία



102

προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 5 - 14
φορές την ονομαστική για τις τύπου «C» και 10 - 20 φορές την ονομαστική για τις τύπου «D». Ο
ελάχιστος αριθμός κύκλων λειτουργίας είναι 20.000.

2.11 Ρελέ θερμικής προστασίας

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1,
IEC 60947-4 ή σε ισοδύναμα πρότυπα χωρών – μελών της Ε.Ε. (ΝFC 63-650, VDE 0660) ή με τα
πρότυπα UL.

Η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα
πρέπει να είναι από 50/60 Hz.

Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα.

Όλα τα ρελέ θερμικής προστασίας θα είναι πλήρως ικανά να λειτουργούν σε τροπικά κλίματα και να
είναι αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και διαφορικά.

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διατίθενται σε 3 πόλους.

Θα πρέπει να διατίθενται σε 2 κλάσεις ενεργοποίησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC 947–4
(κλάση ενεργοποίησης 10,20).

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για κανονική λειτουργία θα πρέπει να είναι από –25 °C έως 55 °C.

Θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να στηριχθούν ανεξάρτητα από το ρελέ
ισχύος.

Τα ρελέ θερμικής προστασίας θα διαθέτουν:

 Εύκολη και ακριβή ρύθμιση δυνατότητα μανδάλωσης της ρύθμισης με διαφανές
προστατευτικό κάλυμμα

 Επιλογέα θέσης «χειροκίνητου επανοπλισμού» και θέση «αυτόματου επανοπλισμού»

 Σηματοδότηση της ενεργοποίησης

 Λειτουργία «επανοπλισμού», ανεξάρτητη από την λειτουργία «start»

 Λειτουργία «stop» με δυνατότητα μανδάλωσης

 Λειτουργία «test» με προσομοίωση ενεργοποίησης του θερμικού

Η ενεργοποίηση θα πρέπει να γίνεται μέσω βοηθητικών επαφών (1NO+1NC) με lth=5A.

2.12 Μπουτόν τηλεχειρισμού - ενδεικτικές λυχνίες

Θα είναι διαμέτρου οπής εγκατάστασης 22 mm και βάθους 60 mm. Οι λυχνίες θα είναι αίγλης
24 V DC. Οι πλήρεις συσκευές θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο VDE 0660 με βαθμό προστασίας
ΙΡ65.

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα πρέπει να συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων
ασφαλειών (τύπου ταμπακέρας) με τις φάσεις που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα έχει
κόκκινο χρώμα και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Σε περίπτωση ένδειξης πολλών
λειτουργιών (λειτουργία, στάση, βλάβη κ.ά.) το κάλυμμα των αντίστοιχων λυχνιών θα μπορεί να είναι
κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί κ.ά. Η αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να
μπορεί γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων.

Στα κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι τύπου χαμηλής τάσεως με
ενσωματωμένο μετασχηματιστή. Για να εξασφαλιστεί μεγάλος χρόνος ζωής των λυχνιών, αυτές δεν
πρέπει να λειτουργούν υπό τάση μεγαλύτερη του 90% της ονομαστικής τους.
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Στα κυκλώματα συνεχούς ρεύματος κατάλληλες αντιστάσεις θα συνδέονται εν σειρά προς τη λυχνία.

Προς διευκόλυνση του ελέγχου οι λυχνίες πρέπει να είναι τύπου ελέγχου δια πιέσεως (push to test).

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες ράγας 230 V AC ή 24 V AC/DC,
σύμφωνες με το πρότυπο IEC 62094-1 με χρόνο ζωής 100.000 h.

2.13 Όργανα μετρήσεως

Τα όργανα μετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές VDE 0410 και τα
πρότυπα IEC 51 και IEC 521.

Τα όργανα μετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και DIN
43718, οι περιοχές μετρήσεως στο DIN 43701 και οι αντιστάσεις μετρήσεως στο DIN 43703. Η τάση
δοκιμής για την αντοχή των οργάνων μετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την αντίστοιχη περιοχή
μέτρησης σε σχέση με την απαιτούμενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση ακριβείας θα αναφέρεται για την
θερμοκρασία +20°C σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0410.

Το περίβλημα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Κάθε όργανο θα έχει
διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει με ακρίβεια την μηδενική θέση
σε ηρεμία. Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύμφωνη προς το DIN 43835 και θα
εξασφαλίζει εύκολη ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαμορφωμένο δάπεδο
δε θα είναι μικρότερο από 400 mm και μεγαλύτερο από 2.000 mm.

Η βαθμίδα μετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807.

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες HRC και όπου προβλέπεται θα
προστατεύονται από ιδιαίτερες ασφάλειες έναντι βραχυκυκλώματος.

Όλα τα όργανα που θα εγκατασταθούν στους πίνακες θα είναι κατασκευής γνωστού εργοστασίου
κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.

Αμπερόμετρα

Τα τεχνικά στοιχεία των αμπερομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:

 Θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος τύπου στρεφόμενου σιδήρου, για συχνότητες
15 Hz – 100 Hz.

 Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm για τοποθέτηση επί της θύρας πίνακα ή θα
είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα DIN.

 Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%.

Βολτόμετρα

Τα τεχνικά στοιχεία των βολτομέτρων πρέπει να είναι τα κάτωθι:

 Θα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος 50 Hz (για περιοχή 15 Hz ως 100 Hz)

 Οι διαστάσεις θα είναι 96 mm x 96 mm για τοποθέτηση επί της θύρας πίνακα ή θα
είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα DIN.

 Η κλάση ακρίβειας θα είναι 1,5%.

Μετασχηματιστές εντάσεως

Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC 185, με τύλιγμα στο πρωτεύον
ή δακτυλιοειδούς τύπου, ανάλογα με την επιθυμητή σχέση μετασχηματισμού και θα είναι κατάλληλοι
για τροφοδότηση μετρητών, ενδεικτικών οργάνων και διατάξεων προστασίας.
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Οι μετασχηματιστές εντάσεως θα χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις εντάσεως εναλλασσόμενου
ρεύματος πάνω από 5 Α και θα είναι σύμφωνα προς τις προδιαγραφές DIN 42600 και
VDE 0414/12.70.

Τα τεχνικά στοιχεία του μετασχηματιστή εντάσεως θα είναι:

 Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονομαστικής εντάσεως 5 Α ενώ το πρωτεύον θα πρέπει
να καλύπτει το άθροισμα των φορτίων που εξυπηρετεί.

 Η κλάση ακρίβειας θα είναι κατάλληλη για τη λειτουργία που προορίζονται. Ειδικότερα
για τροφοδότηση μετρητών, η απαιτούμενη κλάση ακριβείας θα είναι 1, για
τροφοδότηση ενδεικτικών οργάνων 3 και για τροφοδότηση διατάξεων ασφαλείας 5Ρ
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που ο μετασχηματιστής εντάσεως
εκτελεί περισσότερες της μιας λειτουργίες, θα πρέπει να είναι της ανωτέρας των
απαιτουμένων κλάσεως ακριβείας.

 Η μόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύμφωνα προς VDE

 Η ονομαστική συχνότητα θα είναι 50 Ηz

 Η τάση λειτουργίας έως 600 V

 Η τάση δοκιμής θα είναι 3 kV

 Ο συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (-15 % συνολικό σφάλμα σε 5xΙn), όπου In η
ονομαστική ένταση

 Αντοχή βραχυκυκλώματος Ι θερμική ένταση: Ith = 60 In

 Δυναμική ένταση: Idyn = 150 In

 Συνεχής υπερφόρτωση: 20%

 Κρουστική υπερφόρτιση 60 Ιn (για 1 sec)

Κάθε μετασχηματιστής εντάσεως θα φέρει πινακίδα στοιχείων στην οποία θα αναγράφονται ο τύπος,
η σχέση μετασχηματισμού, το ονομαστικό φορτίο κτλ.

Κατά προτίμηση πρέπει να τοποθετούνται μετασχηματιστές δακτυλιοειδούς τύπου αντί αυτών με
τύλιγμα.

Οι μετασχηματιστές εντάσεως πρέπει να αντέχουν, χωρίς βλάβη, στην ένταση και τον χρόνο
βραχυκυκλώματος που θα μπορούσε να συμβεί στη θέση που είναι τοποθετημένοι. Η ως άνω
αντοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από αυτή του υπόλοιπου εξοπλισμού του πίνακα.

Για την εύκολη συντήρηση ή αντικατάσταση των μετασχηματιστών εντάσεως προβλέπεται η
τοποθέτηση λυομένων συνδέσμων σε κάθε φάση του πρωτεύοντος.

Μετασχηματιστές έντασης τοποθετημένοι σε πεδία μέσης τάσης πρέπει να αντέχουν σε κρουστική
τάση 75 kV.

Βαττόμετρα

Οι μετρητές θα είναι τριφασικοί και η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το IEC 1036. Η ακρίβεια
θα είναι κλάσης 2 και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων έξι ψηφίων στην οποία θα εμφανίζεται
η ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh. Η σύνδεσή τους θα γίνεται είτε άμεσα είτε μέσω τριών
μετασχηματιστών έντασης κατάλληλου λόγου μετασχηματισμού.

Ηλεκτρονικά πολυόργανα

Είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, τα οποία θα αντικαθιστούν τα αναλογικά
όργανα μέτρησης τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις παραπάνω αναφερόμενες ακρίβειες
μετρήσεων και να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες.
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 Μέτρηση φασικών τάσεων (φάσεις – ουδέτερος) μέχρι 275V AC 50/60 Hz με κλάση
ακρίβειας 1,5%.

 Μέτρηση πολικών τάσεων (φάση – φάση) μέχρι 475V AC 50/60 Hz με κλάση
ακρίβειας 1,5%.

 Μέτρηση ρευμάτων για τις τρεις φάσεις ως 250 A με ή χωρίς τη χρήση
μετασχηματιστή έντασης και με κλάση ακρίβειας 1,5%.

 Απεικόνιση των μετρήσεων σε οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).

 Προγραμματιζόμενες αναλογικές εξόδους 4…20 mA για συνεργασία με PLC.

Ωρομετρητές

Οι ωρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με το πρότυπο IEC, μηχανικού τύπου, πέντε τουλάχιστον
ψηφίων για παράλληλη σύνδεση με το φορτίο, κλάσης ακρίβειας 2, με τάση λειτουργίας 230V και
ονομαστική συχνότητα είναι 50 Ηz.

2.14 Απαγωγείς υπερτάσεων

Οι απαγωγείς υπερτάσεων πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα δοκιμών IEC 61643 και IEC
61312 με ικανότητα να απορροφούν τις μέγιστες τιμές του κεραυνικού ρεύματος που θα διοχετευθεί
στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Θα πρέπει να έχουν τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

 Χρόνο απόκρισης μικρότερο από 25 ns

 Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα κυματομορφής 8/20μs τουλάχιστον 40 kA

 Στάθμη προστασίας για το ονομαστικό ρεύμα 1 kV

 Μέγιστη τάση συνεχούς λειτουργίας 275V

Οι απαγωγείς υπερτάσεων θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση εντός του ηλεκτρικού πίνακα
διανομής και για τη σύνδεση ουδετέρου της συγκεκριμένης εγκατάστασης που θα προστατεύουν. Η
σύνδεσή τους θα γίνει με καλώδια κατάλληλης διατομής και ελάχιστου μήκους σύμφωνα με τις
συστάσεις του κατασκευαστή και τα πρότυπα IEC 613 και ΕΛΟΤ 1412.

3. Εκτέλεση εργασιών
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα εξής:

 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους.

 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ

 Πρότυπα

 IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο
τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης.

 IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς

 IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε
ξένα σωματίδια και ενάντια στο νερό.

 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκομίζονται για την τελική τοποθέτησή τους πλήρως περατωμένοι με
τον περιεχόμενο σε αυτούς εξοπλισμό και τις εσωτερικές συρματώσεις αυτών έτοιμοι για σύνδεση
με τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις ή διανομές προς τα φορτία τους.

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν βαθμό προστασίας IP 43 κατά IEC 529. Ο βαθμός προστασίας
θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίμων τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι
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τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο βαθμός προστασίας με πλαίσιο/πόρτα με άμεση πρόσβαση στο
χειρισμό του διακοπτικού υλικού. O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών
κρούσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 50102.

3.1 Δομή πινάκων

Μεταλλικά μέρη

Η συμπαγής μεταλλική δομή είναι κατασκευασμένη από στρατζαριστή και ηλεκτροσυγκολλητή
λαμαρίνα με ασημοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5 mm. Κάθε πίνακας θα είναι τύπου
κλειστού ερμαρίου με σκελετό από μορφοσίδηρο (γωνιά) 40 mm x 40 mmx4 mm.

Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα (επίσης από λαμαρίνα 1,5 mm) πρέπει να
είναι προσθαφαιρετό (τύπος ενιαίου ταμπλά). Οι μετωπικές μεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν
κλειδαριά. Στο εσωτερικό των πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που
αναχωρούν με την τοποθέτηση ειδικών στηριγμάτων από γαλβανισμένα διάτρητα ελάσματα. Η
πίσω, πλάι και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές
λαμαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η είσοδος των
καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που αποτελείται από μια μετακινούμενη
μεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας
ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι πίνακες θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες μάπες ώστε να
μπορούν να υπερυψωθούν χωρίς να σημειώνεται η παραμικρή μόνιμη παραμόρφωση ή μερική
καταστροφή της μεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότημα
χωριζόμενο σε πεδία και θα είναι εγκατεστημένος πάνω σε μεταλλική βάση ύψους 10 cm.

Οι πίνακες θα βαφούν με μια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα υποστούν
ηλεκτροστατική βαφή.

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα μέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, χειρισμού,
ασφαλίσεως, ενδείξεως κτλ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να είναι
δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς μεταβολή της καταστάσεως
των παρακειμένων οργάνων.

Κύριοι ζυγοί διανομής

Η διανομή ενέργειας μέσα στον πίνακα θα γίνεται χρησιμοποιώντας τρεις ζυγούς, ένας για κάθε
φάση. Μετά την τοποθέτησή τους και την εκτέλεση συνδέσεων, θα μονωθούν με εποξειδικές ρητίνες
ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν με χρώματα όμοια προς αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για
την διάκριση των φάσεων και στους άλλους πίνακες φέροντας τις ενδείξεις R, S, T ή L1, L2, L3.

Οι ζυγοί διανομής θα είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού τύπου ΕΤΡ
ορθογωνικής διατομής. Η διατομή των κυριών ζυγών διανομής θα πρέπει να είναι επαρκής για την
μεταφορά του ονομαστικού ρεύματος μέσα στα αποδεκτά όρια ανύψωσης θερμοκρασίας όπως αυτά
ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 60439-1 και να αντέχουν τις ηλεκτρικές και μηχανικές καταπονήσεις σε
πλήρη ισχύ βραχυκυκλώματος.

Η επιλογή της διατομής και του αριθμού των μπαρών χαλκού θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το
ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας του, την αντοχή σε βραχυκύκλωμα, την επιθυμητή
θερμοκρασία λειτουργίας και τον βαθμό προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης.

Η στήριξη των ζυγών διανομής θα γίνεται με την χρήση κατάλληλου αριθμού μονωτήρων ώστε να
εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε
βραχυκύκλωμα που αναφέρθησαν στην προηγούμενη παράγραφο). Επίσης το υλικό κατασκευής
των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά και σε θερμότητα παραγόμενη από
εσωτερικά ηλεκτρικά φαινόμενα σύμφωνα με το IEC 695-2.1 (960C 30s/30s).

Μπάρες Ουδετέρου – Γείωσης
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Η μπάρα του ουδετέρου θα είναι διαστάσεων ίδιων με αυτές των μπαρών των φάσεων και θα
συνδέονται με αυτή οι ουδέτεροι αγωγοί όλων των γραμμών του πίνακα που χρησιμοποιούν
ουδέτερο.

Στο κάτω μέρος του πίνακα θα τοποθετηθεί η μπάρα της γείωσης του πίνακα. Η μπάρα της γείωσης
θα είναι διαστάσεων 60 mm x 10 mm, θα συνδεθεί αγώγιμα προς την σιδηροκατασκευή σε όλες τις
θέσεις στήριξης της, θα γειωθεί πάνω στο δίκτυο γειώσεως και θα συνδεθούν με αυτήν οι αγωγοί
γείωσης των γραμμών που αναχωρούν καθώς και το εσωτερικό μέρος (ταμπλάς) κάθε ερμαρίου. Η
μπάρα γείωσης θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω
της και θα βαφτεί με κίτρινο χρώμα.

Για όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (δηλαδή μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης του
διακοπτικού υλικού, πλευρικά μεταλλικά καλύμματα κτλ.) θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική συνέχεια
τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αγωγό γείωσης του ηλεκτρικού πίνακα εξασφαλίζοντας την γείωση
όλων των σταθερών μεταλλικών μέρων του.

Σε όλα τα κινούμενα μεταλλικά μέρη (π.χ. πόρτες, ανοιγμένες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί
αγωγός προστασίας (π.χ. πλεξίδα γειώσεως) διατομής 6mm2 σύμφωνα με το ΙΕC 60364-5-54.

Εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων

Μέσα στον πίνακα η όδευση των καλωδίων γίνεται μέσα σε κανάλια από άκαυστο PVC, όπως
ορίζουν οι κανονισμοί. Η πάνω πλευρά του καναλιού θα είναι κλειστή με προσθαφαιρετές πλάκες,
προσαρμοσμένες για την είσοδο καλωδίων. Αν οι διατομές των καλωδίων είναι μεγάλες επιτρέπεται
διαδρομή έξω από το κανάλι αρκεί αυτή να ασφαλίζεται επαρκώς με την βοήθεια γάντζων. Αγωγοί
διαφορετικής τάσης θα τοποθετούνται σε διαφορετικά κανάλια.

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων χειρισμών, μετρήσεων, προστασίας και ενδείξεων
πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με ελάχιστη διατομή 1,5 mm2.

Οι συνδέσεις των κυκλωμάτων ισχύος πρέπει να πραγματοποιούνται με εύκαμπτους αγωγούς με
ελάχιστη διατομή 2,5 mm2. Για τον προσδιορισμό των διατομών θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι
πραγματικές συνθήκες τοποθέτησης και φορτίου.

Από τις κεντρικές μπάρες θα τροφοδοτούνται τα πεδία με μονοπολικούς μονωμένους αγωγούς με
κατάλληλα χρώματα (αυτά που τηρούνται ενιαία για την διάκριση των φάσεων και του ουδέτερου)
και διατομής ίσης τουλάχιστον με την διατομή της εξυπηρετούμενης γραμμής. Οι συνδέσεις προς
τους ζυγούς θα γίνονται με περαστές βίδες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm με την παρεμβολή
ανοξείδωτης «ροδέλας» προς την πλευρά της κεφαλής της βίδας και ανοξείδωτης ασφαλιστικής
ροδέλας («γρόβερ») προς την πλευρά του περικοχλίου.

Όλα τα σημεία υπό τάση με το γενικό διακόπτη στην ανοικτή θέση, πρέπει να προστατεύονται με
κινητές ισχυρές μονώσεις ΙΡ 20 με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα, φέροντας το συμβολισμό
"επικίνδυνο".

Όλοι οι αγωγοί του πίνακα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και στα δύο άκρα τους με ειδική πλαστική
περιτύλιξη σήμανσης καλωδίων που φέρει την αρίθμηση των αγωγών, με ανεξίτηλα γράμματα ή
αριθμούς όμοια με τα λειτουργικά διαγράμματα. Η αρίθμηση των καλωδίων θα γίνει και στα
υπόλοιπα υλικά (πηνία, επαφές, όργανα ενδείξεως και χειρισμού, ρελέ ισχύος, αυτόματους
διακόπτες, θερμικά, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, κλέμμες κτλ.) και στα δυο άκρα των καλωδίων
καθώς και στα κουτιά σύνδεσης των κινητήρων.

Η είσοδος και έξοδος των καλωδίων θα γίνεται κατά την κάθετη διεύθυνση και πρέπει να υπάρχει ο
κατάλληλος χώρος για να διαμορφώνονται οι αναγκαίες καμπυλότητες στα καλώδια.

3.2 Συνδέσεις καλωδίων

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοματισμού οι αγωγοί θα εφοδιάζονται με χάλκινο
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επικασσιτερωμένο ακροδέκτη («κως»), κατάλληλου μεγέθους.

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται μέσω κατάλληλων αριθμημένων
κλεμμών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, που θα καλύπτει την τελική
ανάπτυξη του πίνακα για τα μελλοντικά μηχανήματα.

Οι κλέμμες πρέπει να είναι με διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατομής 2,5 mm2, με διαφράγματα
όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων λειτουργίας). Οι κλέμμες πρέπει
να είναι αριθμημένες. Στις συνδέσεις των κλεμμών που βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του
πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας μόνο αγωγός σε κάθε κλέμμα. Οι κλέμμες πρέπει να είναι του
τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει σε προστατευτικό λαμάκι (ή παρόμοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον
αγωγό. Τα χρώματα των κλεμμών θα είναι τα ακόλουθα:

Είδος κλέμμας χρώμα

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 400 V, 230 V μπεζ

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου 24 V DC, αναλογικών σημάτων κόκκινη

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου μπλε

κλέμμα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή
κίτρινη/πράσινη

3.3 Πρόσθετος εξοπλισμός πινάκων τύπου πεδίων

Σε κάθε πίνακα τύπου πεδίων θα υπάρχουν αντιστάσεις για αφύγρανση του πίνακα (θα
ενεργοποιούνται από έναν υγροστάτη) και ανεμιστήρες για την ψύξη του (θα ενεργοποιούνται από
ένα θερμοστάτη). Το εξωτερικό κέλυφος κάθε πίνακα θα έχει περσιδωτά ανοίγματα κυκλοφορίας
αέρα στο άνω μέρος, έτσι ώστε το κεκλιμένο κάλυμμα να μην επιτρέπει την διαβροχή των
εσωτερικών τοιχωμάτων και θυρών επίσκεψης του πίνακα.

Η κατασκευή θα διασφαλίζει τον ικανοποιητικό αερισμό, ώστε να απάγεται η εκλυόμενη θερμότητα
κατά την λειτουργία της εγκατάστασης με φυσική κυκλοφορία μεταξύ των τοιχωμάτων του πίνακα
προς τα ανοίγματα του καλύμματος.

3.4 Εσωτερική εγκατάσταση

Πεδίο εισόδου. Από το κάτω μέρος του πίνακα εισχωρεί το παροχικό καλώδιο, το οποίο συνδέεται
κατευθείαν πάνω στον γενικό διακόπτη του πίνακα (ένα γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη με
ρυθμιζόμενα μαγνητικά και θερμικά στοιχεία κατάλληλο για προστασία καταναλώσεων για την
προστασία του πίνακα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα) ο οποίος βρίσκεται στο αριστερό
μέρος του πεδίου. Το επάνω μέρος του διακόπτη συνδέεται με όμοιες (προς τις παραπάνω
περιγραφείσες) μπάρες χαλκού, κατάλληλων διατομών και χρωμάτων, από την έξοδο του
αυτόματου διακόπτη εισόδου του πίνακα μέχρι τους ζυγούς. Για σύνδεση μπάρας - μπάρας θα
χρησιμοποιούνται δύο βίδες χαλύβδινες ανοξείδωτες ½ in x 40 mm, τοποθετημένες διαγώνια στην
σύνδεση. Οι μπάρες αυτές θα προστατεύονται με πλάκες από Plexiglas. Γενικά θα καταβληθεί
μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη άριστης συνδεσμολογίας από άποψη τεχνικής και αισθητικής,
δηλαδή με σύντομες και ευθείες, κατά το δυνατό, διαδρομές μπαρών, καλή προσαρμογή και σύσφιξη
στις συνδέσεις, αποφυγή αδικαιολογήτων διασταυρώσεων κτλ.

Στο ίδιο μέρος του πεδίου θα βρίσκονται και τα εξής:

 Τρεις μετασχηματιστές κατάλληλης εντάσεως ένας για κάθε φάση

 Όργανο επιτήρησης της τάσης το οποίο όταν διαγιγνώσκει πρόβλημα στην τάση (έλλειψη,
μη σωστή διαδοχή φάσεων κτλ.) θα δίνει σήμα στο σύστημα αυτοματισμού.
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 Τρεις μικροαυτόματοι 6 Α για την προστασία του μεταγωγικού διακόπτη - βολτομέτρου (ένας
για κάθε φάση) και ένας μικροαυτόματος διακόπτης για την τροφοδοσία του πίνακα με τάση
230 V AC για τα βοηθητικά κυκλώματα.

Στην πόρτα του πεδίου υπάρχουν τα όργανα ένδειξης (τρία αμπερόμετρα, ένα βολτόμετρο με
μεταγωγικό διακόπτη) διαστάσεων 96 mmx96 mm και ένα μπουτόν κινδύνου, το οποίο όταν πατηθεί
διακόπτει την παροχή ρεύματος στον πίνακα.

Πεδία εκκινητών. Από τις μπάρες θα αναχωρούν καλώδια, τα οποία θα συνδέονται με ασφάλειες,
οι οποίες τροφοδοτούν τις ομάδες εκκινητών πετυχαίνοντας έτσι καλύτερη επιλογική συνεργασία
μεταξύ του γενικού διακόπτη του πίνακα με τον επιμέρους θερμομαγνητικό διακόπτη κάθε εκκινητή.

Οι πινάκες θα εξοπλισθούν για κάθε εκκινητή με επιλογικό διακόπτη AUTO/OFF/MANUAL, μπουτόν
“START” (χρώματος πράσινου) για εκκίνηση στο χειροκίνητο, μπουτόν “STOP” (χρώματος
κόκκινου) για σταμάτημα στο χειροκίνητο. Στη θέση AUTO (αυτόματη λειτουργία) ο αυτοματισμός
και οι διατάξεις προστασίας των κινητήρων θα λειτουργούν μέσω PLC, ενώ στην θέση MANUAL
(χειροκίνητη λειτουργία) οι αυτοματισμοί των κινητήρων θα λειτουργούν συμβατικά. Στην περίπτωση
εκκίνησης μέσω ρυθμιστή στροφών θα υπάρχει για κάθε ρυθμιστή επιλογικός διακόπτης
AUTO/OFF/MANUAL και ένα ποτενσιόμετρο το οποίο θα ρυθμίζει τις στροφές του ρυθμιστή όταν ο
επιλογικός διακόπτης βρίσκεται στην θέση MANUAL.

Στην εξωτερική όψη της πόρτας κάθε πεδίου εκκινητών θα βρίσκονται για κάθε εκκινητή ο επιλογικός
διακόπτης, τα μπουτόν και οι ενδεικτικές λυχνίες. Σημειώνεται ότι στην πόρτα του κάθε πεδίου θα
βρίσκονται τα χειριστήρια των εκκινητών του πεδίου και μόνο αυτού.

Στο κάτω μέρος του πεδίου βρίσκονται οι κλέμμες σύνδεσης των εκκινητών με τα εξωτερικά καλώδια
τροφοδοσίας των κινητήρων.

Οι τύποι των εκκινητών που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι εξής: εκκινητής αστέρος – τριγώνου,
εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης, εκκινητής μέσω ρυθμιστή στροφών, εκκινητής αναστροφής.

Εκκινητής απ’ ευθείας εκκίνησης.

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και
σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, ένα τριπολικό ρελέ ισχύος με
βοηθητικές επαφές, ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6 Α για την
τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος.

Εκκινητής αστέρα - τριγώνου

Ο εκκινητής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με ρυθμιζόμενα θερμικά και
σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC, τρία τριπολικό ρελέ ισχύος με
βοηθητικές επαφές, ένα θερμικό το οποίο τοποθετείται “κουμπώνει” στο ρελέ δικτύου του εκκινητή,
ένα χρονικό ρελέ, ένα ρελέ 24 V DC για το κύκλωμα του PLC και ένα μικροαυτόματο 6 Α για την
τροφοδοσία του βοηθητικού κυκλώματος.

Εκκινητής μέσω ρυθμιστή στροφών

Όμοιος με τον απ’ ευθείας εκκίνησης.

Εκκινητής μέσω ομαλού εκκινητή (soft starter)

Όμοιος με τον απ’ ευθείας εκκίνησης χωρίς το τριπολικό ρελέ, εκτός αν απαιτείται για bypass του
ομαλού εκκινητή σε περίπτωση που δεν διαθέτει αυτός ενσωματωμένο..

Εκκινητής απλής παροχής

Ο εκκινητής τύπου απλής παροχής αποτελείται από έναν τριπολικό θερμομαγνητικό διακόπτη με
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ρυθμιζόμενα θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία και δύο επαφές μια ΝΟ και μια ΝC.

Κάθε εκκινητής θα έχει ωρομετρητή που θα πληροφορεί για το χρόνο λειτουργίας του κινητήρα τον
οποίο τροφοδοτεί.

Πεδίο αυτοματισμού και οργάνων. Το πεδίο αυτό θα είναι το τελευταίο κάθε πίνακα. Σ’ αυτό το
πεδίο θα βρίσκεται το τροφοδοτικό 24 V DC για το κύκλωμα PLC, το PLC και οι τροφοδοσίες των
οργάνων του πίνακα. Στο πεδίο αυτό θα βρίσκονται οι διατάξεις αφύγρανσης και ψύξης του πίνακα.

Στο κάτω μέρος του πεδίου θα βρίσκονται οι κλέμμες σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων των
κυκλωμάτων 24 V DC και των αναλογικών σημάτων, τα οποία καταλήγουν μέσω των κλεμμών
αυτών στις κάρτες του PLC. Υπάρχουν επίσης οι κλέμμες που συνδέονται με τα εξωτερικά καλώδια
των κυκλωμάτων τροφοδοσίας των οργάνων.

Στην εξωτερική όψη της πόρτας του πεδίου θα βρίσκονται ένα μπουτόν ”RESET” (χρώματος
πράσινου) το οποίο θα επαναφέρει τον πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας μετά από σφάλμα, μια
ενδεικτική λυχνία που δείχνει την ύπαρξη δικτύου και μια ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας (χρώματος
πράσινου).

Όλα τα τεμάχια στον εσωτερικό χώρο του πίνακα πρέπει να είναι σημειωμένα σύμφωνα με τα σχέδια
που τον συνοδεύουν. Στην πλάκα στο βάθος του πίνακα όλα τα όργανα ενός εκκινητή ή
μηχανήματος ή οργάνου πρέπει να είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμα από τα όργανα των άλλων
εκκινητών, μηχανημάτων ή οργάνων και θα αναγράφεται ο ίδιος κωδικός με τα σχέδια. Τυχόν
μεταβολές στις συνδέσεις του πίνακα θα αποτυπωθούν στα σχέδια.

4. Έλεγχοι και δοκιμές
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα και με έξοδα του Αναδόχου στα εργαστήρια του
προμηθευτή του εξοπλισμού ή από εξειδικευμένο οργανισμό ή εργαστήριο το οποίο θα καθοριστεί
και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος οφείλει με προειδοποίηση δύο εβδομάδων
να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις δοκιμές του πίνακα ή των επιμέρους εξαρτημάτων του, που
πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυμεί.

Οι δοκιμές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτημάτων τους θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
τους κανονισμούς IEC (για τις αποδόσεις) και με τους κανονισμούς UNEL (για τις διαστάσεις) και με
όλους τους εν ισχύει νόμους και διατάγματα. Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια.

Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιμές τύπου σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών τύπου:

 Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας

 Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα (δυναμική καταπόνηση)

 Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης («Test Υψηλής Τάσης»)

 Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας (μπάρα ή αγωγός γείωσης)

 Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού (μεταξύ ενεργών αγωγών και μεταξύ
ενεργών αγωγών και γείωσης)

 Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας των κινητών μερών (ανοιγοκλεισίματα)

 Δοκιμή του βαθμού προστασίας ΙΡ (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529)

Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί
το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιμών σειράς:
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 Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων

 Διηλεκτρική δοκιμή («Test Υψηλής Τάσης»)

 Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης (Megger Test)

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των Ηλεκτρικών Πινάκων
και τις δοκιμές αυτών με ευθύνη του Αναδόχου:

 Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων

 Γενικός έλεγχος πίνακα

 Έλεγχος βαφής

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να
ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. Οι
δοκιμές αυτές θα γίνουν με δαπάνες του Αναδόχου.

5. Κατασκευαστικά σχέδια και πιστοποιητικά
Πριν την παραγγελία του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία, για
έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου και δοκιμών σειράς που αναφέρονται στην παρούσα.

Πριν από την προσκόμιση των πινάκων ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία τα
κατασκευαστικά σχέδια και τα λεπτομερή ηλεκτρολογικά διαγράμματα.

Μετά την τοποθέτηση των πινάκων πρέπει να συντάξει τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
τόσο των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού, όσο και των πλήρως κατασκευασμένων πινάκων.

6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου για τους πίνακες διανομής Χ.Τ. περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, θέση σε αποδοτική λειτουργία, κτλ, κάθε ηλεκτρικού πίνακα.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά
και αποθήκευση επί τόπου κάθε πλήρους πίνακα με τα υλικά του (διακόπτες προστασίας, μπάρες,
όργανα μέτρησης, ενδεικτικές λυχνίες, εκκινητές, κλέμμες κτλ.) καλωδιωμένα και συνδεδεμένα και
τους κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές.

Δεν περιλαμβάνονται τα υλικά αυτοματισμού (PLC, κλπ) και οι συνδέσεις τους εντός του πίνακα και
με τις μονάδες, τα οποία πληρώνονται με ιδιαίτερο άρθρο («Σύστημα Αυτοματισμού και Ελέγχου»).
Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συνδέσεις του πίνακα με την παροχή και τα φορτία, οι οποίες
πληρώνονται με ιδιαίτερο άρθρο («Ηλεκτρική Εγκατάσταση Αντλιοστασίου»).

7. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου, εσωτερικά καλωδιωμένου και
συνδεδεμένου ηλεκτρικού πίνακα διανομής Χ.Τ. μετά τους ελέγχους και τις δοκιμές. Η πληρωμή θα
γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος των Άρθρων του Τιμολογίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 27: ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΔΕΥΣΕΩΝ
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1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις και υλικά οδεύσεων αυτών που
πραγματοποιούνται στο έργο.

2. Γενικά
Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά:

 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια.

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων ισχύος
και φωτισμού.

 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC, (Y).

 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y)

 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ)

 VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 kV

 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC

 VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 kV

 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία
προς έγκριση τα πιστοποιητικά δοκιμών του εργοστασίου παραγωγής των καλωδίων (ανάλογα τον
τύπο καλωδίων και σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ).

Για να είναι εγγυημένη η μακροχρόνια σωστή λειτουργία και αξιοπιστία των καλωδίων πρέπει να
υποστούν τις δοκιμές, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 1099, 843, 757, 698.

Η  εκλογή  των  καλωδίων και των συντελεστών απομειώσεως θα βασισθούν στα ακόλουθα:

 Θερμοκρασία εδάφους.

 Θερμική αγωγιμότητα εδάφους.

 Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαμηλής τάσεως 0,6 m.

 Ομαδοποίηση καλωδίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της
ΔΕΗ.

 Εναέρια τοποθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ΔΕΗ.

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις συνθήκες μεγίστου φόρτου  λειτουργίας
και βραχυκυκλώματος καθώς και τις κλιματικές και λοιπές συνθήκες του τόπου του έργου.

Για τον καθορισμό της διατομής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι
παράγοντες:

 Στάθμη βραχυκυκλώματος

 Θερμοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως



113

 Πτώση τάσεως

 Πτώση τάσεως στα κυκλώματα των κινητήρων, οφειλόμενη στην εφαρμοζόμενη μέθοδο
εκκινήσεως.

 Ρύθμιση θερμικών στοιχείων των αυτόματων διακοπτών.

 Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή μέσα σε κανάλι.

3. Καλώδια χαμηλής τάσης
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν χάλκινους μονόκλωνους ή πολύκλωνους αγωγούς
μέσα σε θερμοπλαστική μόνωση από PVC ή δικτυωμένο πολυαιθυλένιο XLPE και εξωτερικό μανδύα
από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 60502-2. Οι τύποι των καλωδίων
θα είναι:

 Για το φωτισμό A05VV-U (μονόκλωνα) ή A05VV-R (πολύκλωνα), ονομαστικής τάσεως
300/500 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 563.

 Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισμού J1VV-U (μονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα),
ονομαστικής τάσεως 600/1000 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843.

 Για τις παροχές των πινάκων κίνησης XLPE/PVC οπλισμένα, ονομαστικής τάσεως
600/1000 V και κατασκευής κατά IEC 502.

 Για την τροφοδοσία υποβρύχιου ΗΜ εξοπλισμού τα καλώδια θα είναι H07RN-F, ονομαστικής
τάσεως 450 V / 750 V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 623 και VDE 0282.

Κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη ονομαστική διατομή
2,5 mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων ή οργάνων δύνανται
να έχουν ελάχιστη ονομαστική διατομή 1,5 mm2.

Η διατομή του ουδέτερου θα είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατομής, ο οποίος θα είναι
ενσωματωμένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο με θερμοπλαστική μόνωση (PVC),
πράσινου / κίτρινου χρώματος, με διατομή καθορισμένη σύμφωνα με το πρότυπο IEC 364 και το
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιμοποίηση του χαλύβδινου οπλισμού των καλωδίων, των
σωληνώσεων προστασίας των αγωγών των σωληνώσεων νερού κτλ. ως μοναδικών μέσων
γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάμεση σύνδεση (μάτισμα) δεν επιτρέπεται.

Η τοποθέτηση των καλωδίων μέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις της ΔΕΗ και του προτύπου IEC 364.

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ του άρθρου 135 κατηγορίας 3α, και
VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι αγωγοί των καλωδίων μπορούν να είναι μονόκλωνοι μέχρι
διατομής 4 mm2 αλλά θα είναι πολύκλωνοι από 6 mm2 και άνω.

Οι επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:



114

Επιτρεπόμενες μέγιστες πτώσεις τάσης
Α/Α Στοιχεία του συστήματος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση

τάσης

1 Στα καλώδια τροφοδοσίας των
κινητήρων

Κινητήρας που λειτουργεί στην
ονομαστική ισχύ 5%

2
Στους ακροδέκτες των

κινητήρων κατά την εκκίνηση σε
βραχυκύκλωμα

Κατά την διάρκεια εκκίνησης του
κινητήρα (βλ. Σημείωση) 25%

3 Στις μπάρες των πινάκων
τροφοδοσίας των κινητήρων

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του πιο
μεγάλου κινητήρα (βλ. Σημείωση) 15%

4 Στα καλώδια τροφοδοσίας των
πινάκων φωτισμού Με μέγιστο προβλεπόμενο φορτίο 1%

5 Στα καλώδια τροφοδοσίας των
φωτιστικών σωμάτων 2%

Σημείωση

α. Η διαθέσιμη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης
θα είναι τέτοια που να εγγυάται μία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόμη και για
μέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων.

β. Η μέγιστη τιμή των 25% νοείται ως άθροισμα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και
τις μπάρες των πινάκων τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο πίνακα
διανομής μέχρι την κατανάλωση.

γ. Η διαθέσιμη τάση στις μπάρες θα είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζει την λειτουργία
των κινητήρων που είναι ήδη σε λειτουργία και να επιτρέπει το κλείσιμο των επαφών
των κινητήρων.

Για τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόμενων συγκροτημάτων θα
χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα καλώδια με μήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το κουτί
συνδέσεως του κινητήρα μέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στην είσοδο του φρεατίου /
δεξαμενής. Τα εύκαμπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαμπτους, χάλκινους αγωγούς
450 V / 750 V μονωμένους με ελαστικό μανδύα με εύκαμπτη μόνωση από ελαστικό κατάλληλο για
υποβρύχια χρήση.

Τα εύκαμπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι υπολογισμένα ώστε να δέχονται όλο το ρεύμα
που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας
και υγρού περιβάλλοντος.

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισμού νερού και τροπικά
κλίματα. Τα παρεμβύσματα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι τελείως στεγανά.

Το σώμα των συζευκτήρων θα είναι από αλουμίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό στην
διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασμένο με κρίκους για να κλειδώνει με λουκέτο ώστε να
αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέμβασης από αναρμόδια άτομα, βανδαλισμού κτλ.

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα είναι από
χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, με χοντρούς ορειχάλκινους ακροδέκτες ώστε να
διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύματος / προστασίας της αντλίας κατά την αφαίρεσή
της. Το κουτί θα είναι πλήρες, με υδατοστεγή παρεμβύσματα για τα καλώδια ρεύματος / προστασίας
της αντλίας.

4. Καλώδια οργάνων και ελέγχου
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώματα ελέγχου θα είναι
πολύκλωνα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά VDE 0271 ονομαστικής διατομής
1,5 mm2 με αριθμημένους κλώνους για σήμανση αναγνώρισης σε όλο το μήκος τους. Στα άκρα των
καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι με τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σημεία διασύνδεσης των
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αγωγών, όπου η αλλαγή κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους
σημάνσεως. Κάθε αλλαγή αρίθμησης θα σημειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό διάγραμμα της
εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή.

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της ομάδας
καλωδίων οργάνων και ελέγχου μιας μονάδος του εξοπλισμού, τα κιτία αυτά θα είναι κατάλληλα για
το σκοπό που προορίζονται και για επίτοιχη τοποθέτηση και θα φέρουν δύο σειρές ακροδεκτών
τύπου κως.

Όλοι οι εισερχόμενοι αγωγοί θα φέρουν δακτυλίους αναγνωρίσεως με κωδικούς σύμφωνα με τα
διαγράμματα συνδεσμολογιών. Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε κυτίου διακλαδώσεως ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη λεπτομερειακά στοιχεία για τα κυτία και προτάσεις
για τον τρόπο εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Κάθε εργασία εγκαταστάσεως θα αρχίσει μετά από
την έκδοση έγγραφης έγκρισης από την Υπηρεσία.

5. Καλώδια μεταφοράς δεδομένων
Για τη μεταφορά των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν καλώδια με χάλκινους αγωγούς μονόκλωνους
ή πολύκλωνους των πιο κάτω τύπων:

 LiYCY(TP) όταν απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος.

 UTP-FTP CATEGORY 5 σε εφαρμογές που δεν αναμένονται ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές στη μετάδοση των δεδομένων.

Η κατασκευή των καλωδίων LiYCY(TP) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE 0812
και 0814 και έχει ως ακολούθως:

 Αγωγοί: Λεπτά πολύκλωνα συρματίδια χαλκού (VDE 0295 class 5)

 Μόνωση αγωγών:  Από PVC με κωδικοποίηση χρωματισμών κατά DIN 47100 χωρίς
επανάληψη χρωμάτων

 Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη

 Θωράκιση: Πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη >90%

 Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστο κατά  IEC 332.1

 Τάση λειτουργίας: 250 V (κορυφή 500 V)

 Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 80C

Η κατασκευή των καλωδίων UTP-FTP πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές
IEC DIS 11801 Class D και έχει ως ακολούθως:

 Αγωγοί: Μονόκλωνα συρματίδια καθαρού χαλκού διαμέτρου 0,5 mm (24 ΑWG)

 Μόνωση αγωγών: Πολυαιθυλένιο (PΕ) με κωδικοποίηση χρωματισμών

 Συνεστραμμένοι αγωγοί: σε ζεύγη με πολύ μικρό βήμα στρέψης.

 Θωράκιση (FTP μόνο): Φύλλο αλουμινίου με συνθετική επικάλυψη και αγωγός συνέχειας
από επικασσιτερωμένο χαλκό.

 Εξωτερικός μανδύας: PVC χρώματος γκρι, βραδύκαυστος κατά ΙΕC 332.1

 Περιοχή θερμοκρασιών: -30C έως 80C
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Τα καλώδια θα είναι συνεστραμμένα (twist pair) 4 ή 25 αγωγών συχνότητας 100 ΜΗz χωρητικότητας
46 pF/m, σύνθετης αντίστασης 100 Ω  15 Ω με απόσβεση 21,98 dB/100 m στα 100 MHz.

6. Εκτέλεση εργασιών
6.1 Εγκατάσταση και οδεύσεις καλωδίων

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους
κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, θα εφαρμοστούν
το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101.

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανομής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των καλωδίων από
τους τοπικούς υποπίνακες έως τα μηχανήματα που οδεύουν σε δομικά στοιχεία θα είναι
γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς μονωτική επένδυση, με διάμετρο και πάχος τοιχωμάτων
σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία μπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες  γαλβανισμένες
σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο με εκτονωτικά βύσματα.

Όταν μία μονάδα του εξοπλισμού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα πρέπει να
ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από μία κοινή κατεύθυνση και
ο τερματισμός τους με κανονική σειρά και συμμετρία.

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήμανση με τον αριθμό του ο οποίος αναφέρεται
στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν κατάλληλο μέγεθος και μορφή
που θα εγκρίνει η Υπηρεσία μετά από πρόταση του Αναδόχου και θα είναι στερεωμένες κατά τρόπο
ασφαλή επάνω στα καλώδια.

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων από
υπόγεια κανάλια, οικοδομικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς τοποθέτησης όπου
απαιτείται να σημειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των καλωδίων. Η χρήση πινακίδων
στερεωμένων με κόλλα απαγορεύεται.

Τα σημεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδομικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως πινάκων
θα στεγανώνονται.

Η στεγάνωση θα πραγματοποιείται με κατάλληλο ελαστομερές υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό
στρώμα αδιάβροχης εποξειδικής ρητίνης πάχους όχι μικρότερου των 40 mm ή ελαφριάς
τσιμεντοκονίας κατά περίπτωση. Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό άνοιγμα.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου
από οικοδομικό στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι
κατακλύσεως.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε
να μην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα διασφαλίζει ότι η
σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθμοί των φάσεων και τα χρώματα των αγωγών θα διατηρούνται σε
όλη την εγκατάσταση.

Οι αγωγοί των καλωδίων χαμηλής τάσεως θα ταυτίζονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1η Φάση...............................................................................................................L1

 2η Φάση...............................................................................................................L2

 3η Φάση...............................................................................................................L3
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 Ουδέτερος .................................................................................... N ή μπλε αγωγός

 Γείωση............................................................................πράσινο ή κιτρινο/πράσινο

Τα μονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης:

 Φάση............................................................................................................... Καφέ

 Ουδέτερος .......................................................................................................Μπλε

 Γείωση............................................................................Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο

Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερματίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή ορειχάλκινους
δακτυλίους με χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται “κατσάρωμα” με τα
χέρια ή πένσα.

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόμενη μηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα φέρουν
δακτυλίους με τα χαρακτηριστικά σύμβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή σύνδεση κάθε μηχανής.

Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρμα των
καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούμενο τμήμα και ο εκτιθέμενος αγωγός ή οπλισμός θα
καλύπτεται επαρκώς με κατάλληλο πλαστικό δακτύλιο.

Τα καλώδια με μόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρμα τους μέσω μηχανικών
στυπιοθλιπτών σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες αυτοί θα είναι
ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων με οπλισμό από ταινία αλουμινίου, όπου οι
στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουμίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση των
καλωδίων μέσω του μεταλλικού οπλισμού τους, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη σύνδεση
προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, με ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και κατάλληλο
πλαστικό κάλυμμα μέσω του οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσματικά το μεταξύ επενδύσεων του
καλωδίου και στυπιοθλίπτου διάκενο.

6.2 Εσχάρες στηρίξεως καλωδίων

Κατά τις ομαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευμάτων ή γυμνών χάλκινων αγωγών, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν, μεταλλικές σχάρες, από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτού ή κλειστού
τύπου κατά περίπτωση, με τα ειδικά εξαρτήματα για τη στήριξη τους. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει
και θα εγκαταστήσει όλες τις απαιτούμενες για την όδευση των καλωδίων εσχάρες. Για την επιλογή
των εσχάρων στηρίξεως των καλωδίων και των οδεύσεών των θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

 Ο αριθμός των καλωδίων ισχύος αυτοματισμού και ελέγχου, που θα τοποθετηθούν σε κάθε
εσχάρα, περιλαμβανομένων και των μελλοντικών.

 Αποφυγή περιοχών όπου θα γίνεται συντήρηση μηχανημάτων, σωλήνων κτλ. και περιοχών
όπου προβλέπεται επέκταση των εγκαταστάσεων του έργου.

 Αποφυγή περιττών διαδρομών.

 Όδευση των εσχάρων σε μεγάλο ύψος με κατάλληλες καθόδους στις διάφορες
καταναλώσεις.

 Όδευση εσχάρων σε οριζόντιες και κάθετες διευθύνσεις κατά το μέτρο του δυνατού.

Οι εσχάρες οδεύσεως των καλωδίων θα κατασκευασθούν από χαλυβοελάσματα, θα φέρουν ομοίου
τύπου στοιχεία σύνδεσης και θα εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου
κατασκευής τους. Θα ακολουθούν το παρακάτω διαστασιολόγιο:
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Διαστασιολόγιο εσχαρών οδεύσεως

Διαστάσεις [mm] 100 x 50 200x 50 300x 50 400x 50 500 x 50 600x 50
Πάχος ελάσματος [mm] 1,00 1,50 2,00

Οι καμπύλες και τα τεμάχια διακλάδωσης και σύνδεσης θα έχουν τυποποιημένη μορφή και οι
εσωτερικές ακτίνες καμπυλότητας δεν θα είναι μικρότερες από 300 mm. Το σύστημα των εσχάρων
θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο NEMA VE-1 και οι τιμές φόρτισης θα
υπολογιστούν σύμφωνα με το DIN 4114 με συντελεστή ασφαλείας 1,7 κατ’ ελάχιστο. Το γαλβάνισμα
θα είναι σύμφωνο με το DIN EN 10412 με βάρος επικάλυψης 350 g/m2. Οι σχάρες θα είναι
προγαλβανισμένες  με τη μέθοδο SENDZIMIR Z 275 σύμφωνα με το DIN 17162.

Οι εσχάρες θα έχουν επαρκές πλάτος ώστε τα καλώδια να τοποθετούνται σε ένα επίπεδο και στις
κανονικές μεταξύ τους αποστάσεις χωρίς να αλληλεπικαλύπτονται εξασφαλίζοντας ότι το 30% της
επιφανείας του θα παραμένει κενό (εφεδρεία).

Τα καλώδια θα ασφαλίζονται επάνω στις εσχάρες με τη βοήθεια μονωτικών ιμάντων, οι οποίοι θα
βιδώνονται επάνω στην εσχάρα με πλαστικούς κοχλίες και ροδέλες. Θα  στερεώνονται ανά
διαστήματα τέτοια που θα εξασφαλίζουν μια καθαρή και τακτοποιημένη εγκατάσταση.

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί στις κατακόρυφα τοποθετημένες εσχάρες, όπου πρέπει να
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και επαρκή στοιχεία στερεώσεως των καλωδίων, ώστε να
επιτυγχάνεται ασφάλεια και καλή κατανομή των φορτίων. Τα καλώδια που οδεύουν επάνω σε
κατακόρυφες εσχάρες θα στερεωθούν κατά τρόπο ασφαλή ανά διαστήματα το πολύ 600 mm.

Οι βραχίονες στηρίξεως των εσχάρων θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένο εν θερμώ
χαλυβοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 mm και θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από
το πλάτος της σχάρας που στηρίζουν και θα είναι υπολογισμένα για μέγιστο φορτίο 50 kg. Οι
αποστάσεις μεταξύ τους θα είναι τέτοιες ώστε οι μεν σχάρες πλάτους 100 mm – 300 mm να δέχονται
φορτίο 100 kp/m ενώ οι σχάρες πλάτους 400 mm – 600 mm φορτίο 200 kp/m. Σε κάθε περίπτωση,
η μεταξύ τους απόσταση δεν θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τα 1.200 mm. Η στερέωση των
βραχιόνων αυτών θα είναι επαρκής για το μέγιστο φορτίο της εσχάρας.

Γενικά η κατασκευή των εσχάρων θα είναι πολύ επιμελημένη και θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει
μικρή δύναμη πάνω σε αυτές χωρίς παραμορφώσεις των σχαρών, των βραχιόνων και των
ορθοστατών.

Οι ορθοστάτες θα είναι από χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν θερμώ πάχους τουλάχιστον 3 mm
διπλού «π» μονοί ή διπλοί ανάλογα με τα φορτία των εσχάρων. Για εσχάρες  πλάτους μεγαλύτερου
από 200 mm μπορούν να χρησιμοποιηθούν ορθοστάτες μορφής. Οι ορθοστάτες αυτοί θα
αναρτώνται από την οροφή και για την στήριξή τους  θα χρησιμοποιηθούν κοινά βύσματα μεταλλικά
με τις κατάλληλες βίδες.

Οι βίδες που θα χρησιμοποιηθούν για τις συνδέσεις των εσχάρων, των ειδικών τεμαχίων κτλ. θα
είναι ειδικής μορφής για να μην τραυματίζονται τα καλώδια και πρέπει να είναι επιψευδαργυρωμένες.

6.3 Κουτιά διακλάδωσης

Τα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης θα είναι κατασκευασμένα από PVC, ιδίων προδιαγραφών
κατασκευής με τους ευθύγραμμους σωλήνες, με κάλυμμα πρεσσαριστό ή βιδωτό που θα
εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα. Η σύνδεσή τους με τους σωλήνες θα γίνεται πάντοτε μέσω των
ειδικών ρακόρ σύνδεσης. Τα κουτιά θα είναι διαστάσεων 62 mm x 62 mm, 82 mm x 82 mm,
91 mm x 91 mm και 100 mm x 100 mm κατά περίπτωση προστασίας ΙΡ 55.

Τα χαλύβδινα κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβοέλασμα πάχους 3 mm γαλβανισμένα ή
από άριστης ποιότητας χυτοσίδηρο, στεγανά προστασίας ΙΡ 55, τετράγωνα ή ορθογώνια, κατάλληλα
για σύνδεση με χαλύβδινους σωλήνες καλωδίων. Οι διαστάσεις τους θα είναι επαρκείς για την άνετη
σύνδεση των καλωδίων ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητα τσακίσματα.
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6.4 Σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων

Οι σωληνώσεις προστασίας των καλωδίων, σταθερές και εύκαμπτες, πρέπει να γίνουν σύμφωνα με
τα πρότυπα: ΕΛΟΤ HD 384, ΕΝ 50086, ΕΝ 60423, ΙΕC 23, ΙΕC 614.

Οι σταθεροί χαλυβοσωλήνες όδευσης ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ (εντός
και εκτός) μέσου τύπου (κόκκινη ετικέτα) υδραυλικοί ή ειδικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες και θα
εγκαθίστανται με πλήρη σειρά βιδωτών εξαρτημάτων όπως στις υδραυλικές συνδέσεις. Θα είναι
σύμφωνοι με το ΙΕC 423, με ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 1,5 mm. Κουρμπάρισμα των σωλήνων
επιτρέπεται μόνο μέσω καταλλήλου κουρμπαδόρου για γωνίες άνω των 90. Οι γωνίες 90 θα
γίνονται με έτοιμες καμπύλες. Η σύνδεσή τους με τα κουτιά διακλάδωσης θα γίνεται στεγανά με
περικόχλια μέσα – έξω. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο
κουτί διακλάδωσης.

Σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι σωληνώσεις προστασίας θα είναι επίτοιχες ή χωνευτές ή
θαμμένες στο πάτωμα κατά περίπτωση και θα διαταχθούν σε καθαρούς και απλούς σχηματισμούς,
που θα εξασφαλίζουν εφεδρεία χώρου για μελλοντικές σωληνώσεις προς όλους τους ηλεκτρικούς
πίνακες. Στα σημεία που τελειώνουν οι τοίχοι και οι οροφές, οι σωληνώσεις θα καλυφθούν
κατάλληλα.

Οι ευθύγραμμοι πλαστικοί σωλήνες για εμφανή τοποθέτηση θα είναι από PVC, κατάλληλοι για
εμφανή εγκατάσταση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC και τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 798.1 και
799. Οι σωλήνες θα είναι άκαυστοι, απρόσβλητοι από οξέα κτλ. και υψηλής αντοχής σε υπεριώδη
ακτινοβολία. Θα συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων όπως καμπύλες, μούφες, κολάρα,
ρακόρ κτλ.

Η πληρότητα των σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. Δεν θα γίνονται δεκτές άνω των δύο
αλλαγών διεύθυνσης, χωρίς ενδιάμεσο κουτί διακλάδωσης ή φρεάτιο.

Τα ελάχιστα πάχη σε σχέση με τις διαμέτρους θα είναι τα εξής:

Ελάχιστα πάχη σωληνώσεων σε σχέση με τις διαμέτρους
Διάμετρος

[mm] 20 25 32 40 50 100– 160 200

Πάχος [mm] 1,55 1,80 2,1 2,30 2,85 4,00 6,00

Οι χαλυβοσωλήνες σπιράλ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση μηχανημάτων και
οργάνων με τα χαλύβδινα κουτιά διακλάδωσης. Οι σωλήνες θα είναι ανοξείδωτοι, επενδεδυμένοι με
μανδύα από PVC και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα εξαρτήματα σύνδεσης.

Οι διάμετροι των σωληνώσεων προστασίας θα καθοριστούν με βάση τον αριθμό των καλωδίων που
πρόκειται να διέλθουν μέσα απ’ αυτές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 364, ή όπως
απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη θέση, σε καμία όμως περίπτωση δεν θα υπάρξει διάμετρος
σωλήνα μικρότερη από 20 mm.

Οι χωνευτές σωληνώσεις καθώς και αυτές που οδεύουν μέσα σε ψευδοροφές θα φέρουν τα
απαραίτητα στοιχεία για τις διακλαδώσεις προς τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες, τους
ρευματοδότες κτλ.

Όλες οι σωληνώσεις προστασίας θα εγκατασταθούν κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τον εξαερισμό
και την αποστράγγιση τους. Οι καμπύλες θα γίνονται από την ίδια τη σωλήνωση. κυτία
διακλαδώσεων ή ενώσεων, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε δυσπρόσιτα σημεία.

Ολόκληρο το σύστημα των σωληνώσεων προστασίας θα καθαριστεί με επιμέλεια και θα
απομακρυνθούν οποιαδήποτε άχρηστα υλικά και ρύποι, πριν από τη διέλευση των καλωδίων μέσα
από αυτό.

Στα σημεία όπου οι σωλήνες συνδέονται με κουτιά διακοπτών, θα φέρουν ειδική κοχλιοτομημένη
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υποδοχή, η οποία όταν σφιχτεί θα είναι πρόσωπο με την εξωτερική παρειά του κουτιού. Οι σωλήνες
θα στερεώνονται τότε επάνω στο κουτί με τη βοήθεια ενός μπρούτζινου, εσωτερικώς
κοχλιοτομημένου δακτυλίου, ο οποίος θα βιδώνεται από το εσωτερικό του κουτιού επάνω στην
κοχλιοτομημένη υποδοχή της σωληνώσεως. Η στερέωση των σωλήνων επάνω στο κουτί με χρήση
κοχλιοτομημένων δακτυλίων απ’ ευθείας χωρίς χρήση της κοχλιοτομημένης υποδοχής επιτρέπεται.

Όλα τα εκτεθειμένα στον αέρα τμήματα των σπειρωμάτων, θα υποστούν ψυχρό γαλβάνισμα μετά
την εγκατάστασή των.

Οι επίτοιχες σωληνώσεις θα στηρίζονται κατά διαστήματα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαστήματα επίτοιχων σωληνώσεων
Διάμετρος [mm] 20 25 30
Διάστημα [m] 2,50 2,00 1,20

Στα σημεία καμπυλώσεως, οι σωλήνες θα στερεώνονται αποτελεσματικά σε απόσταση 225 mm
εκατέρωθεν της καμπύλης. Στα σημεία συνδέσεων ή απότομων αλλαγών κατεύθυνσης και σε
πρόσθετα σημεία που θα κρίνει η Υπηρεσία, θα τοποθετηθούν κατάλληλα σταθερά ή αφαιρετά
κουτιά συνδέσεως. Σε μεγάλου μήκους γραμμές θα τοποθετηθούν χαλύβδινα ή χυτοσιδηρά κουτιά
με θυρίδες επισκέψεως για να διευκολύνουν την έλξη των καλωδίων. Οι εγκιβωτισμένες στα δάπεδα
σωληνώσεις θα είναι συνεχείς, χωρίς ενδιάμεσα κουτιά συνδέσεως, θαμμένα στο δάπεδο. Αν
απαιτείται θα κατασκευαστούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα με χαλύβδινο κάλυμμα.

Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμούς διαστολής θα τοποθετηθούν ειδικά κουτιά
σύνδεσης, που θα μπορούν να απορροφούν τις συστολές/διαστολές. Τα κουτιά αυτά θα φέρουν
εκατέρωθεν ακροδέκτες γειώσεως μέσω των οποίων θα συνδέονται προς το σύστημα γειώσεως με
καταλλήλου διατομής πολύκλωνο χάλκινο αγωγό. Τα άκρα των σωληνώσεων οι οποίες
εγκιβωτίζονται σε μπετόν, θα ταπώνονται προσωρινά πριν πέσει το μπετόν με κατάλληλες
ορειχάλκινες τάπες.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σωληνώσεων προστασίας επάνω στις εξωτερικές επιφάνειες
κτιρίων.

Τα καλύμματα των εξαρτημάτων των σωληνώσεων θα είναι επίπεδα και θα στερεώνονται στη μέση
των με ορειχάλκινες βίδες κωνικής κεφαλής. Κάθε εξάρτημα θα συνοδεύεται και από ένα
παρέμβυσμα από νεοπρένιο ή άλλο ισοδύναμο υλικό.

Η εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων θα είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την εύκολη
αντικατάσταση των καλωδίων, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στα οικοδομικά στοιχεία και
μερεμέτια.

Στις σωληνώσεις προστασίας μονοφασικών αγωγών φωτιστικών σωμάτων, ρευματοδοτών,
διακοπτών κτλ δεν επιτρέπεται στην ίδια σωλήνωση η συνύπαρξη δύο φάσεων.

Οι σωληνώσεις προστασίας υπογείων καλωδίων καθώς και τα αντίστοιχα φρεάτια, θα πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:

 Οι σωλήνες θα είναι από σκληρό PVC με κατάλληλες συνδέσεις.

 Θα χρησιμοποιηθούν μόνο χαλύβδινοι σωλήνες διαμέτρου 100 mm και 150 mm με πάχος
τοιχώματος 6 mm και διαμέτρου 200 mm με πάχος τοιχώματος 8 mm ή σωλήνες από PVC
6 atm αντίστοιχων διαμέτρων.

 Θα προβλεφθεί 20% εφεδρεία σωλήνων για κάθε όδευση και εν πάση περιπτώσει όχι
λιγότερη από ένα σωλήνα ανά όδευση.

 Θα χρησιμοποιηθούν μόνο ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων και οι αλλαγές κατευθύνσεως θα
γίνονται με φρεάτια, με μόνη εξαίρεση τις καμπύλες 90° για την είσοδο σε κτίρια. Όπου
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χρησιμοποιούνται τέτοιες καμπύλες, η ακτίνα καμπυλότητας θα είναι 800 mm για σωλήνες
διαμέτρου 100 mm και 1.000 mm για σωλήνες διαμέτρου 150 mm και 200 mm.

 Οι σωλήνες προστασίας καλωδίων σε διασταυρώσεις με οδούς θα επεκτείνονται ένα μέτρο
τουλάχιστον εκατέρωθεν της οδού.

Τα φρεάτια θα έχουν ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια του εδάφους 800 mm για αγωγούς χαμηλής
τάσεως. Σε περιπτώσεις που τα καλώδια περνούν σε ευθεία γραμμή μέσα από τα φρεάτια οι
ελάχιστες διαστάσεις τους θα είναι 800 mm x 600 mm. Σε περιπτώσεις που το καλώδιο αλλάζει
κατεύθυνση, οι ελάχιστες διαστάσεις του φρεατίου θα είναι 800 mm x 800 mm. Σε κάθε περίπτωση
οι διαστάσεις των φρεατίων θα είναι επαρκείς για να πραγματοποιείται η ελάχιστη απαιτητή ακτίνα
καμπυλότητας κάθε καλωδίου.

Το φρεάτιο θα έχει δυνατότητα αποστραγγίσεως και θα φέρει χυτοσιδηρό κάλυμμα βαρέως τύπου.
Θα υπάρχουν ενδιάμεσα φρεάτια ανά 30 το πολύ μέτρα και 5 το πολύ μέτρα πριν από την κατάληξη
σε καμπύλη 90.

Μετά από την εγκατάσταση των προστατευτικών σωληνώσεων και μέχρι την τοποθέτηση των
καλωδίων, οι σωληνώσεις θα ταπωθούν για να μην εισχωρήσουν σ’ αυτές ξένες ύλες.

Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, ο Ανάδοχος θα καθαρίσει τελείως με κατάλληλα μέσα τους
σωλήνες. Όλοι οι σωλήνες θα σφραγιστούν κατάλληλα για να αποφευχθεί η είσοδος υγρασίας,
ποντικών και άλλων επιβλαβών ζωυφίων.

Στις περιπτώσεις που η τροφοδότηση μιας κατανάλωσης απαιτεί μη σταθερή σύνδεση (κινητήρες
κτλ), ο αγωγός θα προστατεύεται στο μεταξύ του πέρατος της σταθερής σωλήνωσης και του
κιβωτίου συνδέσεως τμήμα του με εύκαμπτο προστατευτικό σωλήνα από PVC ή εύκαμπτο
χαλυβδοσωλήνα επενδυμένο εσωτερικά με PVC.

Η σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα και στα δύο άκρα θα είναι τελείως στεγανή και θα
πραγματοποιηθεί μέσω καταλλήλων για τον σκοπό αυτό εξαρτημάτων προσαρμογής. Το μήκος της
εύκαμπτης σωλήνωσης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 400 mm.

Ο ακροδέκτης γειώσεως της εξυπηρετούμενης κατανάλωσης θα συνδέεται μέσω ξεχωριστού
αγωγού γειώσεως με τη γείωση της σταθερής προστατευτικής σωλήνωσης. Απαγορεύεται η
χρησιμοποίηση του εύκαμπτου χαλύβδινου αγωγού, ως στοιχείου γειώσεως.

6.5 Oικοδομικές εργασίες

Ο Ανάδοχος θα σημειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση
και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων στηρίξεως. Οι διανοίξεις και
επαναπληρώσεις με μπετόν καθώς και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας και των σοβάδων
αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, π.χ.
σκαψίματα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται για την στερέωση των
καλωδίων, των εσχάρων και των σωληνώσεων προστασίας των καλωδίων κατά τρόπο που δεν θα
βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδομικού μέρους του έργου.

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα
εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών για παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου των καλωδίων, κάθε τύπου,
των σωλήνων προστασίας τους, των εσχάρων στηρίξεως κτλ. υλικών και μικροϋλικών
στήριξης και όδευσης.
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 τις εργασίες εκσκαφής χανδάκων και επανεπίχωσής τους.

 τις εργασίες τοποθέτησης των καλωδίων, των σωλήνων προστασίας τους και των εσχάρων,
περιλαμβανομένων δαπανών για τη διάτρηση και αποκατάσταση δομικών μερών,

 τις κάθε είδους δοκιμές, ελέγχους και ρυθμίσεις.

8. Επιμέτρηση και πληρωμή
Τα δίκτυα καλωδιώσεων χαμηλής τάσης, οργάνων και ελέγχου δεν πληρώνονται με ιδιαίτερα Άρθρα
του Τιμολογίου, αλλά περιλαμβάνονται σε επιμέρους Άρθρα. Ειδικότερα:

 Οι εσωτερικές καλωδιώσεις των πινάκων δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη
περιλαμβάνεται στο Άρθρο Τιμολογίου «Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιοστασίων» του αντίστοιχου
ηλεκτρικού πίνακα διανομής.

 Οι καλωδιώσεις τροφοδότησης των μηχανημάτων δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική
δαπάνη περιλαμβάνεται στο Άρθρο Τιμολογίου «Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση
αντλιοστασίων» της αντίστοιχης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.

 Όλες οι καλωδιώσεις των ασθενών ρευμάτων αυτοματισμού περιλαμβάνονται στο Άρθρο
Τιμολογίου «Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων» του αντίστοιχου συστήματος
αυτοματισμού και ελέγχου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 28: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) το οποίο εγκαθίσταται σε
κάθε αντλιοστάσιο.

2. Γενικά
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει σε κάθε αντλιοστάσιο ένα Η/Ζ επαρκούς ισχύος για την
αυτόνομη λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού σε περίπτωση διακοπής της παροχής.

Το συγκρότημα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

α) Τον πετρελαιοκινητήρα

β) Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

γ)  Τη δεξαμενή καυσίμου

δ) Τον πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού εκκινήσεως

ε) Την κοινή βάση στηρίξεως και τον ηχομονωτικό κλωβό (όπου εφαρμόζεται)

Το Η/Ζ θα είναι αυτομάτου λειτουργίας, συνεχούς ισχύος σύμφωνης με τους υπολογισμούς της
μελέτης (κατά ISO 8528), με περιθώριο υπερφορτίσεως κατά 10% ως stand-by για μία ώρα ανά
δώδεκα ώρες λειτουργίας (κατά ISO 3046). Θα φέρει τετράχρονο, υδρόψυκτο πετρελαιοκινητήρα,
αυτορρυθμιζόμενη, αυτοδιεγειρόμενη γεννήτρια τύπου brushless, κλάσης μόνωσης H, κλάσης
αύξησης θερμοκρασίας F, μετά ηλεκτρονικού σταθεροποιητή τάσεως αντίστοιχης ισχύος, δεξαμενή
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καυσίμου όγκου ικανού να καλύψει τη λειτουργία του αντλιοστασίου επί οκτώ ώρες, ενσωματωμένη
στη βάση του και πίνακα ελέγχου και αυτοματισμού.

Το Η/Ζ πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή πιστοποιημένου με ISO 9001.

3. Περιγραφή
Ο πετρελαιοκινητήρας θα πρέπει να παρέχει την κατάλληλη ισχύ ώστε να εξασφαλίζει την
ονομαστική ισχύ της γεννήτριας σε cosφ = 0,80 σε συνεχή λειτουργία και εγκατάσταση σε κλειστό
χώρο με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C. Θα είναι τετρακύλινδρος ή εξακύλινδρος σε
διάταξη εν σειρά είτε περισσότερων κυλίνδρων σε διάταξη «V». Θα πρέπει να συνοδεύεται
τουλάχιστον από εξής παρελκόμενα:

α) Φίλτρο λαδιού

β) Φυγοκεντρικό ρυθμιστή στροφών (governor)

γ) Ψυγείο λαδιού

δ) Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού

ε) Κέλυφος σφονδύλου, σφόνδυλο για βαθμό ανομοιομορφίας 1/250

στ) Φίλτρα αέρα

ζ) Γραναζωτή αντλία καυσίμου

η) Διπλό φίλτρο καυσίμου

θ) Λεκάνη ελαίου

ι) Ηλεκτρικό εκκινητή 24V, DC κατάλληλης ισχύος με αμπερόμετρο φορτίσεως και ενδεικτική λυχνία
βλάβης

ια) Γεννήτρια (δυναμό) 230 V / 24 V για φόρτιση των συσσωρευτών

ιβ) Ψυγείο με ανεμιστήρα για θερμοκρασία 40°C με προστατευτικό κάλυμμα, οδηγά πτερύγια και
σωληνώσεις

ιγ) Μεγάλης ικανότητας μεταψύκτη

ιδ) Σιγαστήρα καυσαερίων με φλάντζες παρεμβύσματα και κοχλίες συνδέσεως

ιε) Σειρά ανταλλακτικών για δύο έτη σύμφωνα με πρόταση του κατασκευαστή

ιστ) Σωληνοειδές για το σταμάτημα της μηχανής

ιζ) Συστοιχία συσσωρευτών 24V DC κατάλληλη για 7 τουλάχιστον διαδοχικές εκκινήσεις του ζεύγους

ιη) Διάταξη ψυχρής εκκίνησης

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι εφοδιασμένος τουλάχιστον με τα παρακάτω όργανα αυτοματισμού
για την προστασία και εύρυθμη λειτουργία του: πιεζοστάτη, μανόμετρο και θερμόμετρο
λιπαντελαίου, θερμοστάτη και θερμόμετρο νερού ψύξεως, θερμαντική αντίσταση λαδιού και νερού
με κατάλληλο θερμοστάτη για την αυτόματη προθέρμανσή τους, δείκτη στροφών και μετρητή ωρών
λειτουργίας.

Η γεννήτρια θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος 50 Hz ±2% ισχύος ικανής να τροφοδοτήσει τα
φορτία και να εκκινήσει τον μεγαλύτερο κινητήρα, τάσεως 400 V / 230 V, αυτοδιεγειρόμενη,
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αυτορυθμιζόμενη, χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS). Ο αυτόματος ηλεκτρονικός ρυθμιστής τάσης θα
πρέπει να διατηρεί την τάση σταθερή ±3% της ονομαστικής τιμής για μεταβολή φορτίου από 0 -
100% με σύγχρονη μεταβολή της συχνότητας ±2% και του συντελεστή ισχύος. Ο χρόνος
αποκαταστάσεως της τάσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 2 sec.

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό διερευνητή φορτίσεων, προστασία έναντι υπερστροφίας
- υπερσυχνότητας, στροφόμετρο, μετρητή ωρών λειτουργίας, θερμόμετρο νερού, θερμόμετρο
λιπαντελαίου, μανόμετρο λιπαντελαίου και αμπερόμετρο φορτίσεως συσσωρευτών.

Η δεξαμενή καυσίμου θα είναι χωρητικότητας ικανής για οκτάωρη λειτουργία του Η/Ζ, θα είναι
ενσωματωμένη στη βάση του Η/Ζ και φέρει ηλεκτρικό διακόπτη στάθμης τύπου πλωτήρα με οπτική
ένδειξη της χαμηλής στάθμης του καυσίμου.

Ο πετρελαιοκινητήρας και η γεννήτρια θα είναι συναρμολογημένες επάνω σε κοινή βάση στηρίξεως
που θα συνοδεύεται από κατάλληλα αντικραδασμικά ελατήρια.

Ο πίνακας ελέγχου και αυτοματισμού του ζεύγους θα είναι μεταλλικός, ενσωματωμένος σε αυτό και
θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα αυτοματισμού και προστασίας.

Η εκκίνηση του ζεύγους θα γίνεται αυτόματα χωρίς φορτίο, όταν η τάση οποιασδήποτε φάσης του
δικτύου διακοπεί ή κατέλθει κάτω από ένα προκαθορισμένο (ρυθμιζόμενο) όριο. Η παραλαβή των
επιθυμητών φορτίων θα γίνεται επίσης αυτόματα κατόπιν εντολής του κεντρικού συστήματος
αυτοματισμού, κατά τρόπο ώστε τα φορτία να είναι πάντα εντός των ορίων ισχύος του Η/Ζ. Η
μεταγωγή του φορτίου γίνεται με κατάλληλο ηλεκτροκίνητο διακόπτη τριών θέσεων (ΔΕΗ - ΕΚΤΟΣ
- Η/Ζ), ωστόσο θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητης εκκίνησης με τοπικό χειρισμό.

Ο μεταγωγικός διακόπτης θα αποτελείται από δύο τετραπολικούς διακόπτες ισχύος με
ηλεκτροκινητήρες, με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση (interlocking), ώστε να αποκλείεται το
ταυτόχρονο κλείσιμο και των δύο. Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος
400 V - 50 Hz κατάλληλης ονομαστικής εντάσεως με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Κατηγορία λειτουργίας AC 1.

 Συνολικός χρόνος ζεύξεως: 0,2 sec.

 Διάρκεια ζωής: τουλάχιστον 30.000 χειρισμοί.

 Μέγιστη συχνότητα χειρισμών: τουλάχιστον 20 χειρισμοί ανά ώρα.

 Στιγμιαία ακύρωση λειτουργίας εφεδρικής πηγής

Η διαδικασία μεταγωγής (άνοιγμα διακόπτη - μεταγωγή φορτίου) θα γίνεται με ρυθμιζόμενη χρονική
καθυστέρηση για το άνοιγμα του διακόπτη, ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες αποζεύξεις στις
περιπτώσεις στιγμιαίων διακυμάνσεων της τάσης. Στην περίπτωση που η τάση του δικτύου της ΔΕΗ
αποκατασταθεί εντός του προκαθορισμένου χρόνου, τότε η εντολή ανοίγματος του διακόπτη
μεταγωγής του φορτίου θα ακυρώνεται όχι όμως και η εντολή εκκινήσεως του ζεύγους, το οποίο θα
εκκινεί κανονικά και θα λειτουργεί για λίγα λεπτά πριν σταματήσει.

Η μεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν μπορεί να γίνει προτού αυτό ξεκινήσει και αναπτύξει μία
προκαθορισμένη τάση που θα μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση.

Η επαναφορά του φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδοτήσεως θα γίνεται όταν αποκατασταθεί η
τάση του δικτύου σε μία προκαθορισμένη τιμή. Η διαδικασία μεταγωγής θα γίνεται με ρυθμιζόμενη
καθυστέρηση. Μετά την μεταγωγή του φορτίου στη θέση κανονικής τροφοδοτήσεως το ζεύγος θα
συνεχίζει τη λειτουργία του για λίγα ακόμη λεπτά.

Η εκκίνηση του ζεύγους θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής που θα δίνει μέχρι
τρεις το πολύ διαδοχικές εντολές εκκινήσεως. Ο αυτοματισμός θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα
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κράτησης του πετρελαιοκινητήρα στις παρακάτω περιπτώσεις σφαλμάτων:

 αποτυχία εκκινήσεως (μετά τις 3 διαδοχικές προσπάθειες)

 χαμηλή πίεση λαδιού

 υπερβολική ταχύτητα περιστροφής

 υψηλή θερμοκρασία νερού

Το κράτημα της μηχανής στις παραπάνω περιπτώσεις θα αποκλείει οποιαδήποτε νέα εντολή
εκκινήσεως εάν δεν εντοπισθεί προηγουμένως η βλάβη και θα συνοδεύεται από κατάλληλη οπτική
και ηχητική σήμανση.

Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει η δυνατότητα χειροκίνητου κρατήματος του πετρελαιοκινητήρα
από τον πίνακα, κατά την αυτόματη λειτουργία, με ταυτόχρονο αποκλεισμό εντολής νέας
εκκινήσεως.

Όλα τα όργανα, συσκευές και εξαρτήματα αυτοματισμού που έχουν περιγραφεί θα περιλαμβάνονται
στον ηλεκτρικό πίνακα του ζεύγους. Επιπλέον, θα είναι εφοδιασμένος με βολτόμετρο και μεταγωγικό
διακόπτη, τρία αμπερόμετρα, συχνόμετρο, μετρητή στιγμιαίας κατανάλωσης ισχύος και ενδεικτικές
λυχνίες σφαλμάτων (χαμηλή τάση μπαταριών, χαμηλή θερμοκρασία ή στάθμη καυσίμου, θέση
διακοπτών μεταγωγής φορτίου, κλπ) με διάταξη ελέγχου της καλής καταστάσεως τους.

Ο ηχομονωτικός κλωβός θα είναι ενσωματωμένος στη βάση του Η/Ζ και θα αποτελεί με αυτό ενιαίο
σύνολο. Θα φέρει θύρες πρόσβασης με κλειδαριές ασφαλείας και περσιδωτά ανοίγματα. Εσωτερικά
θα είναι επενδεδυμένος με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό υλικό και εξωτερικά θα είναι βαμμένος με
αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική βαφή.

4. Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στις
επιμέρους Προδιαγραφές καθώς επίσης και στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του
εξοπλισμού για την παρακολούθηση κατά την εγκατάσταση και την θέση του εξοπλισμού σε
αποδοτική λειτουργία.

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα
συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική
λειτουργία κάθε πλήρους ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου του Η/Ζ με όλα τα εξαρτήματα
που το συνοδεύουν, μικροϋλικά κτλ.

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση του πεδίου αυτόματης μεταγωγής.

 τοποθέτηση και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων δαπανών για την διάτρηση
και αποκατάσταση δομικών μερών κτλ.

 σύνδεση του Η/Ζ με τον πίνακα του αντλιοστασίου

 τις κάθε είδους δοκιμές, ελέγχους και ρυθμίσεις, στο εργοστάσιο κατασκευής, σε εργαστήρια
δοκιμών ή επί τόπου του έργου.
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6. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται σε τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου και συνδεδεμένου Η/Ζ μετά από τους
ελέγχους και τις δοκιμές, έτοιμου για λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα
τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος των Άρθρων Τιμολογίου «Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
αυτόματης μεταγωγής».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29: ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισμού (hardware), ο οποίος θα
εγκατασταθεί για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του αντίστοιχου λογισμικού
(software).

2. Γενικά
Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού είναι να εξασφαλίζει την άνευ επεμβάσεως του
προσωπικού λειτουργία των αντλιοστασίων και την προστασία των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων έναντι λειτουργίας σε μη επιτρεπτές συνθήκες.

Οι προγραμματιζόμενες μονάδες αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC)
μπορούν να είναι είτε συμπαγείς μονάδες (compact) είτε μονάδες που απαρτίζονται από ένα σύνολο
επιμέρους μονάδων (modular).

Όλα τα τμήματα του επί μέρους εξοπλισμού πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και πρέπει να είναι
βιομηχανικά προϊόντα κατασκευαστών πιστοποιημένων κατά ISO 9001 από επίσημο οργανισμό
πιστοποίησης, με αποδεδειγμένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόμοια έργα και έγκριση CE.

Το σύστημα ελέγχου και αυτομάτου λειτουργίας κάθε αντλιοστασίου θα πρέπει να λειτουργεί
αυτόνομα και να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αμφίδρομης επικοινωνίας με κεντρικό σύστημα
παρακολούθησης. Σε κάθε σφάλμα λειτουργίας του αντλιοστασίου θα πρέπει να μεταδίδεται
συναγερμός με ασύρματο τρόπο π.χ. SMS.

3. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) τύπου compact
Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές του τύπου αυτού θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
ελάχιστες απαιτήσεις:

 Τάση λειτουργίας 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC.

 Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C έως +55°C.

 Σχετική υγρασία περιβάλλοντος για λειτουργία 5%...95%.

 Τουλάχιστον τέσσερις επαναλήψεις της προσπάθειας επικοινωνίας σε περίπτωση
αδυναμίας.

 Επικοινωνία πραγματικού χρόνου (Real Time).
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 Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εισόδων (γαλβανικά απομονωμένων): 12

 Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εξόδων (γαλβανικά απομονωμένων τύπου ρελέ): 4

 Σειριακές θύρες RS 232 / RS 485 με ταχύτητα 9,6 kBit/sec

 Ελάχιστη εμβέλεια επικοινωνίας: 2km

 Δυνατότητα τοποθέτησης σε ράγα 35mm (DIN rail).

 Ενδεικτικά λειτουργίας.

 Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση σύμφωνη με EN 55022 Class B.

 Δυνατότητα προγραμματισμού με υπολογιστή για αλλαγές στις παραμέτρους του
προγράμματος.

 Λειτουργίες αυτοελέγχου.

4. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) τύπου modular
Κάθε αντλιοστάσιο αποτελεί έναν Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ). Κάθε ΠΣΕ είναι μία
προγραμματιζόμενη μονάδα αυτοματισμού (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) η οποία
αποτελείται από ανεξάρτητες, εναλλάξιμες κάρτες (modular system). Ειδικότερα για την επικοινωνία-
διασύνδεση με το περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC θα διαθέτει
τυποποιημένες κάρτες (modules):

 ψηφιακών εισόδων (DI) για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφές RELAY
ελεύθερες δυναμικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των 16 εισόδων τουλάχιστον η
κάθε μία και θα λειτουργούν στα 24 V DC. Θα υπάρχει δε γαλβανική απομόνωση με το
εσωτερικό κύκλωμα του προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC).

 ψηφιακών εξόδων (DΟ) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες μονάδες. Οι κάρτες
ψηφιακών εξόδων θα είναι των 16 εξόδων τουλάχιστον η κάθε μία και θα λειτουργούν στα
24 V DC. Η δυνατότητα εξόδου της κάθε εισόδου θα είναι 250 mA. Η κάρτα θα
αυτοπροφυλάσσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει γαλβανική απομόνωση
από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC.

 αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή μετρήσεων από όργανα τα οποία παρέχουν
αναλογικό σήμα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2 ή 8 εισόδων με γαλβανική
απομόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικό κύκλωμα του PLC και ανάλυση 12 bit
τουλάχιστον.

 αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθμιση ειδικών μονάδων. Οι κάρτες αναλογικών εξόδων
θα είναι 2 ή 4 εξόδων με λειτουργία στην περιοχή 0/4...20 mA με ανάλυση 11 bit τουλάχιστον,
με προστασία έναντι βραχυκυκλώματος και γαλβανική απομόνωση από το εσωτερικό
κύκλωμα του PLC. Όλα τα καλώδια που φτάνουν στα PLC απαγορεύεται να συνδέονται απ’
ευθείας στις κάρτες, αλλά θα τερματίζουν σε αριθμημένες κλεμμοσειρές του κάθε πίνακα.

Εκτός από τα παραπάνω, τα PLC θα έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης και προγραμματισμού από
έναν φορητό Η/Υ.

Όλα τα PLC θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν μόνο ως προς το πραγματικό πλήθος
των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
εγκατάστασης. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι δυνατόν να "φορτωθεί" σε όλα χωρίς μεταφράσεις
(source code compatible)

Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα PLC με διαθέσιμη εφεδρεία +20% σε σημεία ελέγχου για να
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καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες.

Ο Ανάδοχος (πριν την θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) πρέπει να παραδώσει στην
Υπηρεσία για κάθε μία έως δέκα (10) ίδιες εγκατεστημένες κάρτες (ψηφιακές ή αναλογικές) μία (1)
επιπλέον ως ανταλλακτικό και μία (1) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU).

Όλα τα προγράμματα θα είναι γραμμένα σε μη πτητικό μέσο (non volative) EPROM, EEPROM,
FLASH EPROM, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση μπαταρίας για την συντήρηση των δεδομένων.
Μόνο για το ρολόι πραγματικού χρόνου θα είναι απαραίτητη η μπαταρία.

Κάθε PLC πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Τα προγράμματα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να μπορούν να αποθηκευτούν
εναλλακτικά σε μνήμη RAM, EPROM ή EEPROM. Η εναλλακτική τοποθέτησή τους θα
πρέπει να γίνεται με απλό και γρήγορο τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή
μεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο.

 Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να μπορεί να επεκτείνεται με
πρόσθεση ανεξάρτητων μονάδων εισόδου / εξόδου (modular). Η επέκταση του ελεγκτή θα
πρέπει να γίνεται με απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή μεταφορά της
συσκευής σε εργαστήριο.

 Η μνήμη του ελεγκτή θα πρέπει να έχει μέγεθος 48 bytes τουλάχιστον.

 Ο τυπικός χρόνος σάρωσης θα πρέπει να είναι μικρότερος από 1 ms/kb.

 Η οργάνωση των προγραμμάτων λειτουργίας του ελεγκτή θα γίνεται με προγράμματα
δομημένα σε ενότητες.

 Ο ελεγκτής θα είναι σύμφωνος με το IEC 1131 και θα υποστηρίζει τουλάχιστον τις παρακάτω
εντολές:

o Δυαδικές λογικές πράξεις (AND, OR, NOT)

o Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, μεγαλύτερο, μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο,
μικρότερο ή ίσο

o Αριθμητικές πράξεις (16 bit πράξεις μέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας)

o Απαρίθμηση

o Set/Reset εσωτερικών σημαίων και εξόδων

o Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά

o Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλμού

o Σύγκριση

o Μανδάλωση (RS, Flip-Flop)

o Διακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη

o Πράξεις επί πινάκων

o Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράμματα

o Στιγμιαία διέγερση των εξόδων (pulse output)
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o Κατά τον προγραμματισμό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται λογικές
εκφράσεις, οι οποίες να περιέχουν συνδυασμό όλων των παραπάνω εντολών, υπό
την μορφή παρενθέσεων

 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 64 απαριθμητές για εσωτερικά γεγονότα
και τουλάχιστον 128 εσωτερικά χρονικά για μέτρηση περιόδων.

 Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2048 εσωτερικές σημαίες για εσωτερικά
γεγονότα ή δεδομένα, να έχει μπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM και
ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου.

 Ο προγραμματιζόμενος ελεγκτής θα διαθέτει θύρα σύνδεσης με φορητό μικροϋπολογιστή
(συσκευή προγραμματισμού) για επιτόπιο ή από απόσταση:

o On line προγραμματισμό ή αλλαγή παραμέτρων

o Οn line παραγωγή διαγνωστικών μηνυμάτων για αντιμετώπιση σφαλμάτων

 Θα παρέχει ένδειξη καταστάσεως κάθε ψηφιακής εισόδου/εξόδου με LED και δυνατότητα
προσομοίωσης (simulation) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/εξόδου.

 Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα έχουν τάση εισόδου 24 V DC και προστασία από
υπερτάσεις.

 Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι 24 V DC κατ' ελάχιστον 250 mA, ενώ οι αναλογικές είσοδοι θα
διαθέτουν διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits, προστασία από υπερτάσεις,
ανίχνευση κομμένου καλωδίου αισθητηρίου και δυνατότητες επιλογής (π.χ. με jumpers) του
αναλογικού σήματος (π.χ. 0/4...20 mA, ±10 V κτλ.).

 Η κάρτα σειριακής επικοινωνίας RS 232 είτε RS 485 C/TTY του PLC θα έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:

o Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 9600 bits/sec

o Μηνύματα είτε σταθερού είτε μεταβλητού μήκους (μέχρι 255 bytes)

o Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταμένης ισοτιμίας (parity), δηλαδή έλεγχος
ισοτιμίας όχι μόνο σε επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο μηνύματος.

o Στην περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας πρέπει να επαναλαμβάνονται οι
προσπάθειες (πλήθος προσπαθειών και ρυθμός επανάληψης καθοριζόμενο από τον
χρήστη) και επιπλέον να προσδιοριστούν το συγκεκριμένο είδος σφάλματος
επικοινωνίας.

o Ύπαρξη δυνατότητας προγραμματισμού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την
αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκπομπής.

5. Τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)
Αυτή η μονάδα προβλέπεται για συνεχή λειτουργία μόνο (ON-LINE). Η μονάδα δηλαδή θα βρίσκεται
συνεχώς σε λειτουργία και θα τροφοδοτεί τα φορτία που θα συνδεθούν σ’ αυτήν αντλώντας ενέργεια
είτε από τις μπαταρίες του είτε από τον ανορθωτή της μονάδας.

Σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα DC/AC πρέπει αυτός να διακόπτεται τόσο από το συνεχές
όσο και από το εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτόματη επαναφορά του μετατροπέα DC/AC που
παρουσιάζει βλάβη αποκλείεται. Σε περίπτωση βλάβης του μετατροπέα DC/AC ο αντίστοιχος
ανορθωτής θα συνεχίζει να συντηρεί τη συστοιχία των συσσωρευτών.
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Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθμού Ν και
VDE 0875/7.71.

Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ ή πτώσης τάσης, οι καταναλωτές τροφοδοτούνται από
τον μετατροπέα αδιάλειπτα (χωρίς διακοπή λόγω μεταγωγής).

Η μονάδα θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

 Τάση τροφοδοσίας (εισόδου) 230V AC / 50-60Hz, ± 5% του ονομαστικού

 Τάση εξόδου 230V AC / 50, ± 5% του ονομαστικού

 Ονομαστική ισχύς εξόδου 500 VA

 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως +40°C και σχετική υγρασία 0% έως 95%

 Αντικεραυνική προστασία σύμφωνη με το πρότυπο ANSI/IEEE C62.41 Category A & B και
ANSI/IEEE C62.45

Ο φορτιστής μπαταρίας θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος ανορθωτής με xαρακτηριστική ΙU -
σύμφωνα με το DΙΝ 41773, με τάση εισόδου 1 x 230 V, 50 Hz , ± 10%., σταθερή τάση και ρεύμα
εξόδου με απόκλιση ± 5% του ονομαστικού, αυτόματη φόρτιση της συστοιχίας των μπαταριών μετά
την επαναφορά του δικτύου με συνεχή έλεγχο της φόρτισης των μπαταριών. Θα διαθέτει ενδεικτική
λυχνία ένδειξης φόρτισης της συστοιχίας των συσσωρευτών και ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης αυτών
(κατά την διάρκεια επαναφοράς της τάσης του δικτύου). Όλα τα μέρη θα είναι γειωμένα.

Οι συστοιxίες συσσωρευτών θα είναι μολύβδου, κλειστού τύπου (No maintenance), ονομαστικής
τάσης 12 V ή 24 V, πλήρεις με όλα τα εξαρτήματα όπως πλαίσια στήριξης κλπ. ελάχιστου χρόνου
ζωής 5 έτη πιστοποιούμενου με ανάλογα έγγραφα από τον κατασκευαστή.

Πάνω στην συσκευή θα υπάρχει ειδικός διακόπτης ο οποίος θα τη θέτει εντός ή εκτός λειτουργίας.
Επίσης η συσκευή θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με σύστημα τηλεελέγχου παρέχοντας σ’
αυτό ψηφιακά σήματα «Λειτουργία από μπαταρίες» και «Βλάβη της μονάδας».

Επί τόπου του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατ’ ελάχιστον η δοκιμή διακοπή τροφοδοσίας
εισόδου και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό με ευθύνη του Αναδόχου. Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας μετά την θέση σε λειτουργία η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να
επαναλάβει τις δοκιμές όσων έχουν σχέσεις με την δυσλειτουργία. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν με
δαπάνες του Αναδόχου.

6. Συσκευές επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem)
Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας, μπορούν να αποστείλουν μικρά μηνύματα κειμένου (SMS) σε κάποιους αριθμούς
κινητών τηλεφώνων ενημερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια κρίσιμα
προβλήματα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθμού.

Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται με το PLC του σταθμού και ελέγχονται απ’ αυτόν σχετικά με το
πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν μήνυμα SMS. Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
ελάχιστες απαιτήσεις:

 Δυνατότητα σύνδεσης και με τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900MHz και
1800MHz).

 Δυνατότητα αυτόματου «Login» με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με το οποίο συνεργάζονται
σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους.

 Δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία χρησιμοποιούν για
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την σύνδεση τους με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

 Δυνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους με παλμούς (καθορισμένης διάρκειας και αριθμού)
σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και μέσω σειριακής θύρας με πρωτόκολλο RS232
(v.24/v28) και baud rate τουλάχιστον 19.200bps από τον μικροελεγκτή με τον οποίο
συνεργάζονται.

 Ισχύς εξόδου του πομπού του μόντεμ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το δίκτυο των
1.800MHz.

 Δυνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους με ενδεικτικές λυχνίες για τις
ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη σύνδεσης με το δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη αποστολής
δεδομένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC), οι καλωδιώσεις του συστήματος ελέγχου, η
ανάπτυξη λογισμικού, δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο Άρθρο
Τιμολογίου «Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου» του αντιστοίχου αντλιοστασίου, στο οποίο
εγκαθίστανται.

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 Την προσκόμιση και εγκατάσταση των PLC, των συστημάτων μέτρησης στάθμης κλπ που
θα εγκατασταθούν σε κάθε αντλιοστάσιο και δεξαμενή.

 Τη διασύνδεση των παραπάνω μεταξύ τους και με το σύστημα ελέγχου.

 Τον προγραμματισμό τους.

 Τις δαπάνες για κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές.

8. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται σε ένα τεμάχιο πλήρως αναπτυγμένου και εγκατεστημένου συστήματος
αυτοματισμού μετά τους ελέγχους και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Η πληρωμή θα γίνει με βάση την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου για κάθε αντλιοστάσιο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30: ΓΕΙΩΣΕΙΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις γειώσεις των κτιρίων, των ηλεκτρικών πινάκων των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και του λοιπού εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και για την προστασία ατόμων που
έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με αυτές. Περιλαμβάνει:

 Τη θεμελιακή γείωση των κτιρίων

 Τις γειώσεις προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
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 Τις γειώσεις των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων.

2. Γενικά
Όλα τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τα μεταλλικά στοιχεία των κτιρίων, ο
εξοπλισμός, οι μεταλλικοί πίνακες, οι εσχάρες, τα στηρίγματα σε θύρες και γενικά κάθε μεταλλικό
στοιχείο του έργου, το οποίο δε βρίσκεται κανονικά υπό τάση, θα πρέπει να γειωθεί αποτελεσματικά.

Η γείωση των κινητών μερών (π.χ. οι θύρες των πινάκων) πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή,
ώστε να εξασφαλίζεται η γείωσή τους σε οποιαδήποτε θέση λαμβάνουν κατά την κανονική τους
λειτουργία. Η γείωση των κινητών μερών θα γίνει με τη βοήθεια εύκαμπτων αγωγών γειώσεως που
θα γεφυρώνουν τα κινητά μέρη με τα σταθερά ή τους σταθερούς αγωγούς γειώσεως.

Για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας κάθε οικίσκου προβλέπεται ξεχωριστό σύστημα
γειώσεως.

3. Θεμελιακή γείωση
Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται στο αρχικό στάδιο των νεοαναγειρόμενων κτιρίων, υπό μορφή
κλειστού δακτυλίου στην περίμετρο του κτιρίου. Η εγκατάσταση της θεμελιακής γειώσεως γίνεται
σύμφωνα με το DIN 18015 και την Υ.Α. 6242/185  (ΦΕΚ 1525/31-12-73).

Η τοποθέτηση της ταινίας γίνεται κατακόρυφα, ώστε η μεγάλη διάσταση της ταινίας να είναι κάθετη
προς την επιφάνεια του εδάφους. Η στήριξη της ταινίας γίνεται με ειδικά στηρίγματα (ορθοστάτες)
που τοποθετούνται ανά 2 m. Επί της ταινίας και των ορθοστατών τοποθετείται στρώμα
σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας) πάχους 100 mm, ώστε να έχει μηδενική διάβρωση, μηχανική
αντοχή και ελάχιστη αντίσταση διαβάσεως.

Όσον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ ταινιών ή ταινιών και κυκλικών αγωγών, αυτές θα γίνονται με
ειδικά τεμάχια που να εξασφαλίζουν αγώγιμη συνέχεια. Όπου υπάρχουν αρμοί διαστολής πρέπει
εντός του κτιρίου και εκτός σκυροδέματος να γεφυρωθούν τα τμήματα της θεμελιακής γείωσης με
κατάλληλα διαστολικά ελάσματα σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται αγώγιμη συνέχεια. Οι
διακλαδώσεις ή κατά μήκος συνδέσεις αυτής πρέπει να γίνονται με μηχανικό σύνδεσμο (σφικτήρα).

Η εκλογή των υλικών γίνεται με βάση την προστασία της θεμελιακής γείωσης έναντι διαβρώσεως
και την διάρκεια ζωής αυτής. Ως αγωγός θεμελιακής γείωσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ταινία
χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn) κατά DIN 48801 διατομής
30 mm x 3,5 mm = 105 mm2. Χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα πρέπει να είναι και όλα τα
ειδικά τεμάχια κατασκευής της θεμελιακής γείωσης, ήτοι:

 οι ορθοστάτες ή στηρίγματα ταινίας

 οι σύνδεσμοι διακλαδώσεων ή κατά μήκος συνδέσεων

 οι σφικτήρες ταινίας και κατακόρυφου αγωγού και

 οι συνδετήρες ταινίας και οπλισμού θεμελίων.

4. Γείωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Οι γυμνοί αγωγοί γειώσεως θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γειώσεων με αγωγιμότητα 98% σε
σχέση με τον καθαρό χαλκό και θα είναι πολύκλωνοι.

Οι αγωγοί γείωσης των ηλεκτρικών καλωδίων θα είναι μεμονωμένοι αγωγοί της αυτής μόνωσης και
κατασκευής με τους λοιπούς αγωγούς του κυκλώματος.

Οι συνδετήρες των αγωγών γειώσεως με τις ράβδους γειώσεως θα είναι ορειχάλκινοι τύπου
ασφαλείας και κατασκευασμένοι από το ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύασε και τις ράβδους
γειώσεως.
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Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η διατομή των αγωγών γείωσης, εφ’ όσον οι αγωγοί του
κυκλώματος έχουν διατομή μικρότερη από 16 mm2, θα είναι της αυτής διατομής. Εάν οι αγωγοί του
κυκλώματος έχουν διατομή 16 ως 35 mm2, ο αγωγός γείωσης θα είναι 16 mm2, ενώ, για διατομές
αγωγών κυκλωμάτων μεγαλύτερες από 50 mm2 ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση
προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος.

Χάλκινη πλεξίδα γείωσης (μπλεντάζ) θα χρησιμοποιηθεί για να εξασφαλισθεί η μεταλλική συνέχεια
των φλαντζωτών σωληνώσεων, των βιδωτών κατασκευών, των εσχάρων κτλ. και στις συνδέσεις
μεταξύ πλακών και αγωγού από χαλκό και τις κατασκευές ή τις συσκευές που υπόκεινται σε
κραδασμούς ή διαστολές. Η πλεξίδα πρέπει να είναι από γυμνό κασσιτερωμένο χαλκό, επίπεδη,
πολύ εύκαμπτου τύπου. Οι συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται εξ’ ολοκλήρου στον αέρα και
το μήκος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5 cm - 20 cm.

Ο αγωγός γείωσης κατά τη διέλευση των δομικών στοιχείων του έργου καθώς και τις υπαίθριες
μεταλλικές κατασκευές (κιγκλιδώματα κτλ), θα είναι J1VV (NYY) διατομής 35 mm2.

Οι απλοί, ενός πεδίου, πίνακες θα φέρουν έναν ακροδέκτη γειώσεως ή ένα ζυγό γειώσεως. Πίνακες
με περισσότερα του ενός πεδία θα φέρουν συνεχή ζυγό γειώσεως, ο οποίος θα διατρέχει όλο το
μήκος τους. Ο ζυγός γειώσεως θα φέρει δύο συνδέσμους για τη σύνδεσή του με τον κεντρικό
ακροδέκτη της εγκατάστασης γειώσεως. Η γείωση των θυρών θα γίνεται με ξεχωριστό αγωγό.
Γείωση μέσω του στροφείου της θύρας δεν επιτρέπεται.

Η αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώσεως του ζυγού γειώσεως και των συνδέσεων, δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από αυτή του συνδεδεμένου εξοπλισμού ή το μέγιστο ρεύμα που αντιστοιχεί στη στάθμη
βραχυκυκλώσεως του συστήματος. Η ανύψωση της θερμοκρασίας του ζυγού και των συνδέσεων
υπό συνθήκες βραχυκυκλώματος δεν πρέπει να προκαλεί καταστροφή των συνδέσεων ή
οποιουδήποτε στοιχείου του εξοπλισμού προς το οποίο συνδέονται. Οι κοχλίες και οι ακροδέκτες
γειώσεως θα είναι από χαλκό και η διάμετρός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 8 mm.

Οι συνδέσεις μεταξύ των γυμνών αγωγών θα είναι τύπου ασφαλείας και θα γίνονται ή με θερμή
συγκόλληση ή με ειδικούς χάλκινους συνδετήρες. Εφόσον για την σύνδεση μεταξύ αγωγών επιλεγεί
η μέθοδος με θερμή συγκόλληση, αυτή πραγματοποιείται με την τήξη των υπό σύνδεση αγωγών σε
μία ενιαία μάζα και δεν επιτρέπεται η συγκόλληση των αγωγών με λιωμένο μέταλλο. Για να γίνει η
σύνδεση, χρησιμοποιείται ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη μέσα στο οποίο γίνεται η εξώθερμη
αντίδραση της σύνδεσης. Η σύνδεση αυτή έχει ικανότητα διέλευσης ρεύματος μεγαλύτερου από το
επιτρεπόμενο να διέλθει από τον αγωγό. Η σύνδεση δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου
και αντέχει κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος.

Κάθε ηλεκτρικός πίνακας θα ενωθεί με την γείωση με αγωγό J1VV (NYY), σύμφωνα με το IEC 502,
κατάλληλης διατομής, σύμφωνα με την μελέτη.

Ο αγωγός γείωσης, κατά την διέλευση από τα δομικά στοιχεία, θα τοποθετηθεί  σε χαλυβοσωλήνα
βαρέως τύπου μέχρι το φρεάτιο, όπου θα συνδεθεί με το ηλεκτρόδιο γείωσης.

5. Ηλεκτρόδια γείωσης
Τα ηλεκτρόδια γείωσης πρέπει να είναι ραβδόμορφα ελάχιστης διαμέτρου 14 mm και μήκους 1,5 m
κατ’ ελάχιστο, από πυρήνα συμπαγούς χάλυβα με ηλεκτρολυτική επικάλυψη στρώματος χαλκού
πάχους 250 μm, συγκολλημένου στον πυρήνα (όχι περαστού) με τρόπο ώστε να προκύπτει μοριακή
συνένωση των δυο υλικών αποκλείοντας το γαλβανικό φαινόμενο μεταξύ χαλκού και χάλυβα ή την
ολίσθηση του χαλκού επικάλυψης πάνω στο σίδηρο. Η κεφαλή του ηλεκτροδίου θα είναι κωνική για
την εύκολη εισαγωγή του περιλαίμιου γείωσης. Η άλλη άκρη του ηλεκτροδίου θα είναι αιχμηρή για
την εύκολη διείσδυση του στο έδαφος. Και τα δύο άκρα θα φέρουν κοχλιοτόμηση ¾ in W για τη
δυνατότητα επιμήκυνσής τους με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Το κάθε ηλεκτρόδιο θα συνοδεύεται
από χάλκινο περιλαίμιο τύπου σύσφιξης με τέσσερις κοχλίες για τη σύνδεση του αγωγού γείωσης
σε αυτό.

Τα ηλεκτρόδια θα είναι επεκτάσιμα, δηλαδή το μήκος τους θα μπορεί να επαυξάνεται με κοχλίωση
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πρόσθετου τμήματος όμοιου ηλεκτροδίου μήκους 1,5 m ορειχάλκινου συνδέσμου με εσωτερικό
σπείρωμα ¾ in W.

Η έμπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή με χρήση χειροκίνητης
ή μηχανοκίνητης σφύρας. Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιμη με φρεάτιο ελέγχου από
σκυρόδεμα διαστάσεων 300 mm x 300 mm με χυτοσιδηρό κάλυμμα.

Σε περίπτωση εδάφους με υψηλή ειδική αντίσταση και εφόσον θα κριθεί αναγκαίο από την
Υπηρεσία, η αγωγιμότητα του εδάφους θα βελτιωθεί με εκσκαφή δακτυλιοειδούς τάφρου διαμέτρου
200 mm και βάθους 400 mm γύρω από κάθε ηλεκτρόδιο και με πλήρωση της τάφρου με
καρβουνόσκονη.

Εάν απαιτηθούν περισσότερα ηλεκτρόδια γείωσης για την επίτευξη της απαιτούμενης αντίστασης
γείωσης, θα επιζητηθεί μια ελάχιστη μεταξύ των ηλεκτροδίων απόσταση, ίση προς το διπλάσιο του
ενεργού μήκους ενός μεμονωμένου ηλεκτροδίου. Επίσης, η τιμή της αντιστάσεως θα μπορεί να
βελτιωθεί με την επαύξηση του μήκους ηλεκτροδίων.

6. Τρίγωνα γείωσης
Κάθε τρίγωνο γείωσης θα αποτελείται από τρεις ράβδους τύπου COOPERWELD που θα
εμφυτεύονται στο έδαφος σε σχήμα ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 m. Οι αγωγοί συνδέσεως των
ράβδων του τριγώνου θα είναι από γυμνό ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο χαλκό. Το άνω μέρος των
ράβδων κάθε τριγώνου γείωσης θα είναι επισκέψιμο μέσα σε ειδικά φρεάτια. Οι αγωγοί συνδέσεως
των ράβδων θα τοποθετηθούν σε βάθος 0,60 m από την επιφάνεια του εδάφους. Αν η διάταξη του
τριγώνου γειώσεως δεν δίνει την απαιτούμενη αντίσταση τότε θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο βάθος
με την χρησιμοποίηση και άλλων τριών ράβδων που θα συνδεθούν με τις προηγούμενες ώστε το
τελικό μήκος των ηλεκτροδίων γειώσεως να γίνει 3 m. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη στάθμη
γειώσεως τότε πρέπει να κατασκευαστούν πρόσθετα τρίγωνα γείωσης.

7. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Κάθε τύπου γείωση νοείται πλήρης με τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά στήριξης, συγκράτησης και
σύνδεσης, εγκατεστημένη, συνδεδεμένη και ελεγμένη, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες
προδιαγραφές.

8. Επιμέτρηση και πληρωμή
Οι κάθε τύπου γειώσεις δεν πληρώνονται με ιδιαίτερα Άρθρα και οι σχετικές δαπάνες
περιλαμβάνονται στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31: ΦΩΤΙΣΜΟΣ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στον ηλεκτροφωτισμό του Έργου και ειδικότερα: στον κύριο
εσωτερικό φωτισμό, στον φωτισμό ασφαλείας και στον εξωτερικό φωτισμό των αντλιοστασίων.

Οι απαιτούμενες μέσες στάθμες φωτισμού των διαφόρων χώρων και οι χρησιμοποιούμενοι
λαμπτήρες είναι:

 Οικίσκοι αντλιοστασίων ..................................................... 300 lux Φθορισμός

 Χώροι χειρισμού δικλείδων................................................ 250 lux Φθορισμός
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 Φρεάτια αντλιών................................................................ 200 lux Φθορισμός

2. Γενικά
Τα φωτιστικά σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητος σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.

Η επιλογή του αριθμού και του τύπου των φωτιστικών σωμάτων (φωτεινότητα, ισχύς κτλ.) σε κάθε
εσωτερικό χώρο επιφάνειας μεγαλύτερης από 8 m2 θα πρέπει να τεκμηριώνεται από φωτοτεχνική
μελέτη. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία:

 Τεύχη φωτοτεχνικών υπολογισμών για κάθε χώρο.

 Κατόψεις των εσωτερικών χώρων όπου θα φαίνονται οι θέσεις και οι τύποι των φωτιστικών
σωμάτων.

3. Φωτιστικά σώματα εσωτερικών χώρων
Τα φωτιστικά σώματα εσωτερικού χώρου θα είναι  φθορισμού βιομηχανικού τύπου με κάλυμμα
βαθμού στεγανότητας ανάλογης των απαιτήσεων του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Σε όλους
τους χώρους με πιθανή υγρασία, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα στεγανά, προστασίας ΙΡ 65.
Στους χώρους με πιθανή παρουσία αερίων, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα αντιεκρηκτικού
τύπου, προστασίας ΙΡ 55. Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη λαμαρίνα, κατά
DIN 1623/1624 ελάχιστου πάχους 0,5 mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη σε χρώμα λευκό. Τα
καλύμματα θα είναι από διαφανές πλαστικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής και μηχανικής αντοχής
και θα εφαρμόζουν σε ειδικό ελαστικό στεγανοποιητικό παρέμβυσμα.

Τα φωτιστικά σώματα θα εφάπτονται στην οροφή ή θα αναρτώνται κατάλληλα από αυτή. Η τάση
λειτουργίας τους θα είναι 230 V/50 Hz και θα διαθέτουν μέσα στη βάση τους χώρο για ηλεκτρική
εξάρτηση αποτελούμενη από εκκινητές (starters), πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος,
λυχνιολαβές βαριάς κατασκευής από πορσελάνη, στραγγαλιστικά πηνία κλειστού τύπου σύμφωνα
με το IEC 82, ακροδέκτες πορσελάνης, συρματώσεις με υψηλή θερμική και μηχανική αντοχή μέσα
σε μονωτικό μανδύα (μακαρόνι). Ανάλογα με τη μελέτη τα σώματα θα φέρουν έναν ή δύο λαμπτήρες
κυλινδρικής μορφής, τύπου Τ8, τυποποιημένης ισχύος (18 W, 36 W ή 58 W έκαστος).

Τα σώματα των φωτιστικών σωμάτων θα φέρουν έλασμα και κλέμμα για τη σύνδεση του αγωγού
γείωσης του δικτύου φωτισμού με το μεταλλικό μέρος των φωτιστικών σωμάτων.

4. Φωτιστικά ασφαλείας
Ο φωτισμός ασφαλείας θα γίνεται με αυτόνομα φωτιστικά λυχνιών φθορίου ισχύος 8 W, που θα
εξασφαλίζουν σε όλα τα σημεία των οδεύσεων διαφυγής και τις εξόδους κινδύνου ελάχιστη ένταση
φωτισμού 15 lux. Η διακοπή του φωτισμού, στην διάρκεια της αλλαγής από μία ενέργεια σε άλλη,
δεν θα υπερβαίνει τα 10 sec. Σε περίπτωση διακοπής το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας, θα
πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για χρόνο 1,5 h μέσω συσσωρευτών ξηρού τύπου
Ni-Cd δυναμικότητας 1,2 V / 1,7 Ah.

5. Φωτιστικά εξωτερικού χώρου
Τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου θα είναι στεγανά, κατάλληλα για λαμπτήρα πυράκτωσης ως 100
W. Η βάση τους θα είναι από χυτοσίδηρο ή άλλο χυτό μέταλλο και θα προστατεύεται έναντι
διάβρωσης. Κάθε φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένη λυχνιολαβή πορσελάνης. Τα ανοίγματα
εισόδου των καλωδίων θα στεγανοποιούνται με στυπιοθλίπτη.

Το κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, ανθεκτικό σε
μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις, διαμορφωμένο σε σχήμα κώδωνα και θα προστατεύεται με
πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα.
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6. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου για τον φωτισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και
έντεχνη, κατά τα συμβατικά Τεύχη και τη μελέτη, προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, αγωγών, διακοπτών και λοιπών υλικών
και μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης αυτών.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου των υλικών και μικροϋλικών

 τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων των δαπανών για την
αποκατάσταση μερεμετιών κτλ.

 τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους.

7. Επιμέτρηση και πληρωμή
Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των αντλιοστασίων (καλωδιώσεις, φωτιστικά σώματα, διακόπτες,
φωτιστικά ασφαλείας κτλ.) δεν πληρώνονται ιδιαίτερα και οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα
αντίστοιχα  Άρθρα Τιμολογίου «Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση Αντλιοστασίου».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32: ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις γερανοδοκούς με χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο
μηχανισμό ανύψωσης.

2. Γερανοδοκοί με χειροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης
Θα χρησιμοποιείται βαρούλκο αλυσίδας για την ανύψωση των φορτίων με ανυψωτική ικανότητα 1,5
x Fmax όπου Fmax είναι το βαρύτερο τμήμα του εξοπλισμού που πρόκειται να μεταφέρει το
συγκεκριμένο βαρούλκο.

Η οριζόντια κίνηση του βαρούλκου θα γίνεται μέσω διάταξης τροχαλιών και τροχών στην περίπτωση
που το Fmax ξεπερνάει τα 500 kgr. Το βαρούλκο πρέπει να φέρει πινακίδα πάνω στην οποία θα
αναγράφεται το φορτίο ασφαλούς λειτουργίας.

3. Γερανοδοκοί με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης
Οι κινητήρες των μηχανισμών πρέπει να είναι κατάλληλοι για δύο ταχύτητες ανυψώσεως από τις
οποίες η ταχύτητα ερπυσμού θα είναι μικρότερη ή ίση με 1/4 της μεγάλης ταχύτητας. Ο μηχανισμός
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με φρένο που θα συγκρατεί αυτόματα, ακαριαία και σταθερά, το
αναρτημένο βάρος όταν διακοπεί το ρεύμα είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης του δικτύου.

Η μεγάλη και μικρή ταχύτητα ανυψώσεως/καθόδου του ανυψωτήρα πρέπει να ελέγχεται με
ηλεκτροκίνητο τρόπο από το επίπεδο εργασίας μέσω πλήρως μονωμένου κρεμαστού χειριστηρίου
χαμηλής τάσεως βαριάς χρήσεως, που λειτουργεί με διακόπτες - κομβία. Πρέπει επίσης να
προβλεφθεί διακόπτης - κομβίο κινδύνου. Το κρεμαστό χειριστήριο πρέπει να είναι ορθολογικά
τοποθετημένο ώστε ο χειρισμός να γίνεται από οποιοδήποτε σημείο του χώρου ανύψωσης
ανεξάρτητα από τη θέση που βρίσκεται το φορείο ανύψωσης. Τα πλήκτρα χειρισμού θα έχουν
εμφανή σήματα για την κατεύθυνση της διαδρομής.
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Πρέπει να προβλεφθούν περιοριστικοί διακόπτες για να αποκλείουν την υπερβολική ανύψωση ή
κάθοδο. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει συστήματα αυτόματης επαναφοράς. Οι δύο περιοριστικοί
διακόπτες πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν μέσα στην περιοχή της κανονικής διαδρομής του
γάντζου.

Το συγκρότημα ανυψώσεως στους κινητούς μηχανισμούς πρέπει να κρέμεται από ένα φορείο
σχεδιασμένο έτσι ώστε να κινείται κατά μήκος της γερανοδοκού. Κάθε άκρο της δοκού πρέπει να
είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο εμπόδιο τέρματος (stop).

Ο γάντζος φορτίου πρέπει να αποτελεί τμήμα του παλάγκου του μηχανισμού ανυψώσεως. Για
μηχανισμούς ανύψωσης έως 0,5 t επιτρέπεται η μονή αλυσίδα, αλλά για μεγαλύτερα βάρη
τουλάχιστον διπλή. Ο οδηγός θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για την ακριβή οδήγηση της
αλυσίδας επί του άξονα του μηχανισμού, τόσο κατά την ανύψωση όσο και κατά την καταβίβαση του
φορτίου.

Ο μειωτήρας θα είναι κλειστού τύπου, γρασσαρισμένος, χωρίς ανάγκη συντήρησης ή πρόσθεσης
λιπαντικού.

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου για τον ανυψωτικό μηχανισμό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την
πλήρη και έντεχνη, κατά τα συμβατικά Τεύχη και τη μελέτη, προμήθεια, προσκόμιση και
εγκατάσταση της γερανοδοκού, του παλάγκου και λοιπών υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και
στήριξης αυτών.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου όλων των υλικών που
αποτελούν έναν πλήρη ανυψωτικό μηχανισμό και των μικροϋλικών στήριξης

 τοποθέτηση, στήριξη και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων των δαπανών για την
αποκατάσταση μερεμετιών κτλ.

 ηλεκτρική σύνδεση στην περίπτωση ηλεκτροκίνητου μηχανισμού

 τις κάθε είδους δοκιμές και ελέγχους

5. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ανυψωτικού μηχανισμού, μετά τις δοκιμές
και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η πληρωμή θα γίνει με βάση τα
επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων και
εξαρτημάτων από χάλυβα εντός των αντλιοστασίων του έργου. Η ονομαστική πίεση των
σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων εξαρτημάτων θα είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη πίεση
λειτουργίας.
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2. Υλικά
Χαλυβοσωλήνες

Οι χαλυβοσωλήνες θα είναι είτε χωρίς ραφή σύμφωνα με το DIN 1629 ή ελικοειδούς ραφής,
σπειροειδούς συγκόλλησης σύμφωνα με το DIN 1626.

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με την ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ,
συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την
ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.

Οι κοχλίες και τα περικόχλια, που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΝ 515 και
τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

 Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ στην περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση δεν έρχεται σε
επαφή με υγρό.

 Χάλυβας ανοξείδωτος κατηγορίας Α2 και Α4, σύμφωνα με το ISO 3506-1έως 3, στην
περίπτωση που η κοχλιοσύνδεση έρχεται σε επαφή με υγρό ή όπου αλλού προδιαγράφεται.

Για παρεμβύσματα φλαντζών πρέπει να χρησιμοποιούνται περμανίτες χωρίς αυλακώσεις πάχους
τουλάχιστον 2,5 mm.

Όλα τα άκρα των σωλήνων, που θα συγκολληθούν επί τόπου πρέπει να υποστούν προηγούμενα
λοξοτόμιση (φρεζάρισμα) υπό γωνία 30° έως 35°. Η ραφή σύνδεσης θα γίνεται εξωτερικά με
τουλάχιστον δύο πάσα (γαζιά) ανάλογα με το πάχος του σωλήνα και στη συνέχεια θα φρεζάρεται η
εξωτερική στρώση-ραφή.

Στα άκρα των σωλήνων στα οποία πιθανόν να έχει παρουσιασθεί οξείδωση, θα πρέπει να
προηγηθεί καθάρισμα με βούρτσα.

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάχιστα πάχη των χαλυβοσωλήνων θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO 4200 (κατηγορία D για Χ/Σ με ραφή και κατηγορία Ε για Χ/Σ άνευ
ραφής) και με τις τιμές του πίνακα που ακολουθεί.

Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των χαλυβοσωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα
γίνεται ως εξής:

 Προετοιμασία επιφάνειας με συρματόβουρτσα για την αφαίρεση ακαθαρσιών, στιγμάτων
συγκόλλησης κτλ.

 Αμμοβολή κατά BS 4232, 2η ποιότητα, ή SIS 055900, Sa 2,5-3

 Εσωτερική προστασία:

o μία στρώση με εποξειδικό αστάρι μεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών
(ΠΞΣ 75 μm)

o μία στρώση με εποξειδική βαφή δύο συστατικών με λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 μm)

 Εξωτερική προστασία: (για σωλήνες εκτός νερού)

o μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm)

o δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100 μm)

o μία στρώση με πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 50 μm), για εκτεθειμένες
σωληνώσεις στην ηλιακή ακτινοβολία
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Οι προκατασκευασμένες σωληνώσεις, μαζί με τα ειδικά τεμάχια μπορεί να είναι γαλβανισμένες εν
θερμώ μετά την συναρμολόγηση, σύμφωνα με το ΕΝ 10240 με ποιότητα προστασίας Α1 (ελάχιστο
ΠΞΣ 55 μm).

Ελάχιστα πάχη των χαλυβοσωλήνων

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
Εσωτερική Διάμετρος ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ  [mm]

[mm] Χ/Σ με ραφή Χ/Σ άνευ ραφής
80 2,9 3,2
100 3,2 3,6
125 3,6 4,0
150 4,0 4,5
200 4,5 6,3
250 5,0 6,3
300 5,6 7,1

Aνοξείδωτοι σωλήνες

Η  ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα θα είναι AISI 316 ή ισοδύναμη.

Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4. Όλα τα εξαρτήματα (καμπύλες, ταυ,
συστολές κτλ.) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την
ΕΝ 10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά.

Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαριστούν με συρματόβουρτσα.
Κατόπιν θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των
καμένων, λόγω της συγκόλλησης, επιφανειών.

Τα ελάχιστα πάχη των σωλήνων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του ISO 4200
(κατηγορία Α) και τις τιμές του επόμενου πίνακα:

Ελάχιστα πάχη των ανοξείδωτων σωλήνων

Α/Α Εσωτερική Διάμετρος [mm] ΠΑΧΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm]

1 2 3
1 40 –65 1,6
2 80 –250 2,0
3 300 –400 2,6

3. Δοκιμές
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής μίας πλήρους σωληνογραμμής περιλαμβανομένων όλων
των εξαρτημάτων θα δοκιμάζεται υδραυλικά η αντίστοιχη σωληνογραμμή σε πίεση τουλάχιστον 1,5
φορές μεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας (περιλαμβανομένων και των αναμενόμενων
υπερπιέσεων).

4. Εγκατάσταση σωληνώσεων
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων κάθε σωληνογραμμής πρέπει να γίνει σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει τις
τεχνικές οδηγίες των επιμέρους κατασκευαστών.
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Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλείδων, των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων πρέπει
να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης πάνω στις
φλάντζες. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και
οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές και να διατηρούνται στην
κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν.

Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει μέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή σε
άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση.

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισμό των εσωτερικών επιφανειών όλων των
σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρμολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο
καθαρισμός θα περιλαμβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των υπολειμμάτων και
των άτηκτων μεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο.

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύμματα ή πώματα για να μην εισχωρήσουν σκόνες, νερό
και άλλα ξένα σώματα μέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια. Οι πλάκες, τα πώματα και τα
καλύμματα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν με συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα
μπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύμματα και τα πώματα θα
εγκαθίστανται μετά το πέρας της καθημερινής εργασίας ή όποτε η εργασία πρόκειται να διακοπεί για
μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαία στηρίγματα περιλαμβανομένων
των βάσεων έδρασης, των δομικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, σαγμάτων, πεδίλων
ολίσθησης, σαμπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων στερέωσης και αγκύρωσης
κτλ.

5. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου για τους αγωγούς περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και
έντεχνη, κατά τα συμβατικά τεύχη και τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, προμήθεια,
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, θέσης σε αποδοτική λειτουργία, κτλ, κάθε σωληνογραμμής εντός
του αντλιοστασίου και ως τη σύνδεσή της με τον αντίστοιχο καταθλιπτικό αγωγό εκτός του
αντλιοστασίου.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 Την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου των αγωγών και ειδικών τεμαχίων με
τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση (φλάντζες, στηρίγματα, κοχλίες κτλ.).

 Την τοποθέτηση και κατόπιν την σύνδεση των τμημάτων μεταξύ τους και με αντίστοιχη,
περιλαμβανομένων δαπανών για τη διάτρηση και αποκατάσταση δομικών μερών,
στηριγμάτων στερέωσης, εργασιών σύνδεσης και ρύθμισης κτλ.

 Τις φορτοεκφορτώσεις και χαμένους χρόνους.

 Τους κάθε είδους ελέγχους, ρυθμίσεις και δοκιμές.

6. Επιμέτρηση και πληρωμή
Οι χαλύβδινοι αγωγοί, οι φλάντζες και τα ειδικά τεμάχια των αντλιοστασίων δεν προσμετρώνται
ιδιαίτερα αλλά η τιμή τους περιλαμβάνεται στην τιμή του αντίστοιχου Άρθρου Τιμολογίου
«Σωληνώσεις αντλιοστασίων».

Η επιμέτρηση γίνεται ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένων υδραυλικών εξαρτημάτων ανά
αντλιοστάσιο (αγωγοί, φλάντζες, ειδικά τεμάχια), μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε
πλήρη και κανονική  λειτουργία.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο βοηθητικό εξοπλισμό ο οποίος εγκαθίσταται σε κάθε
αντλιοστάσιο, δηλαδή:

 Το καλάθι εσχαρισμάτων

 Τον πυροσβεστήρα οροφής (όπου εφαρμόζει)

2. Περιγραφή
Καλάθι εσχαρισμάτων

Το διάτρητο καλάθι εσχαρισμάτων θα κατασκευασθεί εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα
είναι κατάλληλων διαστάσεων (κάτοψη 400 mm x 500 mm) ώστε να εγκατασταθεί σε φρεάτιο
κάτοψης 0,55 m x 0,50 m και ύψους πλευρών 500 mm. Ο πυθμένας του θα είναι διάτρητος με
διάκενα όχι μεγαλύτερα από 40 mm. Εάν το επιτρέπει το πέρασμα στερεών των αντλιών τα διάκενα
μπορούν να γίνουν μεγαλύτερα αλλά όχι περισσότερο από 50 mm. Η ανάρτηση του καλαθιού θα
γίνεται με ανοξείδωτη αλυσίδα.

Το καλάθι θα συγκρατείται στην κατώτερη θέση επάνω σε δύο δοκούς στήριξης και κατά την
ανύψωσή του θα οδηγείται με κατάλληλες ράβδους ώστε ο πυθμένας του να παραμένει συνεχώς σε
οριζόντια θέση.

Αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής

Ο πυροσβεστήρας οροφής θα είναι αυτόματος, θα φέρει κατασβεστικό υλικό ηλεκτρικά μη αγώγιμη
ξηρά σκόνη (BC) βάρους 12 kg με προωθητικό αέριο άζωτο, σύμφωνα με την οδηγία EC 97/23,
εντός του ίδιου χαλύβδινου δοχείου ώστε ο πυροσβεστήρας είναι υπό διαρκή πίεση 12 – 14 bar. Θα
διαθέτει συμβατική κεφαλή sprinkler από ορείχαλκο προστατευμένη από τυχαία ζημιά. Η
ενεργοποίηση θα γίνεται αυτόματα σε θερμοκρασία 68C. Ένα μανόμετρο θα παρουσιάζει την πίεση
εντός του δοχείου.

3. Περιλαμβανόμενες δαπάνες
Στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη, κατά τα
συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε αποδοτική
λειτουργία του βοηθητικού εξοπλισμού κάθε αντλιοστασίου.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δαπάνες για:

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου του καλαθιού εσχαρισμάτων με
όλα τα εξαρτήματα και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την εγκατάστασή του.

 προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση επί τόπου του έργου του αυτόματου πυροσβεστήρα
οροφής μαζί με τα μικροϋλικά στερέωσής του κτλ. (όπου εφαρμόζει).

 τοποθέτηση και σύνδεση των παραπάνω, περιλαμβανομένων δαπανών για την διάτρηση
και αποκατάσταση δομικών μερών, των στηριγμάτων στερέωσης κτλ.

 τις κάθε είδους δοκιμές, ελέγχους και ρυθμίσεις, στο εργοστάσιο κατασκευής, σε εργαστήρια
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δοκιμών ή επί τόπου του έργου.

4. Επιμέτρηση και πληρωμή
Η επιμέτρηση του εσχαρόκαδου και του πυροσβεστήρα θα γίνει ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου
εσχαρόκαδου, μετά τις δοκιμές και ελέγχους για παράδοση σε πλήρη και κανονική  λειτουργία. Η
πληρωμή θα γίνει με βάση τα επιμετρηθέντα τεμάχια επί την αντίστοιχη τιμή μονάδας του τιμολογίου.

ΡΕΘΥΜΝΟ 5/11/2018
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Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



-1-

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΚΑΡΕ

ΤΗΣ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 1.100.000

( ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι



-2-

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής - Ορισμοί ................................................................................4

Άρθρο 2. Σ υ μ β α τ ι κ ά   Τ ε ύ χ η - Σ ύ μ β α σ η ..............................................................................4

Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές .............................................................4

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών ............................................................5

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας.........................6

Άρθρο 6. Ασφάλιση έργου..................................................................................................................6

Άρθρο 7. Απαλλοτριώσεις ..................................................................................................................6

Άρθρο 8. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).....................................................................................6

Άρθρο 9. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου..............................................................................6

Άρθρο 10. Επίβλεψη των έργων ...........................................................................................................7

Άρθρο 11. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. ..............................................................7

Άρθρο 12. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου ..............................................................................7

Άρθρο 13. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου ...................................................8

Άρθρο 14. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας Επίβλεψης .......8

Άρθρο 15. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων..................................................................8

Άρθρο 16. Ποιότητα υλικών - Έλεγχος..................................................................................................9

Άρθρο 17. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών.......................................................................................... 10

Άρθρο 18. Έλεγχοι – Δοκιμές Εξοπλισμού ........................................................................................... 10

Άρθρο 19. Μηχανικός εξοπλισμός ...................................................................................................... 10

Άρθρο 20. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές Τμηματικές
Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές ρήτρες .............. 11

Άρθρο 21. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής............................. 13

Άρθρο 22. Χάραξη - Στοιχεία  υψομετρικά και Οριζοντιογραφικά. ...................................................... 14

Άρθρο 23. Εκσκαφή τάφρων –Επιχώσεις - Κατεδαφίσεις ................................................................... 15

Άρθρο 24. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών. ............................................................................... 17

Άρθρο 25. Ανακατασκευή οδοστρωμάτων - πεζοδρομίων .................................................................. 17

Άρθρο 26. Πλημμελής κατασκευή των  έργων - Κακοτεχνίες .............................................................. 18

Άρθρο 27. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο....................................................................... 18

Άρθρο 28. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων ......................................... 20

Άρθρο 29. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος. .......................................................................... 20

Άρθρο 30. Βλάβες στο έργο - Βλάβες από ανώτερη  βία..................................................................... 20

Άρθρο 31. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση ....................................................................... 21

Άρθρο 32. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου .......................................................................... 21

Άρθρο 33. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου ...................................................... 22



-3-

Άρθρο 34. Προκαταβολές................................................................................................................... 22

Άρθρο 35. Σύνταξη μητρώου του έργου.............................................................................................. 22

Άρθρο 36. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες ...................................................................................... 23

Άρθρο 37. Περαίωση εργασιών - Παραλαβή...................................................................................... 25

Άρθρο 38. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου .................................................. 25

Άρθρο 39. Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί .................................................................................... 26

Άρθρο 40. Πληρωμές  προσωπικού - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο........................................ 26

Άρθρο 41. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων ....................................................................... 26

Άρθρο 42. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας ..................................................................................... 27

Άρθρο 43. Απολογιστικές εργασίες..................................................................................................... 27

Άρθρο 44. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης................................. 27

Άρθρο 45. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου ............................ 27

Άρθρο 46. Πινακίδες ενδεικτικές του έργου........................................................................................ 27

Άρθρο 47. Αρχαιότητες....................................................................................................................... 27

Άρθρο 48. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)................................................................................ 27



-4-

Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής - Ορισμοί

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε
συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν
εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του έργου του τίτλου.
Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία :

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει τη ΔΕΥΑΡ.
β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή

"Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Δνση Τεχνικής
Υπηρεσίας ΔΕΥΑΡ.

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η ΔΕΥΑΡ που αποφασίζει για την κατακύρωση
του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την
εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων
στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά
νόμο αρμοδίων οργάνων.

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων
έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από
τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους
να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της
Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 2.

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και
ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω.α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ1,β) η παρούσα διακήρυξη,γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)δ)	 το	 εντυπο	 οικονομικης	 προσφορας,	 οπως	 παραγεται	 απο	 την	 ειδικη	 ηλεκτρονικη	 φορμα	 του	υποσυστηματος,ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,

1 	Πρβ.	αρθρο	122	του	ν.	4412/2016.	Η	προκηρυξη	συμβασης	περιλαμβανει	κατ'	ελαχιστον	τις	πληροφοριες	που	προβλεπονται	στο	Μερος	Γ΄	του	Παραρτηματος	V	του	Προσαρτηματος	Α΄	του	ν.	4412/2016.	Επισημαινεται	οτι,	μεχρι	την	εκδοση	τυποποιημενου	εντυπου	προκηρυξης	συμβασης	για	συμβασεις	κατω	των	οριων,	οι	αναθετουσες	αρχες,	μπορουν	να	χρησιμοποιουν	το	αντιστοιχο	τυποποιημενο	εντυπο	“Προκηρυξη	Συμβασης”,	αντλωντας	το	απο	τη	διαδρομη		http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf	και	διαμορφωνοντας	το	αναλογως.
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ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,η) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφώνθ) η τεχνική έκθεσηια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,ιβ) η τεχνική μελέτη,ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσααρχή  επί όλων των ανωτέρω
Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις :
α) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».
β) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου
γ) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα
άρθρα).

δ) Ο Ν. 1069/80 "περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (στην περίπτωση που το έργο
υλοποιείται από ΔΕΥΑ)

ε) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ,
Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε
όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.

στ) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής
πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)"

ζ) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012
η) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή
συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη.

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των
υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:

α) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
β) Η σύνταξη των μελετών, ερευνών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών

τευχών και εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης
Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεσθούν καθορίζονται ως εξής:

α) Προμήθεια, παραλαβή και μεταφορά στις αποθήκες των απαιτούμενων εφοδίων και υλικών.
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β) Εκσκαφές τάφρων, καθαιρέσεις οδοστρωμάτων κλπ για την τοποθέτηση των σωλήνων και
κατασκευή των αγωγών.

γ) Μεταφορά υλικών και εφοδίων στις θέσεις κατασκευής.
δ) Τοποθέτηση και σύνδεση των αγωγών.
ε) Επαναπλήρωση τάφρων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων και άλλων έργων που είχαν καθαιρεθεί.
στ) Κατασκευή των τεχνικών έργων του δικτύου (φρεάτια επισκέψεως κλπ).  Όλες οι εργασίες θα

κατασκευασθούν και θα επιμετρηθούν όπως ορίζεται στα σχέδια της μελέτης και τα άρθρα του
τιμολογίου μελέτης.

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή
κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές από
συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης του
έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό
5 % επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.
Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές
ρυθμίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16.
Οι εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6. Ασφάλιση έργου

(μόνο για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ)

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος
του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες
τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών
από ανωτέρα βία.

Άρθρο 7. Απαλλοτριώσεις

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του. από τον
ΚτΕ

Άρθρο 8. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Άρθρο 9. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, στον τόπο του έργου με μόνιμη
διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο
της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις
διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας δικαιούται με
απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική
απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί τόπου
του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος.

Άρθρο 10. Επίβλεψη των έργων

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ. Ο έλεγχος των
εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, του 142, του 146
του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του  αναδόχου για  την
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση.
Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός 10 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα
μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και
χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές
κοινοποιούνται στον Ανάδοχο.

Άρθρο 11. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες.

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει
σύμφωνα με το άρθρο 165, 166, 336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης.

Άρθρο 12. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων,
τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και
αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των
καιρικών συνθηκών, το ενδεχόμενο πλημμύρων των χειμάρρων και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην
περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και
ποσότητα των πάνω και κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα
μέσα που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα
που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το
κόστος τους. Ειδικά μελέτησε και έλαβε υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες
κυκλοφορίας των οχημάτων και την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας
(αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και
συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν
όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία
θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα
δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται
μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες.

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων και για τον
λόγο αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό
πρόγραμμα κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο
138 του Ν.4412/16 να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του
δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει
τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς
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μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή
διακοπών.
Για τον έλεγχο υφιστάμενων αγωγών δικτύων κλπ, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λεπτομερή ειδική έκθεση και
κατασκευαστικά σχέδια, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της. Η ειδική έκθεση
αυτή και τα σχέδια θα συνοδεύουν το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών. Στις εργασίες αυτές
περιλαμβάνονται όλες αυτές που είναι απαραίτητες  για την εκτροπή ή διευθέτηση και γενικά τον έλεγχο
των υφιστάμενων αγωγών δικτύων ή χειμάρρων κλπ χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία τους. Οι εργασίες
για τον έλεγχο των υφιστάμενων αγωγών (ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ) όπως πιο πάνω
προδιαγράφεται θα αρχίσουν πριν από την έναρξη των εργασιών των έργων που θα κατασκευαστούν και
θα τελειώσουν μετά την αποπεράτωση των εργασιών και την τελική αποκατάσταση των σκαμμάτων.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριμένων σχεδίων και τευχών και
δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να τα τροποποιήσει.  Ο Ανάδοχος
οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι μεταβολή σχεδίου της εγκεκριμένης μελέτης θα απέβαινε από
τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του έργου, να το γνωρίσει στον Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να
αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή.

Άρθρο 13. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου

Η τεχνική διεύθυνση του έργου διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος
οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 9 (έναρξη
εργασιών) της παρούσας.
Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων,
τις επιμετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για
τον οποίο χρησιμοποιούνται.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται
δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου.

Άρθρο 14. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας
Επίβλεψης

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των
λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο
Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά
μόνο στις έγγραφες διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται
με σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας.
Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο
των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για
την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη
ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος
αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη
της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 15. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων.

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.
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Τα αδρανή υλικά (αμμοχάλικα οδοστρωσίας, εγκιβωτισμού αγωγών, στραγγιστηρίων, κ.λ.π) που θα
χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ  13242:2002
"Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά
έργα και την οδοποιία". Τα υλικά αυτά θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει
καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών προς χρήση του
Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή του έργου να
συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από λατομεία,
ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς παραγωγή
των υλικών αυτών.
Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών
προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη
αναγνωριζόμενης ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων
τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και
δημιουργίας ή εκμετάλλευσης αυτών κ.λ.π.

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο
σε κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να
εξεύρει και να χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.

Άρθρο 16. Ποιότητα υλικών - Έλεγχος

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για
την εκτέλεση του έργου.
Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από την επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών μαζί με το μέλος της
επίβλεψης που είναι αρμόδιο για το υλικό που παραλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
221 του ν. 4412/2016.
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Επίσης πρέπει να φέρουν πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ή/και ISO, τα οποία
κατατίθενται και εγκρίνονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία .
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν εφόσον το ζητήσει η
Υπηρεσία. Υλικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση
θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και
περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από
την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό
εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του
υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την
ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον
οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο
ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του.
Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η
μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για
τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η
ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και
αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.



-10-

Άρθρο 17. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και
δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα
αυτών. Οι έλεγχοι - δοκιμές είναι:

 Στεγανοποίηση δεξαμενών και φρεατίων.
 Στεγανότητα αγωγών.
 Έλεγχοι σκυροδέματος, ασφαλτικών και αδρανών
 Έλεγχοι μηχανημάτων

Άρθρο 18. Έλεγχοι – Δοκιμές Εξοπλισμού

Για την έγκριση της προμήθειας και της εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, θα πρέπει να
προσκομίζονται εγκαίρως στην Υπηρεσία τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή και τα σχετικά
πιστοποιητικά ποιότητας, ώστε να ελέγχεται εάν ο εξοπλισμός είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετείται θα είναι απόλυτα καινούργιος, αποκλειομένων
εντελώς των ανακατασκευασμένων συστημάτων.
Οι έλεγχοι/δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις οποίες προβαίνει η
Υπηρεσία συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους ακόλουθους ελέγχους:

 Διαδοχικές εκκινήσεις αντλιών και κινητήρων στις επιτρεπόμενες συχνότητες εκκίνησης,
 Κραδασμοί κατά τη λειτουργία των διαφόρων μηχανισμών,
 Στάθμη θορύβου των μηχανημάτων σε πλήρη λειτουργία,
 Διαρροές λιπαντικών

Άρθρο 19. Μηχανικός εξοπλισμός

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν.
4412/2016
Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα
απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.
Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και
η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με
λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
22Δ (για τις περιπτώσεις όπου στην 22.δ ορίζονται απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό) της διακήρυξης
του έργου.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα
που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται,
μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα
μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών
και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17,
45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ
304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9),
ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).
Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και
το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
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 Άδεια κυκλοφορίας
 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
 Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ,

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.

 Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).

Άρθρο 20. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές
Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές
ρήτρες

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016.
Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται στη σύμβαση.
Ο Ανάδοχος μέσα σε τριάντα μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του
Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και
υπό τύπο διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήματα,
η αξία τους (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς
και τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει
να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες
από την υποβολή του. Σημειώνεται ότι σε έργα προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)
ευρώ όπως αυτό, είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής
ανάλυσης
Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς
αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του
άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά
μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά
συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο
για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η
Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος
με το πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων
του, τις υπερωρίες τις εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα
που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται
προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγμένα αδικαιολόγητη
καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα
να καταγγείλει τη σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω
δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει
από τη σύμβαση.
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Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το
άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να
αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας
του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος
ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα
με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι  εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από
εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόμενο) φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα
Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης (εκτός αν άλλως
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών
πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο
την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη
Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση παράλειψης της
υποχρέωσης του αναδόχου για καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του
ποσού των εκατό (100) ευρώ για κάθε ημέρα παράλειψης
Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:

 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος
υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής
του Έργου "
Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:

 1η Αποκλειστική  τμηματική προθεσμία
Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος
υποχρεούται να εκκινήσει το έργο

Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16.
Συγκεκριμένα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες προς τον Εργολάβο που έχουν ως εξής:
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Η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας
αξίας της σύμβασης & επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίση με το 20 % της συνολικής προθεσμίας δηλ. 108
μέρες. Για τις επόμενες & μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας δηλ. 81 μέρες , επιβάλλεται το 20%
της μέσης ημερήσιας αξίας.
Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού
της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι
παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου.
Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 6% της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ. Μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι:

i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των
εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα
στη σύμβαση,

ii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση
χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,

iii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Άρθρο 21. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης
των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι
αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του
έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο
σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται
ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74).
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων
χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει
την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά,
μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και
πινάκων, σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και για
την ευκολότερη παρακολούθησή τους.
Σε περίπτωση που επιβάλλεται η ανασύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο, αυτός
υποχρεούται σε 7 εργάσιμες μέρες να υποβάλλει ξανά για αναθεώρηση και η  Υπηρεσία τα επιστρέφει
τελικά σε 3 εργάσιμες μέρες θεωρημένα. Έτσι ο συνολικός χρόνος από την υποβολή τους από τον Ανάδοχο
μέχρι την επιστροφή τους σε αυτόν θεωρημένα να μην υπερβαίνει συνολικά τις 10 εργάσιμες μέρες.

Η θεώρηση των σχεδίων εφαρμογής δεν πρέπει να θεωρείται :
i. Ότι επιτρέπει οποιαδήποτε απομάκρυνση από τους όρους της σύμβασης.

ii. Ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη οποιουδήποτε σφάλματος που θα περιέχεται
στις λεπτομέρειες του σχεδίου εφαρμογής, όπως διαστάσεις, ενδείξεις υλικών κ.λ.π.

iii. Ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του Εργοδότη και των αντιπροσώπων του για
παρεκκλίσεις από τα σχέδια λεπτομερειών που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο από τον
Εργοδότη και φαίνονται μεν στα σχέδια εφαρμογής, αλλά δεν δικαιολογούνται με ειδική
έκθεση που υποβάλλεται μαζί με αυτά,  σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη
αποκλίσεων ή παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που του
παραδόθηκαν από τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα
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σχέδια εφαρμογής που θα υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις
περιγράφει και θα τις  δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των
υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών
όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με έγγραφο από την Επιχείρηση.
Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της
σχετικής δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου.

Άρθρο 22. Χάραξη - Στοιχεία  υψομετρικά και Οριζοντιογραφικά.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος οφείλει να είναι έτοιμος ώστε, σε εφαρμογή της
εγκεκριμένης μελέτης, να κάνει τμηματικά και σύμφωνα με τον πίνακα εργασιών και το αναλυτικό
πρόγραμμα εκτελέσεως τη χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθμηση κλπ των αξόνων κάθε είδους αγωγών που
για την τοποθέτησή τους πρόκειται να αρχίσει η εκτέλεση των εκσκαφών.  Οι εργασίες αυτές θα
εκτελεσθούν από διπλωματούχο μηχανικό που θα προσληφθεί με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβάλλει καμία αντίρρηση αν σε τμήματα των αγωγών η χάραξη, για διάφορους
λόγους, δεν ακολουθήσει την κατεύθυνση και διάταξη που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη. Η επιβλέπουσα
Υπηρεσία μπορεί να αποφασίσει τροποποίηση της χαράξεως κατά τμήματα οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά.  Αν δεν υπάρχουν πυκνές σταθερές υψομετρικές αφετηρίες στην περιοχή των έργων, ο
Ανάδοχος οφείλει να τις πυκνώσει. Ο προσδιορισμός των απόλυτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα
γίνει με διπλή γεωμετρική χωροστάθμηση από υπάρχουσες υψομετρικές αφετηρίες που θα δοθούν από την
Υπηρεσία. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των τοπογραφικών διαγραμμάτων της
μελέτης και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους, ο Ανάδοχος πρέπει να προσαρμόσει κατάλληλα τη
χάραξη των αξόνων έπειτα από συνεννόηση με την επίβλεψη και παίρνοντας υπόψη τους κύριους
αντικειμενικούς από υδραυλική άποψη σκοπούς της μελέτης.
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και θα αναφέρει αριθμητικά τις απαραίτητες
διαστάσεις και υψόμετρα.  Είναι υποχρεωμένος επίσης να εντοπίσει τις θέσεις των εγκαταστάσεων
(υδρεύσεως, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου) που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου.  Η αναγνώριση
των στοιχείων, όπου υπάρχουν φρεάτια επισκέψεως, θα γίνεται μέσω των στομίων τους. Ο Ανάδοχος θα
αποκαλύψει τα σκεπασμένα καλύμματα φρεατίων στις θέσεις όπου θα πληροφορηθεί από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ότι υπάρχουν αγωγοί.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αμοιβή για την αναγνώριση των στοιχείων από τα φρεάτια που
υπάρχουν, τη σύνταξη σχεδίων για τα έργα που υπάρχουν γενικά και για τα σχέδια εκτελέσεως, επειδή η
αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου.  Στις θέσεις που δεν υπάρχουν φρεάτια
επισκέψεως, η αναγνώριση των τεχνικών στοιχείων θα γίνεται με ερευνητικές τομές. Οι ερευνητικές τομές
θα γίνονται μόνον κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου για κάθε μία απ' αυτές  και  θα εκτελούνται μετά από
έγγραφη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα αποζημιώνονται σύμφωνα με τα άρθρα του
τιμολογίου προσφοράς. Χωρίς εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας οι ερευνητικές τομές δεν θα
αποζημιώνονται.
Πριν από την εκτέλεση των ερευνητικών τομών ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για
έγκριση πίνακα των τομών των αγωγών.  Μετά την εκτέλεση των διερευνητικών τομών ο Ανάδοχος
υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχέδια των τομών σε κατάλληλη κλίμακα, όπου θα παρουσιάζεται
η θέση των τεχνικών στοιχείων-αγωγών κοινής ωφέλειας Κ.Ω.  τα  οποία εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση
των τομών. Ο αριθμός και η σωστή επιλογή των θέσεων των πιο πάνω τομών αφήνεται στην απόλυτη
ευθύνη του Αναδόχου.  Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει μέσα σε 3 εργάσιμες  ημέρες  από την υποβολή.
Όταν περάσει η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι ο πίνακας έχει εγκριθεί.
Τα σχέδια εφαρμογής θα περιλαμβάνουν γενική οριζοντιογραφία των έργων και μάλιστα των αγωγών και
των κοντινών τους οικοδομικών  και  ρυμοτομικών γραμμών. Στοιχεία του τοπογραφικού  υπόβαθρου
καθώς  και στοιχεία των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, θα προμηθεύεται ο Ανάδοχος από την
Υπηρεσία. Η αποτύπωση των  δικτύων και γενικά όλων των τεχνικών έργων θα γίνει στο σύστημα του ΕΓΣΑ
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87.  Οι μηκοτομές των αγωγών θα παραδίδονται σε κλίμακα 1.:100 για  τα  μήκη και 1:1000 για τα ύψη και
θα είναι εξαρτημένα από το υψομετρικό δίκτυο της Υπηρεσίας. Τα σχέδια των τεχνικών έργων θα
παραδίδονται σε  κατάλληλη  κλίμακα και κατάλληλες διατομές, όπου είναι απαραίτητες (π.χ. για τον
καθορισμό σε σημαντικά σημεία της σχετικής θέσεως των  νέων  αγωγών  προς  τους  παλιούς), παίρνοντας
πάντα υπόψη τους αντικειμενικούς  από  υδραυλική  άποψη σκοπούς της μελέτης
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στη διάρκεια εκτελέσεως του έργου διαπιστώσει την ύπαρξη αφανών
εμποδίων οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και να περιμένει τις κατάλληλες
οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Καθυστέρηση ή τροποποίηση ή ματαίωση των εργασιών για το
λόγο αυτό δεν δημιουργεί στον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως, εννοείται όμως ότι σε αυτή την
περίπτωση για τον Εργοδότη είναι υποχρεωτική ανάλογη παράταση της προθεσμίας.
Όταν τελειώσει κάποιο αυτοτελές τμήμα του δικτύου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημέρες
να υποβάλλει στον Εργοδότη τα εξής στοιχεία :

i. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και των τεχνικών έργων, όπως φρεάτια επισκέψεως,
ιδιωτικές συνδέσεις κλπ.

ii. Τις θέσεις των υψομετρικών αφετηριών της περιοχής που θα  σημειώνονται με αύξοντα αριθμό
στην οριζοντιογραφία με τα υψόμετρά τους.

Ο Ανάδοχος δεν πληρώνεται ιδιαίτερα για τις παραπάνω εργασίες, γιατί θεωρείται ότι η δαπάνη τους
περιλαμβάνεται στα γενικά έξοδα των τιμών  χωματουργικών εργασιών και τεχνικών έργων.  Η παράδοση
των παραπάνω σχεδίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνταξη των επιμετρήσεων των λογαριασμών, των
πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) και του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του
έργου.

Άρθρο 23. Εκσκαφή τάφρων –Επιχώσεις - Κατεδαφίσεις

Οι εκσκαφές τάφρων για την εγκατάσταση αγωγών και την εκτέλεση τεχνικών έργων θα γίνονται σύμφωνα
με τα σχέδια εκτελέσεως (θεωρημένα από την Υπηρεσία Επιβλέψεως) και τις επί τόπου οδηγίες της
Επιβλέψεως.  Τα βάθη και τα πλάτη του πυθμένα εκσκαφής όπου η εφαρμογή των σχεδίων της εγκεκριμένης
μελέτης δεν είναι δυνατή, ορίζονται από τον Επιβλέποντα ανάλογα με τις ειδικές τοπικές συνθήκες και τον
επιδιωκόμενο βαθμό ασφάλειας κάθε αγωγού. Επιδιώκεται η εξασφάλιση αρκετού πάχους επικάλυψης,
μετρούμενου από την προβλεπόμενη τελική στάθμη του εδάφους και πλάτους πυθμένα αρκετού ώστε να
είναι εύκολη η  κατασκευή, τοποθέτηση  και  συναρμολόγηση των αγωγών.  Τα πρανή των τάφρων θα είναι
κατακόρυφα και θα αντιστηρίζονται κατάλληλα. Εκεί όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες του έργου, η
Υπηρεσία μπορεί να καθορίσει με έγγραφο κλίσεις πρανών.
Εκσκαφές επιπλέον αυτών που καθορίζονται στα σχέδια ή από την Υπηρεσία Επίβλεψης, δεν
αναγνωρίζονται χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της, όπως επίσης δεν αναγνωρίζονται και άλλες
εργασίες που έγιναν εξαιτίας της επιπλέον εκσκαφής (επιχώσεις, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων κλπ).  Ο
Ανάδοχος πρέπει να εισηγείται στην Υπηρεσία Επιβλέψεως τις τροποποιήσεις που κατά τη γνώμη του
επιβάλλονται και αφορούν τις κλίσεις των πρανών χρησιμοποίηση αντιστηρίξεως κλπ.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα τοποθετούνται προσωρινά στη χαμηλότερη κατά την εγκάρσια τομή πλευρά ώστε
να μην παρασύρονται από τα νερά προς την τάφρο.  Οι εκσκαφές των τάφρων και οι επόμενες εργασίες
μέχρι και την επανεπίχωσή τους πρέπει να γίνονται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ιδίως σε περιοχές με
μεγάλη κυκλοφορία, ώστε να μη διατηρούνται για πολύ οι ανωμαλίες που προκαλούνται στην κυκλοφορία
των πεζών, αυτοκινήτων κλπ από την ύπαρξη της τάφρου, χωμάτων κλπ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος
υποχρεούται να μην αφήνει σε κυκλοφορία τμήμα τάφρου οποιουδήποτε μήκους στο οποίο δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες (από την εκσκαφή μέχρι και την επανεπίχωσή της).
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαπιστώνει την ενδεχόμενη ύπαρξη εμποδίων πριν αρχίσουν οι εκσκαφές,
συγκεντρώνοντας τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να
αποφεύγονται ζημιές και ατυχήματα.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται ώστε να μην προκληθεί βλάβη στα
υπόγεια καλώδια, δίκτυα υδρεύσεως κλπ.  Όπου συναντιούνται σωληνωτοί αγωγοί υδρεύσεως οικιών
πρέπει να υποστηρίζονται και να προφυλάγονται κατάλληλα.  Πέρασμα δίπλα από στύλους θα
αντιμετωπισθεί με πλήρη και ασφαλή ειδική αντιστήριξη της παρειάς της τάφρου στο αναγκαίο μήκος και



-16-

βάθος, με τα κάθε φορά κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.  Η ύπαρξη πρόχειρων ή προσωρινών κτισμάτων π.χ.
περιπτέρων δεν θα αποτελεί κατά κανόνα λόγο μεταβολής της χαράξεως του αγωγού.  Απρόβλεπτες
περιπτώσεις εμποδίων θα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες
Στις διασταυρώσεις τάφρων με οδούς σημαντικής κυκλοφορίας, μετά την εκσκαφή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει προσωρινά την κυκλοφορία με κατασκευή προσωρινής γεφύρωσης έπειτα
από υπόδειξη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.  Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκσκαφή των τάφρων να παίρνει
όλα τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ζημιών στα έργα ή σε τρίτους και ιδίως για την πρόληψη
ατυχημάτων.
Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας των εδαφών που σκάβονται θα καθορίζεται με πρωτόκολλο από το
οριζόμενο από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία αρμόδιο όργανο και την αποδοχή του (συνολικά ή με επιφύλαξη)
από τον Ανάδοχο. Στο πρωτόκολλο αυτό γράφονται οι ενδείξεις των διατομών και για κάθε μία η αναλογία
στα εκατό του εδάφους της εκσκαφής, σύμφωνα με τις   τιμές του Τιμολογίου. Σχετικά με τις τιμές του
τιμολογίου για γαιώδη- ημιβραχώδη  και βραχώδη εδάφη, που καταρχήν περιλαμβάνουν όλα τα εδάφη
όπου το σύνολο των εκσκαφών μπορεί να γίνει με σκαπάνη, τονίζεται ότι οι ίδιες τιμές εφαρμόζονται και
στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εκτός από τη σκαπάνη και άλλα εργαλεία εφόσον η
χρησιμοποίησή τους αντικαθιστά τις εκσκαφές με σκαπάνη.
Στην τιμή της εκσκαφής των τάφρων ή τμημάτων περιλαμβάνεται και η διαμόρφωση των πρανών των
τάφρων που θα γίνει με οποιοδήποτε μέσο.
Οι επιχώσεις τάφρων θα εκτελούνται γενικά μετά την πλήρη εγκατάσταση των αντίστοιχων αγωγών και την
επιτυχημένη δοκιμή στεγανότητάς τους. Συγκεκριμένα μετά την επιτυχημένη δοκιμή του αγωγού, γίνεται η
προστατευτική του επίχωση προσεκτικά και μέχρι να συμπληρωθεί πάχος επιχώματος τουλάχιστον 10 cm
πάνω από το ανωράχιο και σε όλο το μήκος του αγωγού με άμμο.  Κατά την εκτέλεση της προστατευτικής
αυτής στρώσεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά, ιδιαίτερα κάτω από τον αγωγό,
ώστε να εδράζεται και να προστατεύεται καλά.  Στη συνέχεια και αφού τελειώσει η προστατευτική στρώση,
η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα ελέγχει την κατάσταση του αγωγού και μετά ο Ανάδοχος θα προχωρεί στη
συμπληρωματική επίχωση της τάφρου.  Η επίχωση της τάφρου θα γίνει με αμμοχάλικο ή  άμμο  ή  αυτούσιο
υλικό χειμάρρου σύμφωνα πάντα με τις τυπικές  διατομές, ενώ  θα  χρησιμοποιηθούν προϊόντα εκσκαφής
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιβλέπουσα  Υπηρεσία κρίνει την καταλληλότητά τους.  Θα λαμβάνονται
όλα τα μέτρα, ώστε να αποκλεισθεί κάθε αισθητή μελλοντική καθίζηση. Απαιτείται η πιστή εφαρμογή των
τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών με τη συμπύκνωση των επιχώσεων.  Σε περιπτώσεις που η τάφρος
διασταυρώνεται με οδούς πυκνής κυκλοφορίας είναι δυνατόν μετά από υπόδειξη της Επιβλέπουσας
Υπηρεσίας να γίνουν οι απαραίτητες γεφυρώσεις για την διέλευση πεζών και αυτοκινήτων. Στις περιπτώσεις
αυτές ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει αρκετές γεφυρώσεις, κατάλληλου ανοίγματος, για την προσωρινή
επικάλυψη της τάφρου και το ασφαλές περασμάτων τροχοφόρων. Αυτές θα διατηρηθούν μέχρι την πλήρη
επίχωση και την αποκατάσταση της ομαλότητας της οδού.
Οι κάθε είδους άρσεις, αποσυνθέσεις και κατεδαφίσεις κατασκευών, επιφανειακών ή υπογείων που είναι
απαραίτητες για τη διάνοιξη των τάφρων, θα γίνονται σε όση έκταση είναι αναγκαίο και αναπόφευκτο για
την εγκατάσταση των αγωγών. Ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τιμολογίου και όσα συμπληρωματικά
ορίζονται παρακάτω :

i. Πριν από οποιαδήποτε κατεδάφιση η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει αν είναι αναγκαία,
να καθορίζει την έκτασή της και να παίρνει, σε   αντιπαράσταση με τον Εργολάβο, τις αναγκαίες
διαστάσεις και όσα άλλα   στοιχεία απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και
πρωτοκόλλων.

ii. Όπου πρόκειται να προκύψουν χρήσιμα υλικά από την κατεδάφιση, ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει
τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη φθοράς τους καθώς και για την ασφαλή διαφύλαξή τους στο
εργοτάξιο ώσπου να ξαναχρησιμοποιηθούν, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν όχι τα παραδίνει με
πρωτόκολλο στην Υπηρεσία και κάθε απώλεια τέτοιων υλικών βαρύνει τον Ανάδοχο,  ου είναι
υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με καινούργια. Τα άχρηστα υλικά που προέρχονται από τις
κατεδαφίσεις και είναι ακατάλληλα για επιχώσεις, πρέπει να απομακρύνονται το γρηγορότερο.

iii. Η εναπόθεση των χρήσιμων υλικών που προκύπτουν από τις κατεδαφίσεις πρέπει να γίνεται σε
κανονικούς σωρούς, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος   και η καταμέτρηση και σε θέσεις που και η
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κυκλοφορία να μην παρεμποδίζεται και να είναι εύκολη η προσέγγιση μεταφορικών μέσων για την
απομάκρυνση ή την επαναχρησιμοποίησή τους.

Άρθρο 24. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών.

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις,
κατασκευές σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς
καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι
δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που
προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι :

α. Τα προϊόντα εκσκαφών
β. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων κλπ.
γ. Τα πλεονάσματα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από   διάφορες σχετικές με

τον αγωγό κατασκευές (λιθόστρωτα, υποδομές, αμμοχάλικο κλπ).
δ. Οι κυβόλιθοι και τα γρανιτικά κράσπεδα θα πρέπει να μεταφέρονται μετά από διαλογή σε ειδικό χώρο

συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία.
Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον

Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως
των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.  Η δαπάνη απομακρύνσεως
περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων
(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα
για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και

 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ.
“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί
των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Άρθρο 25. Ανακατασκευή οδοστρωμάτων - πεζοδρομίων

Μόλις εγκριθεί το οριστικό πρόγραμμα εκτελέσεως των έργων και πριν αρχίσουν οι εκσκαφές σε
ασφαλτοστρωμένες οδούς, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει σχετική άδεια τομής των οδοστρωμάτων κατά
περίπτωση από το Δήμο (αν πρόκειται για δημοτική οδό) ή από το Δημόσιο. Επίσης αναλαμβάνει και την
ευθύνη της επαναφοράς των μονίμων οδοστρωμάτων όπως ορίζεται στη σχετική άδεια και τους σχετικούς
με το θέμα αυτό όρους της εργολαβίας αυτής.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου  να
προβαίνει  στην  άμεση και πλήρη αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα
επιτρέπεται η εκτέλεση άλλων εργασιών εάν υπάρχει μήκος οδού μεγαλύτερο από 500m μη
αποκαταστημένο πλήρως.  Στις περιπτώσεις που υπάρχουν μόνιμα οδοστρώματα, η έκταση της φθοράς
τους κατά τη διάνοιξη των τάφρων πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή και η αποκατάσταση του
οδοστρώματος η τεχνικά άρτια και να γίνεται μετά από τέλεια συμπύκνωση των υποκείμενων επιχωμάτων
με απαραίτητη χρήση δονητικής πλάκας, ώστε να αποκλείεται κάθε ανωμαλία ή φθορά του οδοστρώματος
που ανακατασκευάζεται. Αν παρουσιαστεί κάτι τέτοιο, οποτεδήποτε μετά την ανακατασκευή και μέχρι
την οριστική παραλαβή, ο Ανάδοχος οφείλει να το επισκευάσει με δική του μέριμνα και δαπάνη.
Η καθαίρεση και αποκατάσταση τομής οδοστρώματος, θα γίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Η αποκατάσταση των φθορών στα πεζοδρόμια που προκαλούνται από τη διάνοιξη τάφρων θα γίνεται
αμέσως  μετά τη συμπλήρωση της επιχώσεως.  Τονίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση του Αναδόχου  να
προβαίνει στην  άμεση και πλήρη αποκατάσταση των πεζοδρομίων, και σε κάθε περίπτωση δεν θα
επιτρέπεται η εκτέλεση άλλων εργασιών εάν υπάρχει μήκος πεζοδρομίου μεγαλύτερο από 500m μη
αποκαταστημένο πλήρως. Η τύπανση θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα με δονητική πλάκα για να
αποφευχθεί μελλοντική καταστροφή των πεζοδρομίων από καθιζήσεις για την οποία ο Ανάδοχος φέρει την
ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση που θα συμβεί ως την οριστική
παραλαβή χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση

Άρθρο 26. Πλημμελής κατασκευή των  έργων - Κακοτεχνίες

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία
παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι
ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί
δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για
τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την
εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι
εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις
προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί,
τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών
του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του
αναδόχου.

Άρθρο 27. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του
φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν.
4412/2016)  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της
Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται:

 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας
εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων
μισθωτών"

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών”
 H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός

κατοικημένων περιοχών“
 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών”
 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού”
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 H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός
κατοικημένων περιοχών”

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις
ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.”

 Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων”
 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού

εργασίας”
 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”.

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους
εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/ 656 /ΕΟΚ”.

 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό
χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε
συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”.

 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
90/340/ΕΟΚ”.

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας
στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”.

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ".

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη
(στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά
μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς
οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την
καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266),
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών,
καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση
της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από την
υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που
αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)
Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς
και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες,
φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά
γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία
και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται
από το Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει.
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των
σχετικών με την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ
των συμβατικών τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται
με την καταβολή προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται.

Άρθρο 28. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του
(σωλήνες, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτήματα) και που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο
Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά αυτών και έχει υποχρέωση να τα
αντικαταστήσει.
Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα
εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο
Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η
περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο,
και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει.

Άρθρο 29. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος
έργου και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και
ευθύνεται για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για
την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που
δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία
τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να
προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον
στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται
οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.
Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του
περιβάλλοντος, η παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών
σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του
Ν.3669/08.

Άρθρο 30. Βλάβες στο έργο - Βλάβες από ανώτερη  βία

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία
εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου,
που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία
αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του
αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται
σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται
στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε
αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων
μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του
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έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που
βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που
υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία,
την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της.
Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του
Ν.4412/16.

Άρθρο 31. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου
έχει τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του
άρθρου 169 του Ν.4412/16.
Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη
παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου.
Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που
πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες.
Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από
την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16..

Άρθρο 32. Περιεχόμενο  των τιμών  του Τιμολογίου

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα
άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται:

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από
οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες
εγκατάστασης και    τα ασφάλιστρά τους.

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από
εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά
τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις
μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων,
καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για
την πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή
κατάληψη εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους.

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία
αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις
ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε
ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον
διαγωνισμό.
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ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η
εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την
καλύτερη εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 33. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της
αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά
υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό
προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53
του Ν. 4412/16). Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται
πάνω στην αξία των εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες σύνταξης των ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων
της μελέτης στις μετρήσεις που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Άρθρο 34. Προκαταβολές (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

Μετά από αίτημα του αναδόχου χορηγείται σ’ αυτόν έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει
και την παροχή ισόποσης προκαταβολής και στον ανάδοχο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύηση
προκαταβολής.
Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί
τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι
για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα
διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται
ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Η χορηγουμένη προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του

αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά.

Άρθρο 35. Σύνταξη μητρώου του έργου

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε
κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:
α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται:

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου
 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου
 Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που

συγκροτούν το όλο έργο
 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου.

β) Τεύχος στοιχείων των υψομετρικών αφετηριών και τριγωνομετρικών σημείων (υψόμετρα -
συντεταγμένες) με τις εξασφαλίσεις τους μαζί με σχέδια και φωτογραφίες που να δείχνουν τις θέσεις
αυτών.

γ) Σχέδια έργων, όπως εκτελέστηκαν (as build)  και συγκεκριμένα :
i. Πλήρεις οριζοντιογραφίες, σε κλίμακα που θα ορίσει  η Υπηρεσία, με εξάρτηση από το Ελληνικό

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α.), όπου θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι θέσεις των
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έργων (δίκτυα - τεχνικά έργα), με τις διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τούτων, σε
συνάρτηση με άξονες οδών και θέσεις υφισταμένων κατασκευών, χωριστά για κάθε δίκτυο,
όπως αυτά κατασκευάστηκαν και αποτυπώθηκαν επί τόπου. Επιπλέον στις οριζοντιογραφίες θα
φαίνεται η αρίθμηση όλων των σημείων που έχουν αποτυπωθεί και σε ξεχωριστό τεύχος θα
παραδίδονται οι συντεταγμένες τους. Σε κάθε οριζοντιογραφία θα πρέπει να φαίνονται οι
ονομασίες των δρόμων, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα φρεάτια (επισκέψεως, συμβολής,
πτώσης), οι αγωγοί (μήκος, από φρεάτιο σε φρεάτιο, - υλικό - μορφή διατομής - διάμετρος ή
διαστάσεις), οι παροχές αποχέτευσης με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, και οι παροχές που
δεν καταλήγουν σε φρεάτια, τα φρεάτια υδροσυλλογής.

ii. Μηκοτομές των δικτύων χωριστά για κάθε δίκτυο, σε κλίμακα υψών/μηκών 1:1000/1:100, με
όλα τα απόλυτα υψομετρικά στοιχεία του εδάφους, των κατασκευασθέντων τεχνικών έργων
(φρεατίων κλπ) και της ροής των αγωγών και τα λοιπά στοιχεία των αγωγών (αποστάσεις, υλικό,
διατομή, κλίση κλπ).

iii. Κατά πλάτος τομές ανά οδό και ανά διακριτό τμήμα έργου, με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα των
Ο.Κ.Ω., όπως και όλα τα κατασκευασθέντα δίκτυα.

δ) Τεύχη έργων, όπως εκτελέστηκαν, που συνοδεύουν τα παραπάνω σχέδια, με πίνακες που αφορούν
ειδικότερα στοιχεία για τα κατασκευασθέντα δίκτυα – τεχνικά έργα . Αναλυτικά ανά δίκτυο θα πρέπει
να υπάρχει Τεύχος εξασφαλίσεων (τρεις τουλάχιστον ανά σημείο), για τα καλύμματα των φρεατίων και
τις ακραίες απολήξεις των δικτύων και Πίνακας, που περιλαμβάνει στοιχεία για τα φρεάτια, τους
αγωγούς, τις παροχές με τα αντίστοιχα φρεάτια σύνδεσης, όπως επίσης και τις παροχές που δεν
καταλήγουν σε φρεάτια.

ε) Τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από την διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ.Α 20), όπως αυτή
ισχύει σήμερα τις παρακάτω φωτογραφίες :

i. Της προϋπάρχουσας κατάστασης στην περιοχή εκτέλεσης σημαντικών τεχνικών έργων. Αυτές θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά  της 1ης πιστοποίησης.

ii. Σημαντικών φάσεων εκτέλεσης των εργασιών. Αυτές θα υποβάλλονται κατά τις ενδιάμεσες
πιστοποιήσεις.

iii. Του τελειωμένου έργου. Αυτές υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά της τελευταίας
πιστοποίησης (πριν από τον τελικό λογαριασμό).

iv. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών θα αναγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου και
άλλα στοιχεία που θα θεωρούνται απαραίτητα για να εξάρουν το έργο και την σκοπιμότητά
του, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Οι φωτογραφίες πρέπει να παίρνονται από
έμπειρα πρόσωπα να είναι καθαρές και να παραδίδονται στην Υπηρεσία, μαζί με τα αρνητικά ή
σε ηλεκτρονική μορφή.

στ) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του
έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε 2
αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την
σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του
Τιμολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση
περαίωσης, αν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του
Έργου.

Άρθρο 36. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16.
Στο τέλος κάθε μήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες
που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική
περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών
μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και
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διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο
είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, αφού
υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον
ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις
επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η
κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του
άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το
προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που
καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις
στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την
συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο
Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα
στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα
Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα
σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι
επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν,
διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία,
θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον
ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό.
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί
να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως
καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού
λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια
εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό.
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του

έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά
εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
καλέσει Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από
κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα
και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η
πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση
τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην
πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές
στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των
σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο
από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης.
Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση»,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων
και των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών
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ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί
παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το
δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από
την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν
από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως
συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της
τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την
ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από
την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε
συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του
συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα
επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης.
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και
συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που
συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.

Άρθρο 37. Περαίωση εργασιών - Παραλαβή

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την
έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής,
διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο
169 του Ν.4412/2016 ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170
και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν.
4412/2016.

Άρθρο 38. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους
θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών
επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η
Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν
στο έργο, με την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου.
Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το
μέρος του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν
στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν
πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο
Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης.
Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την
εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα
λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16.
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό
λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια
της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό
λογαριασμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου
152 του Ν.4412/16.. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις
από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες
διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των
ασφαλιστικών Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη.
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Άρθρο 39. Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας.
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε
άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η
υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό
αντάλλαγμα.
Για το έργο βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της
υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος
τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ.
Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά.

Άρθρο 40. Πληρωμές  προσωπικού - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις
απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής,
φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης
μηχανημάτων και οχημάτων,  οι δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη
των υλικών και παρακαμπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής
της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό
του.
Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό
προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που
χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης
του Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη
ζητήσουν με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,.
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και
χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον
ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους
δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και
πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και
έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και
των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής
είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει
από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και
Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες
υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες
εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία.

Άρθρο 41. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16.
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Άρθρο 42. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο.
Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
156 του Ν.4412/16.

Άρθρο 43. Απολογιστικές εργασίες

Στην εκτέλεση του έργου δεν προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά.
Η εκτέλεση των απολογιστικών εργασιών με, η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους
του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/16.

Άρθρο 44. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.

Άρθρο 45. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16.

Άρθρο 46. Πινακίδες ενδεικτικές του έργου

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να κατασκευάσει και
να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες με τα στοιχεία του έργου. Η απόσυρση της
αρχικής πινακίδας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναμνηστικής πινακίδας μετά την οριστική
παραλαβή του.

Άρθρο 47. Αρχαιότητες

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή
των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι
διατάξεις για τις αρχαιότητες.

Άρθρο 48. Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)

Για το έργο ΔΕΝ απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις των αποφάσεων ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013),
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Εφαρμόζονται επίσης και οι παρακάτω αποφάσεις:

α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 94),
β) ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων,
γ) η Δ14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
και δ) ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 27.01.2009).

Το Π.Π.Ε. ενσωματώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις
ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι σε πλήρη εναρμόνιση και περιλαμβάνει το
χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις
λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή, ώστε να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε. αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του
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έργου και παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων,
τεκμηρίωσης των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.
Η επίβλεψη της εφαρμογής του Προγράμματος Ποιότητας Έργων, η υλοποίηση των Σχεδίων ελέγχων και
δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, μπορεί να ανατίθενται σε
διαπιστευμένους φορείς Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021
για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 κατ΄ ελάχιστο στο πεδίο εφαρμογής ΕΑ 28 στην
Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
ΙSO 14001, για συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001.

ΡΕΘΥΜΝΟ 12/10/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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