
 
 

  
 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΣΗΝ ΠΕΡΘΟΥΗ 
ΠΑΓΚΡΗΣΘΟΤ – ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟΤ Α16  

 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : Π.Δ.Ε. Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ:  250.000 (ρωξίο Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

ΕΣΕΠ- ΑΝΣΘΣΟΘΥΘΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΩΝ 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

 

   

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ο πληάμαο Ζ Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 
Αλάπηπμεο Μειεηώλ 

Καηαζθεπώλ 

Ο Γεληθόο Γ/ληήο & Γ/ληήο 
Σερλ. Τπεξεζηώλ 

 

 

 

 

ΚΧΝ. ΜΠΑΥΛΗΣΕΑΝΑΚΖ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Κ. ΣΕΑΒΛΑΚΖ  

Πνι. Μεραληθόο 

 

Υ. ΠΑΠΑΜΑΣΘΑΗΑΚΖ 

Ζιεθ. Μεραληθόο 

   

Ζ Ρ Α Κ Λ Δ Η Ο  ΑΡΗΘΜΟ ΣΔΤΥΟΤ 

ΑΠΡΘΛΘΟ 2019 6 

 

Δ

 Ε
 Υ Α 

Η



 

 

 



α/α Περιγραφή Εργαζιών Α.Σ. Κωδικός Άρθροσ Μον. ΕΣΕΠ 

  ΟΜΑΔΑ 1: ΈΡΓΑ ΠΜ : ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟ - ΔΙΚΣΤΑ     

1 

Δθζθαθή   νξπγκάησλ   ππνγείσλ   δηθηύσλ   ζε   

έδαθνο γαηώδεο  ή  εκηβξαρώδεο  ζε  θαηνηθεκέλε  

πεξηνρή,  κε πιάηνο  ππζκέλα  έσο  3,00  m,  κε  

ηελ  θόξησζε  ησλ πξντόλησλ  εθζθαθήο  επί  

απηνθηλήηνπ,  ηελ  ζηαιία  ηνπ απηνθηλήηνπ    θαη    

ηελ    κεηαθνξά    ζε    νπνηαδήπνηε απόζηαζε, γηα 

βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

1.1 ΤΓΡ 3.10.02.01 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00  

2 

Δθζθαθή   νξπγκάησλ   ππνγείσλ   δηθηύσλ   ζε   

έδαθνο βξαρώδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθήο επί  απηνθηλήηνπ,  ηελ  ζηαιία  

ηνπ  απηνθηλήηνπ  θαη  ηελ κεηαθνξά   ζε    

νπνηαδήπνηε   απόζηαζε,    γηα   βάζνο νξύγκαηνο 

έσο 4,00 m 

1.2 ΤΓΡ 3.11.02.01 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 

3 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πιάηνο 

ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε, ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο γηα 

βάζνο νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m 

1.3 ΤΓΡ 3.10.02.02 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00  

4 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε πιάηνο 

ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ 

πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε, ζε έδαθνο βξαρώδεο γηα βάζνο 

νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m 

1.4 ΤΓΡ 3.11.02.02 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 

5 

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθήο γαησδώλ ή 

εκηβξαρσδώλ θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά 

ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 

2.1 ΤΓΡ 2.01 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 

6 

Φνξηνεθθόξησζε  βξαρσδώλ πιηθώλ ή 

θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο 

κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 

2.2 ΤΓΡ 2.02 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 
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7 Γηάζηξσζε πξνηόλησλ εθζθαθήο 3 ΤΓΡ 3.16 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-05-00-00 

8 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

4 ΤΓΡ 5.05.02 m³ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 

9 
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε 

άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 
  5 ΤΓΡ 5.07 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 

10 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 6 ΤΓΡ 5.09.02 m³ 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-03-02-00 

11 Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 7 ΤΓΡ 9.01 m² 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-04-00-00 

 

12 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 

ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ -Γνκηθά 

πιέγκαηα ζθπξνδέκαηνο B500C (S500s) 

8.1 ΤΓΡ 9.26 kg 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 

 

13 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Υάιπβα νπιηζκνύ 

ζθπξνδέκαηνο B500C εθηόο ππνγείσλ έξγσλ 
8.2 ΟΓΟ Β-30.2 kg 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 

 

14 Απνζηάηεο ζηδεξνπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ 9 ΟΙΚ 38.45 m² 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-05-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-09-01-00 

15 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο από 

ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

10.1 ΤΓΡ 9.10.03 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 

16 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο από 

ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

Α

10.2 
ΤΓΡ 9.10.04 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 

17 

 

Καηαζθεπή αθξόβαζξσλ, ζσξαθίσλ, 

πξνζθεθαιαίσλ, δνθώλ έδξαζεο, θεθαινδέζκσλ 

θ.η.ι. κε ζθπξόδεκα C25/30 νπιηζκέλν 

10.3 ΟΓΟ Β-29.4.23 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 

18 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη 

ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο γηα θαηαζθεπέο από 

ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C30/37 

10.4 ΤΓΡ 9.10.07 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-02-00  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-05-00 
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19 
Γηάηξεζε θαη ζθπξνδέηεζε έγρπησλ παζζάισλ 

Φ0,80 m 
11 ΟΓΟ Β-26.2 m 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-11-01-01-00 

 

20 Μεηαιιηθόο καλδύαο παζζάισλ 12 ΟΓΟ Β-27 kg Σ.Π.1 

21 

Πξόζκηθην ζηεγαλσηηθό ζθπξνδέκαηνο ελδνρεκηθήο 

δξάζεο κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, ζε κνξθή 

ζθόλεο 

13 ΥΔΣ. ΤΓΡ 9.23.04 kg 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01 

22 
ηεγάλσζε αξκώλ δηαθνπήο κε πδξνδηνγθνύκελν 

εύθακπην θνξδόλη 
14 ΥΔΣ. ΤΓΡ 10.30 m Σ.Π. 2 

23 

Δύθακπην ειαζηηθό ηζηκεληνεηδέο θνλίακα 

πγξνκόλσζεο επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 

ηζηµεληνεηδνύο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη 

αλάπηπμε θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ 

15 ΥΔΣ ΤΓΡ 10.10.03 m² Σ.Π. 3 

24 
Καζαίξεζε κε εθαξκνγή ηερληθώλ αδηαηάξαρηεο 

θνπήο 
16 ΟΙΚ 22.15.03 

m*cm 

(dm2) 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-01-01 

25 

Καζαηξέζεηο - Απνμειώζεηο - Καζαξηζκνί - 

Απνθαηαζηάζεηο κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αθξηβείαο 

θαη ρξήζε εηδηθνύ εμνπιηζκνύ αδηαηάξαθηεο θνπήο 

ζθπξνδέκαηνο (ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε 

ζεξκηθή ιόγρε, πδαηνθνπή) 

Α

17 
ΤΓΡ 4.01.01 m³ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-02-01 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-02-02 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-15-02-01-01 

26 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 18 ΟΓΟ Γ-3 m² ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01 

27 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,07 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 
19 ΟΓΟ Γ-8.1 m² ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 

28 

σιελώζεηο πηέζεσο από ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ 

ΡE 100  (κε  ειάρηζηε  απαηηνύκελε  αληνρή MRS10  

=  10 MPa),  κε  ζπκπαγέο  ηνίρσκα,  θαηά  ΔΛΟΣ  

ΔΝ  12201-2, Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. 

πίεζεο ΡΝ 16 atm 

Α

20 
ΤΓΡ 12.14.01.06 m ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01 

29 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U,  SDR 41 

ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο δηακέηξνπ Φ200 

Α

21 
ΤΓΡ 12.10.04 m ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01 

30 

Πξνζαύμεζε   ηηκώλ   εθζθαθώλ   νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηύσλ  γηα  ηελ  αληηκεηώπηζε 

πξνζζέησλ  δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά 

κήθνο δίθηπα ΟΚΩ 

Α

22 
ΤΓΡ 3.12 m ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-08-00-00 
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31 

Πξνζαύμεζε   ηηκώλ   εθζθαθώλ   νξπγκάησλ   

ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο γηα 

ηελ εθηέιεζε ππό ζπλζήθεο ζηελόηεηνο ρώξνπ 

Α

23 
ΤΓΡ 3.13 m³ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 

32 
Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά 

πεηάζκαηα 

Α

24 
ΤΓΡ 7.06 m² Σ.Π.4 

33 

Φξεάηην    θαηά    ΔΛΟΣ    ΔΝ    13598-2,    

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ  D  800  mm,  κε  ύςνο  

ζηνηρείσλ  βάζεο  θαη θώλνπ 1,10 m, δύν εηζόδσλ 

θαη κηαο εμόδνπ δηακέηξνπ έσο D 315 mm 

  25 ΤΓΡ 9.42.02 ηεκ Σ.Π.5 

34 

Καιύκκαηα  θξεαηίσλ  από  ζπλζεηηθά  πιηθά,  

θαζαξνύ αλνίγκαηνο D 600mm, θιάζεο D400 θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

Α

26 
ΤΓΡ 11.01.03.31 ηεκ Σ.Π.6 

35 

Καιύκκαηα θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά, 

δηαζηάζεσλ 800Υ600 mm, θιάζεο D400 θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 124 

27 
ΥΔΣ. ΤΓΡ 

11.01.03.31 
kg Σ.Π.6 

36 

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθνύ αληιεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο,  diesel ή βελδηλνθίλεηνπ, Ιζρύνο 

10,0 έσο 20,0 ΗΡ 

28 ΤΓΡ 6.01.01.5 h 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-01-00  

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-10-03-00 

  ΟΜΑΔΑ 2: Η/Μ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ     

37 Πξνθαηαζθεπαζκέλν Α/ αθαζάξησλ (ΗΛΜ έξγα) 29 

ΗΛΜ 82 15% -  

ΗΛΜ 84 15% -  

ΗΛΜ 80 20% - 

ΗΛΜ 87 40% - 

ΗΛΜ 39 10% 

ηεκ Σ.Π 7 

38 
Ηιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 230/400 V, 50 Hz, 20 

KVA 
30 

ΥΔΣ. ΗΛΜ 

65.10.25.01 
ηεκ Σ.Π. 8 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ  1 

 
Μεηαιιηθόο καλδύαο παζζάιωλ 
 
 

Δπέλδπζε θξεαηνπαζζάισλ κε καλδύα από καύξε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5 mm, 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 11-01-01-00 "Πάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη 
πάζζαινη) θαη θεθαιόδεζκoη" 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ηεο ιακαξίλαο θαη όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ αλαισζίκσλ,  

 ε θαηεξγαζία, θνπή θαη ζπγθόιιεζε ηεο ιακαξίλαο γηα ηελ κόξθσζε ηνπ κεηαιιηθνύ 
καλδύα, ε εμσηεξηθή πξνζηαζία ηνπ κεηαιιηθνύ καλδύα κε αζθαιηηθό γαιάθησκα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αλάινγν primer), θαζώο θαη ν θαηαβηβαζκόο  

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνύ καλδύα εληόο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ. 

 
Σηκή γηα έλα ρηιηόγξακκν κεηαιιηθνύ καλδύα πιήξνπο κνξθσκέλνπ θαη ηνπνζεηεκέλνπ.  

 

 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ  2 

ηεγάλωζε αξκώλ δηαθνπήο κε Τδξνδηνγθνύκελν θνξδόλη. 
 
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πδξνδηνγθνύκελνπ θνξδνληνύ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε 
θαησηέξσ δηαδηθαζία: 
Θα απνκαθξπλζεί πξνζεθηηθά όιε ε ζθόλε θαη ηα ζαζξά ζεκεία θαη ζα εθαξκνζηεί κία 
ζηξώζε.  
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ, ν επηκειήο θαζαξηζκόο ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο από ξύπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ησλ αξκώλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα 
πδξνδηνγθνύκελα θνξδόληα, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ PENEBAR® SW 55 rapid. Γηα ηε 
ζπγθόιιεζε ησλ θνξδνληώλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζηάξη, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ 
ζηαζεξνπνηεηήο αιιά θαη ζαλ θξάγκα ηεο πγξαζίαο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σν 
πδξνδηνγθνύκελν θνξδόλη ζα ηνπνζεηεζεί, αθνύ έρεη «ηξαβήμεη» ην αζηάξη, ζπλήζσο κηζή 
κε κία ώξα από ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
Ζ δηαηνκή ηνπ πδξνδηνγθνύκελνπ θνξδνληνύ ζα είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή αλάινγα ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Σν πδξνδηνγθνύκελν θνξδόλη ζα ηνπνζεηεζεί ζηηο πεξηπηώζεηο αξκώλ δηαθνπήο 
ζθπξνδέηεζεο (θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί), επηθαλεηώλ κεηαμύ λέσλ θαη παιαηώλ 
ζθπξνδεκάησλ θαη δηαθέλνπ νπώλ δηέιεπζεο ζσιήλσλ κέζα από ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ, ν επηκειήο θαζαξηζκόο ηεο επηθαλείαο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο από ξύπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθώλ ζύκθσλα κε ηηο 



 

νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
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Εύθακπην ειαζηηθό ηζηκεληνεηδέο θνλίακα πγξνκόλωζεο επηθαλεηώλ 
ζθπξνδέκαηνο ηζηµεληνεηδνύο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε θξπζηάιιωλ 
ζην εζωηεξηθό ηνπ. 
 
 
Δπαιείςεηο/επηζηξώζεηο επηθαλεηώλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνώλ θαη ηελ 
πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο από ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρώλ θαη 
Μεζόδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-9 (πδξνθνβηθόο εκπνηηζκόο, 
επηζηξώζεηο), ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε πιηθώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 πνπ 
θέξνπλ ζήκαλζε CE.  Πξνηείλεηαη επάιεηςε ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηεο δεμακελήο 
(ηνηρεία πιάθα ππζκέλαο) κε ζηεγαλσηηθό ζθπξνδέκαηνο, ηζηµεληνεηδνύο βάζεο, µε ρεκηθή 
δξάζε θαη αλάπηπμε θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ, σο αθνινύζσο: 
 
Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο-κόλσζεο δεμακελήο 
πλνπηηθά: 
• Πξνζζήθε πξόζκηθηνπ ζηεγαλσηηθνύ πιηθνύ ζθπξνδέµαηνο, ελδνρεκηθήο δξάζεο 
µε αλάπηπμε     
         θξπζηάιισλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζην έηνηκν ζθπξόδεκα πξίλ ηε ζθπξνδέηεζε. 
• ηεγαλνπνίεζε θαη επηζθεπή θσιεώλ ζθπξνδέκαηνο από αδόλεηα κέξε 
• ηεγαλνπνίεζε νπώλ εγθάξζησλ ληηδώλ ζηήξημεο μπιόηππσλ 
• Δθαξκνγή πδξνβνιήο πςειήο πηέζεσο επί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο 
• Δπάιεηςε ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηεο δεμακελήο (ηνηρία πιάθα ππζκέλαο) κε 
ζηεγαλσηηθό  
         ζθπξνδέκαηνο, ηζηµεληνεηδνύο βάζεο, µε ρεκηθή δξάζε θαη αλάπηπμε θξπζηάιισλ 
ζην  
         εζσηεξηθό ηνπ. 
• Οπδεηεξνπνίεζε 
 
Γηα ηελ ζηεγάλσζε-κόλσζε ηεο δεμακελήο ζα αθνινπζεζνύλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 
Αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο : 
 
1. Καηά ηε ζθπξνδέηεζε, ζηε «βαξέια» κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο ζα πξνζηεζεί 
πξόζκηθην ελδνρεκηθήο δξάζεο, κε αλάπηπμε θξπζηάιισλ, ζε κνξθή ζθόλεο κε αλαινγία  
1% θαηά βάξνο ηζηκέληνπ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ “PENETRON ADMIX”.  
 
2. ηηο αζπλέρεηεο ηεο ζθπξνδέηεζεο, ιόγσ ειιηπνύο δόλεζεο θαη γηα ηε ζθξάγηζε 
ησλ κνξέισλ θαη ησλ θνπξθεηώλ ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Με κεραληθά κέζα δηεπξύλνπκε ηηο νπέο θαη ηηο θσιηέο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη 

 Ξεπιέλνπκε ηηο θσιηέο θαη ηηο νπέο κε άθζνλν λεξό, αθ‟ ελόο κελ γηα λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα δεκηνπξγνύκελα ζηεξεά, αθ‟ εηέξνπ γηα λα θνξεζζεί ε πεξηνρή 
κε λεξό,δηεηζδπηηθνύ, ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο 
θξπζηάιισλ PENETRON® θαη ηνπ 

 Δπαιείθνπκε κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 
“PENETRON”, κόλν ζηελ πεξηνρή ησλ νπώλ θαη ησλ θσιέσλ θαη 1 cm πεξηκεηξηθά 
ηνπο. 

 Δλώ ε επάιεηςε ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ ηύπνπ είλαη αθόκε λσπή, 
αλακηγλύνπκε ζθόλε επηζθεπαζηηθνύ θνληάκαηνο ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο 



 

θξπζηάιισλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ “PENECRETE MORTAR”. 

 Μόιηο ην επηζθεπαζηηθό θνλίακα ηξαβήμεη, έρνληαο όκσο αθόκε πγξαζία, αθνινπζεί 
κηα δεύηεξε, κόλν ηνπηθά, επάιεηςε κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ. 

 
3. Γηα ηηο «θνπξθέηεο» θαη ηα «κνξέια», αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε παξαθάησ 
δηαδηθαζία.  

 Με κεραληθά κέζα δηεπξύλνπκε ηελ πεξηνρή γύξσ από ηηο «θνπξθέηεο» ζε πιάηνο 
ηνπιάρηζηνn 35 mm θαη βάζνο 20 – 30 mm. ηε ζπλέρεηα θόβνπκε ηελ «θνπξθέηα» 
κε ηξνρό πεξίπνπ 20 mm κέζα. Σα «κνξέια» απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ 
πιήξσο ή ηνπιάρηζηνλ λα θνπνύλ, δεκηνπξγώληαο εζνρή αλάπνδεο ζθήλαο 
δηαζηάζεσλ 30 x 30 x 40 mm. 

 Ξεπιέλνπκε ηηο θσιηέο θαη ηηο νπέο κε άθζνλν λεξό, αθ‟ ελόο κελ γηα λα 
απνκαθξπλζνύλ ηα δεκηνπξγνύκελα ζηεξεά, αθ‟ εηέξνπ γηα λα θνξεζζεί ε πεξηνρή 
κε λεξό όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ.  

 Δπί λνηηζκέλεο θαη ρσξίο ιίκλεο λεξνύ επηθάλεηαο, επαιείθνπκε όιε ηελ πεξηνρή 
ησλ νπώλ θαη ησλ θσιέσλ θαη 1 cm πεξηκεηξηθά ηνπο κε πδαξέο κίγκα 
ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ «PΔΝΔΣRON» 

 Δλώ ε επάιεηςε ηνπ ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ είλαη αθόκε λσπή, αλακηγλύνπκε 
ζθόλε επηζθεπαζηηθνύ θνληάκαηνο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ «PENECRETE ΜORTAR» θαη 
γεκίδνπκε ηηο εζνρέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γύξσ από ηηο «θνπξθέηεο» θαη από ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ «κνξέισλ».  

 Μόιηο ην επηζθεπαζηηθό θνλίακα ηξαβήμεη ειαθξά, αθνινπζεί ηνπηθή δεύηεξε 
επάιεηςε κε πδαξέο κίγκα ζηεγαλνπνηεηηθνύ πιηθνύ. 

4. Πξνεξγαζία, επηζθεπή θαη ζηεγαλνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο 
δεμακελήο.  

 Αξρηθά, θαζαξίδνπκε ελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο 
(300 – 500 bar), έηζη ώζηε λα έρνπκε θαη θαιύηεξε «εηθόλα» ησλ επί κέξνπο 
πξνβιεκάησλ.  

 Δθαξκόδνπκε  πάλσ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα 1 ζηξώζε πδαξνύο κίγκαηνο 
ρεκηθήο δξάζεο θαη αλάπηπμεο θξπζηάιισλ ελδεηθηηθνύ ηύπνπ «PΔΝΔΣRON», 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ πξνηεηλόκελε αλαινγία ηνπ πξνκεζεπηή , κε 
βνύξηζα. 

5. Οπδεηεξνπνίεζε  
Δπεηδή ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πιηθώλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξνθαινύλ 
ηε δεκηνπξγία θη εκθάληζε ππξηηηθώλ αιάησλ, όρη κόλν ζην εζσηεξηθό ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
αιιά ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη ζηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο (ζπλήζσο κεηά ηηο πξώηεο 48 
ώξεο), δεκηνπξγείηε ηερληθό ζέκα κε ηε κείσζε ηεο πξόζθπζεο ησλ δηαθνζκεηηθώλ 
επηρξηζκάησλ ή βαθώλ. Σν πξόβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη 
«νπδεηεξνπνίεζε» (neutralization). Ζ νπδεηεξνπνίεζε είλαη ζηελ νπζία έλα «πιύζηκν» ηεο 
επηθάλεηαο κεηά από 3 πεξίπνπ εβδνκάδεο κε έλα νμύ ρακειήο «επηζεηηθόηεηαο», όπσο 
δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμένο (HCl) πεξηεθηηθόηεηαο 3-8% ή δηάιπκα μπδηνύ κε λεξό (ζε 
αλαινγία 1:3 έσο 1:10, αλάινγα κε ηελ νμύηεηα). Καηά ηελ εθαξκνγή, αθνύ θαζαξίζνπκε 
ηελ επηθάλεηα κε ζθνύπα, ρξεζηκνπνηώληαο κία βνύξηζα θη έλα πιαζηηθό δνρείν, πνπ 
πεξηέρεη ην πγξό ηεο νπδεηεξνπνίεζεο, «πιέλνπκε» ηελ επηθάλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα, κεηά 
από ιίγα ιεπηά, μεπιέλνπκε κε άθζνλν θαζαξό λεξό. Ζ επηθάλεηα ζηε ζπλέρεηα, αθνύ 
ζηεγλώζεη, κπνξεί λα επηρξηζηεί ή λα βαθηεί. Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ πεξίπησζε 
επηρξηζκάησλ ή θνληακάησλ επηθάιπςεο, κπνξεί λα γίλεη εθαξκνγή εληόο 48 σξώλ θαη 
πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ ππξηηηθώλ αιάησλ ζηελ επηθάλεηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, 
ειαρηζηνπνηείηαη ν ρξόλνο γηα επηθάιπςε, όκσο, παξακέλεη κεηνλέθηεκα ε αδπλακία 
ειέγρνπ ηεο νξζήο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ππάξρεη πάληα κηθξή πηζαλόηεηα θάπνην πνζνζηό θξπζηάιισλ λα δηαπεξάζεη 



 

ηα θνληάκαηα ή επηρξίζκαηα θαη λα εκθαληζηεί ειαθξά ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε θαη 
επηζθεπή θσιεώλ ζθπξνδέκαηνο από αδόλεηα κέξε θαη ζθξάγηζε ησλ θνπξθεηώλ, όπνπ 
απαηηείηαη, κε επηζθεπαζηηθό – ζηεγαλσηηθό θνλίακα ζθπξνδέκαηνο κε αλάπηπμε 
θξπζηάιισλ, θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο 
θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε  επηκειήο εθαξκνγή όισλ ησλ πιηθώλ 
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
 
 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ  4 

 
Αληηζηήξημε µε πξνθαηαζθεπαζµέλα µεηαιιηθά πεηάζµαηα. 
 
 
Ζ αληηζηήξημε µε πξνθαηαζθεπαζµέλα µεηαιιηθά ζηνηρεία (µεηαιιηθά πεηάζµαηα 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ KRINGS ή αλάινγνπ) εθαξµόδεηαη γηα νξύγµαηα αγσγώλ ή ηερληθώλ 
έξγσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο - ήηνη ραιαξά ή αζηαζή εδάθε - 
θαζηζηνύλ ηελ ρξήζε μπινδεπγµάησλ αδύλαηε ή επηθίλδπλε. 
ύµθσλα µε ην ζπµβαηηθό Άξζξν Σηµνινγίνπ (Τ∆Ρ 7.06. «Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ 
ράλδαθνο µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα»), ηζρύνπλ - εθηόο άιισλ - ηα αθόινπζα : 

 Σν ζύζηεµα µεηαιιηθώλ αµθηπιεύξσλ πεηαζµάησλ ζα είλαη βηνµεραληθήο 
πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ KRINGS ή αλαιόγνπ, µε ηελ απαηηνύµελε θέξνπζα 
ηθαλόηεηα γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηώλ θαη ησλ πιεπξηθώλ επηθνξηίζεσλ 
από µόληµα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή µεραλεµάησλ έξγσλ, 
ζύµθσλα µε ηελ µειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ µειέηε εθαξµνγήο ηνπ Αλαδόρνπ. 

 ηελ ηηµή µνλάδαο πεξηιαµβάλεηαη ε ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζµάησλ ζην 
πξνο εθζθαθή όξπγµα θαη ε ηπρόλ απαηηνύµελε βνεζεηηθή έµπεμε. 

 ηελ ηηµή µνλάδαο πεξηιαµβάλεηαη ε ζηαδηαθή εμόιθπζε θαηά ηελ επίρσζε ηνπ 
νξύγµαηνο. 

 Σν ζρεηηθό άξζξν έρεη εθαξµνγή µόλνλ όηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ µειέηε ηνπ 
έξγνπ. 

ην πιαίζην απηό : 

 Ζ µεηαιιηθή αληηζηήξημε πνπ ζα εθαξµνζηεί ζην έξγν, ζα απνηειείηαη από 
πξνθαηαζθεπαζµέλα µεηαιιηθά ζηνηρεία βηνµεραληθήο θαηαζθεπήο αλαγλσξηζµέλνπ 
νίθνπ (ζε θαµία πεξίπησζε δελ ζα απνηεινύλ ηδηνθαηαζθεπή), ελδεηθηηθνύ ηύπνπ 
KRINGS ή αλαιόγνπ. 

 Ζ πξνβιεπόµελε ζπµβαηηθώο εξγαζία αληηζηήξημεο µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα ηνπ 
άξζξνπ ηηµνινγίνπ Τ∆Ρ 7.06. ζα εθαξµόδεηαη ζε αζηαζή εδάθε, όπνπ δελ είλαη 
δπλαηή ε πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη ε µεηέπεηηα πινπνίεζε ηεο αληηζηήξημεο 
(όπσο π.ρ. γίλεηαη µε ηα μπινδεύγµαηα). Γηα ηνλ ιόγν απηό ε αληηζηήξημε ηνπ ηύπνπ 
απηνύ ζα πινπνηείηαη ζε εδάθε γαηώδε – εµηβξαρώδε, όπνπ αλαµέλνληαη ζπλζήθεο 
αζηάζεηαο ησλ πξαλώλ ηνπ νξύγµαηνο. ε θαµία πεξίπησζε δελ µπνξεί λα 
πηζηνπνηείηαη ε ζπµβαηηθή εξγαζία αληηζηήξημεο µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα ηνπ 
άξζξνπ ηηµνινγίνπ Τ∆Ρ 7.06. ζε βξαρώδε εδάθε. 

 Ζ εθαξµνγή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηύπνπ µεηαιιηθώλ πεηαζµάησλ ηνπ άξζξνπ 
ηηµνινγίνπ Τ∆Ρ 7.06. – σο πξνδηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνύζαο 
Σ.Π. - ζα πξαγµαηνπνηείηαη ηαπηόρξνλα µε ηελ εθζθαθή µε ηξόπν πνπ ζα 
εμαζθαιίδεη ηελ επζηάζεηα ησλ πξαλώλ ηνπ νξύγµαηνο. Ζ θαηαβίβαζε ηνπο ζα είλαη 



 

ζηαδηαθή θαη ζα πινπνηείηαη ηαπηόρξνλα µε ηελ εθζθαθή ηνπ νξύγµαηνο, ελώ ζα 
πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο αζηαζώλ εδαθώλ ε ζηαδηαθή έµπεμε ηνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ζε έλα όξπγµα πξαγµαηνπνηεζεί ραξαθηεξηζµόο βξαρσδώλ 
εδαθώλ ζε πνζνζηό X%, ηόηε ε επηµέηξεζε ηεο εξγαζίαο αληηζηήξημεο µε µεηαιιηθά 
πεηάζµαηα– εθόζνλ έρεη εθαξµνζηεί ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε – δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην σο άλσ πνζνζηό X% (επηµεηξνύµελν ζηελ µία παξεηά ηνπ 
νξύγµαηνο), αλεμαξηήησο εάλ ν αλάδνρνο εθάξµνζε αληηζηήξημε µε µεηαιιηθά 
πεηάζµαηα ζε µεγαιύηεξε επηθάλεηα, πξνο εμππεξέηεζε ηεο θαηαζθεπήο. 

 Ζ αθαίξεζή ησλ αληηζηεξίμεσλ µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα ζα πινπνηείηαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ηαπηόρξνλα θαη παξάιιεια µε ηηο εξγαζίεο εγθηβσηηζµνύ ηνπ αγσγνύ 
θαη επίρσζεο ηνπ νξύγµαηνο. 
 

Σύπνη αληηζηεξίμεωλ µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα 
 
Σα ζπζηήµαηα πνπ ζα εθαξµνζηνύλ ζα είλαη πξνζαξµνζµέλα ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ 
έξγνπ, ηηο ηπρόλ πιεπξηθέο επηθνξηίζεηο από µόληµα θνξηία ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο 
απηνθηλήηνπ ή µεραλεµάησλ έξγσλ θαη ζα πεξηιαµβάλεη όια ηα απαηηνύµελα εμαξηήµαηα, 
όπσο µεηαιιηθνύο θαηαθόξπθνπο νδεγνύο – νξζνζηάηεο, ζπλδέζµνπο, αληεξίδεο, 
ζύζηεµα παλέισλ θ.ιπ. 
Σν ζύζηεµα αληηζηήξημεο ζα είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα ηελ αληηµεηώπηζε εµπνδίσλ, 
όπσο αγσγώλ, θαισδίσλ θ.ιπ. ηα νπνία δηέξρνληαη εγθαξζίσο ζην όξπγµα θαη πξέπεη λα 
δηαηεξεζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή. 
Σα µεηαιιηθά πεηάζµαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηελ απαίηεζε πινπνίεζεο ηεο 
αληηζηήξημεο ηαπηόρξνλα µε ηελ εθζθαθή (σο νξίδεηαη ζην ζπµβαηηθό άξζξν ηνπ 
Σηµνινγίνπ µειέηεο) ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηαδηαθήο βύζηζεο – έµπεμεο θαηά ην ζηάδην 
ησλ εθζθαθώλ θαη δηαθξίλνληαη ελ γέλεη ζε δύν ζπζηήµαηα : 
α. Σν ζύζηεµα ησλ «ζηαζεξώλ αληεξίδσλ» (Trench Boxes), ζην νπνίν νη αληεξίδεο 
ζπλδένληαη µε ζηαζεξό / αξζξσηό ηξόπν µε θαηαθόξπθνπο νξζνζηάηεο, νη νπνίνη θέξνπλ 
ζηαζεξά εδξαζµέλα πεηάζµαηα (panels). Σν ζύζηεµα επηηξέπεη αληηζηήξημε µέρξη βάζνπο 
έσο 4,0m πεξίπνπ (αλάινγα µε ηνλ πξνµεζεπηή ηνπ ζπζηήµαηνο). 
β. Σν ζύζηεµα ησλ «πιεπξηθώλ νδεγώλ» (Side Rail). Σν ζύζηεµα απαξηίδεηαη από ηνπο 
πιεπξηθνύο νδεγνύο / νξζνζηάηεο (γιύζηξεο) µε ηηο αληεξίδεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ 
θαηάιιειε δηαµόξθσζε ώζηε εληόο απηώλ λα µπνξνύλ λα ζύξνληαη ηα πεηάζµαηα 
(panels). Σα πεηάζµαηα (panels) µπνξεί λα είλαη µνλά ή δηπιά (επάιιεια) αλά παξεηά. Σν 
ζύζηεµα απηό επηηπγράλνληαη βάζε αληηζηήξημεο µέρξη θαη 8,0m (αλάινγα µε ηνλ 
πξνµεζεπηή ηνπ ζπζηήµαηνο). 
Δπηζεµαίλεηαη όηη δηαηίζεληαη ζην εµπόξην ζπζηήµαηα ηύπνπ Trench box µε ζηαζεξή θαη 
όρη αξζξσηή αληεξίδα θαη µε δπλαηόηεηα ξύζµηζεο µόλν ηνπ αλνίγµαηνο (πιάηνπο) ηνπ 
ζπζηήµαηνο. Σα ζπζηήµαηα απηά πξνθαηαζθεπάδνληαη πιήξσο εθηόο ηνπ νξύγµαηνο θαη 
ηνπνζεηνύληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληόο ηνπ νξύγµαηνο θαη αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε 
εθζθαθή ζην επηζπµεηό βάζνο, σο εθ ηνύηνπ δελ θαηαβηβάδνληαη ζηαδηαθά ζην όξπγµα µε 
ηαπηόρξνλε πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο θαη βνεζεηηθή έµπμεμε ηνπ πεηάζµαηνο. Δίλαη 
δπλαηή ε εθαξµνγή ησλ ζπζηεµάησλ απηώλ ζην έξγν, µε ηελ ζύµθσλε γλώµε ηεο 
Τπεξεζίαο, µόλν ζε πεξηπηώζεηο αζηαζώλ ζρεηηθά εδαθώλ, ηα νπνία όµσο επηηξέπνπλ 
ηελ εμαξρήο πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο ηνπ νξύγµαηνο ζην ζπµβαηηθό πιάηνο νξύγµαηνο 
ηεο µειέηεο (θαη όρη ζε µεγαιύηεξν ιόγσ π.ρ. θαηαπηώζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 
εθζθαθήο). ηελ πεξίπησζε απηή µεηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθήο έσο ην ζπµβαηηθό 
βάζνο, ζα ηνπνζεηείηαη ε πξνθαηαζθεπαζµέλε µνλάδα αληηζηήξημεο θαη ε ηπρόλ επέθηαζή 
ηεο εληόο ηνπ νξύγµαηνο ζα επηρώλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην θελό µεηαμύ παξεηάο ηνπ 
νξύγµαηνο θαη πεηάζµαηνο θαη ζα γίλεηαη θαηάιιειε ξύζµηζε ηεο αληεξίδαο ώζηε λα 
µεγαιώζεη ηνπ άλνηγµα θαη λα αληηζηεξηρηεί πιήξσο ην όξπγµα. Γηα ηελ πεξίπησζε 
εθαξµνγήο ησλ ζπζηεµάησλ απηώλ, ηζρύνπλ ηα αλαθεξόµελα ζην άξζξν 156 ηνπ Ν. 



 

4412/16, σο ηζρύεη, ζε ζρέζε µε ηε ζύληαμε ηηµήο µνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ ζηελ νπνία ζα 
πεξηιαµβάλνληαη ηα επί έιαηηνλ ζηνηρεία θόζηνπο ηεο ζπµβαηηθήο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 
Τ∆Ρ 7.06. ηνπ Σηµνινγίνπ µειέηεο (σο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5. ηνπ Άξζξνπ 156, Ν. 
4412/16 σο ηζρύεη). 
ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ησλ πξναλαθεξόµελσλ, ε εμόιθπζε ηεο αληηζηήξημεο 
ζα γίλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξύγµαηνο, θάζε θαηά ηελ νπνία ζα 
ζπληεινύληαη παξάιιεια ε πξνβιεπόµελε ζπµβαηηθώο ζπµπίεζε ησλ πιηθώλ έδξαζεο - 
εγθηβσηηζµνύ ηνπ αγσγνύ θαη επίρσζεο ηνπ νξύγµαηνο. 
Ζ θαηαιιειόηεηα ησλ ζπζηεµάησλ αληηζηήξημεο µε µεηαιιηθά πεηάζµαηα πνπ ζα 
εθαξµνζηεί ζην έξγν ζα απνδεηθλύεηαη από µειέηε εθαξµνγήο πνπ ζα ζπληάμεη ν 
Αλάδνρνο (βάζεη ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ησλ µεηαιιηθώλ πεηαζµάησλ ηνπ πξνµεζεπηή 
ηνπο) θαη ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. Αλεμαξηήησο ηεο έγθξηζεο απηήο, ν Αλάδνρνο 
παξαµέλεη πάληνηε µόλνο θαη απόιπηνο ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθζθαθώλ θαη 
ησλ θαηαζθεπώλ. 
 
Δηαδηθαζία αξρηθήο εγθαηάζηαζεο 
 
Αξρηθώο ζα γίλεηαη µηα πξνεθζθζθαθή πεξηνξηζµέλνπ βάζνπο (αλάινγα µε ηε θύζε ηνπ 
εδάθνπο) θαη µήθνπο ιίγν µεγαιύηεξνπ µε ην µήθνο ηεο µνλάδαο αληηζηήξημεο. ε 
πεξίπησζε πνιύ αζηαζώλ εδαθώλ ε εθζθαθή απηή ζα αθνξά µόλν ηελ επηµειεµέλε 
θαζαίξεζε ησλ νδνζηξσµάησλ (αζθαιηηθά νδνζηξώµαηα, νδνζηξώµαηα από ζθπξόδεµα 
θ.ιπ.). 
ην ρξνληθό δηάζηεµα µεηαμύ ηεο αξρήο ηεο εθζθαθήο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ αξρηθνύ πεηάζµαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα δίδεηαη 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δεµηνπξγία θαηαπηώζεσλ. 
Σα πξαλή δελ ζα πξέπεη λα θαηαπνλνύληαη από εμσηεξηθά θηλεηά θνξηία (π.ρ. θπθινθνξία 
µεραλεµάησλ θαη απηνθηλήησλ), µέρξη ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο θύξηαο (πξώηεο) 
µνλάδαο ηεο αληηζηήξημεο, σο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
Σα ζπζηήµαηα ηύπνπ Trench Box θαζώο θαη πιεπξηθνί νδεγνί ησλ ζπζηεµάησλ ηύπνπ 
Side Rail (νξζνζηάηεο – αληεξίδεο), ζα πξνζπλαξµνινγνύληαη θαη ζα ξπζµίδνληαη πιήξσο 
εθηόο νξύγµαηνο, πξηλ ηελ ζηαδηαθή ηνπνζέηεζή ηνπο εληόο ηνπ νξύγµαηνο µε ηε 
δηαδηθαζία ηεο έµπεμεο - βύζηζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
ηα ζπζηήµαηα ηύπνπ Trench Box ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ αξρηθή 
ηνπνζέηεζε ώζηε ην θάησ µέξνο ηεο ηνπνζεηεµέλεο µνλάδαο λα έρεη ειαθξώο 
µεγαιύηεξν πιάηνο από ην πάλσ ζύµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνµεζεπηή ησλ 
πεηαζµάησλ (εάλ απηό δελ εθαξµνζηεί, ηα δεπγάξηα ησλ πιαθώλ ηνπνζεηνύληαη µε µνξθή 
ζθελνεηδή θαη εµπνδίδεηαη ε βύζηζή ηνπο, ελώ ζηξαβώλεη θαη ην δεύγνο ησλ πιαθώλ από 
ηελ πίεζε). 
ηα ζπζηήµαηα ηύπνπ Side Rail, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ελδειερώο ε παξαιιειία ησλ 
νξζνζηαηώλ θαη ησλ panels θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήµαηνο ζηελ πξνεθζθαθή θαη 
πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο έµπεμεο – βύζηζεο. Απηό ζα γίλεηαη µε ην έιεγρν ηήξεζεο 
ίζεο απόζηαζεο ζηα ηέζζεξα άθξα ηεο θάηνςεο ηεο δηάηαμεο ησλ ηεζζάξσλ νξζνζηαηώλ 
θαη ησλ δύν παξάιιεισλ panels ηόζν παξάιιεια όζν θαη δηαγώληα. 
 
Δηαδηθαζία βύζηζεο (έµπεμεο) 
 
ηε δηαδηθαζία βύζηζεο (έµπεμεο) νη µνλάδεο αληηζηήξημεο (panels) σζνύληαη ζην έδαθνο 
ηαπηόρξνλα µε ηελ πινπνίεζε ηεο εθζθαθή, ζπλήζσο µε ηελ βνήζεηα ηνπ εθζθαθέα. 
Αξρηθώο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζα βπζηζηεί πξώηα ε θύξηα (πξώηε) µνλάδα αληηζηήξημεο θαη 
ζηε ζπλέρεηα νη επηθαζήµελεο µνλάδεο (επεθηάζεηο), εθόζνλ απηό απαηηείηαη βάζεη ηνπ 
επηζπµεηνύ βάζνπο εθζθαθήο. 
Ζ βύζηζε ησλ µεηαιιηθώλ panels πξέπεη λα γίλεη ζε όζν ην δπλαηόλ µηθξόηεξα βήµαηα 



 

(δελ επηηξέπεηαη ην βάζνο ηεο εθζθαθήο λα ππεξβαίλεη ηα 0,50m ρσξίο λα αθνινπζεί ε 
έµπεμε), ώζηε λα απνθεπρζεί αιιαγή ηνπ πιάηνπο ηνπο από ηηο δηάθνξεο δπλάµεηο πνπ 
αζθνύληαη ζην έδαθνο. 
 
Δηαδηθαζία θαηαβίβαζεο / βύζηζεο θαη έµπεμεο θύξηαο µνλάδαο 
 
α. ηελ πεξίπησζε ζπζηεµάησλ ηύπνπ Trench Box ζα πηέδεηαη ελαιιάμ ην έλα panel ηεο 
θύξηαο µνλάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ην παξάιιειν (νη αξζξσηέο αληεξίδεο εμαζθαιίδνπλ ηελ 
δπλαηόηεηα απηή), έσο όηνπ ην πάλσ µέξνο ηεο θύξηαο µνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 10cm 
πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο µέζα ζην έδαθνο. Παξάιιεια µε ηελ έµπεμε απηή ζα 
πξαγµαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξύγµαηνο µέζσ εθζθαθέα θαηάιιεινπ  
πιάηνπο. Σα δύν παξάιιεια panels ηεο θύξηαο µνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηαµόξθσζε 
αηρµήο ζην θάησ άθξν ηνπο, ώζηε λα βπζίδνληαη µε επθνιία ζην ραιαξό έδαθνο. 
β. ηελ πεξίπησζε ζπζηεµάησλ ηύπνπ Side Rail ζα πηέδεηαη θαη ζα ηνπνζεηείηαη πξώηα ην 
έλα πξνθαηαζθεπαζµέλν πιαίζην δεύγνπο νξζνζηαηώλ / αληεξίδσλ, θάζεηα ζην όξπγµα. 
Ο θάζε µεηαιιηθόο νξζνζηάηεο ζα έρεη νξζνγσληθή δηαηνµή θαη ζε όιν ην µήθνο ζα είλαη 
πξνζαξµνζµέλεο ππνδνρέο – νδεγνύο µέζα ζηνπο νπνίνπο ζα µπνξνύλ λα εηζέξρνληαη νη 
θαζ‟ ύςνο πιεπξέο ησλ µεηαιιηθώλ panels. ηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα 
επζπγξαµµίδνληαη ηα δύν panels ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νξύγµαηνο, ηα νπνία ζα πηέδνληαη 
θαη ζα γιηζηξνύλ ζηνλ νξζνζηάηε - νδεγό ώζηε λα θαηέιζνπλ έσο ζην πςόµεηξν ηνπ 
αξρηθνύ βάζνπο εθζθαθήο. Καηόπηλ ζα ηνπνζεηείηαη ην δεύηεξν πξνθαηαζθεπαζµέλν 
πιαίζην δεύγνπο νξζνζηαηώλ / αληεξίδσλ θάζεηα ζην όξπγµα. Σα panels ζηηο δύν πιεπξέο 
ηνπ νξύγµαηνο πξέπεη λα είλαη επζπγξαµµηζµέλα µε αθξίβεηα, ώζηε λα είλαη παξάιιεια 
(ζα ειεγρζεί ε νξηδόληηα ε δηαγώληα απόζηαζε ζηα ηέζζεξα ηεο θάηνςεο ηνπ 
δηαµνξθνύµελνπ πιαηζίνπ). ηε ζπλέρεηα ζα πηέδνληαη θαηάιιεια θαη ελαιιάμ νη 
νξζνζηάηεο θαη ηα panels, έσο όηνπ ην πάλσ µέξνο ηεο θύξηαο µνλάδαο θζάζεη πεξίπνπ 
10cm πάλσ από ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο µέζα ζην έδαθνο. Παξάιιεια µε ηελ έµπεμε 
απηή ζα πξαγµαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξύγµαηνο. Σα δύν παξάιιεια 
panels ηεο θύξηαο µνλάδαο ζα έρνπλ θαηάιιειε δηαµόξθσζε αηρµήο ζην θάησ άθξν ηνπ, 
ώζηε λα βπζίδνληαη µε επθνιία ζην έδαθνο. 
∆ηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο θαη βύζηζεο µνλάδαο επέθηαζεο 
Όηαλ ηνπνζεηεζεί ε θύξηα (πξώηε) µνλάδα θαη εθόζνλ ην πξνβιεπόµελν βάζνο ηνπ 
νξύγµαηνο είλαη µεγαιύηεξν από ην ύςνο ηεο βαζηθήο µνλάδαο, ζα γίλεηαη ε ηνπνζέηεζε 
µνλάδαο επέθηαζεο. 
ηελ πεξίπησζε ζπζηεµάησλ ηύπνπ Trench Box ε µνλάδα ζα είλαη πξνζπλαξµνινγεµέλε 
θαη πιήξσο ξπζµηζµέλε εθηόο ηνπ νξύγµαηνο. ηελ πεξίπησζε ζπζηεµάησλ ηύπνπ Side 
Rail ζα ηνπνζεηνύληαη επηπιένλ panels εληόο ησλ νδεγώλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ εμαξρήο 
πξνβιεθζεί µε ην θαηάιιειν µήθνο γηα ηνλ ζθνπό απηό. 
Ζ επηθαζήµελε µνλάδα ζα ζπλδέεηαη µε ηελ βαζηθή µε ζπλδεηήξεο, πύξνπο θαη αζθάιεηεο 
(ζύµθσλα µε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή) θαη ζα ζπλερίδεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηζηήξημεο 
έσο ην επηζπµεηό βάζνο, µε ηελ εθαξµνγή θαηάιιειεο ώζεζεο. Παξάιιεια µε ηελ 
έµπεμε απηή ζα πξαγµαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαη ε εθζθαθή ηνπ νξύγµαηνο. 
Δπηζεµαίλεηαη όηη ε έµπεμε ησλ µνλάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη µε πίεζε ζην πάλσ µέξνο ησλ 
panels ή/θαη ζηνπο νξζνζηάηεο, ελώ απαγνξεύεηαη ε έµπεμε µε άζθεζε πίεζεο ζηηο 
αληεξίδεο. 
 
Δηαδηθαζία απεγθαηάζηαζεο (εμαγωγήο) 
 
Μεηά ηελ πιήξε εθζθαθή έσο ην πξνβιεπόµελν βάζνο ηνπ νξύγµαηνο, πξαγµαηνπνηείηαη 
ε ηνπνζέηεζε ηεο ζηξώζεο έδξαζεο ηνπ αγσγνύ. Καηόπηλ αλπςώλνληαη ελαιιάμ νη 
νξζνζηάηεο θαη ηα panels ησλ µνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ από ην άλσ πςόµεηξν ηεο 
ζηξώζεο έδξαζεο, πξαγµαηνπνηείηαη ε ζπµπιήξσζε ηνπ απαηηνύµελνπ πιηθνύ έδξαζεο 



 

θαη ε ζπµπίεζε ηεο ζηξώζεο έδξαζεο ζύµθσλα µε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο. 
ηε ζπλέρεηα ζα πξαγµαηνπνηείηαη ε αθξηβήο ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ζύµθσλα µε ην 
αληίζηνηρν ζρέδην µεθνηνµήο ηεο µειέηεο, θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιηθνύ 
εγθηβσηηζµνύ πιεπξηθά ηνπ ζσιήλα θαη έσο ηελ άληπγα ηνπ αγσγνύ. Καηόπηλ 
αλπςώλνληαη ελαιιάμ ηα panels ησλ µνλάδσλ αληηζηήξημεο πάλσ από ην άλσ πςόµεηξν 
ηεο άληπγαο ηνπ αγσγνύ, πξαγµαηνπνηείηαη ε ζπµπιήξσζε ηνπ απαηηνύµελνπ πιηθνύ θαη ε 
ζπµπίεζε ηνπ πιηθνύ ζύµθσλα µε ηηο νηθείεο πξνδηαγξαθέο. 
Ζ δηαδηθαζία απηή επαλαιαµβάλεηαη έσο θαη ηελ πιήξε επίρσζε ηνπ νξύγµαηνο ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αθαίξεζή ησλ αληηζηεξίμεσλ ηαπηόρξνλα µε ηελ επίρσζε ηνπ νξύγµαηνο. 
ύµθσλα µε ηα παξαπάλσ γηα ηελ αζθαιή θαη άξηηα πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ, είλαη 
απαξαίηεην λα πινπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνµάθξπλζεο ηεο αληηζηήξημεο, 
δηαδνρηθά, ηα παξαθάησ βήµαηα: 

 µεξηθή επίρσζε ζην επηζπµεηό ύςνο 

 εμαγσγή ηεο µνλάδαο αληηζηήξημεο έσο θαηάιιειν ύςνο 

 ζπµπιήξσζε πιηθνύ - ζπµπύθλσζε 

 ζπλέρηζε µε ηελ ίδηα ζεηξά 
 
Θδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
 
Θα αληηζηεξίδνληαη - εθόζνλ απαηηείηαη - θαη ηα µεησπηθά (θάζεηα ζηνλ άμνλα ηνπ 
νξύγµαηνο) πξαλή. Απηό έρεη ηδηαίηεξε εθαξµνγή γηα ηε θαηαζθεπή θξεαηίσλ έσο έλα όξην 
πιάηνπο εθζθαθήο, ην νπνίν µπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 6,0m (αλάινγα µε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ησλ πεηαζµάησλ). 
Σν επάλσ µέξνο ησλ µνλάδσλ αληηζηήξημεο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο ην ιηγόηεξν θαηά 0,15m (ζύµθσλα µε ην ρήµα 1 ηεο ΔΣΔΠ 08-01-03-01 
«Δθζθαθέο νξπγµάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ») εθηόο αλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηνπ 
πξνζσπηθνύ εξγαζίαο εληόο ηνπ νξύγµαηνο απαηηεζεί ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 
µεγαιύηεξν ύςνο. ε όινπο ηνπο ηύπνπο εδαθώλ εθηόο από βξάρνπο, επηηξέπεηαη λα 
ζηαµαηά ε αληηζηήξημε ζηελ βξαρώδε δώλε, αθνύ ε µνλάδα δελ µπνξεί λα βπζηζηεί ζε 
απηή. 
Οη µνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ρσξίο θαλέλα θελό δηάζηεµα µεηαμύ 
ηνπο. Όηαλ νη µνλάδεο ηνπνζεηνύληαη ε µηα πάλσ ζηελ άιιε, πξέπεη λα ζπλδένληαη 
θαηάιιεια µεηαμύ ηνπο, βάζεη ησλ νδεγηώλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ µνλάδσλ αληηζηήξημεο. 
Γηα ιόγνπο αζθάιεηαο, νη µνλάδεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ µε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα 
αληηζηεξίδνπλ θαη ηηο δύν πιεπξέο ηνπ ζθάµµαηνο θαη ζε µήθνο ηόζν όζν θαη ην ζπλνιηθό 
µήθνο ηνπ αλνηθηνύ νξύγµαηνο. 
Οη µνλάδεο αληηζηήξημεο πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη θαη λα θπιάζζνληαη µε αζθάιεηα. Γηα λα 
απνθεπρζνύλ ηπρόλ πηώζεηο ηνπο, ζα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζµέλεο έηζη ώζηε θαηά 
ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επίπεδν έδαθνο, ε επηθάλεηά ηνπο λα µελ δεµηνπξγεί θιίζε άλσ 
ησλ 5 µνηξώλ ζε ζρέζε µε ηνλ νξηδόληην άμνλα. ε θαµηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα 
ζηεξεσζνύλ, λα µεηαθνµηζζνύλ, ή λα βγνπλ από ηηο ηάθξνπο µε ηελ βνήζεηα ησλ 
αληεξίδσλ, επεηδή απηέο δελ είλαη θαηαζθεπαζµέλεο γηα ηνλ ζθνπό απηό. 
Δάλ ε µεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο γίλεη ρεηξσλαθηηθά, ηόηε πξέπεη λα 
ρξεζηµνπνηεζνύλ απαξαίηεηα θάπνηα βνεζεηηθά µέζα, όπσο π.ρ. ζρνηλί, αιπζίδεο, 
ζπξµαηόζρνηλν. Ο θαιύηεξνο ηξόπνο µεηαθνξάο ησλ µνλάδσλ επηηπγράλεηαη µε ηελ 
ρξήζε ηνπ θάδνπ ηνπ εθζθαθέα ή θάπνηνπ γεξαλνύ θαη µε ηελ βνήζεηα ζπξµαηόζρνηλνπ. 
Οη µνλάδεο ζα εμεηάδνληαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο από ηελ Τπεξεζία γηα πηζαλέο 
ειιείςεηο θαη ειαηηώµαηα. Δάλ δηαπηζησζνύλ µηθξέο βιάβεο, απηέο πξέπεη πξώηα λα 
επηζθεπαζζνύλ θαη µεηά λα ηνπνζεηεζνύλ νη µνλάδεο. Δάλ νη βιάβεο δελ είλαη 
επηζθεπάζηµεο, ηόηε νη µνλάδεο δελ πξέπεη λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαη ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη αλαληίξξεηα λα ηηο απνζύξεη. 
 



 

ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΗ  5 

ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΑ ΦΡΕΑΣΘΑ ΑΠΟ ΤΝΘΕΣΘΚΑ ΤΛΘΚΑ 

   1. Αληηθείκελν 

Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από 
ζπλζεηηθά πιηθά (π.ρ. πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (ΡΔ)) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13598-2, δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, SN8 θαηά ΔΛΟΣ ISO 9969, ηα νπνία 
ρξεζηκνπνηνύληαη σο θξεάηηα επίζθεςεο ή / θαη σο θξεάηηα ζπκβνιήο αγσγώλ, 
πηώζεο, αιιαγήο θιίζεο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ. 

2. Πνηόηεηα – Υαξαθηεξηζηηθά θξεαηίωλ 

Ζ πνηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην 
εξγνζηάζην ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά ζα 
ζπκθσλνύλ πιήξσο κε ηα πξνδηαγξαθόκελα ζην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2.  

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο 
πνηόηεηαο πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν 
ηνπ ζαιάκνπ, ηνλ αξηζκό θαη ηε δηάκεηξν ησλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ θαη απνηεινύληαη 
από ην ρπηό ζηνηρείν βάζεο, ην ζάιακν, ν νπνίνο δηακνξθώλεηαη ζην εθάζηνηε 
απαηηνύκελν ύςνο κε ζηνηρείν δηακόξθσζεο ζαιάκνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
θξεαηίσλ κε ηηο αλαινγνύζεο βαζκίδεο επίζθεςεο, ηελ θσληθή απόιεμε (νκόθεληξε 
ή έθθεληξε) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2 θαη ηνλ δαθηύιην έδξαζεο ηνπ θαιύκκαηνο 
ζηελ ζηέςε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. Ζ θσληθή απόιεμε ζα θέξεη ζηαζεξή ή 
ηειεζθνπηθή πξνέθηαζε, δηακέηξνπ αληίζηνηρεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιύκκαηνο, 
ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο ΓΔΤΑΖ θαη ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 
ζάιακν κέζσ ζηεγαλνπνηεηηθνύ δαθηπιίνπ. Σα εηδηθά απηά ηεκάρηα δηαηίζεληαη από 
ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ θξεαηίσλ θαη απνηεινύλ ζηνηρεία ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ θξεαηίνπ. 

Ζ βάζε ηνπ θξεαηίνπ είλαη κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο κε δηακνξθώζεηο ξύζεσλ 
(θαλάιηα ξνήο) ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ αγσγώλ. Οη είζνδνη θαη έμνδνη 
ζα είλαη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγνζηάζην ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
κειέηεο ηνπ έξγνπ, κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν ησλ ζσιήλσλ, 
ελώ ζα παξέρεηαη δπλαηόηεηα δηάηξεζεο γηα ζύλδεζε ζσιήλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
ύςνο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ζύλδεζε κε ζσιήλεο 
νπνηνδήπνηε πιηθνύ, PVC, ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ θιπ. κε ρξήζε θαηάιιεινπ 
εμαξηήκαηνο (ειαζηηθό παξέκβπζκα, ειεθηξνκνύθα, κεησπηθή θόιιεζε θιπ). 
Δπίζεο, απαηηείηαη ε ρξήζε πξόζζεηνπ εηδηθνύ ειαζηηθνύ δαθηπιίνπ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο ζάιακνο (θνξκόο) ηνπ θξεαηίνπ ζα απνηειείηαη από ζσιήλα δηπινύ ηνηρώκαηνο 
από ζπλζεηηθά πιηθά δνκεκέλν εμσηεξηθά θαη ιείν εζσηεξηθά, κε πςειή αληίζηαζε 
ζηελ παξακόξθσζε θαη θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνύο αθακςίαο SN 8 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
ISO 9969. 

Πάλσ ζηνλ θνξκό ηνπνζεηείηαη έθθεληξνο ή νκόθεληξνο θώλνο (κεηαβαιιόκελε 
δηάκεηξνο), κε ηειηθή εζσηεξηθή δηάκεηξν D=0,600m ζηελ εξπζξά ηεο νδνύ 



 

ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ κεηά ηνπ 
πιαηζίνπ απηνύ, ην νπνίν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από  ζπλζεηηθά  πιηθά. 

εκεηώλεηαη όηη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα είηε ζπλαξκνινγνύληαη ζην ρώξν 
ηνπνζέηεζήο ηνπο είηε ζην ρώξν παξαγσγήο ηνπο. Γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε ζα 
αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σα θξεάηηα ζα δηαζέηνπλ από ην 
εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηά ηνπο ηηο απαηηνύκελεο βαζκίδεο 
γηα ηελ εύθνιε θαη αζθαιή πξόζβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο. Οη βαζκίδεο 
κπνξεί λα είλαη ρπηνζηδεξέο κε επέλδπζε από ζπλζεηηθά πιηθά. Σα παξαπάλσ ζα 
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. 

3. Μεηαθνξά θαη απόζεζε θξεαηίωλ 

Καηά ηε κεηαθνξά, θόξησζε θαη απνζήθεπζε, ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από 
ζπλζεηηθά πιηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε νκαιέο επηθάλεηεο, ελώ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ζύξνληαη ή ξίπηνληαη πάλσ ζε αηρκεξέο 
επηθάλεηεο. Θα αλαξηώληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 
απνθεύγνληαη νη θξνύζεηο θαη νη παξακνξθώζεηο. Γεληθά ζα αθνινπζνύληαη νη 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Σα ηκήκαηα από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα πιαζηηθά θξεάηηα κπνξνύλ λα 
απνζεθεύνληαη ζηελ ύπαηζξν ελώ νη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο κόλνλ ζε ζηεγαζκέλν 
ρώξν. 

4. Εγθαηάζηαζε θξεαηίωλ 

Οη εξγαζίεο ζπλαξκνιόγεζεο ησλ θξεαηίσλ θαη ζύλδεζεο ησλ ζπκβαιιόλησλ 
ζσιήλσλ, θαζώο θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ έδξαζε, ηελ 
επίρσζε θαη ηε ζσζηή ζπκπίεζε ηνπ πιηθνύ επαλεπίρσζεο ηνπ νξύγκαηνο. πέξημ 
ηνπ θξεαηίνπ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ θελώλ αλάκεζα ζηηο λεπξώζεηο, ηελ 
εγθαηάζηαζε ηζηκεληέληαο πιάθαο άλσζελ ηνπ ιαηκνύ ηνπ θξεαηίνπ, ζύκθσλα κε 
ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 
εγθαηάζηαζε ησλ θξεαηίσλ, αιιά θαη ε απνθπγή θαζηδήζεσλ ζην νδόζηξσκα. 

Ζ έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζα γίλεηαη επί ππνζηξώκαηνο άκκνπ ή ζθπξνδέκαηνο 
C10/12, ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Ζ επαλεπίρσζε ηνπ όγθνπ ηνπ νξύγκαηνο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε ζξαπζηό πιηθό 
ιαηνκείνπ, θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εηζρώξεζή ηνπ ζηηο 
πηπρώζεηο ηνπ ζώκαηνο ηνπ θξεαηίνπ γηα θαιύηεξε αγθύξσζε, ή δηαθνξεηηθά, 
ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. 

Θα επηηπγράλεηαη βαζκόο ζπκπύθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο εξγαζηεξηαθήο 
ππθλόηεηαο Proctor κε ρξήζε ειαθξώλ δνλεηώλ ζηελνύ πέικαηνο. 

ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο ηνπνζεηείηαη πξνθαηαζθεπαζκέλνο ή θαηαζθεπάδεηαη 
ρπηόο επί ηόπνπ δαθηύιηνο από ζθπξόδεκα ζηνλ νπνίν ζηεξεώλεηαη ην 
πξνβιεπόκελν θάιπκκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 θαη ηε ζρεηηθή πξνδηαγξαθή ηεο 
ΓΔΤΑΖ. Μεηαμύ ηνπ δαθηπιίνπ από ζθπξόδεκα θαη ηεο άλσ απόιεμεο ηνπ θξεαηίνπ 
ζα εθαξκόδεηαη ειαζηηθόο δαθηύιηνο ζηεγάλσζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ θξεαηίσλ. 



 

Ζ ζύλδεζε ησλ ζπκβαιιόλησλ ζσιήλσλ κε ην θξεάηην ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε 
ρξήζε ησλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ πνπ παξέρνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, αλάινγα κε 
ηνλ πξνβιεπόκελν ηύπν ησλ αγσγώλ ηνπ δηθηύνπ. Σα εηδηθά απηά ηεκάρηα 
πξνζαξκόδνληαη ζην θξεάηην κέζσ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο θαη κνλσηηθώλ πιηθώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ 
θξεαηίνπ. 

5. Απαηηήζεηο πνηνηηθώλ ειέγρωλ γηα ηελ παξαιαβή 

Σα θξεάηηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο από 
αλαγλσξηζκέλν, αλεμάξηεην θαη δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 

Θα δηεμάγνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ νη αθόινπζνη έιεγρνη: 

- Έιεγρνο θαθέινπ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη πηζηνπνηεηηθνύ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13598-2, ζε ηζρύ. 

- Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζύκθσλα κε ηε κειέηε 
ηνπ έξγνπ. 

- Έιεγρνο ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο αγσγνύο ηνπ δηθηύνπ 

- Έιεγρνο δηαζηάζεσλ/ηύπνπ θξεαηίνπ θαη εηζόδσλ-εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε κειέηε 

- Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο θξεαηίνπ 

- Δζσηεξηθόο έιεγρνο θξεαηίνπ. 

6. Επηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη αλά ηεκάρην εγθαηεζηεκέλνπ θξεαηίνπ ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην Σηκνιόγην κειέηεο. 
Ζ. 
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ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΦΡΕΑΣΘΩΝ ΑΠΟ ΤΝΘΕΣΘΚΑ ΤΛΘΚΑ 

1. Αληηθείκελν 

 

Ζ παξνύζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ζηα θαιύκκαηα θξεαηίσλ επηζθέςεσο, κε ηα 
αλάινγα πιαίζηα, από  ζπλζεηηθά πιηθά (π.ρ. πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ή πνιπαηζπιέλην (ΡΔ)) 
θαηά ην πξόηππν TS1478 ΔΝ 124 θαη ππό ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO 9001. 

 

2. Πεξηγξαθή 

Α. ηξόγγπια θαιύκκαηα θξεαηίσλ κε ηα αλάινγα πιαίζηα από ζπλζεηηθό πιηθό, κε 



 

ειάρηζην θαζαξό άλνηγκα   600mm πνπ   επηηξέπεη   ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπο. Γηαζέηνπλ 
ηόζν εηδηθή άξζξσζε (κεληεζέ), ώζηε λα αζθαιίδνπλ ζε αλνηθηή ζέζε όζν θαη θιείδσκα 
αζθαιείαο όηαλ απηά είλαη θιεηζηά.  

Β. Οξζνγώληα παξαιιειόγξακκα θαιύκκαηα θξεαηίσλ επηζθέςεσο πεξίπνπ δηαζηάζεσλ 
80cm X 60cm θαη ύςνπο 9 cm από ζπλζεηηθό πιηθό, ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 
ζε ζεηξά, ώζηε λα έρνπκε θαζαξό άλνηγκα ηεο νπήο ηνπ θξεαηίνπ πνιιαπιάζην ησλ 
δηαζηάζεσλ ηνπο. Γηαζέηνπλ ηόζν εηδηθή άξζξσζε (κεληεζέ), ώζηε λα αζθαιίδνπλ ζε 
αλνηθηή ζέζε όζν θαη θιείδσκα αζθαιείαο όηαλ απηά είλαη θιεηζηά.  

 

3. Πνηόηεηα – Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά θξεαηίωλ 

Ζ πνηόηεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη έιεγρνη θαη νη δνθηκαζίεο απνδνρήο ζην εξγνζηάζην ησλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά ζα ζπκθσλνύλ πιήξσο κε ηα 
πξνδηαγξαθόκελα ζην επξσπατθό πξόηππν TS1478 ΔΝ 124. 

Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ θξεαηίσλ ζα πξέπεη εθαξκόδεη ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 
πηζηνπνηεκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001. 

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ 
ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ηνπο (θνξηίν δνθηκήο). 

Ζ θιάζε ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη D400 (θνξηίν δνθηκήο: 400kΝ - 40tn) θαη ζα ζρεδηάδνληαη 
ζύκθσλα κε ην πξόηππν. 

 

4. Μεηαθνξά θαη απόζεζε θαιπκκάηωλ 

Καηά ηε κεηαθνξά, θόξησζε θαη απνζήθεπζε, ηα θαιύκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηά ηνπο 
πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε νκαιέο επηθάλεηεο, ελώ θαηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο δελ ζα 
πξέπεη λα ζύξνληαη ή ξίπηνληαη πάλσ ζε αηρκεξέο επηθάλεηεο. Θα αλαξηώληαη θαη ζα 
ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγνληαη νη θξνύζεηο θαη νη παξακνξθώζεηο. 
Γεληθά ζα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

5. Σνπνζέηεζε θαιπκκάηωλ 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ πιαηζίσλ ηνπο ζα γίλνληαη ζύκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Θα πξέπεη ηα πιαίζηα λα 
εγθηβσηίδνληαη ζην ζθπξόδεκα ή ηελ άζθαιην θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ θαιπκκάησλ ηνπο λα 
γίλεηαη κε έληερλν ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνπζία  ζνξύβνπ θαηά ηελ δηέιεπζε 
ησλ νρεκάησλ από πάλσ ηνπο. 

 

6. Απαηηήζεηο πνηνηηθώλ ειέγρωλ γηα ηελ παξαιαβή 

Σα ηα θαιύκκαηα θξεαηίσλ θαη ηα πιαίζηά ηνπο, ηα νπνία ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 
ζπλζεηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά ζπκκόξθσζεο από 
αλαγλσξηζκέλν, αλεμάξηεην θαη δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 



 

Θα δηεμάγνληαη θαη΄ ειάρηζηνλ νη αθόινπζνη έιεγρνη: 

- Έιεγρνο θαθέινπ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ θαη πηζηνπνηεηηθνύ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ησλ θξεαηίσλ θαηά επξσπατθνύ πξνηύπνπ TS1478 ΔΝ 124, ζε ηζρύ. 

- Έιεγρνο – πηζηνπνίεζε θιάζεο θαιύκκαηνο 

- Έιεγρνο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο ζύκθσλα κε ηε κειέηε 
ηνπ έξγνπ. 

- Έιεγρνο δηαζηάζεσλ/ηύπνπ θαιύκκαηνο θαη πιαηζίσλ ζύκθσλα κε ηε κειέηε 

- Έιεγρνο αθεξαηόηεηαο θαιύκκαηνο θαη πιαηζίσλ  

- Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

           - Έιεγρνο απνπζίαο  ζνξύβνπ θαηά ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ από πάλσ ηνπο 

 

7. Επηκέηξεζε θαη πιεξωκή 

 

Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη αλά ηεκάρην εγθαηεζηεκέλνπ θαιύκκαηνο ζύκθσλα κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζην Σηκνιόγην κειέηεο. 
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ΑΝΣΛΘΟΣΑΘΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ  
 
 
Σν αληιηνζηάζην αθαζάξησλ ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλεκκέλε 
νξηδνληηνγξαθία. Σν αληιηνζηάζην απνηειείηαη από έλαλ μεξό ρώξν (Τπόγεηνο ρώξνο). 
ηνλ „‟μεξό‟‟ ρώξν ζα εγθαηαζηαζεί ζπγθξόηεκα πνπ πεξηιακβάλεη πιαζηηθή δεμακελή 
ππνδνρήο ιπκάησλ, δύν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα αθαζάξησλ κε θηλεηήξεο ππνβξπρίνπ 
ηύπνπ, ν απαξαίηεηνο ειεθηξηθόο πίλαθαο θ.ι.π. 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα είλαη απηόκαηε. 
Σν ζύζηεκα ηνπ απηνκαηηζκνύ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα ελαιιαγήο ηεο ζεηξάο ιεηηνπξγίαο 
ησλ αληιηώλ γηα ηνλ ηζνκεξηζκό ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ νκνηόκνξθε θζνξά 
ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ εληόο ηεο 
πιαζηηθήο δεμακελήο ζα ππάξρεη έλαο εθθελσηήο κε ζπξηνβαιβίδα απνκνλώζεσο, όπσο 
θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. Δπίζεο ζα πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα πιήξνπο εθθέλσζεο ηεο 
πιαζηηθήο δεμακελήο ιπκάησλ κέζσ θαηάιιειεο ρεηξαληιίαο θαη αγσγνύ αλνμείδσηνπ ή 
πιαζηηθνύ δηακέηξνπ από PE 100 DN 50. 
Ζ ηξνθνδόηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα γίλεη από δίθηπν Υ.Σ. ηεο ΓΔΖ (380V/ 50Hz) θαη 
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ ε θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο κε ην κεηξεηή ηεο ΓΔΖ. 
Δπίζεο ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ απνηειεί ε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ Α/. 



 

Σειηθά ν Αλάδνρνο πξέπεη λα κειεηήζεη (κειέηε εθαξκνγήο) λα πξνκεζεύζεη θαη κε 
θαηάιιειν πξνζσπηθό θαη κέζα, λα εγθαηαζηήζεη όια ηα απαξαίηεηα βνεζεηηθά πιηθά θαη 
εμαξηήκαηα, όπσο ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε άιιν πιηθό ή 
κηθξνπιηθό κε ξεηά θαηνλνκαδόκελν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ. 
Αλαιπηηθά πεξηιακβάλνληαη:  
1. Έλα ζπγθξόηεκα πνπ ζ‟ απνηειείηαη από πιαζηηθό δνρείν ειάρηζηεο ρσξεηηθόηεηαο 
350lt  θαηά πξνηίκεζε από PE κε ηηο θαηάιιειεο αλακνλέο, ηνπιάρηζηνλ 6, δύν αληιεηηθά 
ζπγθξνηήκαηα ιπκάησλ κε θηλεηήξεο „‟ππνβξπρίνπ‟‟ ηύπνπ, θαηάιιεια γηα λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ζε μεξό ζάιακν. Σα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα ζα ηνπνζεηεζνύλ νξηδόληηα 
θαη ζα είλαη παξνρήο 7-8 m3/ h θαη καλνκεηξηθνύ πεξίπνπ 7 κ, κε ηξηθαζηθό θηλεηήξα 1450 
ζηξνθώλ / ιεπηό.  
2. Οη ζπξηνβαιβίδεο αλαξξνθήζεσο, θαηαζιίςεσο θαη ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ηύπνπ 
“ζθαίξαο“ ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. Όιεο νη ζπξηνβαιβίδεο θαη βαιβίδεο 
αληεπηζηξνθήο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ  θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιέθηε θαη ησλ άιισλ 
αγσγώλ εθθέλσζεο θ.ι.π. Οη πδξαπιηθέο ζπζθεπέο ζα είλαη από ειαηό ρπηνζίδεξν 
(ηνπιάρηζηνλ GGG 40) θαηάιιειεο γηα ιύκαηα. Θα θέξνπλ επνμεηδηθή βαθή πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 250κm.  
3. Σα εηδηθά ηεκάρηα από αλνμείδσην ράιπβα (AISI 316) (πιιέθηεο θ.ι.π.). 
4. Οη ζσιελώζεηο θαηαζιίςεσο ησλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, ηελ ζσιήλσζε 
εθθέλσζεο από αλνμείδσην ράιπβα, ηελ ζσιήλσζε εθθέλσζεο ηεο πιαζηηθήο δεμακελήο 
κε ηελ ρεηξαληιία. 
5. Πιήξεο ειεθηξηθόο πίλαθαο κε γεληθό πεδίν, πεδία αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, ηνπο 
απαξαίηεηνπο απηνκαηηζκνύο θ.ι.π. 
6. Όιεο νη απαηηνύκελεο θαισδηώζεηο (θαιώδηα ηύπνπ HO7-RN-F) γηα ηελ θίλεζε ησλ 
αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ,θαη ηηο ζπλδέζεηο ησλ νξγάλσλ. 
7. Όιεο νη απαηηνύκελεο θαισδηώζεηο γηα ηνλ θσηηζκό θ.ι.π. (ΝΤΤ). 
8. Ο δεηνύκελνο εμνπιηζκόο (έιεγρν ζηάζκεο θ.ι.π. κε η‟ αληίζηνηρα ελδεηθηηθά όξγαλα 
ζηελ πξόζνςε ηνπ Ζιεθηξηθνύ πίλαθα). 
9. Έλα κηθξό πιαζηηθό „‟ππνβξπρίνπ‟‟ ηύπνπ αληιεηηθό ζπγθξόηεκα παξνρήο 2-3 m3/h θαη 
καλνκεηξηθνύ 5-6 κ. κε δηάηαμε ειέγρνπ ζηάζκεο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εληόο κηθξνύ 
θξεαηίνπ ηνπ Ξεξνύ Θαιάκνπ. 
10. Ζ εγθαηάζηαζε εμαεξηζκνύ κε ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζηήξα (θαηάιιειν γη‟ αέξηα 
επηβαξπκέλα κε H2S). 
11. Όινο ν απαηηνύκελνο βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο, όπσο ζθάιεο πξόζβαζεο 
ζεξκνγαιβαληζκέλεο, ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ,θαπάθηα 
θξεαηίσλ από ειαην ρπηνζίδεξν θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θόξηηζεο πνπ επηθξαηνύλ 
θ.ι.π. 
12. Όιεο νη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο γεηώζεηο (ζεκειηαθή θαη ηξίγσλα γεηώζεσο), 
ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, θσηηζκνύ (εζσηεξηθνύ – εμσηεξηθνύ), νκβξίσλ.  
Σα πιηθά – κεραλήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3,4,5,6,8,9 ζα πξέπεη λ‟ 
απνηεινύλ κέξε ελόο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξνέξρεηαη από πξνκεζεπηή 
πηζηνπνηεκέλν κε ISO 9001 θαη ζα θέξνπλ έγθξηζε EN. 
Όια ηα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, πιηθά θαη εμαξηήκαηά πνπ ζα πξνκεζεύζεη – εγθαηαζηήζεη 
ν αλάδνρνο, ζα είλαη θαηλνύξγηα, άξηζηεο πνηόηεηαο θαη ζα πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά θαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνύ από εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο κε ISO  9001. 
Τιηθά πνπ δελ ζα πιεξνύλ ηνλ παξαπάλσ όξν, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζα 
απνμεινύληαη. 
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ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΤΓΟ 

1. Γεληθά 

Σν ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο πξνβιέπεηαη λα θαιύπηεη ηηο δηαθνπέο ειεθηξνδόηεζεο από 
ΓΔΖ ή ην ζθάικα κηαο θάζεο ή ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ θάησ από ηελ 
απνδεθηή ζηάζκε. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ 
απηόκαηε θαη ρσξίο επίβιεςε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ζα είλαη νλνκαζηηθήο ηζρύνο 20 KVA. 

Σν ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο ζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέξε: 

– Σνλ θηλεηήξα ληήδει (diesel) κε ηνλ βνεζεηηθό εμνπιηζκό 

– Σελ ζύγρξνλε γελλήηξηα 

– Σελ θνηλή βάζε ζηήξημεο 

– Σνλ πίλαθα απηνκαηηζκώλ θαη ειέγρνπ 

– Σν ζύζηεκα ππξαλίρλεπζεο ππξνπξνζηαζίαο 

 

2. Κηλεηήξαο ληήδει 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Καλνληζκνί DIN 6270 Α/Β - BS 649/58 

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ζπλερήο/ηεηξάρξνλνο 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C 

Τγξαζία 60% 

Τςόκεηξν έσο 2000m 

Υώξνο εγθαηάζηαζεο εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ 

ηάζκε ζνξύβνπ έμσ από ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ζε 5 κέηξα: 45dB 

Ηζρύο θηλεηήξα 
θαηάιιειε γηα ηε απαηηνύκελε γελλήηξηα κε ππεξθόξηηζε 10% 
θαη cosθ = 0,80 

Τπεξθόξηηζε 10% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο ηεο γελλήηξηαο 

Αξηζκόο θπιίλδξσλ 8 ή 12 

ηξνθέο 1500 ζηξ./ιεπηό (r.p.m.) 

Φύμε Τδξόςπθηνο-αεξόςπθηνο 

Υξόλνο αλάιεςεο θνξηίνπ 15sec 

Σξόπνο ηξνθνδόηεζεο θαπζίκνπ κε ππεξηξνθνδόηεζε (turbo) 

Όξγαλα ειέγρνπ 

ζηξνθόκεηξν 0-1600 RPM, 
ζεξκόκεηξν λεξνύ ςύμεο 0-120°C, 
πηεζόκεηξν ιαδηνύ 0-10 atu, 
ζεξκόκεηξν ιαδηνύ 0-120°C 



 

 

Δμαξηήκαηα θαη παξειθόκελα 

Ο θηλεηήξαο diesel ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ηα παξαθάησ: 

– ςπγείν λεξνύ κε αλεκηζηήξα γηα ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C κε 
πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα, νδεγά πηεξύγηα θαη ζσιελώζεηο 

– αληιία θπθινθνξίαο λεξνύ 

– θίιηξν αέξα 

– θίιηξν θαπζίκνπ 

– θίιηξν ιαδηνύ 

– ςπγείν ιαδηνύ 

– δεμακελή θαπζίκνπ εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο κε ελδείθηε ζηάζκεο 

– αληιία θαπζίκνπ 

– ειαηνιεθάλε (θάξηεξ) 

– θπγνθεληξηθό ξπζκηζηή ζηξνθώλ (governor) κεραληθό ή ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

– ζθόλδπιν θαηάιιειεο ξνπήο αδξάλεηαο, ώζηε ν βαζκόο αλνκνηνκνξθίαο ηνπ 
δεύγνπο λα είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 1/250. 

– θέιπθνο ζθνλδύινπ 

– ειεθηξηθό εθθηλεηή (κίδα) 24VDC θαηάιιειεο ηζρύνο 

– γελλήηξηα θόξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ, κε απηόκαην ξπζκηζηή ηάζεο 24V 

– ζπζηνηρία κπαηαξηώλ 24VDC θαηάιιειε γηα 7 ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εθθηλήζεηο 
ηνπ δεύγνπο 

– ζηγαζηήξα θαπζαεξίσλ κε θιάληδεο, παξεκβύζκαηα θαη θνριίεο ζύλδεζεο 

– ζσιελνεηδέο γηα ην ζηακάηεκα ηεο κεραλήο 

– πίλαθα νξγάλσλ κε καλόκεηξν ιαδηνύ θαη λεξνύ, όξγαλν ζηξνθώλ θαη κεηξεηή 
σξώλ ιεηηνπξγίαο 

– ζύζηεκα πξνζέξκαλζεο 

– απηόκαην θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ 220/24VDC πνπ ζα ιεηηνπξγεί όηαλ ην Ζ/Ε 
δελ εξγάδεηαη 

Δπίζεο ν θηλεηήξαο ληήδει ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε όξγαλα απηνκαηηζκνύ γηα ηελ 
πξνζηαζία θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 
απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζ/Ε. 



 

Ο θηλεηήξαο ζα είλαη ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, κε αθαηξεηά ρηηώληα ζηνπο θπιίλδξνπο ρσξίο 
κεγάιεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

3. Γελλήηξηα 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεύκαηνο ηζρύνο όπσο ζηελ Σερληθή Έθζεζε θαη ηα 
ζρέδηα ππό cosθ=0,80 ζε ζπλερή ιεηηνπξγία, νλνκαζηηθήο ηάζεο 230/400V θαη 
ζπρλόηεηαο 50Ζz, ηεζζάξσλ αγσγώλ κε αθξνδέθηε νπδέηεξνπ θόκβνπ. Θα είλαη 
απηνδηεγεηξόκελε, κε νκναμνληθή δηεγέξηηα, ρσξίο ςύθηξεο θαη δαθηπιίνπο. 

Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε απηόκαην ειεθηξνληθό ξπζκηζηή ηάζεο πνπ ζα 
δηαηεξεί ηελ ηάζε ζηαζεξή εληόο πεξηνρήο ±3% ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ησλ 400V ζε 
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή θνξηίνπ από 0 έσο 110% ηνπ θνξηίνπ κε ζύγρξνλε κεηαβνιή ηεο 
ζπρλόηεηαο θαηά ±5% θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο από 0,80 έσο 1,00 (επαγσγηθό). Ο 
ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ηεο ηάζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από 2sec. 

Ζ επηινγή ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ζα γίλεηαη από πνηελζηόκεηξν πνπ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα. 

Ζ γελλήηξηα ζα πξνζηαηεύεηαη κέζσ ζηνηρείσλ ππεξέληαζεο θαη βξαρπθιώκαηνο (ζεξκηθά 
θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία) πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζηνλ πίλαθα ηεο γελλήηξηαο. Ζ 
γελλήηξηα ζα έρεη κόλσζε θιάζεο F θαη πξνζηαζία ΗΡ23. Ζ γελλήηξηα ζα δύλαηαη λα 
ππεξθνξηώλεηαη 10% επί ηεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο επί κηα ώξα ρσξίο ηδηαίηεξε 
θαζπζηέξεζε. Ζ γελλήηξηα ζα θέξεη αληηπαξαζηηηθή δηάηαμε θιάζεο Ν θαηά VDE 0875. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά γελλήηξηαο 

 

Καλνληζκνί IEC 34-1 - VDE 0530 BS 5000 Part 99 

Ηζρύο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο όπσο ζηνλ πίλαθα ζηνηρείσλ 

Τπεξθόξηηζε 10% επί 1 ώξα 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C 

Πξνζηαζία IP 23 

Σάζε 230/400V 

πρλόηεηα 50Hz 

πληειεζηήο ηζρύνο 0,80 

Αξηζκόο δεπγώλ πόισλ 4 

Βαζκόο απόδνζεο >90% 

 
 

4. Κνηλή βάζε ζηήξημεο 

Ο θηλεηήξαο diesel θαη ε γελλήηξηα ζα είλαη ζπλαξκνινγεκέλεο πάλσ ζε θνηλή βάζε 
ζηήξημεο από κνξθνζίδεξν, πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από θαηάιιεια αληηθξαδαζκηθά 
ζηεξίγκαηα. Ο πξνκεζεπηήο θαη ν Αλάδνρνο ζα έρνπλ ηελ επζύλε ηεο αληηθξαδαζκηθήο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ δεύγνπο. 

Σν ζπγθξόηεκα θηλεηήξαο - γελλήηξηα ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κα ειαζηηθό ζύλδεζκν, πξέπεη 
δε λα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε ην ζύλνιν λα εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία ρσξίο 
ηαιαληώζεηο. 

Θα είλαη επζπγξακκηζκέλν ώζηε νη ηαιαληώζεηο ζηελ νλνκαζηηθή ηαρύηεηα θαη ηζρύ λα 



 

είλαη νη ειάρηζηεο. 

Γηα ηελ έδξαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε από κπεηόλ ζύκθσλα κε ηηο 
δηαζηάζεηο απηνύ θαη ύζηεξα από ζηαηηθό ππνινγηζκό, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλέρεηα κε ηελ πιάθα δαπέδνπ. 

Πάλσ ζηελ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν επίζεο θαη ην ςπγείν λεξνύ εθ' όζνλ 
δελ δείρλεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα, ελώ νη κπαηαξίεο θαηά πξνηίκεζε ζα ηνπνζεηεζνύλ 
ζην κπξνζηηλό κέξνο ηεο βάζεο ζε εηδηθή ππνδνρή. 

5. πζζωξεπηέο εθθίλεζεο - Φνξηηζηήο 

Γηα ςπρξό μεθίλεκα θαη βαξεία ρξήζε (βηνκεραληθνύ ηύπνπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπλδέζεσλ θαη θαιπκκάησλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε VDE 0108. 

Ζ θόξηηζε ζα είλαη ζύκθσλα κε ηε ραξαθηεξηζηηθή IU κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή εληόο 
ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηάζεο ιεηηνπξγίαο 220/24VDC. 

Γεληθά νη ζπζζσξεπηέο θαη ν θνξηηζηήο ζα έρνπλ ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεύγνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί. 

Ζ ρσξεηηθόηεηα ησλ ζπζζζσξεπηώλ ζα είλαη ηέηνηα ώζηε λα δύλαηαη λα γίλνπλ επηά (7) 
ζπλερείο εθθηλήζεηο ηνπ Ζ/Ε. 

6. Ηρνκόλωζε 

– Γηα ηελ απόζβεζε ηνπ ζνξύβνπ ην Ζ/Ε ζα παξαδνζεί εληόο ερνκνλσηηθνύ 
θαιύκκαηνο ηεο εηαηξείαο θαηαζθεπήο ηνπ κε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ 
παξαγόκελνπ από ην Ζ/Ε ζνξύβνπ 74 dB ζην 1κ. θαη 63 dΒ ζηα 7 κ. 

7. Πίλαθαο απηνκαηηζκνύ θαη κεηαγωγήο ηνπ θνξηίνπ 

Ο πίλαθαο θαηά πξνηίκεζε ζα απνηειείηαη από δύν μερσξηζηά πεδία: Σν πεδίν ησλ 
δηαθνπηώλ κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ θαη ην πεδίν απηνκαηηζκνύ ηνπ Ζ/Ε θαη ζα εθπιεξώλεη 
ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κεηαιιηθώλ πηλάθσλ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην 
πξνδηαγξαθώλ ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ. 

Πεδίν κεηαγσγήο ηνπ θνξηίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

– Σνλ ειεθηξνθίλεην κεηαγσγηθό δηαθόπηε πνπ απνηειείηαη από δύν 
ηεηξαπνιηθνύο απηόκαηνπο δηαθόπηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο θαη ηζρύνο 
δηαθνπήο όπσο ζηα ζρέδηα, κε κεραληθή θαη ειεθηξηθή καλδάισζε 
(interlocking), ώζηε λα απνθιείεηαη ην ηαπηόρξνλν θιείζηκν θαη ησλ δύν. 
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ ζα είλαη απόιπηα όκνηα 
κε απηώλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή. 
Οη θηλεηήξεο ησλ δηαθνπηώλ ζα είλαη ζπλερνύο ξεύκαηνο 110V, κε ηα 
παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

– ζπλνιηθόο ρξόλνο δεύμεο:   < 200 MS 

– δηάξθεηα δσήο:     20.000 ρεηξηζκνί 

– θαηαλάισζε ηζρύνο:    1.500W 

– κέγηζηε ζπρλόηεηα ρεηξηζκώλ:  20 ρεηξηζκνί αλά ώξα 



 

– Σξία ακπεξόκεηξα AC, δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα βνιηόκεηξν AC, θιίκαθαο 0-500V, δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα κεηαγσγέα βνιηόκεηξνπ 6 ζέζεσλ θαη κεδέλ. 

– Έλα ελδεηθηηθό βαηηόκεηξν δηαζηάζεσλ 96×96mm, θιάζεο 1,5. 

– Έλα ζπρλόκεηξν κε δείθηε δηαζηάζεσλ 96×96mm, 47†53Hz. 

– Έλα σξνκεηξεηή ρσξίο δπλαηόηεηα κεδεληζκνύ γηα ηελ έλδεημε ησλ ζπλνιηθώλ 
σξώλ ιεηηνπξγίαο. 

– Έλα βνιηόκεηξν θαη έλα ακπεξόκεηξν DC ελδεηθηηθό ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θνξηηζηή ζπζζσξεπηώλ. 

– Φνξηηζηή απηόκαην κπαηαξηώλ από ην δίθηπν. 

– Μηα θόξλα θαη ην ζύζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο. 

– Έλα ειεθηξνλόκν εθθίλεζεο κε ην κπνπηόλ εθθίλεζεο. 

– Έλα κπνπηόλ γεληθήο δηαθνπήο (emergency stop). 

– Έλα κπνπηόλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ ιπρληώλ ηνπ πίλαθα. 

– Έλα ξειαί αληίζηξνθεο ηζρύνο. 

– Δπηηεξεηέο ηάζεο εγθαηεζηεκέλνπο ζηα πεδία ρακειήο ηάζεο ζπλδεόκελνπο κε 
ην ζύζηεκα απηόκαηεο εθθίλεζεο ηνπ δεύγνπο. 

– Έλα απηόκαην δηαθόπηε ηξηπνιηθήο πξνζηαζίαο ηεο γελλήηξηαο. 

– Καηάιιεινπο κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ νξγάλσλ 
κέηξεζεο. 

– Πνηελζηόκεηξν γηα ηελ ξύζκηζε ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο ηνπ Ζ/Ε. 

– Πεδίν απηνκαηηζκώλ ηνπ Ζ/Ε 

– Με έλαλ επηινγηθό δηαθόπηε 4 ζέζεσλ ζα κπνξεί λα επηιεγεί ν έλαο από ηνπο 
παξαθάησ ηξόπνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε : απηόκαηε ιεηηνπξγία - ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία - δνθηκή (test) - απνθιεηζκόο. 

– Απηόκαηε ιεηηνπξγία 
Σν Ζ/Ε μεθηλά απηόκαηα (ρσξίο θνξηίν) θαη παξαιακβάλεη ην θνξηίν ζε 
δηάζηεκα κηθξόηεξν από 15 sec, όηαλ ε ηάζε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο 
ΓΔΖ δηαθνπεί ή πέζεη θάησ από πξνθαζνξηζκέλν όξην (π.ρ. 70% ή 80% 
ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο) πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαηά βνύιεζε. Ζ 
κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ γίλεηαη κε θαηάιιειν ειεθηξνθίλεην δηαθόπηε 3 
ζέζεσλ (ΓΔΖ-ΔΚΣΟ-Ζ/Ε), όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, κε ειεθηξηθή 
θαη κεραληθή καλδάισζε ώζηε λα απνθιείεηαη ε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηεο 
ΓΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε. 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε από ηελ ζέζε ΓΔΖ ζηε ζέζε ΔΚΣΟ ζα γίλεηαη 
κε ξπζκηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 0-45sec, ώζηε λα απνθεύγνληαη νη 



 

άζθνπεο απνδεύμεηο ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηγκηαίσλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηάζεο 
ηεο ΓΔΖ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε ηεο ΓΔΖ δελ απνθαηαζηαζεί ζε 
ρξόλν κηθξόηεξν εθείλνπ πνπ πξνθαζνξίζηεθε (π.ρ. 4sec), ηόηε ε εληνιή 
αλνίγκαηνο ηνπ δηαθόπηε κεηαγσγήο αθπξώλεηαη όρη όκσο θαη ε εληνιή 
εθθίλεζεο ηνπ δεύγνπο ην νπνίν ζα μεθηλήζεη θαλνληθά θαη ζα ιεηηνπξγήζεη 
γηα έλα νξηζκέλν ρξόλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί από 0 έσο 5min, πξνηνύ 
ζηακαηήζεη. 
Ζ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζην δεύγνο δελ κπνξεί λα γίλεη πξνηνύ απηό 
αλαπηύμεη ηελ νλνκαζηηθή ηάζε. 
Όηαλ απνθαηαζηαζεί ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ ηεο ΓΔΖ ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε 
ηηκή (π.ρ. 90 ή 100% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο), ηόηε ην θνξηίν 
μαλακεηάγεηαη ζηε ζέζε θαλνληθήο ηξνθνδόηεζεο (ΓΔΖ). 
Σν άλνηγκα ηνπ δηαθόπηε από ηε ζέζε Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ γίλεηαη πάιη 
κε ξπζκηδόκελε θαζπζηέξεζε όπσο πξνεγνύκελα. 
Μεηά ηελ κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ ζηε ζέζε ΓΔΖ ην Ζ/Ε ζα ζπλερίζεη λα 
ιεηηνπξγεί γηα νξηζκέλν αθόκε ρξόλν πνπ κπνξεί λα ξπζκηζηεί από 0 έσο 
5 min, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 
Ζ εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα θαηάιιειεο 
ζπζθεπήο πνπ ζα δίλεη κέρξη 3 ην πνιύ δηαδνρηθέο εληνιέο εθθίλεζεο. 
Ζ δηάξθεηα θάζε εληνιήο θαη ν ελδηάκεζνο ρξόλνο εξεκίαο λα κπνξεί λα 
ξπζκίδεηαη. 
ε πεξίπησζε πνπ ην Ζ/Ε απνηύρεη λα μεθηλήζεη θαη κεηά ηελ ηξίηε εληνιή, 
ζα απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε θαηλνύξγηα εληνιή, πξνηνύ γίλεη ρεηξνθίλεηε 
επαλαθνξά (reset). 

– Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
Με κπνπηόλ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηα παξαθάησ: 
- εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε 
- θξάηεζε (ζηακάηεκα) ηνπ Ζ/Ε 
- άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ κεηαγσγηθνύ δηαθόπηε από ηηο ζέζεηο ΓΔΖ 

θαη Ζ/Ε ζηε ζέζε ΔΚΣΟ θαη κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ από ηε ΓΔΖ ζην 
Ζ/Ε θαη αληίζηξνθα, πάληνηε όκσο πεξλώληαο πξώηα ηε ζέζε 
ΔΚΣΟ. 

– Γνθηκή (test) 
ηε ζέζε απηή γίλεηαη έιεγρνο ηεο εηνηκόηεηαο ηνπ Ζ/Ε ζηελ απηόκαηε 
ιεηηνπξγία ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ εθαξκνγήο. 

– Απνθιεηζκόο 
ηε ζέζε απηή απνθιείεηαη ε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε. 

Απηόκαην ζηακάηεκα (θξάηεκα) ηνπ Ζ/Ε ζα γίλεηαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο 
ζθαικάησλ (αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Ε): 

– απνηπρία εθθίλεζεο κεηά από 3 δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο 

– ρακειή πίεζε ιαδηνύ ιίπαλζεο 

– πςειή ζεξκνθξαζία λεξνύ ςύμεο 

– ππεξηάρπλζε 
Με ην θξάηεκα ηεο κεραλήο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα απνθιείεηαη 
ζπγρξόλσο θαη ε δπλαηόηεηα θάζε λέαο εθθίλεζεο πξνηνύ γίλεη επαλαθνξά 



 

(reset) ρεηξνθίλεηα κεηά ηελ εληόπηζε ηεο βιάβεο. 

Σν ζύζηεκα πξνζηαζίαο δίλεη νπηηθή θαη αθνπζηηθή ζήκαλζε εθηόο από ηηο 
παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ θαη ζηηο εμήο: 

– πςειή ζεξκνθξαζία ιαδηνύ 

– ρακειή ζηάζκε θαπζίκνπ 

– αλεπαξθήο θόξηηζε κπαηαξηώλ 

– θόξηηζε γελλήηξηαο πάλσ από 90% ηνπ θνξηίνπ (ρσξίο ην θξάηεκα ηεο 
κεραλήο) 

Δπίζεο ζα ππάξρεη κπνπηόλ "επείγνπζαο αλάγθεο" (καληηάξη) πνπ ζε 
πεξηπηώζεηο αλάγθεο θαηά ηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε ην ζηακαηά θαη 
ζπγρξόλσο απνθιείεη λέα εθθίλεζή ηνπ πξνηνύ γίλεη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά 
(reset). 

Δθηόο από ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ (νπηηθή ζήκαλζε) ζα πξνβιεθζνύλ 
ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θαη γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

– ρακειή ηάζε κπαηαξηώλ 

– ζέζε δηαθνπηώλ κεηαγσγήο θνξηίνπ (αλνηθηόο-θιεηζηόο). 

Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνκαηηζκνύ ιεηηνπξγίαο - ειέγρνπ θαη 
πξνζηαζίαο ηνπ Ζ/Ε ζα είλαη 24VDC, ε δε ηξνθνδνζία ηνπ από ηηο κπαηαξίεο 
ηνπ Ζ/Ε 

8. Δεμακελή Απνζήθεπζεο Καπζίκνπ 

 
Ζ γελλήηξηα ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε έλα δνρείν θαπζίκνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθόηεηαο γηα 
ζπλερή ιεηηνπξγία 24 σξώλ. Σν δνρείν απηό ζα είλαη ζπγθνιιεηό από καιαθό ράιπβα θαη 
κπνξεί λα είλαη νξζνγσληθνύ ή θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο. 
Κάζε δνρείν ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηνίρν ζε αξθεηά πςειή ζηάζκε γηα λα παξέρεηαη ε 
απαηηνύκελε ζηαηηθή πίεζε. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ ην αλαγθαίν παηάξη θαη ζθάια. 
Σν δνρείν ζα πεξηιακβάλεη : 
Κάιπκκα επίζθεςεο 

σιήλα εμαέξσζεο 

Βαιβίδα απνκάθξπλζεο ιάζπεο 

Γπαιί έλδεημεο ζηάζκεο 

Γηαθόπηεο εληόο / εθηόο παξνρήο θαπζίκνπ 

Βαιβίδα πισηήξα 

Μαγλεηηθή βαιβίδα ζηάζκεο 

 

9. Λεηηνπξγία ειεθηξνπαξαγωγνύ δεύγνπο 

ε πεξίπησζε πηώζεο ηάζεο πεξίπνπ θάησ από 90% ή ζύκθσλα κε VDE107 ηεο 
νλνκαζηηθήο θαη γηα ρξόλν πεξίπνπ 15sec (ξπζκηδόκελνο) ή ζε πεξίπησζε ηνπηθήο 



 

έιιεηςεο ηάζεο από ηε ΓΔΖ, ελεξγνπνηείηαη ην ζύζηεκα απηόκαηεο εθθίλεζεο ηνπ δεύγνπο 
από ηξηθαζηθό επηηεξεηή ηάζεο πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην πεδίν ρακειήο ηάζεο. 

Άλ ε γελλήηξηα δελ μεθηλήζεη, ηόηε γίλνληαη 3 επηπιένλ πξνζπάζεηεο μεθηλήκαηνο. Μεηά 
από απηέο ηηο πξνζπάζεηεο αλ ην δεύγνο δελ μεθηλά δίλεηαη νπηηθόο θαη αθνπζηηθόο 
ζπλαγεξκόο. 

Σν ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ, παίξλνληαο ηελ πιεξνθόξεζε ησλ επηηεξεηώλ ηάζεο, δίλεη 
εληνιή αλνίγκαηνο ζηνπο απηόκαηνπο δηαθόπηεο εηζόδνπ ζην πεδίν ρακειήο ηάζεο από ηε 
ΓΔΖ θαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δηαθόπηεο ζύδεπμεο κπάξσλ θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλάγθεο. 

Αθνύ ε γελλήηξηα μεθηλήζεη θαη αλαπηύμεη νλνκαζηηθέο ζηξνθέο, ζηελ ζπλέρεηα δίλεη 
εληνιή ζηνλ απηόκαην δηαθόπηε ηνπ Ζ/Ε λα θιείζεη. Ζ ηάζε ζηνπο δπγνύο αλάγθεο ζα 
εκθαληζηεί ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 15sec. Σα θνξηία αλάγθεο ζα έρνπλ ηξνθνδνηεζεί 
κέζα ζε 15sec. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην ζύζηεκα απηνκαηηζκνύ ζα πξέπεη λα "βιέπεη" ηελ θαηάζηαζε ON-
OFF ησλ απηόκαησλ δηαθνπηώλ θαη αλάινγα λα ελεξγεί ώζηε λα απνθεπρζεί ν 
παξαιιειηζκόο κε ηε ΓΔΖ. 
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