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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι Επικεφαλής Εταίρος (MainUrban Authority) του Έργου «A2UFood» - 
Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές 
Περιοχές.  

Σκοπός του έργου Α2UFood είναι ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, µε επίκεντρο τον 
τομέα της φιλοξενίας (ξενοδοχεία και εστιατόρια). Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι 
πτυχές της φιλοσοφίας reduce-reuse-recycle, δηλαδή η μείωση των αξιοποιήσιμων αποβλήτων, η 
χρήση του αποφευκτέου μέρους τους ως πρώτες ύλες και η κατάλληλη τελική διάθεση/διαχείριση 
του αναπόφευκτου μέρους τους.  

Μια από τις δράσεις του έργου A2UFood, είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα 
επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος από επιλεγμένα κέντρα 
παραγωγής (ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης και κέτερινγκ) στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. 
Η δράση αυτή αποσκοπεί σε ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τροφίμων που 
συνδυάζει τις βιολογικές (ζύμωση) και τις χημικές διεργασίες για την παραγωγή βιοαποδομήσιμου 
πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) υψηλής ποιότητας (βιοπλαστικό). Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί και 
θα λειτουργήσει μια πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοπλαστικού µε χρήση του αναπόφευκτου μέρους 
των τροφικών αποβλήτων, για την παραγωγή κομποστοποιήσιμωνσάκων. 

Για την κατασκευή και λειτουργία της πιλοτικής μονάδας, απαιτούνται: 

− Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και εκσκαφές για το σύνολο της πιλοτικής μονάδας  
− Η κατασκευή του δαπέδου της πιλοτικής μονάδας και φρεάτιο ανύψωσης υγρών αποβλήτων 

με δίδυμο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων 
− Η σύνδεση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της πιλοτικής μονάδας με τα αντίστοιχα 

δίκτυα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) 
− Η κατασκευή κτιρίου προδιαλογής / επεξεργασίας του συλλεγόμενου οργανικού κλάσματος 

από επιλεγμένα κέντρα παραγωγής (ξενοδοχεία, κέντρα εστίασης και κέτερινγκ)  
− Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του εξοπλισμού προδιαλογής / επεξεργασίας με τους 

απαιτούμενους ηλεκτρολογικούς πίνακες  
− Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και υλικά του χώρουπροδιαλογής / επεξεργασίας 
− Ένα σύστημα απόσμησης του κτιρίου της πιλοτικής μονάδας 
− Η εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας της πιλοτικής μονάδας  

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη έχει ως σκοπό να περιγράψει αναλυτικά την ανωτέρω πιλοτική μονάδα 
και στα επιμέρους Κεφάλαιά της, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες και τα παραρτήματα 
αυτών: 

− Μελέτη Λειτουργικού Σχεδιασμού και Εξοπλισμού Διεργασιών 
− Αρχιτεκτονική Μελέτη Κτιρίου Στέγασης Εξοπλισμού και Λοιπών Υποδομών 
− Στατική Μελέτη 
− Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ –ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας Μελέτης αποτελεί η αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και των λοιπών 
απαιτούμενων υλικών για την πιλοτική μονάδα, όπως επίσης και η αναλυτική περιγραφή λειτουργίας 
(περιγραφή των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας) της πιλοτικής μονάδας. 

Σύμφωνα με μία εκ των δράσεων του έργου A2UFood,η οποία αποσκοπεί σε ένα νέο σύστημα 
ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τροφίμων, στην πιλοτική μονάδα που θα στεγάζεται σε 
μεταλλικό κτίριοεντός γηπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, θα οδηγείται προς επεξεργασία η 
συλλεγόμενη ποσότητα προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος από επιλεγμένες μονάδες φιλοξενίας 
και εστίασης.  

Αρχικά, το προδιαλεγμένο κλάσμα θα οδηγείται εντός του χώρου προδιαλογής, όπου σε ειδικό 
ιμάντα θα γίνεται χειροδιαλογή και στη συνέχεια το καθαρό οργανικό κλάσμα θα 
τεμαχίζεται/πολτοποιείται. Το πολτοποιημένο αυτό υλικό θα διοχετεύεται με ειδική αντλία στη 
Μονάδα Παραγωγής Βιοπλαστικού PLLA (πολυ-L-λακτιδίου). Η παραγωγική διαδικασία για την 
παραγωγή πολυ-L-λακτιδίου (PLLA) από τα απόβλητα τροφίμων περιλαμβάνει τα εξής βήματα: (α) 
Ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέος, (β) Απομόνωση του L-γαλακτικού οξέος, (γ) 
Πολυμερισμός L-γαλακτικού οξέος μέσω LL-λακτιδίου. Το τελικό προϊόν PLLA θα προορίζεται για την 
παραγωγή κομποστοποιήσιμωνσακουλών.  

Η εισερχόμενη ποσότητα προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων, θα είναι βάσει σχεδιασμού 
περίπου 65 kg ανά παραγωγική διαδικασία (μέθοδος παρτίδων / batch). Σε κάθε περίπτωση η 
δυναμικότητα της πιλοτικής μονάδας, έχει επιλεγεί να είναι μικρή, λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη από το πρόγραμμα παραγωγή βιοπλαστικού. 

Ο εξοπλισμός της πιλοτικής μονάδας περιλαμβάνει το μηχανολογικό εξοπλισμό και τα υλικά του 
χώρου προδιαλογής / επεξεργασίας του συλλεγόμενου οργανικού κλάσματος από επιλεγμένα κέντρα 
παραγωγής, ήτοι: έναν ηλεκτρικό ανατροπέα κάδων, μία μεταφορική ταινία χειροδιαλογής, ένα 
τεμαχιστή τροφίμων, έναν πολτοποιητή υψηλής απόδοσης με ειδική χοάνη υποδοχής μέσω 
ανοξείδωτων κοχλιών τροφοδοσίας, μία αντλία τροφοδοσίας τύπου MONOPUMP, ηλεκτρολογικό 
πίνακα εξοπλισμού, δύο βιοαντιδραστήρες, ένα σύστημα φίλτρανσης, ένα δοχείο 
ψύξης/συμπύκνωσης των παραγόμενων προϊόντων, ένα σύστημα θέρμανσης χαμηλών 
θερμοκρασιών, έναν καυστήρα θέρμανσης προπανίου με φλογοθάλαμο, ένα σύστημα ψύξης υλικού 
των αντιδραστήρων (αποτελούμενο από δύο δοχεία inox ψύξης, έναν πλακοειδή εναλλάκτη και 3 
κυκλοφορητές υψηλών θερμοκρασιών), ένα σύστημα αντλίας υψηλού κενού, καθώς και 
εργαστηριακό εξοπλισμό αποτελούμενο από εργαστηριακό πάγκο στον οποίο θα εδράζονται υάλινες 
διατάξεις αποστάξεως και τα δοχεία συλλογής προϊόντων. Ακόμη, περιλαμβάνει το σύστημα 
ψύξης/θέρμανσης για τον χώρο προδιαλογής/επεξεργασίας της πιλοτικής μονάδας. Στην 
παραγωγική διαδικασία είναι επίσης απαραίτητα τα απαιτούμενα χημικά αντιδραστήρια και 
καλλιέργειες μικροβιολογίας. 

Τέλος, για την ασφαλή λειτουργία της πιλοτικής μονάδας,απαιτείται σύστημα απόσμησης του 
κτιρίου καθώς και εγκατάσταση και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της πιλοτικής μονάδας. 
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Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζονται σε κάτοψη, οι διατάξεις του μηχανολογικού, βιομηχανικού και 
εργαστηριακού εξοπλισμού όπως θα τοποθετηθούν εντός του κτιρίου της πιλοτικής μονάδας. 
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Σχήμα 1. Κάτοψη της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού
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2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Με βάση το ανωτέρω Σχήμα, ακολούθως περιγράφεται αναλυτικά η ροή της παραγωγικής 
διαδικασίας της Πιλοτικής Μονάδας Παραγωγής Βιοπλαστικού: 

Υποδοχή: 

Στο τμήμα υποδοχής θα γίνεται η εκφόρτωση των προδιαλεγμένων τροφικών υπολειμμάτων που 
έχουν συλλεχθεί από επιλεγμένες μονάδες παραγωγής με ειδικό απορριμματοφόρο όχημα του 
Δήμου Ηρακλείου. Εκεί θα γίνεται και στο τέλος κάθε ημέρας χρήσης του, παροχέτευση των 
παραγόμενων στραγγισμάτων σε δεξαμενή συλλογής. Κατόπιν, οι σακούλες απορριμμάτων θα 
τοποθετούνται χειρωνακτικά σε κάδους συλλογής χωρητικότητας 120Lt, που στην προκειμένη 
περίπτωση χρησιμοποιούνται για εσωτερική μεταφορά, και θα οδηγούνται στην είσοδο του 
οικίσκου, για την προεπεξεργασία των οργανικών αποβλήτων. 

Χώρος προεπεξεργασίας:  

Εντός του χώρου προεπεξεργασίας, θα υπάρχει ανατροπέας κάδων με ηλεκτρικό παλάγκο, με τη 
βοήθεια του οποίου θα ανατρέπονται οι κάδοι και θα αδειάζει το περιεχόμενό τους (οργανικό 
προδιαλεγμένο κλάσμα) σε μεταφορική ταινία,  στην οποία θα  γίνεται χειροδιαλογή από εργατικό 
προσωπικό. Η μεταφορική ταινία, η οποία θα αποτελείται από κυλιόμενο ιμάντα, θα φέρει ειδικές 
υποδοχές για τη συλλογή των στραγγισμάτων. Σημειώνεται, ότι το δάπεδο του οικίσκου προδιαλογής 
θα πλένεται. Τα νερά των πλύσεων θα συλλέγονται μέσω εσχάρας σε υπόγεια δεξαμενή συλλογής 
υγρών αποβλήτων, για προσωρινή αποθήκευση. Στη συνέχεια, με αντλία η δεξαμενή αυτή θα 
αδειάζει και τα υγρά απόβλητα μέσω σωλήνα θα μεταφέρονται στις παρακείμενες εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ (είσοδος στη δεξαμενή βοθρολυμάτων). Το καθαρό 
διαχωριζόμενο κλάσμα της χειροδιαλογής θα οδηγείται σε τεμαχιστή υπολειμμάτων τροφών, που 
βρίσκεται ενσωματωμένος στο τέλος της μεταφορικής ταινίας, ενώ το υπόλειμμα αυτού και η όποια 
πλεονάζουσα ποσότητα θα συλλέγονται προσωρινά σε κάδους συλλογής χωρητικότητας 120Lt, και 
θα απομακρύνονται από το κτίριο με ειδικό απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Ηρακλείου. 

Το διαχωριζόμενο «καθαρό» πλέον οργανικό κλάσμα θα οδηγείται με κοχλία μεταφοράς σε 
πολτοποιητή, στον οποίο θα εισέρχεται μέσω ειδικής χοάνης που διαθέτει εκείνος. Αμέσως μετά την 
πολτοποίηση του υλικού, αυτό θα απορρίπτεται σε INOX λεκάνη τοποθετημένη ακριβώς κάτω από 
τα μαχαίρια του πολτοποιητή, η οποία θα διαθέτει κωνικό πάτο. 

Χώρος Βιοαντιδραστήρων: 

Χώρος 1ουΒιοαντιδραστήρα 

Από το σημείο αυτό, με τη βοήθεια ειδικής αντλίας το πολτοποιημένο οργανικό υλικό θα 
τροφοδοτείται μέσω σωλήνα τροφοδοσίας στον πρώτο βιοαντιδραστήρα (αντιδραστήρα ζύμωσης - 
fermentor), όπου διεξάγεται η ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέος, σε συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών και διαρκούς ανάδευσης. 

 

Σύστημα Φίλτρανσης 
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Το ζυμωμένο προϊόν που εξέρχεται από τον πρώτο βιοαντιδραστήρα, οδηγείται μέσω αντλίας 
προώθησης σε σύστημα φίλτρων αποτελούμενο από φιλτροθήκες 10’’ με διάμετρο οπών που 
κυμαίνονται από 250 – 10 μm, για να διαχωριστεί το στερεό υπόλειμμα από το υγρό, το οποίο 
αναμένεται να περιέχεικατά μέσο όρο 60 g /L  L-γαλακτικού οξέος.  

Χώρος 2ου Βιοαντιδραστήρα 

Το διαχωρισμένο προϊόνεισάγεται μέσω της αντλίας προώθησης στον 2οβιοαντιδραστήρα, που 
λειτουργεί επίσης σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και διαρκούς ανάδευσης, και είναι 
εξοπλισμένοςμεστήλη απόσταξης στην κορυφή του. Εντός του βιοαντιδραστήρα πραγματοποιούνται 
συνεχείς διαδοχικές αποστάξεις και για τον καθαρισμό του L-γαλακτικού οξέως, στο μίγμα 
προστίθεται σταδιακά ποσότητα n-βουτανόλης (n-butanol) σε συνολική αναλογία (3 mol / mol 
γαλακτικού οξέος). Οι αζεοτροπικοί ατμοί νερού και n-βουτανόλης συλλέγονται από έναν 
συμπυκνωτή συνδεδεμένο στην κορυφή της στήλης απόσταξης και οι διαχωρισμένες φάσεις νερού 
και n-βουτανόλης συλλέγονται σε ξεχωριστά δοχεία. Η αέρια αμμωνία, που απελευθερώνεται και 
εξατμίζεται στον αντιδραστήρα, συλλέγεται και εξουδετερώνεται σε δοχείο που περιέχει 
υδροχλώριο, ενώ η ποσότητα της συμπυκνωμένης βουτανόλης επανακυκλοφορεί στην είσοδο του 
βιοαντιδραστήρα για τη συνέχιση της διεργασίας (Καθαρισμός του L-γαλακτικού οξέος), έως ότου η 
φάση της n-βουτανόλης διαχωριστεί πλήρως από το L-γαλακτικό οξύ και συλλεχθεί σε ξεχωριστό 
δοχείο. 

Το προϊόν του 2ουβιοαντιδραστήρα διέρχεται μέσω της αντλίας προώθησης από το σύστημα 
φίλτρανσης από τις θήκες διαμέτρου οπών που κυμαίνονται από 50 – 10 μm, ώστε να προκύψει το 
«καθαρό» πλέον το L-γαλακτικό οξύ, προς πολυμερισμό. 

Χώρος Εργαστηριακού Πάγκου: 

Το καθαρό L-γαλακτικό οξύ θερμαίνεται σταδιακά σε θερμοκρασία 135 °C, 150 °C και 160 °C και 
ανακτάται πλήρως υπό πίεση 10mmHg. Κατόπιν, το προκύπτον λακτίδιο (κυκλικό διμερές γαλακτικού 
οξέος) αποστάζει στους 180 °C και πολυμερίζεται, παρουσία καταλύτη και σε  συνθήκες κενού 
5mmHg, στο τελικό προϊόν PLLA.  

Ακολούθως, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας του έργου.  
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Σχήμα 2. Γενικό Διάγραμμα ροής παραγωγικής διαδικασίας πιλοτικής μονάδας έργου UIA – A2UFood 
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2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Οι παρακάτω υπολογισμοί έχουν γίνει για λειτουργία της εγκατάστασης για 11 κύκλους λειτουργίας 
(batches), που, αν η μονάδα λειτουργεί χωρίς προβλήματα, υπολογίζεται ότι μπορούν να ολοκληρωθούν 
σε περίπου δυόμισι (2,5) μήνες λειτουργίας . 

2.3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ Α’ ΥΛΩΝ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πρώτες ύλες – Προϊόντα 

Στην περίπτωση της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού, η πρώτη ύλη είναι το προδιαλεγμένο 
οργανικό κλάσμα (απόβλητα τροφίμων) από επιλεγμένες μονάδες παραγωγής (ξενοδοχεία, κέντρα 
εστίασης και κέτερινγκ). 

Η εισερχόμενη ποσότητα προδιαλεγμένων αποβλήτων τροφίμων θα είναι περίπου 65 kg ανά παραγωγική 
διαδικασία (μέθοδος παρτίδων/batch). Σε κάθε περίπτωση η δυναμικότητα της πιλοτικής μονάδας, έχει 
επιλεγεί να είναι μικρή, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα παραγωγή 
βιοπλαστικού. 

Η εξερχόμενη ποσότητα βιοπλαστικού (PLLA) αναμένεται να είναι περίπου 8-9 kg ανά παραγωγική 
διαδικασία (μέθοδος παρτίδων/batch). 

Απαιτήσεις Νερού και Ενέργειας 

α) Χρήση νερού   

Για την πιλοτική μονάδα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις νερού:  

− Πλύση προσωπικού 
− Πόση  
− Χώρος υγιεινής - WC 
− Πλύση εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας 
− Πυρόσβεση (εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς) 
− Νερό χρήσης στην παραγωγική διαδικασία (τροφοδοσία 1ουβιοαντιδραστήρα)  

Η συνολική ποσότητα χρήσεων νερού εκτιμάται ότι θα ανέρχεται συνολικά το μέγιστο σε περίπου 30m3 

για όλη την περίοδο λειτουργίας της μονάδας. 

Η πιλοτική μονάδα θα υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, και θα διαθέτει δικό της  
υδρομετρητή, που συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο της προμήθειας. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί 
μέσω του δικτύου πόσιμου νερού της ΕΕΛ Ηρακλείου. 

β) Ενεργειακή απαίτηση 

Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια για την πιλοτική μονάδα, προκύπτουν από τις παρακάτω 
δραστηριότητες: 

− Φωτισμός ευρύτερου χώρου και εσωτερικός φωτισμός κτιρίου 
− Λειτουργία εξοπλισμού παραγωγικής διαδικασίας 
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− Λειτουργία υποστηρικτικού εξοπλισμού 

Η εγκατεστημένη ισχύς της πιλοτικής μονάδας θα είναι της τάξης των 107 kW. 

Η συνολική κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, εκτιμάται περίπου σε 
20.000 KWh. 

Η ζήτηση ενέργειας για τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ 
της περιοχής που εξυπηρετεί την Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου, με παροχή που θα δοθεί από τη ΔΕΥΑΗ, ενώ θα 
εγκατασταθεί ξεχωριστός μετρητής ενέργειας τριών φάσεων, που συμπεριλαμβάνεται στο αντικείμενο 
της προμήθειας. 

2.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα παραγωγή βιοπλαστικού, δύναται να επιτευχθεί σε 11 κύκλους 
λειτουργίας (batches) της μονάδας. Ο κάθε κύκλος λειτουργίας απαιτεί 5 ημέρες εργασίας και θα 
επιτελείται σε μια βάρδια ανά ημέρα εργασίας. Θα απαιτηθούν δηλαδή συνολικά 55 ημέρες λειτουργίας 
της μονάδας.  

Θεωρείται ότι η μία βάρδια λειτουργίας για το τμήμα υποδοχής / επεξεργασίας (μεταφορική ταινία, 
κοχλίες μεταφοράς, τεμαχιστής, πολτοποιητής, αντλία monopump) και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό 
(μονάδα απόσμησης) επιτελείται σε 8 ώρες, ενώ η λειτουργία του 1ου βιοαντιδραστήρα, του καυστήρα 
και του ψυκτικού κυκλώματος σε 24 ώρες.  

Ειδικότερα, οι συνολικές ώρες λειτουργίας κάθε τμήματος εξοπλισμού της μονάδας για το σύνολο της 
υποδοχής / επεξεργασίας των εισερχόμενων τροφικών υπολειμμάτων  (65 kg food waste * 11 batches = 
1.365 kg) είναι κατά μέγιστο οι εξής: 

- Εξοπλισμός υποδοχής/επεξεργασίας (μεταφορική ταινία, κοχλίες μεταφοράς, τεμαχιστής, 
πολτοποιητής, αντλία monopump): 2h σε κάθε 8hβάρδια * 11 batches* 85% = 18,7 h. 

- Βιοαντιδραστήρας 1: 4days * 24h/day * 11 batches * 85% = 898 h. 

- Βιοαντιδραστήρας 2: 1days * 4 h/day * 11 batches* 85% = 37,4 h.   

- Σύστημα φίλτρων: 1day * 2h/day * 11 batches * 85% = 18,7 h.     

- Σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών: για τον R1: 3,5 days * 24h/day * 11 batches * 85% 
= 785 h  

- Καυστήρας: για τον R1: (0,5days * 24h/day * 11 batches * 85% = 112,2 h) + για τον R2: (1day * 
4h/day * 11 batches * 85% = 37,4 h) = 150 h.  

- Ψυκτικό Μηχάνημα: για τον R1: (4days * 24h/day * 11 batches * 85% = 897,6 h) + για τον R2: 
(1day * 4h/day * 11 batches * 85% = 37,4 h) = 935 h.  

- Διατάξεις πολυμερισμού: 1day * 6h/day * 11 batches * 85% = 56,1 h.   

- Κλιματιστικά Μηχανήματα: από τις 55 ημέρες συνολικής λειτουργίας της μονάδας, θεωρούμε 
ότι θα λειτουργήσουν το ήμισυ αυτών, δηλ. 28 μέρες και το ήμισυ της βάρδιας, δηλ. 4 ώρες με 
λειτουργία inverter:  (55/2) days * (8/2) h/day * 85% = 93,5 h.  

- Ανεμιστήρες ανακύκλωσης του αέρα του κτιρίου, θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν fulltime της 
βάρδιας:  55days * 8h/day * 85% = 374 h.  
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- Μονάδα απόσμησης (Ηλεκτροκινητήρας ανεμιστήρα 11kW):  8 h σε κάθε βάρδια * 11 batches * 
85% = 74.8 h. 

- Απαιτήσεις Φωτισμού Μονάδας:  10 h σε κάθε ημέρα λειτουργίας * 5 ημέρες * 11 batches = 550 
h. 

Όπως προαναφέρθηκε η παραγωγή βιοπλαστικού από την επεξεργασία τροφικών υπολειμμάτων, 
επιτελείται με τη χρήση εξοπλισμού διεργασιών που περιλαμβάνει εξοπλισμό υποδοχής/επεξεργασίας, 
βιοαντιδραστήρες, διατάξεις πολυμερισμού, εξοπλισμό περιβαλλοντικής προστασίας και λοιπό 
υποστηρικτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον υπολογισμό των συνολικών ωρών λειτουργίας και την 
αντίστοιχη κινητήρια ή θερμική ισχύ κάθε τμήματος εξοπλισμού της μονάδας, προκύπτει ότι η συνολική 
κατανάλωση ρεύματος σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας, ανέρχεται περίπου σε 20.000 KWh. 

Εκτιμώντας ως τιμή χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας τα 0,11 ευρώ/kWh και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ρυθμιζόμενες και λοιπές χρεώσεις του λογαριασμού, προκύπτει εκτίμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
για τη διεξαγωγή 11 επιτυχημένων κύκλων λειτουργίας της μονάδας (συνολικής διάρκειας περίπου 2,5 
μηνών) περίπου 3.100 ευρώ. 

2.3.3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Βιοπλαστικού εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης 
(ΔΕΥΑΗ) για τον χρόνο της παρούσας σύμβασης θα λειτουργήσει με προσωπικό που θα διαθέσει ο 
Ανάδοχος. 

Οι ανάγκες προσωπικού για την εκτέλεση όλων των εργασιών και την ορθή λειτουργία της πιλοτικής 
μονάδας απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα, όπου φαίνονται οι απαιτούμενες ειδικότητες, με τον 
αντίστοιχο εκτιμώμενο ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ατόμων, καθώς και με τον εκτιμώμενο μέσο χρόνο 
απασχόλησης αυτών κατά τη συνολική χρονική διάρκεια λειτουργίας της μονάδας. Η λειτουργία της 
πιλοτικής μονάδας προβλέπεται σε βάση πέντε (5) ημερών εβδομαδιαίως (επίτευξη 1 κύκλου 
λειτουργίας).  

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων 
Ελάχιστος Απαιτούμενος 

Χρόνος Απασχόλησης 

Επιστήμονας/ Υπεύθυνος 
Λειτουργίας 1  50% 

Επόπτης(Εργοδηγός) 
Παραγωγής - Συντήρησης 1  100% 

Ανειδίκευτοι Εργάτες Γενικών 
Καθηκόντων 2  25% 

Βασικά Καθήκοντα Προσωπικού Λειτουργίας 

Για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας απαιτείται ένας (1) Επιστήμονας / Υπεύθυνος Λειτουργίας, ο 
οποίος θα απασχολείται το ήμισυ του συνολικού χρόνου λειτουργίας της μονάδας. Θα είναι ο κύριος 
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας και σε αυτόν θα αναφέρονται ο 
Επόπτης (Εργοδηγός) Παραγωγής – Συντήρησης και οι Εργάτες Γενικών Καθηκόντων. Τα βασικά του 
καθήκοντα συνίστανται στα εξής: 
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- Να συντονίζει και να ελέγχει την εργασία όλων μελών του προσωπικού, με σκοπό την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του και την επιτυχή υλοποίηση των στόχων που έχουν καθορισθεί. 

- Να καταρτίσει το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας, ώστε να συνάδει με τους 
κανόνες βέλτιστης πρακτικής και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Να φροντίζει για τον ομαλό συντονισμό των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και των 
δραστηριοτήτων που αφορούν στη παραγωγική διαδικασία. 

- Συμμετοχή σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (εργασίες χειροδιαλογής και 
ποιοτικού ελέγχου των τροφικών υπολειμμάτων, τροφοδοσία των βιοαντιδραστήρων, μεταφορά 
και τροφοδοσία των απαιτούμενων υλικών / αντιδραστηρίων στις συσκευές του εργαστηριακού 
πάγκου). 

- Να υποδεικνύει και δίνει οδηγίες στο υπόλοιπο προσωπικό για την ασφαλή και αποδοτική 
εκτέλεση των εργασιών. 

- Να συμβάλει στην προστασία εργαζομένων με την παρουσία του στις πιο εξειδικευμένες φάσεις 
των εργασιών. 

- Να ελέγχει την ασφάλεια της εγκατάστασης και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, 
καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και 
να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων. 

- Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας του προσωπικού. 
- Να επιβάλλει την χρήση εργαλείων, εξαρτημάτων και ενδυμασίας ασφαλείας. 
- Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι τηρούν τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας και να 

τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία τους. 

- Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγιεινή & 
Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 

 
Ο Υπεύθυνος λειτουργίας θα είναι επιστήμονας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατάλληλης ειδικότητας 
σχετιζόμενης με διεργασίες, και συγκεκριμένα Χημικός Μηχανικός.   

 
Για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας απαιτείται επίσης ένας (1) Επόπτης (Εργοδηγός) Παραγωγής - 
Συντήρησης, ο οποίος θα απασχολείται υποχρεωτικά το 100% του συνολικού χρόνου λειτουργίας της 
μονάδας (πλήρους απασχόλησης για μία πλήρη βάρδια ημερησίως). Σκοπός της θέσης είναι η επίβλεψη 
των πάσης φύσεως παραγωγικών εργασιών του σταθερού και κινητού εξοπλισμού της μονάδας που 
εκτελούνται από το εργατικό προσωπικό της μονάδας, με στόχο την έγκαιρη, αξιόπιστη και ασφαλή 
λειτουργία, καθώς και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των βλαβών. Ο Επόπτης (Εργοδηγός) 
Παραγωγής – Συντήρησης, αναφέρεται στον Επιστήμονα/ Υπεύθυνο Λειτουργίας της μονάδας, ενώ 
επίσης τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας αυτού. Ο κάτοχος της θέσης έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες και υπευθυνότητες: 
 

- Επίβλεψη σε καθημερινή βάση της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιών συντήρησης, 
αξιολογώντας τα ζητήματα που προκύπτουν και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας 
και συντήρησης της εγκατάστασης μέσα στα πλαίσια των ορίων της Άδειας Λειτουργίας. 

- Λήψη μέτρων για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων βλαβών και τη βελτίωση του εξοπλισμού 
και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. 

- Έλεγχος της εφαρμογής των Κανονισμών Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας και 
λήψη μέτρων για την συνεχή πρόληψη ατυχημάτων. 

- Μεριμνά για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και υλικών συντήρησης. 
- Μεριμνά για την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων και μέτρων ασφαλείας στο χώρο εργασίας  

(πυροσβεστήρες κλπ.). 
- Υποδεικνύει και δίνει οδηγίες στο εργατικό προσωπικό για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. 
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- Μεριμνά ώστε το εργατικό προσωπικό να τηρεί τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας 
και να το ενημερώνει και να το καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που 
συνεπάγεται η εργασία το. 

 
Ο Επόπτης / Εργοδηγός θα πρέπει να είναι κατάλληλης ειδικότητας απόφοιτος πανεπιστημιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης, με γνώσεις μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας.   
 
Για τη λειτουργία της μονάδας θα απαιτηθούν επίσης δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι 
εκτιμάται ότι θα απασχολούνται το 25% του συνολικού χρόνου λειτουργίας της μονάδας. Θα 
αναφέρονται κατά ιεραρχική σειρά στον Επιστήμονα / Υπεύθυνο Λειτουργίας και σε περίπτωση απουσίας 
του προηγούμενου, στον Επόπτη (Εργοδηγό) Παραγωγής – Συντήρησης της μονάδας. 
 
Οι 2 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, θα απασχοληθούν στη μονάδα ως εξής: 
 

- Τοποθέτηση των τροφικών υπολειμμάτων από το χώρο υποδοχής τους εντός των κάδων, και 
μεταφορά τους εντός του κτιρίου στην ταινία χειροδιαλογής. 

- Μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας για την ασφαλή 
εκτέλεση των εργασιών τους. 

- Εκτέλεση των εργασιών που τους ανατίθενται και συντήρησης της μονάδας, ώστε να συνάδουν 
με τους κανόνες βέλτιστης πρακτικής και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Φροντίζουν για την ορθολογική αποθήκευση των υλικών και ανταλλακτικών έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση του προγράμματος παραγωγής. 

- Ελέγχουν την καλή λειτουργία των μηχανημάτων παραγωγής και σε περίπτωση που 
διαπιστώνουν είτε ότι έχουν σταματήσει είτε ότι υπάρχει κάτι το ασυνήθιστο, ενημερώνουν τον 
Επιστήμονα / Υπεύθυνο Λειτουργίας ή/και τον Επόπτη (Εργοδηγό) Παραγωγής – Συντήρησης της 
μονάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει. 

- Μεριμνούν για τις ανάγκες καθαριότητας όλων των κλειστών χώρων και διακίνησης προσωπικού 
(χώρος παραγωγής εντός του κτιρίου, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι υγιεινής, κλπ, όπως επίσης και 
του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. 

- Οι εργάτες θα καλύπτουν και άλλες θέσεις απλών εργασιών, κατόπιν υπόδειξης. 
- Για τη συντήρηση των τμημάτων του έργου, θα απασχολείται το προαναφερόμενο προσωπικό.  
- Για τις περιπτώσεις όπου η μονάδα έχει ανάγκη βαριάς συντήρησης (πχ ετήσια συντήρηση), θα 

υποστηρίζεται και από εξωτερικά συνεργεία τα οποία θα προστίθενται στην δύναμη των 
μηχανοτεχνιτών της μονάδας. Αυτό αφορά τη γενικότερη λειτουργία της μονάδας και δεν αφορά 
το αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας προμήθειας. 

 
Σημειώνεται ότι θα τηρείται υποχρεωτικά Ημερολόγιο του έργου, με καταγραφή των ωρών παρουσίας 
του κάθε εργαζομένου, των ενεργειών λειτουργίας εκ μέρους του Αναδόχου, των συνθηκών λειτουργίας 
καθώς επίσης και τυχόν λοιπών αξιοσημείωτων συμβάντων κατά τη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας. 

2.3.4 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Ακολούθως φαίνεται ο εξοπλισμός ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί,εφόσον 

χρειαστεί, τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας της πιλοτικής 

μονάδας. 

− Φόρμα  εργασίας ολόσωμη βαμβακερή 
− Γιλέκο φωσφορούχο με οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες 
− Γάντια γενικής χρήσης από δέρμα προσώπου αδιάβροχο 
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− Φιλτρόμασκα προστασίας (με φίλτρο ασφαλείας) 
− Μποτάκια ασφαλείας 
− Προστατευτικά γυαλιά εργασίας, με σκελετό από υλικό polycarbonate για προστασία από 

χτυπήματα και εκδορές 
− Κράνος ασφαλείας 
− Φαρμακείο Α’ βοηθειών σε μεταλλικό κουτί πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με το Π.Δ. 1073/81 

και ΠΔ 16/96, κατάλληλο για εργοτάξια και χώρους εργασίας. 

Επιπλέον, προβλέπεται να τοποθετηθούν στις θέσεις εργασίας, τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα 
και πινακίδες ασφαλείας, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται για τους κινδύνους που 
αφορούν στην εργασία τους. Η σήμανση ασφαλείας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς ασφαλείας. 

 

2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2.4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Βιοπλαστικού περιγράφεται 
συνοπτικά ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ακολούθως παρατίθεται το διάγραμμα ροής 
αυτού. Περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και τον βοηθητικό – 
υποστηρικτικό εξοπλισμό αυτής. 

 

Βασικός εξοπλισμός: 

Α. Υποδοχή  
1. Ταινία χειροδιαλογής 
2. Τεμαχιστής 
3. Πολτοποιητής 

Β. Ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέος / Καθαρισμός L-γαλακτικού οξέος 
1. Αντιδραστήρας ζύμωσης πολλαπλών σταδίων, αποτελούμενος από: 

− Δύο ζώνες θέρμανσης και μια ψύξης 
− Μηχανικό αναδευτήρα 
− Με αυτοματοποιημένη διεργασία  
− Με σύστημα ελέγχου παραμέτρων διεργασίας. 
− Φορητό Αεροσυμπιεστή για την εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα στο υλικό του αντιδραστήρα 

2. Σύστημα φίλτρανσης πολτοποιημένου προϊόντος (με φιλτροθήκες μεγεθών πορώδους) 
συνοδευόμενο με την αντίστοιχη αντλία προώθησης. 

3. Αντιδραστήρας ζύμωσης, πολλαπλών σταδίων, αποτελούμενος από: 
− Δύο ζώνες θέρμανσης και μια ψύξης 
− Μηχανικό αναδευτήρα 
− Στήλη απόσταξης με συμπυκνωτή στην κορυφή 
− Με αυτοματοποιημένη διεργασία  
− Με σύστημα ελέγχου παραμέτρων διεργασίας. 

4. Δοχείο ψύξης / συμπύκνωσης των παραγόμενων προϊόντων με υλικά S31600 StainlessSteel316 
κατά American Iron and SteelInstitute (AISI). 
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5. Σύστημα θέρμανσης του μανδύα των αντιδραστήρων, που περιλαμβάνει έναν καυστήρα  
προπανίου με φλογοθάλαμο και ένα σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών με 
ενσωματωμένο αυτοματισμό ελέγχου θερμοκρασίας. 

6. Σύστημα ψύξης του μανδύα των αντιδραστήρων (που περιλαμβάνει δύο δοχεία inox ψύξης, έναν 
πλακοειδή εναλλάκτη και 3 κυκλοφορητές υψηλών θερμοκρασιών). 

 
 
Γ. Στάδιο Πολυμερισμού του L-γαλακτικού οξέος 

1. Εργαστηριακό εξοπλισμό αποτελούμενο από: 
− Υάλινες διατάξεις εργαστηρίου (κυλινδρικές φιάλες υποδοχής υλικού) 
− Θερμαντικό μανδύα με τροφοδοτικό ελέγχου θερμοκρασίας  
− Μαγνητικό αναδευτήρα 
− Υάλινη διάταξη συστήματος ψύξης ατμών 
− Υάλινες διατάξεις εργαστηρίου (σφαιρικές φιάλες συλλογής προϊόντων απόσταξης) 

2. Σύστημα αντλίας υψηλού κενού 
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Σχήμα 3. Διάγραμμα ροής εξοπλισμού πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού 
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Βοηθητικός – υποστηρικτικός εξοπλισμός : 

1. Μονάδα απόσμησης  

Για την διαχείριση των οσμών εντός του κτιρίου της παραγωγικής διαδικασίας, θα χρησιμοποιηθεί 
μονάδα απόσμησης αποτελούμενη από δοχείο μηχανικών – χημικών φίλτρων και τον ανεμιστήρα του.  

Η μονάδα θα περιέχει τρία ακόλουθα στάδια φιλτραρίσματος: 

− 1ο στάδιο: Αφαίρεσης σταγονιδίων με μεταλλικά φίλτρα. 
− 2ο στάδιο: Φίλτρανση με χημικό μέσο σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3 έως 6 mm, που αποτελούν 

μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας. Στο στάδιο αυτό επιτυγχάνεται εξουδετέρωση 
του υδρόθειου σε ποσοστό > 99,5%. 

− 3ο στάδιο: Φίλτρανση με χημικά φίλτρα σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3 έως 6 mm, με βάση την 
ενεργή αλουμίνα που παρασκευάζεται από σκόνη ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας 
εμποτισμένη σε χημικά εξουδετέρωσης της αμμωνίας και των αμινών. Ποσοστό εξουδετέρωσης > 
99,5%. 

Ο ανεμιστήρας της μονάδας απόσμησης θα είναι μονής αναρρόφησης, αντιδιαβρωτικού τύπου με 
κέλυφος από πολυαιθυλένιο και πτερωτή από πολυπροπυλένιο. 

Το σύστημα αφορά ονομαστική παροχή σχεδιασμού 11.000 m3 / h, εγκατεστημένης ισχύος 11 kW και 
απορροφούμενης ισχύος ~ 8 kW. 

Εναλλακτικά, αντί του ανωτέρω συστήματος απόσμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο ισοδύναμης 
απόδοσης σύστημα απόσμησης, όπως, ενδεικτικά, βιόφιλτρο, αποτελούμενο από 8 κελιά των 0,5 m3, 
συνολικού όγκου κενής κλίνης 4 m3, με δυνατότητα επεξεργασίας 11.000 m3 αερίων / h και χρόνου 
παραμονής κενής κλίνης (EBTR) 1.3 sec. Η σχεδιαζόμενη διάταξη θα είναι άκρως ανθεκτική σε όξινες και 
αλκαλικές ουσίες. Ομοίως, κάθε άλλο ισοδύναμης απόδοσης σύστημα απόσμησης είναι αποδεκτό. 

2. Εγκατάσταση  αποχέτευσης ακαθάρτων 

Τα παραγόμενα υγρά απόβλητα της διεργασίας, θα οδηγούνται αρχικά δια βαρύτητας σε στεγανή 
δεξαμενή ωφέλιμου όγκου περίπου 2.25m3 και εν συνεχεία μέσω δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος 
(10m3/h – 15mΣΥ) θα καταθλίβονται στον τελικό αποδέκτη που είναι η δεξαμενή βοθρολυμάτων της 
ΔΕΥΑΗ.  

Η εν λόγω εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων, θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

− Ο κύριοι βαρυτικοί αγωγοί αποχέτευσης θα είναι από σωλήνα u-PVC.   
− Τα ακάθαρτα από τον χώρο υγιεινής, καθώς και τα+ στραγγίδια από τις πλύσεις των δαπέδων θα 

πρέπει να οδηγούνται βαρυτικά προς το αντλητικό συγκρότημα.  
− Οι σωληνώσεις στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να τοποθετηθούν υπόγεια σε χάνδακα βάθους 

1.0m.  

Στην εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων θα πρέπει να περιλαμβάνονται:   
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− τα δίκτυα σωληνώσεων μέχρι τα σημεία πριν την σύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό.   
− τα φρεάτια επισκέψεως, οι απορροές δαπέδου και τα στόμια καθαρισμού. 
− τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα 

εξαρτήματα των χώρων υγιεινής.  

• Το δίκτυο θα πρέπει να αερίζεται με την μέθοδο του κύριου αερισμού. Κάθε στήλη θα πρέπει να 
προεκτείνεται πάνω από το κτίριο σε ύψος περίπου 1,5m ενώ στην κορυφή να φέρει πλαστική 
κεφαλή με σχάρα κατάλληλη που να μην επιτρέπει την είσοδο εντόμων κ.λ.π. 

• Οι αποστραγγίσεις που προκύπτουν από τους χώρους εργασίας να συλλέγονται σε κανάλια με 
κλίση 1% καλυπτόμενα από μαντεμένιες εσχάρες και να καταλήγουν στο αντλητικό συγκρότημα 
μέσω πλαστικής σωλήνωσης Φ100. 

2.4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλα τα προαναφερόμενα παρουσιάζονται και αναλύονται με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές τους στους ακόλουθους Πίνακες:  
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Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές Εξοπλισμού και Υλικών Πιλοτικής Μονάδας 

Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Ηλεκτρικός Ανατροπέας Κάδων Για τη μεταφορά των εισερχόμενων υλικών (τροφικών υπολειμμάτων) από τους κάδους συλλογής στη μονάδα προεπεξεργασίας, 
απαιτείται ηλεκτρικός ανατροπέας κάδων. Ο ανατροπέας κάδων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κοιλοδοκούς μαύρου χάλυβα 
με επικάλυψη εποξειδικής βαφής για την αντιδιαβρωτική και αντισκωριακή του προστασία. Θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρικό παλάγκο 
1050W με διπλό συρματόσκοινο και δυνατότητα ανύψωσης φορτίου έως 500kg, ενώ θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για να δέχεται κάδο 
έως 360 kg. Τα κινούμενα τμήματα του μηχανήματος θα πρέπει να φέρουν κάλυψη και κατάλληλη σήμανση για λόγους ασφαλείας, ενώ 
στο χειριστήριο του μηχανήματος θα πρέπει να υπάρχει διακόπτης ασφαλούς λειτουργίας. 

Εξωτερικές διαστάσεις μηχανήματος: 0.9m(Μ)X 1.06m(Π)X 2.66m(Υ) 

Διαστάσεις ανατρεπόμενου καλαθιού: 0805m(Μ)X0.78m(Π)X 0.855m(Υ) 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Μεταφορική Ταινία Τροφικών 
Υπολειμμάτων  

(Τράπεζα διαχωρισμού/ιμάντας 
χειροδιαλογής 

Για παραλαβή και μεταφορά υλικών (τροφικών υπολειμμάτων) που θα εισέρχονται στη μονάδα, μήκους 3m και πλάτους 1m, απαιτείται 
ταινία μεταφορική ανοιχτού τύπου, από ανοξείδωτο χάλυβα, πάχους 3mm. Η ταινία θα πρέπει να φέρει λαστιχένιο ιμάντα, ανθεκτικό σε 
οξέα, πιστοποιημένο και κατάλληλο για τρόφιμα. 

Η μετάδοση κίνησης να γίνεται με ιμάντα μέσω αντιολισθητικών ραουλώνβαρέου τύπου, τα οποία θα φέρουν λαστιχένια επένδυση. Η 
κίνηση να γίνεται με ηλεκτρομειωτήρα 0.5ΗΡ–0.37kW και inverter, για την εν λειτουργία αυξομείωση της τροφοδοσίας, σύμφωνα με το 
μέγεθος του προϊόντος και τις ανάγκες της ωριαίας παραγωγής. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν δύο (2) διακόπτες παύσης λειτουργίας 
(μανιτάρι) και φαροσειρήνα για λόγους ασφαλείας, ενώ φέρει τοπικό χειριστήριο με τις εντολές λειτουργίας.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Τεμαχιστής  

(καταστροφέας υπολειμμάτων 
τροφίμων) 

Για τον τεμαχισμό των υλικών (τροφικών υπολειμμάτων) απαιτείται καταστροφέας υπολειμμάτων (τύπου shredder), ο οποίος θα πρέπει 
να αποτελείται από δυο περιστρεφόμενους άξονες τεμαχισμού με περιστροφικές λεπίδες. Τα δόντια των λεπίδων να είναι ελικοειδούς 
διάταξης για τον επιτυχή θρυμματισμό των υπολειμμάτων. Λόγω της υψηλής ροπής κοπής και τη διαφορετική διάταξη των λεπίδων, θα 
πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα τεμάχισης προϊόντων από διαφορετικά υλικά. Όλα τα μέρη του τεμαχιστή που θα έρχονται σε επαφή 
με τα υπολείμματα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κίνηση να δίνεται με κινητήρα 7.5HP - 5.5kW και τη 
βοήθεια γραναζιών, ενώ περιλαμβάνει και inverter για την αυξομείωση της ταχύτητας θρυμματισμού. Επίσης, απαιτείται το μηχάνημα να 
διαθέτει χοάνη για την τροφοδοσία των αποβλήτων και ο καταστροφέας να διαθέτει μανιτάρι διακοπής λειτουργίας. 
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Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Ανοξείδωτος κοχλίας 
τροφοδοσίας πολτοποιητή 

Για τη μεταφορά του προδιαλεγμένου υλικού από τη μεταφορική ταινία στον πολτοποιητή, απαιτείται κοχλίας μεταφοράς τροφικών 
υπολειμμάτων κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με φτερό διαμέτρου Φ150mm ανά 150mm. Ο κοχλίας θα πρέπει 
να έχει μήκος 1.20 μέτρα και να φέρει ηλεκτρομειωτήρα 0.75ΗΡ – 0.55kW. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει θυρίδα αποστράγγισης για τον 
εύκολο καθαρισμό του. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Πολτοποιητής τροφίμων Για την πολτοποίση των υλικών (τροφικών υπολειμμάτων) μετά τον τεμαχιστή, απαιτείται πολτοποιητής τύπου σφυρόμυλου, ο οποίος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει περιστρεφόμενο κόσκινο και περιστρεφόμενα σφυριά. To περιστρεφόμενο κόσκινο να είναι διάτρητο με τις οπές 
σε τριγωνική διάταξη. Η επιλογή της κατάλληλης διαμέτρου των οπών (5-8mm) καθορίζει και την κοκκομετρία του επεξεργαζόμενου 
υλικού. Όλα τα μηχανικά μέρη που έρχονται σε επαφή με τα υπολείμματα τροφίμων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Ο πολτοποιητής επίσης θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 15HP - 11.2kW για την περιστροφή του σφυρόμυλου, ενώ το 
διάτρητο περιστρεφόμενο κόσκινο να διαθέτει ηλεκτρομειωτήρα 2HP - 1,5kW. Για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος συνίσταται το 
υλικό επεξεργασίας να έχει τουλάχιστο 65% υγρασία. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Ανοξείδωτος κοχλίας 
τροφοδοσίας αντλίας MONO 

Για τη μεταφορά του πολτοποιημένου υλικού από τον πολτοποιητή τροφίμων στην αντλία τύπου MONO, απαιτείται κοχλίας μεταφοράς 
τροφικών υπολειμμάτων κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με φτερό διαμέτρου Φ200mm ανά 200mm. Ο κοχλίας 
θα πρέπει να έχει μήκος 1.20 μέτρα και να φέρει ηλεκτρομειωτήρα 1ΗΡ – 0,75kW. Το ένα άκρο του κοχλία θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
κατασκευασμένο και προσαρμοσμένο για να τροφοδοτεί την αντλία. Επίσης να διαθέτει θυρίδα επιτήρησης για την παρακολούθηση της 
τροφοδοσίας του υλικού προς την αντλία και βάνα για εύκολο καθάρισμα.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε. και να φέρει CE. Επίσης, θα 
πρέπει να φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) χρόνων. 

Αντλία τροφοδοσίας MONO 40 Για την προώθηση του πολτοποιημένου υλικού από τον πολτοποιητή τροφίμων στον 1ο αντιδραστήρα, απαιτείται αντλία τροφοδοσίας 
τύπου ΜΟΝΟ 40, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα για τη μεταφορά λυμάτων τροφίμων σε λασπώδη μορφή με υγρασία 
τουλάχιστον 60%. Η κίνηση της αντλίας θα πρέπει να δίνεται με ειδικό ηλεκτρομειωτήρα 1.5HP– 1.1kW. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει 3m 
λάστιχο τροφίμων 1,5in, το οποίο θα είναι ανθεκτικό σε οξέα και βάσεις μέσης συγκεντρώσεως. Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
οι ταχυσύνδεσμοι για τη σύνδεση του λάστιχου με την αντλία. Η αντλία θα πρέπει να έχει τουλάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 
• Παροχή:350-450kg/hr,  
• Στόμιο παροχής: 1.5 ίντσα,  
• Μανομετρικό: 3 bar,  
• Περιστρεφόμενα μέρη: INOX και 
• Κινητήρας: 1.5HP– 1.1kW.  

Ηλεκτρολογικός Πίνακας 
χειρισμού εξοπλισμού 
χειροδιαλογής 

Για τη λειτουργία των ανωτέρω απαιτείται ηλεκτρονικός πίνακας με όλα τα απαιτούμενα όργανα για την απρόσκοπτη εκκίνηση, 
λειτουργία, έλεγχο και προστασία των ηλεκτρομειωτήρων και ηλεκτροκινητήρων του προσφερόμενου σχετικού εξοπλισμού. Ο πίνακας θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα inverter και τις αυτόματες ασφάλειες για τον εξοπλισμό ενώ θα πρέπει να φέρει θερμικά ρελέ για την 
προστασία των κινητήρων. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει γενικούς και επιμέρους διακόπτες και ασφάλειες, μετασχηματιστή για τα 
βοηθητικά κυκλώματα και αμπερόμετρο άνω ορίου για διακοπή λειτουργίας. Επίσης να περιλαμβάνει PLC για όλες τις ρυθμίσεις –εντολές 
για τις αυτόματες συνδυαστικές και ασφαλείς εκκινήσεις των κινητήρων. 

Βιοαντιδραστήρας 
αποστείρωσης / ζύμωσης από 
AISI 316 χωρητικότητας 120 Lt 

Για τη ζύμωση προπιονικού και γαλακτικού οξέως, θα απαιτηθεί ένας (1) Βιοαντιδραστήρας αποστείρωσης / ζύμωσης από AISI 316 
χωρητικότητας 120 Lt. Το εσωτερικό μέρος του βιοοαντιδραστήρα θα έχει εσωτερική διάμετρο περίπου 40cm και πάχος τοιχώματος 
μεγαλύτερο από 3mm. Το συνολικό του ύψος κυμαίνεται από 1,00m έως 1,20 m. 

Ο βιοαντιδραστήρας θα πρέπει να στηρίζεται σε 4 πόδια σχήματος ΠΙ με κλίση και δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος με περιθώριο έως 
10cm. Επίσης, θα πρέπει να διατεθεί σταθερή εξέδρα διαστάσεων 80 x 100 cm και ύψους 80cm, με τα ανάλογα σκαλοπάτια, για τον 
εφοδιασμό και έλεγχο του βιοαντιδραστήρα από γαλβανιζέ υλικά. 

Ο προσφερόμενος βιοαντιδραστήρας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
• Να αποτελείται από δύο ζώνες θέρμανσης και μία ζώνη ψύξης, με διαστάσεις: Κάτω ζώνη θέρμανσης η βάση του και περίπου 25-

30cm, ζώνη ψύξης 40-43 cm και πάνω ζώνη θέρμανσης 18-20 cm. Η κάτω με την επάνω ζώνη θέρμανσης θα πρέπει να συνδέονται με 
8 σωλήνες 1 1/4' και να υπάρχει και η αντίστοιχη μονωμένη έξοδος καυσαερίων από την επάνω ζώνη θέρμανσης,διαμέτρου Φ125 με 
πάχος μόνωσης περίπου 5cm.  

• Οι ανωτέρω ζώνες θα πρέπει να έχουν συνολική διάμετρο περίπου 56cm. Οι ζώνες θέρμανσης/ψύξης εξωτερικά να φέρουν μόνωση 
από υψηλής πυκνότητας πετροβάμβακα πάχους περίπου 5cm που να είναι καλυμμένος με λαμαρίνα πάχους 1mm.   

• Κατά την διάρκεια της διαδικασίας παστερίωσης η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να μπορεί να ανέλθει στους 130°C και σε πίεση 
περίπου 1,5 Bar. 

• Στα πλευρικά τοιχώματα του βιοαντιδραστήρα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 σταθεροί οριζόντιοι οδηγοί από σωλήνα Φ25, εκ των 
οποίων οι δύο θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης διαφόρων παραμέτρων κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
της διαδικασίας (pΗ, θερμοκρασία) και συστήματος αυτοματισμών μέτρησης του καυστήρα και ο τρίτος για την εμφύσηση 
πεπιεσμένου αέρα στο υλικό του αντιδραστήρα. Οι 3 αυτοί οδηγοί, θα συνδέονται με αντίστοιχες στεγανές εισόδους στην εξωτερική 
πλαϊνή επιφάνεια του  βιοαντιδραστήρα. 
Η προαναφερόμενη είσοδος του πεπιεσμένου αέρα θα γίνεται με ΤΑΦ 316 ½ ίντσας, ώστε να υπάρχει στη θέση του ταφ, βάνα 
δειγματοληψίας με βάνα 316 ½ ίντσας και από το ίσιο μέρος να υπάρχει βάνα 316 ½ ίντσας και σωλήνα 14mm 316 με γωνία, εξωτερικά 
του τοιχώματος του αντιδραστήρα. Στο ύψος του δείγματος επεξεργασίας και λίγο ψηλότερα,  θα συνδεθεί συστοιχία δυο 
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φιλτροθηκών περίπου 15cm μήκους έκαστη, με εσωτερικά κεραμικά φίλτρα για την αποστείρωση του εισερχομένου πεπιεσμένου 
αέρα με μεγέθη πορώδους 3 μm (προφίλτρο) και 0,1μm (τελικό φίλτρο). 

• Στα πλευρικά τοιχώματα του βιοαντιδραστήρα θα πρέπει να υπάρχουν επίσης 2 σταθεροί οριζόντιοι σωλήνες 1'' για είσοδο/έξοδο 
νερού ψύξης. Ο σωλήνας εισόδου νερού ψύξης θα είναι τοποθετημένος στο ύψος του άνω μέρους της ζώνης ψύξης, ενώ ο  σωλήνας 
εξόδου νερού ψύξης θα είναι τοποθετημένος στο ύψος του κάτω μέρους της ζώνης ψύξης του αντιδραστήρα. 

• Κατά την διάρκεια της ζύμωσης η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι σταθερή περίπου στους 35°C.  
• Το καπάκι θα πρέπει να είναι μετακινούμενο καθ΄ύψος σε κατακόρυφους οδηγούς από σωλήνα Φ25 και οι βάσεις τους να περιέχουν 

ρουλεμάν κυλινδρικά ΝΤΝ 181812. Το όλο σύστημα ανύψωσης του καπακιού θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρικό παλάγκο με 
δυνατότητα ανύψωσης έως 250 κιλά και η ισχύς μοτέρ να είναι κατ’ελάχιστο 500 W. Το μήκος συρματόσχοινου απαιτείται να είναι 
τουλάχιστο 6 μέτρα. 

• Το καπάκι θα πρέπει να είναι κυρτό και να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Μοτέρ ανάδευσης 1/2 ΗΡ με στεγανή βάση με ειδικά στεγανά για αντοχή σε υψηλή πίεση (μέχρι 6 ΒΑR) και αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες (μέχρι 250C). Το μοτέρ να συνδέεται με διαιρούμενο αναδευτήρα αποτελούμενο από ανοξείδωτο άξονα μασίφ με 
διάμετρο Φ25 και τέσσερα φτερά ανάδευσης ακτίνας περίπου 15cm. Στο τελείωμα του αναδευτήρα εντός του σωλήνα εκροής του 
υλικού θα πρέπει να υπάρχει φτερό ανάδευσης ακτίνας 1cm. 

- Τουλάχιστον 3 στεγανές οπές με διατομή 1/2'' για είσοδο διάφορων αισθητήρων στο θάλαμο του βιοαντιδραστήρα, οι δύο εκ των 
οποίων θα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πίεσης και της θερμοκρασίας ατμών του αντιδραστήρα. 

- Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ασφαλείας (ασφαλιστικό) για την εκτόνωση ατμού εώς 3 BAR και μανόμετρο με ένδειξη της πίεσης του 
βιοαντιδραστήρα. 

- Στεγανή είσοδος υγρών αντιδραστηρίων εντός του βιοαντιδραστήρα, η οποία θα είναι σχήματος χωνιού, όγκου περίπου 2 Lt και 
θα φέρει σκέπασμα. Επάνω από το καπάκι θα υπάρχει σωλήνα 14mm 316 με βάνα 316  ½ ίντσας. Κάτω από το καπάκι το μήκος 
της σωλήνας θα είναι εμβαπτισμένο 10cm κάτω από την επιφάνεια του μείγματος. Το όλο σύστημα θα συνδέεται στεγανά με 
σύνδεσμο ¾ ίντσας με αντίστοιχη υπάρχουσα αναμονή στο καπάκι του αντιδραστήρα. Η αποστείρωση του θα γίνεται με φλόγα. 

- Στεγανή είσοδος σακχαροποιητή και καλλιεργιών μικροβιολογίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του με διάμετρο 1 1/2''. 
- Στεγανή οπή για την αποσυμπίεση του συστήματος και την έξοδο του πεπιεσμένου αέρα από τον βιοαντιδραστήρα.Η 

προαναφερόμενη έξοδος του πεπιεσμένου αέρα θα γίνεται μέσω σωλήνας 14mm 316 με γωνία, από το καπάκι προς το χώρο 
άνωθεν του αντιδραστήρα. Στο οριζόντιο τμήμα αυτού του σωλήνα εξόδου θα συνδεθεί συστοιχία δυο φιλτροθηκών περίπου 
15cm μήκους έκαστη, με εσωτερικά κεραμικά φίλτρα, με μεγέθη πορώδους 3 μm (προφίλτρο) και 0,1μm (τελικό φίλτρο). 

- Στεφάνη από AISI316 με πάχος τουλάχιστον 5mm με εσωτερική φλάντζα αντοχής σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 250°C που θα 
μπορούν να εξασφαλίζουν με αντίστοιχες βίδες Μ16mm και τα περικόχλια τους την πλήρη στεγανότητα του καπακιού με τον 
βιοαντιδραστήρα. 

 
Στο  κάτω μέρος του βιαοντιδραστήρα (κυρτός ή κώνικος πυθμένας) θα πρέπει να υπάρχει σωλήνας 2'' με βάνα σφαιρική ανοξείδωτη με 
ποιότητα υλικών AISI316 που είναι  εγκεκριμένη για υψηλές θερμοκρασίες έως 260 °C και στεγανά από τεφλόν τύπου PTFE, για την πλήρη  
έξοδο του υλικού μετά το τέλος της διαδικασίας. 

Βιοαντιδραστήρας 
συμπύκνωσης/πολυμερισμού 

Για τη συμπύκνωση/πολυμερισμό του ζυμωμένου γαλακτικού οξέως, θα απαιτηθεί ένας (1) Αντιδραστήρας συμπύκνωσης/πολυμερισμού 
από AISI 316 χωρητικότητας 150 Lt. Το εσωτερικό μέρος του βιοοαντιδραστήρα θα έχει εσωτερική διάμετρο περίπου 45cm και πάχος 
τοιχώματος μεγαλύτερο από 3mm. Το συνολικό του ύψος κυμαίνεται από 1,20 έως 1,40 m. 
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από AISI 316 χωρητικότητας 150 
Lt Ο βιοαντιδραστήρας θα πρέπει να στηρίζεται σε 4 πόδια σχήματος ΠΙ με κλίση και δυνατότητα ρύθμισης καθ’ ύψος με περιθώριο έως 

10cm. Επίσης, θα πρέπει να διατεθεί  σταθερή εξέδρα διαστάσεων 80 x 100 cm και ύψους 80cm, με τα ανάλογα σκαλοπάτια, για τον 
εφοδιασμό και έλεγχο του βιοαντιδραστήρα από γαλβανιζέ υλικά. 

Ο προσφερόμενος αντιδραστήρας θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  
• Να αποτελείται από δύο ζώνες θέρμανσης και μία ζώνη ψύξης, με διαστάσεις: Κάτω ζώνη θέρμανσης η βάση του και έως 20 cm, ζώνη 

ψύξης περίπου 28 cm και πάνω ζώνη θέρμανσης 20-21 cm. 
• Οι ανωτέρω ζώνες θα πρέπει να έχουν συνολική διάμετρο περίπου 56cm. Η κάτω με την επάνω ζώνη θέρμανσης να συνδέονται με 8 

σωλήνες 1 1/4' και να υπάρχει και η αντίστοιχη μονωμένη έξοδος καυσαερίων από την επάνω ζώνη θέρμανσης, διαμέτρου Φ125 με 
πάχος μόνωσης περίπου 5cm.  

• Οι ζώνες θέρμανσης/ψύξης εξωτερικά να φέρουν μόνωση από υψηλής πυκνότητας πετροβάμβακα πάχους περίπου 5cm που να είναι 
καλυμμένος με λαμαρίνα πάχους 1mm. 

• Κατά την διάρκεια της διαδικασίας συμπύκνωσης η θερμοκρασία του υλικού θα πρέπει να πρέπει να ανέλθει στους 180°C.  
• Στα πλευρικά τοιχώματα του βιοαντιδραστήρα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 σταθεροί οριζόντιοι οδηγοί από σωλήνα Φ25, εκ των 

οποίων οι δύο θα χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση αισθητήρων μέτρησης διαφόρων παραμέτρων κατά την διάρκεια εκτέλεσης 
της διαδικασίας (pΗ, θερμοκρασία) και συστήματος αυτοματισμών μέτρησης του καυστήρα. Οι 3 αυτοί οδηγοί, θα συνδέονται με 
αντίστοιχες στεγανές εισόδους στην εξωτερική πλαϊνή επιφάνεια του  βιοαντιδραστήρα. 

• Στα πλευρικά τοιχώματα του βιοαντιδραστήρα θα πρέπει να υπάρχουν επίσης 2 σταθεροί οριζόντιοι σωλήνες 1'' για είσοδο/έξοδο 
νερού ψύξης. Ο σωλήνας εισόδου νερού ψύξης θα είναι τοποθετημένος στο ύψος του άνω μέρους της ζώνης ψύξης, ενώ ο  σωλήνας 
εξόδου νερού ψύξης θα είναι τοποθετημένος στο ύψος του κάτω μέρους της ζώνης ψύξης του αντιδραστήρα. 

• Το καπάκι θα πρέπει να είναι μετακινούμενο καθ΄ύψος σε κατακόρυφους οδηγούς από σωλήνα Φ25 και οι βάσεις τους να περιέχουν 
ρουλεμάν κυλινδρικά. Το όλο σύστημα ανύψωσης του καπακιού θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρικό παλάγκο με δυνατότητα 
ανύψωσης έως 250 κιλά και η ισχύς μοτέρ να είναι κατ’ελάχιστο 500 W. Το μήκος συρματόσχοινου απαιτείται να είναι τουλάχιστο 6 
μέτρα. 

• Το καπάκι θα πρέπει να είναι κυρτό και να φέρει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
- Μοτέρ ανάδευσης 1/2 ΗΡ με στεγανή βάση με ειδικά στεγανά για αντοχή σε υψηλή πίεση (μέχρι 6 ΒΑR) και αντοχή σε υψηλές 

θερμοκρασίες (μέχρι 250°C). Το μοτέρ να συνδέεται με διαιρούμενο αναδευτήρα αποτελούμενο από ανοξείδωτο άξονα μασίφ 
με διάμετρο Φ25 και τέσσερα φτερά ανάδευσης  ακτίνας περίπου 15cm. Στο τελείωμα του αναδευτήρα εντός του σωλήνα εκροής 
του υλικού θα πρέπει να υπάρχει φτερό ανάδευσης ακτίνας 1cm. 

- Τουλάχιστον 3 στεγανές οπές με διατομή 1/2'' για είσοδο διάφορων αισθητήρων στο θάλαμο του αντιδραστήρα. 
- Ρυθμιζόμενη βαλβίδα ασφαλείας (ασφαλιστικό) για την εκτόνωση ατμού εώς 3 BAR και μανόμετρο με ένδειξη της πίεσης του 

αντιδραστήρα. 
- Στεγανή είσοδος αδρανούς αερίου εντός του αντιδραστήρα 
- Στεγανή είσοδος αντιδραστηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του με διάμετρο 1''. 
- Στεγανή έξοδο παραγόμενων ατμών διαμέτρου 1'' με ρακόρ ατμών όπου θα συνδέεται αποστακτήρας 

συμπύκνωσης/ανακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων χημικών. 
- Στεφάνη από AISI316 με πάχος τουλάχιστον 5mm με εσωτερική φλάντζα αντοχής σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 250°C που θα 

εξασφαλίζουν με αντίστοιχες βίδες Μ16mm και τα περικόχλια τους την πλήρη στεγανότητα του καπακιού με τον αντιδραστήρα. 
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Στο  κάτω μέρος του αντιδραστήρα( κυρτός ή κωνικός πυθμένας) θα πρέπει να υπάρχει σωλήνα 1 1/2'' με βάνα σφαιρική ανοξείδωτη με 
ποιότητα υλικών AISI 316 που είναι  εγκεκριμένες για υψηλές θερμοκρασίες έως 260 °C και στεγανά από τεφλόν τύπου PTFE, για την πλήρη  
έξοδο του υλικού μετά το τέλος της διαδικασίας. 

Σύστημα Φίλτρανσης Το Σύστημα Φίλτρανσης θα πρέπει να αποτελείται από: 
• Ανοξείδωτη αντλία προώθησης δείγματος στα φίλτρα  

— Κινητήρας: 0,75HP 
— Διάμετρος εισόδου/εξόδου: ¾ 

• Από 4 τεμάχια Stainlesssteel 304 AISI Filterhousing για μήκος φιλτροθηκών (filtercartridges) 10 in, που θα πρέπει να διαθέτουν: 
— ανοξείδωτη φιλτροθήκη  διαμέτρου οπών 250 μm 
— ανοξείδωτη φιλτροθήκη  διαμέτρου οπών 100μm 
— ανοξείδωτη φιλτροθήκη  διαμέτρου οπών 50μm 
— ανοξείδωτη φιλτροθήκη  διαμέτρου οπών 10μm 

Πολύμετρο pH και θερμοκρασίας 
βιομηχανικού τύπου 

Για τη μέτρηση και ρύθμιση του pH και της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των αντιδραστήρων, απαιτείται σε κάθε αντιδραστήρα συσκευή 
pH-μέτρου βιομηχανικού τύπου. 

Καυστήρας θέρμανσης 
υγραερίου με φλογοθάλαμο 

Για την τροφοδοσία των ζωνών θέρμανσης των αντιδραστήρων απαιτείται καυστήρας, μονοβάθμιος που θα λειτουργεί με φιάλες 
προπανίου (συνδέεται collector υποδοχής τεσσάρων φιαλών προπανίου 25 kg). Η απόδοση του θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 30.000 
θερμίδες την ώρα (cal/h). Ο προτεινόμενος καυστήρας θα δύναται να τοποθετηθεί πάνω σε διανομέα 2 διαδρομών διαστάσεων 50x40cm 
με την επιλογή διαδρομής να γίνεται μέσω ειδικών διαφραγμάτων (κλαπέτων). Θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε βάση με πόδια και να 
διαθέτει μόνωση από υψηλής πυκνότητας πετροβάμβακα πάχους 5cm ανθεκτικό σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η μόνωση να είναι 
επικαλυμμένη με λαμαρίνα με ποιότητα υλικού AISI316 πάχος 1mm.  

Ο διανομέας του καυστήρα θα πρέπει να συνδέεται με μονωμένες σωλήνες Φ125mm με τον βιοαντιδραστήρα και τον αντιδραστήρα 
συνολικού μέγιστου μήκους έως 10m. 

Επίσης, ο προτεινόμενος καυστήρας θα πρέπει να είναι συνοδευόμενος με φλογοθάλαμο κατεύθυνσης αερίων θέρμανσης στους δύο 
αντιδραστήρες. Ο φλογοθάλαμος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Διαστάσεις: μήκος περίπου 1m και εσωτερική διάμετρος 40cm αποτελούμενος από μαύρη σωλήνα πάχους 5mm, στρώση πυρίμαχου 

μπετού 5cm και εξωτερικής μαύρης σωλήνας πάχους 5mm. 
• Η όλη κατασκευή του φλογοθαλάμου να καταλήγει σε δύο εξόδους τύπου Υ που θα διοχετεύει τα αέρια θέρμανσης με ελεγχόμενο 

τρόπο, χειροκίνητα κλαπέτα, στον κάθε βιοαντιδραστήρα, κατόπιν επιλογής. 
• Να φέρει εξωτερικά θερμομόνωση με πετροβάμβακα και ανοξείδωτη λαμαρίνα 304 AISI. 
• Όλες οι σωληνώσεις παροχής των θερμών αερίων να φέρουν αντίστοιχη των παραπάνω θερμομόνωση εξωτερικά τους. 
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Τέλος, στη στήλη σύνδεσης του καυστήρα με το προπάνιο (collecter), θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος αισθητήρας ανίχνευσης 
διαρροής υγραερίου, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περίπτωση διαρροής και θα διακόπτει την παροχή αερίου προς τον καυστήρα. Ακόμη 
ένας αντίστοιχος αισθητήρας ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, θα πρέπει να εγκατασταθεί επάνω από το ερμάριο αποθήκευσης των 
φιαλών προπανίου. 

Αεροψυκτήρας με υλικά AISI 316 Ο προτεινόμενος αεροψυκτήρας θα πρέπει να αποτελείται από εξωτερικό μη μονωμένο σωλήνα συμπύκνωσης με διάμετρο σωλήνα 1'', 
με κατακόρυφο τμήμα περίπου 50cm  από το καπάκι του αντιδραστήρα, κεκλιμένο τμήμα περίπου 1,5 m με γωνία κλίσης 70 μοιρών, και 
τελικό κατακόρυφο τμήμα 60cm. 
• Στα άκρα του θα πρέπει να συνδέεται με τον αντιδραστήρα και τον σωλήνα του δοχείου ψύξης με τα ανάλογα ρακόρ ατμών. 
• Στο επάνω μέρος του κατακόρυφου τμήματος αμέσως μετά τον αντιδραστήρα να υπάρχει στεγανή είσοδος 1/2'' για είσοδο 

θερμοστοιχείου PT 1000 για έλεγχο της θερμοκρασίας των ατμών των υλικών κατά την διάρκεια της απόσταξης. 

Σύστημα θέρμανσης χαμηλών 
θερμοκρασιών με 
ενσωματωμένο αυτοματισμό 
ελέγχου θερμοκρασίας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από: 
• ανοξείδωτο δοχείο ζεστού νερού ωφέλιμης χωρητικότητας ~ 160 λίτρων,  
• αντίσταση για τη θέρμανση του νερού και  
• κλειστό κύκλωμα ζεστού νερού με κυκλοφορητή για την σύνδεση του με εναλλάκτη θερμότητας 
• σύστημα αυτοματισμού του εναλλάκτη 
 
Ζητούμενο είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας του βιοαντιδραστήρα αποστείρωσης/ζύμωσης σε επιθυμητές τιμές, με δυνατότητα 
ρύθμισης, μέσω του εναλλάκτη θερμότητας για επιθυμητό χρονικό διάστημα, επίσης με δυνατότητα ρύθμισης.  Για τον έλεγχο του 
συστήματος απαιτούνται: 
• Δύο εμβαπτιζόμενα αισθητήρια θερμοκρασίας (ένα στο δοχείο του ζεστού νερού και ένα στον αντιδραστήρα),  
• Ηλεκτρική αντίσταση (4 kW) για την θέρμανση του νερού εντός του δοχείου, με θερμοστάτη ασφαλείας εντός της αντίστασης 

ρυθμισμένος στην ανώτατη θερμοκρασία ασφαλείας, 
• Κυκλοφορητής για την κυκλοφορία του ζεστού νερού στο κλειστό κύκλωμα του εναλλάκτη του αντιδραστήρα, με χαρακτηριστικά: 

 HP: 0,5 
 kW: 0,37 
 Qmax: 35 Lt/min 
 Size: 1in x 1in 
 Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας: IP 54 

• Ένα αισθητήριο στάθμης για τον έλεγχο της στάθμης ασφαλείας στο δοχείο του νερού 
• Μία τρίοδη βάνα μίξης με εύρος ρύθμισης από 0-100% στο κύκλωμα του εναλλάκτη (για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του εναλλάκτη 

με χρήση ελεγκτή PID).  

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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Για την ρύθμιση του συστήματος, ο χρήστης θα εισάγει, μέσω πληκτρολογίου και οθόνης ενδείξεων του ελεγκτή PID, τις επιθυμητές τιμές 
θερμοκρασίας και χρόνου στον αντιδραστήρα και το σύστημα θα ενεργοποιεί την αντίσταση για την θέρμανση του νερού στο δοχείο 
(εφόσον η στάθμη του νερού είναι πάνω από ένα όριο) και όταν το νερό βρίσκεται σε κατάλληλη θερμοκρασία θα δίνεται έξοδος για τη 
εκκίνηση του κυκλοφορητή και ρύθμιση της τρίοδης βάνας μίξης μέσω PID ελέγχου, για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και 
για συγκεκριμένο χρόνο στον αντιδραστήρα. Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υλικά: 

 2 Θερμοστοιχεία PT100 Φ6 L50 R1/2 με Κεφαλή 
 1 σετ JZ10-11-UA24 24VDC, με: 9 digital inputs, 2 digital/analog inputs, 2 analog inputs, 2 Thermocouple/PT100 inputs, 5 relay 

outputs, 1 transistor output, 2 analog outputs 
 1 POWER SUPPLY 24V 60W 2,5 Α DIN RAIL 
 1 Μικροαυτόματο 1P C20A 6kA 
 1 Διακόπτη ράγας 2P 40A 240V 
 2 Διακόπτες ελέγχου 1-0-2 20A On/Off 
 2 Ρελέ ισχύος ράγας 25A 230VAC 2NO 
 1 Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Διαστάσεις δοχείου: Ύψος δοχείου: 98 cm + 3cm χείλος πάνω για καπάκι, διάμετρος εξωτερική δοχείου: 62cm, διάμετρος εσωτερική 
δοχείου: 55cm, πάχος μόνωσης: ~7-8 cm, Περιλαμβάνει καπάκι διαμέτρου: 55cm 

• Ο πίνακας για τις αντιστάσεις έχει διαστάσεις: Ύψος: 40cm, Μήκος: 30cm, Πλάτος: 18 cm και εδράζεται πάνω σε κινητή σχάρα 
(καροτσάκι) με διαστάσεις αντίστοιχα: Μήκος: 63cm, Πλάτος: 73 cm, Ρόδες διαμέτρου: 13cm. 

• Κάτω από πίνακα υπάρχει προστατευτικό κουτί για αντιστάσεις, διαστάσεων: Μήκος: 10cm, Πλάτος: 8 cm, Ύψος: 30cm. 
• Το δοχείο έχει 5 τρύπες: 
 2 για τις αντιστάσεις (θα χρησιμοποιηθεί η μια και η άλλη θα είναι κλειστή) 
 Οι τρύπες της αντίστασης έχουν διάμετρο 8 cm, απέχουν 11,5 cm μεταξύ τους, ενώ η κάτω τρύπα απέχει 12,5cm από τον πυθμένα 

του δοχείου και η πάνω τρύπα απέχει 66cm από το χείλος του.  
 Η κάτω τρύπα έχει διάμετρο 3cm. 
 Σε ότι αφορά τις πλαϊνές τρύπες: είναι διαμέτρου 3cm η πάνω, 2cm η κάτω, απέχουν μεταξύ τους 19cm ενώ επίσης απέχει 43cm 

η κάτω τρύπα από τον πυθμένα του δοχείου και 31cm η πάνω τρύπα από το χείλος του.  

Δοχείο ψύξης / συμπύκνωσης 
των παραγόμενων προϊόντων με 
υλικά AISI 316 

• Το προτεινόμενο δοχείο ψύξης να αποτελείται από λαμαρίνα 1,5mm με διαστάσεις περίπου 50cm διάμετρο και 100cm ύψος.  
• Εσωτερικά να υπάρχει σωλήνας συμπύκνωσης των παραγόμενων ατμών του αντιδραστήρα διαμέτρου Φ22 και συνολικού μήκους 

12m σε τουλάχιστον 10 σπείρες των 40cm.  
• Το δοχείο εξωτερικά να φέρει μόνωση από υψηλής πυκνότητας πετροβάμβακα πάχους 5cm και να είναι καλυμμένος με λαμαρίνα 

πάχους 1mm. 
• Στο δοχείο ψύξης να υπάρχει στην κάτω και επάνω κυλινδρική μεριά σπείρωμα 1'' για είσοδο/έξοδο ψυκτικού υγρού. 
• Στην επάνω μεριά του δοχείου ψύξης – καπάκι - να υπάρχει ρακόρ ατμού 1''  για σύνδεση με τον αεροψυκτήρα. 
• Στην κάτω μεριά του δοχείου ψύξης να υπάρχει ανοικτή έξοδος του σωλήνα απόσταξης για την παραλαβή του συμπυκνωμένου 

προϊόντος. 
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Φορητός Αεροσυμπιεστής με 
αεροφυλάκιο 6 lt - 1,5 HP 

Για την εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα στο υλικό του πρώτου αντιδραστήρα, προτείνεται φορητός αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο 
6Lt, και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), ο οποίος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Αεροφυλάκιο (Lt): 6  
• HP: 1,5 
• kW: 1,1 
• Lt/min: 180 
• Bar/psi: 8 
• Διαστάσεις (mm): 395x370x340 
• Μικτό βάρος: ~ 10Kg 

Φυγοκεντρικός διαχωριστής 
(φιλτροθήκη) με εσωτερικά 
κεραμικά φίλτρα X 4 τμχ. 

Για τη αποστείρωση του εισερχόμενου πεπιεσμένου αέρα στον α’ αντιδραστήρα, όπως επίσης και για την αποσυμπίεση του 
συστήματος κατά την έξοδο του πεπιεσμένου αέρα από αυτόν, προτείνονται 2 όμοιες συστοιχίες φιλτροθηκών, καθεμιά από τις 
οποίες θα είναι μήκους ~15cm και θα έχει εσωτερικά κεραμικά φίλτρα με μεγέθη πορώδους αρχικό 3 μm (πρόφιλτρο) και τελικό 0,1 
μm. Θα απαιτηθούν δηλαδή συνολικά 4 φιλτροθήκες που θα περιλαμβάνου τα αντίστοιχα 2+2 κεραμικά φίλτρα. 

Σύστημα ψύξης και 
σταθεροποίησης θερμοκρασιών 
των αντιδραστήρων 

Το προτεινόμενο σύστημα ψύξης θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Δοχείο inox μονωμένο για ψύξη εναλλάκτη του αντιδραστήρα με ενσωματωμένη αντίσταση μεταθέρμανσης 
• Κυκλοφορητή υψηλών θερμοκρασιών για κυκλοφορία λαδιού μεταξύ δοχείου, εναλλάκτη, μανδύα αντιδραστήρα 
• Εναλλάκτη πλακοειδής inox 
• Κυκλοφορητή μεταξύ εναλλάκτη και δοχείου ψύξης 
• Δοχείο inox ψύξης μονωμένο με εναλλάκτη ενσωματωμένο ψύξης 
• Κυκλοφορητή εναλλάκτη απόσταξης 
• Ψυκτικό μηχάνημα 
• Δίκτυα σωληνώσεων inox μονωμένα εσωτερικής διαμέτρου 1'' και εξωτερικής 2’’ 
• Πίνακα αυτοματισμού λειτουργίας συστήματος 
• Διαστάσεις δοχείων: μήκος περίπου 0,65 m, πλάτος περίπου 0,60 m και ύψος περίπου 0,80 m 

Πλήρες Σύστημα Αντλίας Κενού Για τη ρύθμιση του κενού στις διατάξεις του συστήματος πολυμερισμού υπολειμμάτων τροφών, απαιτείται ένα πλήρες και έτοιμο 
σύστημα αντλίας κενού, το οποίο θα έχει δυνατότητα ρύθμισης και διατήρησης κενού στα 5mbar. 

Το προτεινόμενο Σύστημα Αντλίας Κενού, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Number of heads / stages: 4 heads / 3 stages 
• Max. Pumpingspeed: 2,0 m3/h  
• Max. Pumpingspeed: 1,2 cfm 
• Ultimatevacuum (abs.): 2,0 / 1,5 mbar/torr 
• Motor speedrange: 200 – 3.000 min-1 
• Degree of protection: IP20  

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει εξάρτημα αλλαγής γραμμής παροχής κενού. 
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Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Σύστημα Πολυμερισμού 
Υπολειμμάτων Τροφών 

Τοσύστημα πολυμερισμού υπολειμμάτων τροφών μετά το στάδιο απομόνωσης/καθαρισμού του L-γαλακτικού οξέως, περιλαμβάνει 2 
φάσεις και επομένως για κάθε μία θα απαιτηθούν: 

Διάταξη πολυμερισμού Φάση 1η: 
• Κυλινδρική υάλινη φιάλη αντίδρασης, που θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

— Reaction vessels, flat flange with groove, for vacuum use  
— αντοχή έως τους 250°C,  
— πίεση έως  5mbar,  
— Diameter DN 150, full capacity 7.320ml, reagent capacity 6.000ml,  
— Flangediameter 184mm,  
— Διαστάσεις δοχείου: εξωτερική διάμετρος δοχείου 215mm και ύψος δοχείου 320 mm 
— Η κυλινδρική φιάλη να συνοδεύεται με υάλινη κεφαλή-lids, flatflange, DN 150,  με 4 εσμυρίσματα NS 29/32 sockettype, για χρήση 

με κενό, το ανάλογο O-ring FEP coated για DN150, SS quickreleaseclamp για DN 150 και 4 υάλινα πώματα NS 29/32. 
• Θερμαντικό μανδύα με τροφοδοτικό ελέγχου θερμοκρασίας, που θα πρέπει να αποτελείται από:  

— PTFE coatedtextileglass με δυνατότητα θέρμανσης έως  250 °C 
— Οι διαστάσεις του jacket να είναι περίπου 660mm  x 500mm  
— Να διαθέτει τροφοδοτικό ελέγχου θερμοκρασίας 500W για τάση 220V.  

• Μαγνητικός αναδευτήρας για την ανάδευση του υλικού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
— Ταχύτητα ανάδευσης: 0-2.200 rpm, 
— Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα ανάδευσης 
— Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη 
— Ειδικά χρωματισμένη πλάκα για βέλτιστη οπτικοποίηση ειδικών χρωματισμών δείγματος κατά την ανάδευση. 
— Ακρίβεια +/- 5%. 
— Δυνατότητα ανάδευσης έως τουλάχιστον 5 lt νερού (H2O). 
— Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 6 κιλά. 
— Μεγάλη διάμετρος πλάκας, τουλάχιστον 100 χιλιοστά (104 mm). 
— Κατασκευή πλάκας από ανθεκτικό PVDF υλικό. 
— Kλάση προστασίας: ΙΡ21 
— Ισχύς: 7W. 
— Διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από: 128x140x82 mm (ΜxΠxΥ). 

• Υάλινη διάταξη συστήματος ψύξης ατμών, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από:  
— Yάλινο σύνδεσμο  απόσταξης με κατακόρυφο εσμύρισμα NS 14/23 (adaptor θερμομέτρου), πλάγιο σύνδεσμο με αρσενικό 

εσμύρισμα NS 29/32και γωνία περίπου 75 μοιρών προς τα κάτω, αρσενικού τύπου εσμύρισμα σύνδεσης NS 29/32 με την φιάλη 
απόσταξης. 

— Ψηφιακό θερμόμετρο ελέγχου θερμοκρασίας ατμών απόσταξης 127mm temperatureprobe SS με ψηφιακή ένδειξη 
θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο θα πρέπει να συνδέεται στεγανά με τον σύνδεσμο απόσταξης με εσμύρισμα NS 14/23 και στεγανό 
βιδωτό πώμα GL 18 με οπή 6mm. 
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Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 
— Υάλινο Ψυκτήρα τύπου Grahamglassedarms, λειτουργικού μήκους 600mm , συνολικού μήκους 760mm, με υάλινα εσμυρίσματα 

θηλυκό / αρσενικό NS 29/32. 
— Υάλινο σύνδεσμο κενού για σύνδεση στο τέλους του ψυκτήρα με την φιάλη λήψης του αποστάγματος με εσμυρίσματα σύνδεσης 

NS 29/32. 
• Υάλινες φιάλες συλλογής προϊόντων απόσταξης:  

— 2 τεμάχια υάλινων σφαιρικών φιαλών 2 Ltflatbottom και εσμυρίσματος σύνδεσης NS 29/32  
— 1 τεμάχιο κυλινδρικής φιάλης (reactionvessel) 4 Lt  για την παραλαβή του γαλακτικού οξέως 

Διάταξη πολυμερισμού Φάση 2η: 

Κυλινδρική υάλινη φιάλη αντίδρασης, που θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Reaction vessels, flat flange with groove, for vacuum use  

— αντοχή έως τους 250°C,  
— πίεση έως  5mbar,  
— Diameter DN 150, full capacity 5.765ml, reagent capacity 4.000ml,  
— Flangediameter 184mm,  
— Διαστάσεις δοχείου: εξωτερική διάμετρος δοχείου 205mm και ύψος δοχείου 290 mm 
— Η κυλινδρική φιάλη να συνοδεύεται με υάλινη κεφαλή-lids, flatflange, DN 150,  με 4 εσμυρίσματα NS 29/32 sockettype, για χρήση 

με κενό, το ανάλογο O-ring FEP coated για DN150, SS quickreleaseclamp για DN 150 και 4 υάλινα πώματα NS 29/32. 
• Θερμαντικό μανδύα με τροφοδοτικό ελέγχου θερμοκρασίας, με χαρακτηριστικά:  

— A PTFE coated mesh is the basis of this heating mat, μεδυνατότηταθέρμανσηςέως  250 °C 
— Οι διαστάσεις του jacket να είναι περίπου 660mm  x 500mm  
— Να διαθέτει τροφοδοτικό ελέγχου θερμοκρασίας 500W για τάση 220V.  
— Μαγνητικός αναδευτήρας για την ανάδευση του υλικού, ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
— Ταχύτητα ανάδευσης: 0-2.200 rpm, 
— Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ταχύτητα ανάδευσης 
— Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη 
— Ειδικά χρωματισμένη πλάκα για βέλτιστη οπτικοποίηση ειδικών χρωματισμών δείγματος κατά την ανάδευση. 
— Ακρίβεια +/- 5%. 
— Δυνατότητα ανάδευσης έως τουλάχιστον  5 lt νερού (H2O). 
— Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 6 κιλά. 
— Μεγάλη διάμετρος πλάκας, τουλάχιστον 100 χιλιοστά (104 mm). 
— Κατασκευή πλάκας: από ανθεκτικό PVDF υλικό. 
— Kλάση προστασίας: ΙΡ21 
— Ισχύς: 7W. 
— Διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από: 128x140x82 mm (ΜxΠxΥ). 

• Υάλινη διάταξη συστήματος ψύξης ατμών, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από:  
— Yάλινο σύνδεσμο  απόσταξης με κατακόρυφο εσμύρισμα NS 14/23 (adaptor θερμομέτρου), πλάγιο σύνδεσμο με αρσενικό 

εσμύρισμα NS 29/32και γωνία περίπου 75 μοιρών προς τα κάτω, αρσενικού τύπου εσμύρισμα σύνδεσης NS 29/32 με την φιάλη 
απόσταξης. 
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Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 
— Ψηφιακό θερμόμετρο ελέγχου θερμοκρασίας ατμών απόσταξης 127mm temperatureprobe SS με ψηφιακή ένδειξη 

θερμοκρασίας. Το θερμόμετρο θα πρέπει να συνδέεται στεγανά με τον σύνδεσμο απόσταξης με εσμύρισμα NS 14/23 και στεγανό 
βιδωτό πώμα GL 18 με οπή 6mm. 

— Υάλινο Ψυκτήρα τύπου Grahamglassedarms, λειτουργικού μήκους 600mm, συνολικού μήκους 760mm, με υάλινα 
εσμυρίσματαθηλυκό / αρσενικό NS 29/32. 

— Υάλινο σύνδεσμο κενού για σύνδεση στο τέλους του ψυκτήρα με την φιάλη λήψης του αποστάγματος με εσμυρίσματα σύνδεσης 
NS 29/32. 

• Υάλινες φιάλες συλλογής προϊόντων απόσταξης:  
— 2 τεμάχια υάλινων σφαιρικών φιαλών 1 Ltflatbottom και εσμυρίσματος σύνδεσης NS 29/32. 

Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος Το σύστημα πολυμερισμού υπολειμμάτων τροφών, θα εδράζεται σε επιτοίχιο εργαστηριακό πάγκο διαστάσεων (3,100 X 750 X 900) mm, 
ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
• Βάση από συναρμολογούμενα μεταλλικά πλαίσια βαμμένα με εποξική βαφή. 
• Επιφάνεια εργασίας από compactHPL 20mm. 
• Κανάλι ηλεκτρικών με 5 πρίζες σούκο με καπάκι. 
• Νεροχύτης με μία γούρνα από ανοξείδωτο μολυβδενικό χάλυβα με υπερυψωμένο χείλος. 
• Κρουνό Ζ/Κ νερού και σιφόνι από πολυαιθυλένιο. 
• Ντουλάπι νεροχύτη. 
• Μονόφυλλο ντουλάπι με συρτάρι και ράφια μεταβλητού ύψους (2 τεμάχια). 

• Μελαμίνη στα τερματικά πλαίσια του μεταλλικού σκελετού. 

Επιδαπέδιο ντους σώματος και 
πλύσης ματιών βιομηχανικής 
χρήσης 

Για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού λειτουργίας της μονάδας σε περίπτωση έκθεσής του στα χημικά αντιδραστήρια του 
συστήματος  πολυμερισμού υπολειμμάτων τροφών, απαιτείται ένα επιδαπέδιο ντους σώματος και πλύσης ματιών, το οποίο θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στο πλαϊνό μέρος του εργαστηριακού πάγκου. 

Χαρακτηριστικά ντους ματιών 
Η βάση στήριξης του ντους ματιών θα είναι βαμμένη με αντιδιαβρωτικό πλαστικό ABS σε έντονο κίτρινο χρώμα, για ευκολότερο εντοπισμό. 
Η γούρνα απορροής θα είναι από κίτρινο πλαστικό ABS ή από ανοξείδωτο. Τα ακροφύσιαεκτοξεύουν νερό απευθείας στα μάτια και το 
πρόσωπο με την πίεση ενός μοχλού, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της γούρνας. Στους εκτοξευτήρες είναι τοποθετημένες τάπες που 
αφαιρούνται αυτόματα από την πίεση του νερού. 
 
Χαρακτηριστικά ντους σώματος  
Η βάση στήριξης του ντους σώματος θα είναι βαμμένη με αντιδιαβρωτικό πλαστικό ABS σε έντονο κίτρινο χρώμα. Η κεφαλή θα είναι από 
κίτρινο πλαστικό ABS ή από ανοξείδωτο. Το νερό εκτοξεύεται με το τράβηγμα μοχλού που βρίσκεται παραπλεύρως της κεφαλής. Η ροή 
είναι συνεχής μέχρι να τη σταματήσει ο χρήστης. 

Μονάδα απόσμησης κτιρίου Για την διαχείριση των οσμών εντός του κτιρίου της παραγωγικής διαδικασίας, θα χρησιμοποιηθεί μονάδα απόσμησης αποτελούμενη 
από κιβώτιο μηχανικών – χημικών φίλτρων και τον ανεμιστήρα του.  
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Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Η μονάδα θα περιέχει τρία στάδια φιλτραρίσματος: 
• 1ο στάδιο: αφαίρεσης σταγονιδίων με μεταλλικά φίλτρα 
• 2ο στάδιο: φίλτρανση με χημικό μέσο σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3 έως 6 mm, που αποτελούν μείγμα ενεργού άνθρακα και ενεργής 

αλουμίνας. Στο στάδιο αυτό επιτυγχάνεται εξουδετέρωση του υδρόθειου σε ποσοστό >99,5% 
• 3ο στάδιο: φίλτρανση με χημικά φίλτρα σε μορφή κόκκων διαμέτρου 3 έως 6 mm, με βάση την ενεργή αλουμίνα που παρασκευάζεται 

από σκόνη ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας εμποτισμένη σε χημικά εξουδετέρωσης της αμμωνίας και των αμινών. Ποσοστό 
εξουδετέρωσης > 99,5% 

Ο ανεμιστήρας της μονάδας απόσμησης θα είναι μονής αναρρόφησης, αντιδιαβρωτικού τύπου με κέλυφος από πολυαιθυλένιο και 
πτερωτή από πολυπροπυλένιο. 

Το σύστημα αφορά ονομαστική παροχή σχεδιασμού 11.000 m3/h, εγκατεστημένης ισχύος 11 kW και απορροφούμενης ισχύος ~ 8 kW. 

Αξονικός ανεμιστήρας διπλής 
φοράς περιστροφής 

Για την ανακύκλωση του αέρα στο κτίριο της πιλοτικής μονάδας, απαιτούνται 2 αξονικοί ανεμιστήρες διπλής φοράς περιστροφής με 
ελάχιστη δυνατότητα παροχής αέρα 4.500 m3/h (1.300 rpm). 

 

Πίνακας 2 Τεχνικές προδιαγραφές Λοιπών Απαιτούμενων Υλικών Πιλοτικής Μονάδας 

 Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Χημικά Αντιδραστήρια / 
Αντιδραστήρια εργαστηρίων 

Θα απαιτηθούν αντιδραστήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την παραγωγική διαδικασία, όπως: 
• Ποσότητα βάσης νατρίου (NaOH) για τη ρύθμιση του pH στους αντιδραστήρες (1ος αντιδραστήρας) 
• Ποσότητα αμμωνιακής βάσης(ΝΗ4ΟΗ) για τη ζύμωση και για τη ρύθμιση του pH (1ος αντιδραστήρας) 
• Σακχαροποιητής Γλυκοαμυλάση (1ος αντιδραστήρας) 
• n-βουτανόλη (2ος αντιδραστήρας) 
• Καταλύτης ισοοκτανικός κασσίτερος (πολυμερισμός) 
• Διϊσοκυανικό 1,4 φαινυλένιο (στάδιο πουμερισμού) 

Ενώ επίσης θα απαιτηθούν αντιδραστηρίων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καθαρισμό εξοπλισμού και σκευών της παραγωγικής 
διαδικασίας: 
• Καυστική σόδα 
• Ποσότητα υδροχλωρίου (HCl) για την εξουδετέρωση αμμωνίας που απελευθερώνεται από το 2ο βιοαντιδραστήρα) 
• Ποσότητα ακετόνης και THF (τετρα-υδρο-φουράνιο) για την πλύση των υάλινων σκευών των εργαστηριακών διατάξεων 
• Ποσότητα Υποχλωριώδους Nατρίου 14% (Χλωρίνη) κατά την πλύση του υπολείμματος υλικού στους αντιδραστήρες 
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 Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Καλλιέργειες μικροβιολογίας Θα απαιτηθούν καλλιέργειες μικροβιολογίας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούνκατά την παραγωγική διαδικασία, όπως: 
• Καλλιέργεια Propionibacterium freundenreichii (1ος αντιδραστήρας) 
• Καλλιέργεια Lactobacillusr hamnosus (1ος αντιδραστήρας) 
• Θρεπτικό (επώαση καλλιεργειών)  

Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων Θα απαιτηθούν  τροχήλατοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 
• Χωρητικότητα: 120 Lt 
• Χρώμα: πράσινο ή μαύρο 
• Είδος καπακιού: επίπεδο 

που επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον εξής βασικό εξοπλισμό: 
• Δήλωση συμμόρφωσης εργοστασίουκατασκευής (CE) 
• Πιστοποιητικό και σήμανση EN 840 1/5/6 
• Πιστοποιητικό και σήμανση RAL 
• Δύο (2) τροχούς (με πλαστική ζάντα) 

Ερμάριο εγκατάστασης φιαλών 
υγραερίου 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ερμαρίου από ανοξείδωτη λαμαρίνα με περσίδες εξαερισμού, διαστάσεων 0.80x1.20x1.00m κατ’ ελάχιστον, 
για την τοποθέτηση μιας συστοιχίας δύο φιαλών υγραερίου. 

Φόρμα  εργασίας ολόσωμη 
βαμβακερή 

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθούν Φόρμες 

εργασίας ολόσωμες, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• 35% βαμβάκι  
• Κλείνουν με φερμουάρ 
• Ανθεκτικό ύφασμα με ισχυρές ραφές  
• Βάρος υλικού 190 gr/m2 

Γιλέκο φωσφορούχο με 
οριζόντιες αντανακλαστικές 
ταινίες 

Θα απαιτηθούν φωσφορούχα γιλέκα, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Φωσφορούχο γιλέκο με οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες 3Μ Scotchlite 
• Σήμανση CE σύμφωνα με ΕΝ 471 (Προδιαγραφές ανακλαστικού ρουχισμού και ειδών σήμανσης) 
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 Περιγραφή Είδους Τεχνική Προδιαγραφή 

Γάντια γενικής χρήσης από δέρμα 
προσώπου αδιάβροχο 

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθούν γάντια 

γενικής χρήσης, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Αδιάβροχο δέρμα προσώπου 
• Εργονομικός σχεδιασμός αντίχειρα “keystone” για ευκολία στους χειρισμούς 
• Πληρεί τα πρότυπο ΕΝ388 (επίπεδο εργασίας 3,1,2,2) και ΕΝ 420 (CE mark). 

Φιλτρόμασκα προστασίας  

(με φίλτρο ασφαλείας) 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθούν μάσκες 

προστασίας, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Φιλτρόμασκα τύπου Affinityultra.  
• Προσφέρει προστασία από τοξικές σκόνες και σταγονίδια.  
• Εργονομικός σχεδιασμός σώματος μάσκας και σημείου επαφής με το πρόσωπο. 
• Αφρώδης εσωτερική επένδυση για άνεση. 
• Νέοι ιμάντες ανάρτησης. 
• Κατηγορία προστασίας FFP3S. 
• Μέγιστο επίπεδο χρήσης 50 X TLV για σωματίδια. 
• Πληροί τo πρότυπο ΕΝ149 για φιλτρόμασκες (CE mark). 

 

Μποτάκια ασφαλείας 

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθούν μποτάκια 
ασφαλείας, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Δέρμα προσώπου υδροοαπωθητικό 
• Εργονομικά και ελαφρύ πολυκαρβονικό δακτύλων (S2) 
• Διαπνέον, απορροφητική τρισδιάστατη φόδρα 
• Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU2D) για θερμική μόνωση μεταξύ 10 °C– 40 °C 
• Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα 
• Ανθεκτική σόλα σε έλαια και πετρελαιοειδή  
• Αντιστατικό μποτάκι με τρισδιάστατη απορροφητική φόδρα προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και υγιεινή 
• Συνθετική γλώσσα εξ’ολοκλήρου ενωμένη με το κύριο μέρος του παπουτσιού για επιπλέον προστασία 
• Μεταλλικά, κλπ 
• Κορδόνια από πολυαμίδιο 
• Εργονομικός και άνετος σχεδιασμός για εργασία σεεργοτάξια και χώρους εργασίας γενικότερα 
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Προστατευτικά γυαλιά εργασίας, 
με σκελετό από υλικό 
polycarbonate για προστασία 
από χτυπήματα και εκδορές 

 

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της πιλοτικής μονάδας, θα απαιτηθούν 

προστατευτικά γυαλιά εργασίας, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Σκελετός από υλικό polycarbonate 
• Προστασία από κτυπήματα και εκδορές 
• Προστατευτικά πλαϊνά 
• Αντιχαρακτική προστασία 
• Σήμανση CE σύμφωνα με ΕΝ 166 

 

Κράνος ασφαλείας 

 

Θα απαιτηθούν κράνη ασφαλείας, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Κέλυφος κράνους από πολυαιθυλένιο 
• Υποδοχές για ωτοασπίδες και ασπίδια 
• Υφασμάτινο κεφαλόδεμα τεσσάρων σημείων στήριξης  
• Ρύθμιση μέσω κοχλία 
• Πληροί τo πρότυπο ΕΝ397 (CE mark) 

Φαρμακείο Α’ βοηθειών 
Θα απαιτηθεί Φαρμακείο Α’ βοηθειών σε μεταλλικό κουτί πλήρως εξοπλισμένο, με τα κάτωθι βασικά χαρακτηριστικά: 

• Cederroths Σουηδίας τύπου 2908.ER.1 
• Μεταλλικό κουτί από γαλβανιζέ λαμαρίνα με πλήρη επικάλυψη ηλεκτροστατικής βαφής και πόρτα. 
• Το Φαρμακείο είναι εξοπλισμένο βάση του Π.Δ 1073/81 και Π.Δ. 16/96, ενώ διαθέτει επιπρόσθετο εξοπλισμό για πλήρη παροχή Α΄ 

Βοηθειών στα εργοτάξια και χώρους εργασίας γενικότερα. 
• Διαθέτει κεντρικό κλείδωμα. 
• Περιέχει: 

- 2τεμ Μεγάλος αιμοστατικός επίδεσμος 
- 3τεμ Μικρός αιμοστατικός επίδεσμος 
- 1τεμ Θήκη με 85 τραυμοπλάστ 
- 1τεμ Θήκη με 40 μαντήλια Savett 
- 2τεμ Πλαστικά τραυμοπλάστ 1x45 
- 2τεμ Υφαντά  τραυμοπλάστ 1x40 
- 1τεμ Μαντήλια Savett 40τεμ 
- 1τεμ WaterJel 118ml 
- Αλοιφή εγκαυμάτων σε σωληνάριο 
- 1τεμ WaterJel Γάζα εγκαυμάτων 10x10cm 
- 1τεμ Τριγωνικός επίδεσμος 
- 1τεμ Κουβέρτα διάσωσης υποθερμική  
- 4τεμ Επίδεσμος Γάζα 
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- 2τεμ Ελαστικός επίδεσμος 
- 1τεμ Θερμόμετρο ενός λεπτού 
- 2τεμ Αμμωνία Stick 
- 4τεμ Παυσίπονα – Αναλγητικά 
- 1τεμ Σπασμολυτικό  
- 2τεμ Λευκοπλάστη 
- 4τεμ Αντισηπτικό  
- 2τεμ Αυτοκόλλητα ράμματα 
- 1τεμ Γάζες 
- 1τεμ Βαμβάκι 
- 1τεμ Ψαλίδι 
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2.5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής των έργων και κατά το χρόνο λειτουργίας της Μονάδας, πρέπει να 
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και οιεργασίεςνα εκτελούνται με ασφαλή τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία κανόνων Ασφάλειας και 
Υγείας και Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης 
ενδεχόμενων δυσάρεστων καταστάσεων. 

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του 
εργοταξίου της Πιλοτικής Μονάδας, θα πρέπει να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τρόπο 
ώστε να επιτυγχάνεται:  

− Ελαχιστοποίηση του θορύβου και της παραγόμενης σκόνης ειδικά υπό δυσμενείς 
μετεωρολογικές συνθήκες με συνεχή διαβροχή.  

− Να αποφευχθούν οι άσκοπες εκχερσώσεις και αποψιλώσεις κατά τις χωματουργικές εργασίες. 
− Τα απορρίμματα και τα λύματα του εργοταξίου να συλλέγονται καταλλήλως, ενώ τα άλλου 

είδους στερεά απόβλητα να απομακρύνονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

− Θα γίνει αποκατάσταση του τοπίου στις θέσεις εκσκαφών και απόθεσης υλικών. 

Τα συνεργεία πρέπει να οργανώνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και 
να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι εργασίες να εκτελούνται μεθοδικώς για αποφυγή 
άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων.Επιβάλλεται να γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις όλων των 
θέσεων εργασίας, για να εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις. 

Επίσης, θα πρέπει να χορηγούνται στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
εργασίας ατομικά και ομαδικά προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως είναι ενδεικτικά 
κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ.  

Οι Ανειδίκευτοι Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφαλείας 
που καθιερώνονται στοεργοτάξιο, για την προστασία των ίδιων αλλά και τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας 
είναι τα ακόλουθα: 

− Υποχρεωτική χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας και άλλων προστατευτικών μέσων 
πουπαρέχονται. 

− Άμεση αναφορά στον Υπεύθυνο Λειτουργίαςή/και τον Επόπτη Παραγωγής για έλλειψη 
εξοπλισμού ασφαλείας καιεπικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 

− Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφαλείας και 
τωνπροστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 

− Δεν επιτρέπεται καμία ενέργεια με πρωτοβουλία των εργαζομένων, που δεν συμβιβάζεται 
ως προς τα μέτρα ασφάλειας, διότι τίθεται σε κίνδυνο η δική τους ασφάλεια και ηασφάλεια 
των άλλων. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές ή εργάζονται 
κοντά στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα λαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα προστασίας:  

− Κανείς δεν θα επεμβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης στα δίκτυα φωτισμού ή μεταφοράς 
χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου. 

− Κατά τη διάρκεια επισκευών στα δίκτυα ή στις συσκευές, πρώτα θα διακόπτεται η κεντρική 
παροχή ρεύματος.  

− Κάθε ηλεκτρική συσκευή θα διατηρείται μονωμένη και γειωμένη. 
− Για την προστασία της μόνωσης δεν θα πρέπει να ακουμπούν βαριά ή κοφτερά αντικείμενα 

πάνω σε καλώδια  
− Οι μπαλαντέζες δεν θα πρέπει να περνούν, ούτε προσωρινά μέσα από πόρτες, παράθυρα ή 

άλλα ανοίγματα 
− Θα πρέπει να συμμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοι προς τους ειδικούς κανονισμούς 

ασφαλείας και προστασίας από ηλεκτροπληξία που θα είναι αναρτημένοι σε διάφορα 
επιλεγμένα σημεία του χώρου 

Επίσης, τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάθεση των απορριμμάτων στο 
μέτωπο εργασίας, αναφέρονται σε αυτά που αφορούν στις εργασίες των οδηγών των 
απορριμματοφόρων και των χειριστών των μηχανημάτων. 

Κάθε μηχάνημα που εγκαθίσταται στη Μονάδα θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές 
απαιτήσειςασφάλειας και υγείας, δεδομένου ότι εγκαθίσταται, χρησιμοποιείται και συντηρείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι βασικότερες από τις απαιτήσεις αυτές είναι οι 
ακόλουθες:  

− Τα επικίνδυνα μέρη του μηχανήματος όπως οδοντωτοί τροχοί, κοπτικά εργαλεία, 
αιχμηράσημεία, σημεία πιθανής παγίδευσης των άκρων του χειριστή ή εκτόξευσης 
αντικειμένων,κτλ. πρέπει να προφυλάσσονται με κατάλληλα συστήματα προστασίας ώστε να 
μην είναιεκτεθειμένα. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ικανοποιητικής αντοχής και 
κατάλληλατοποθετημένα ώστε να αποτρέπουν την επαφή του χειριστή ή άλλων προσώπων με 
ταεπικίνδυνα μέρη ή να τους προστατεύουν από εκτόξευση αντικειμένων, υγρών κτλ. 

− Όλα τα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν διάταξη επείγουσας διακοπής λειτουργίας και 
ναείναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να μειώνεται η επιβάρυνση του μυοσκελετικού συστήματος 
τωνχειριστών. 

− Κάθε μηχάνημα δεν θα πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται εάν τα συστήματα προστασίαςδεν 
βρίσκονται στη θέση τους, ειδικά στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος είναι μεγάλος.  

− Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκπομπές σκόνης ή αναθυμιάσεων από τη λειτουργία 
τωνμηχανημάτων έξω από τα αποδεκτά όρια ή αν παράγονται τέτοιες σκόνες ή αναθυμιάσεις 
νατοποθετούνται συστήματα συλλογής ή και απομάκρυνσης τους. 

− Τα επίπεδα θορύβου και κραδασμών θα πρέπει να διατηρούνται χαμηλά και μέσα σεαποδεκτά 
πλαίσια.  

− Η λειτουργία των οργάνων ελέγχου πρέπει να είναι σαφής και πλήρως κατανοητή. 
− Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένες πολύ θερμές ή πολύ ψυχρές επιφάνειες. 
− Δεν πρέπει να υπάρχουν εκτεθειμένα μέρη των ηλεκτρικών συστημάτων που τροφοδοτούνή 

ελέγχουν το μηχάνημα. 
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Προβλέπεται επίσης να τοποθετηθούν στις θέσεις εργασίας, τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα 
και πινακίδες ασφαλείας, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται για τους κινδύνους 
που αφορούν στην εργασία τους. Η σήμανση ασφαλείας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς ασφαλείας. 

Σε ότι αφορά τις ενδεικτικές πινακίδες, όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν ανεξίτηλες 
πινακίδες με τα χαρακτηριστικά τους. 

Επιπλέον, για την αποφυγή ελαφρών ή και βαρύτερων τραυματισμών από την χρήση των 
μηχανημάτωνθα πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα :  

− Όλα τα περιστρεφόμενα μέρη, προεξέχοντα ακραξόνια και κάθε επικίνδυνο κινούμενο μέρος 
των μηχανών πρέπει να προστατεύεται από καλύμματα μαλακού χάλυβα, καλά στερεωμένα 
και με θυρίδες πρόσβασης, κυρίως για λίπανση. 

− Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντες ή συρματόσχοινα θα είναι κατάλληλα 
προστατευμένα με προφυλακτήρες συρμάτινου δικτυωτού πλέγματος ή ελάσματος ανοικτού 
τύπου ενισχυμένου με κατάλληλες χαλύβδινες διατομές για λόγους ακαμψίας. Οι 
προφυλακτήρες θα είναι πάντα σταθερά κοχλιωμένοι, στη θέση τους. Τα σημεία στήριξης των 
προφυλακτήρων δεν πρέπει να βραχυκυκλώνουν τους μονωτήρες των κραδασμών. 

− Οι αναγνώσεις της ταχύτητας περιστροφής των μηχανών θα γίνονται χωρίς να αφαιρούνται οι 
προφυλακτήρες. 

− Όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με αλυσίδα θα είναι εφοδιασμένα με κιβώτια αλυσίδων 
από χαλύβδινα φύλλα και με σημεία λίπανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της 
αλυσίδας. Όλες οι ενώσεις θα προστατεύονται από τη σκόνη και να αποσυναρμολογούνται 
εύκολα. Κάθε κάλυμμα αλυσίδας θα έχει θυρίδα επιθεώρησης και τρύπα στράγγισης με πώμα. 

 

 

2.6 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
Στους ακόλουθους Πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι προμετρήσεις του εξοπλισμού της 
μελετώμενης πιλοτικής μονάδας καθώς και οι προμετρήσεις των λοιπών απαιτούμενων υλικών για 
τη λειτουργία αυτής. 

Πίνακας 3 Προμετρήσεις εξοπλισμού πιλοτικής μονάδας έργου UIA – A2UFood 

Περιγραφή Είδους Μονάδες Ποσότητα  μονάδας 

Ηλεκτρικός Ανατροπέας Κάδων τμχ 1 

Τράπεζα διαχωρισμού/ιμάντας χειροδιαλογής τμχ 1 

Τεμαχιστής (καταστροφέας υπολειμμάτων 
τροφίμων) τμχ 1 

Ανοξείδωτος κοχλίας τροφοδοσίας 
πολτοποιητή τμχ 1 
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Περιγραφή Είδους Μονάδες Ποσότητα  μονάδας 

Πολτοποιητής τροφίμων τμχ 1 

Ανοξείδωτος κοχλίας τροφοδοσίας αντλίας 
MONO τμχ 1 

Αντλία τροφοδοσίας MONOPUMP τμχ 1 

Ηλεκτρολογικός Πίνακας χειρισμού 
εξοπλισμού χειροδιαλογής τμχ 1 

Βιοαντιδραστήρας αποστείρωσης / ζύμωσης 
από AISI 316 χωρητικότητας 120Lt τμχ 1 

Βιοαντιδραστήρας αποστείρωσης / ζύμωσης 
από AISI 316 χωρητικότητας 150 Lt τμχ 1 

Σύστημα Φίλτρανσης τμχ 1 

ΠολύμετροpH και θερμοκρασίας 
βιομηχανικού τύπου τμχ 2 

Καυστήρας θέρμανσης υγραερίου με 
φλογοθάλαμο τμχ 1 

Φιάλες προπανίου 25 kg για τη λειτουργία του 
καυστήρα * τμχ 2 

Ερμάριο εγκατάστασης φιαλών υγραερίου τμχ 1 

Σύστημα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών 
με ενσωματωμένο αυτοματισμό ελέγχου 
θερμοκρασίας 

τμχ 1 

Αεροψυκτήρας με υλικά AISI 316 τμχ 1 

Δοχείο ψύξης / συμπύκνωσης των 
παραγόμενων προϊόντων με υλικά AISI 316 τμχ 1 

Φορητός Αεροσυμπιεστής με αεροφυλάκιο  τμχ 1 

Φυγοκεντρικός διαχωριστής (φιλτροθήκη) με 
εσωτερικό κεραμικά φίλτρα  τμχ 4 

Σύστημα ψύξης και σταθεροποίησης 
θερμοκρασιών των αντιδραστήρων τμχ 1 

Πλήρες Σύστημα Αντλίας Κενού τμχ 1 

Σύστημα Πολυμερισμού Υπολειμμάτων 
Τροφών τμχ 1 

Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος τμχ 1 

Επιδαπέδιο ντους σώματος και πλύσης ματιών 
βιομηχανικής χρήσης τμχ 1 

Μονάδα απόσμησης κτιρίου (πλήρης) τμχ 1 

Λοιπά τμχ 1 
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* Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ποσότητα φιαλών προπανίου είναι η αρχικώς απαιτούμενη, όμως τυχόν 
επιπρόσθετες φιάλες που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου λόγω 
καταναλώσεως, έχουν συμπεριληφθεί στο πεδίο «Λοιπά» του ανωτέρω Πίνακα. 

 

Πίνακας 4 Προμετρήσεις λοιπών απαιτούμενων υλικών πιλοτικής μονάδας έργου UIA – A2UFood 

Περιγραφή Είδους Μονάδες Ποσότητα  μονάδας 

Χημικά Αντιδραστήρια / Αντιδραστήρια εργαστηρίων * 

 

 

Ποσότητα βάσης νατρίου (NaOH) για τη ρύθμιση του pH στους 
αντιδραστήρες 

 

kg 25 

Ποσότητα αμμωνιακής βάσης (ΝΗ4ΟΗ) για τη ζύμωση και για τη 
ρύθμιση του pH 

lt 110 

Σακχαροποιητής Γλυκοαμυλάση kg 5 

n-βουτανόλη (2ος αντιδραστήρας) lt 220 

Καταλύτης ισοοκτανικός κασσίτερος (πολυμερισμός) kg 1 

Διϊσοκυανικό 1,4 φαινυλένιο gr 50 

Καυστική Σόδα (Sodium Hydroxide) 

 

kg 5 

Χλωρίνη lt 110 

Ποσότητα THF (τετρα-υδρο-φουράνιο) για την πλύση των 
υάλινων σκευών των εργαστηριακών διατάξεων 

 

lt 5 

 Ποσότητα ακετόνης για την πλύση των υάλινων σκευών των 
εργαστηριακών διατάξεων 
 

lt 10 

 Ποσότητα υδροχλωρικού οξέως για την εξουδετέρωση 
αμμωνίας lt 5 

 
Καλλιέργειες Μικροβιολογίας * 

 

 

Καλλιέργεια Propionibacterium freundenreichii σε υδατικό 
διάλυμα έτοιμο προς χρήση 

lt 36 

Καλλιέργεια Lactobacillus rhamnosus  σε υδατικό διάλυμα 
έτοιμο προς χρήση 

lt 
179 

 

Θρεπτικό kg 8 

Μέσα Ατομικής Προστασίας ** 
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* Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ποσότητες αντιδραστηρίων και καλλιεργειών είναι ενδεικτικές, και στο 
αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται η πραγματική ποσότητα που θα απαιτηθεί για την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.  

** Επίσης τα αναφερόμενα ως Μέσα Ατομικής Προστασίας, είναι τα αρχικώς απαιτούμενα, όμως 
τυχόν επιπρόσθετα που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου λόγω φθορών (πχ. 
Επιπλέον γάντια, μάσκες, κ.ά.) έχουν συμπεριληφθεί στο πεδίο «Λοιπά» του ανωτέρω Πίνακα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Φόρμα εργασίας ολόσωμη βαμβακερή 

 

τμχ 6 

Γιλέκο φωσφορούχο με οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες 

 

τμχ 6 

Γάντια γενικής χρήσης από δέρμα προσώπου αδιάβροχο ζεύγος 6 

Φιλτρόμασκα προστασίας (με φίλτρο ασφαλείας) 

 

τμχ 6 

Μποτάκια ασφαλείας 

 

ζεύγος 4 

Προστατευτικά γυαλιά εργασίας τμχ 6 

Κράνος ασφαλείας 

 

τμχ 6 

Φαρμακείο Α’ βοηθειών σε μεταλλικό κουτί τμχ 1 

Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων τμχ 10 

Λοιπά τμχ 1 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Κτίριο εγκατάστασης και λειτουργίας της Πιλοτικής Μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού, στο 
πλαίσιο του προγράμματος “A2UFOOD, θα κατασκευαστεί εντός γηπέδου ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΗ 
Ηρακλείου, εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου του Δήμου 
Ηρακλείουκαι θα γειτνιάζει με τις παρακείμενες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Ηρακλείου.  

Η πρόσβαση στον χώρο όπου θα κατασκευαστεί το κτίριο θα γίνεται από την κεντρική οδό Ειρήνης 
και Φιλίας και εν συνεχεία μέσω της ασφαλτοστρωμένης οδού Ιωάννη Καγιαλή. Όσον αφορά την 
προσπέλαση στη κεντρική οδό Ειρήνης και Φιλίας, αυτή γίνεται από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης 
(ΒΟΑΚ), μέσω της εξόδου προς Φοινικιά για περιοχές εκτός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Ηρακλείου και μέσω της κεντρικής οδού Αγίου Ιωάννη Χωστού για την πόλη του Ηρακλείου. 

Ως προς τις διεργασίες τις οποίες θα εξυπηρετεί το κτίριο, αυτές αφορούν την ανακύκλωση, και 
ειδικότερα την παραγωγή βιοπλαστικού από οργανικό κλάσμα προερχόμενο από προδιαλεγμένα 
απόβλητα τροφίμων. 

Η διαστασιολόγηση του κτιρίου βασίστηκε στην διασφάλιση της απρόσκοπτη ροής των διεργασιών 
εντός και εκτός αυτού, προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του μέγιστου, χρονικά, κύκλου 
εργασιών. 

Κύκλος διεργασιών στην εγκατάσταση 

Το προς ανακύκλωση υλικό, θα μεταφέρεται με ειδικού τύπου όχημα, εντός του περιβάλλοντα χώρου  
του κτιρίου και θα εναποτίθεται στον διαμορφωμένο και στεγασμένο χώρο υποδοχής, διαστάσεων 
2.50x3.70m. Εν συνεχεία, θα τοποθετείται εντός πλαστικών κάδων, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι σε 
χώρο 3.05x 2.60m πλησίον της υποδοχής.  

Οι κάδοι θα εισέρχονται στο κτίριο διαμέσου θύρας με μηχανικά θα αδειάζεται το προς ανακύκλωση 
υλικό επί μεταφορικής ταινίας, διαμέσου της οποίας θα οδηγείται προς μηχανικό τεμαχισμό. Το 
τεμαχισμένο υλικό θα οδηγείται μέσω αντλίας σε δύο βιοαντιδραστήρες προς ζύμωση και τελικά, 
χειρωνακτικώς πλέον, θα καταλήγει σε ειδικά εξοπλισμένο πάγκο εργαστηρίου όπου, κατόπιν 
χημικής επεξεργασίας με τα κατάλληλα όργανα, θα οριστικοποιείται σε PLLA.  

Το κτίριο θα διαθέτει σύστημα απόσμησης αποτελούμενο από αεραγωγούς διατομής, αναρτημένους 
στο μεταλλικό σκελετό της στέγης μεταλλικές χοάνες και φίλτρα άνθρακα εγκατεστημένα στην δυτική 
πλευρά του κτιρίου. 

Οι διεργασίες, όσον αφορά την μονάδα που εξετάζεται θα ολοκληρώνονται σε αυτό το στάδιο και το 
ανακυκλωμένο υλικό θα απομακρύνεται οδικός, προς περεταίρω διεργασίες που δεν αφορούν την 
εγκατάσταση.  

Χωροθέτηση κτιρίου – Περιβάλλον χώρος 

Η θέση βρίσκεται νοτιοανατολικά της ευρύτερης ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑΗ, πλησίον της υφιστάμενης 
εισόδου και έχει πρόσωπο επί της οδού πρόσβασης στις εγκαταστάσεις.   
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Ο χώρος εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το κτίριο, έχει εμβαδό 1548.64 m² και βρίσκεται σε 
απόσταση 170 m, περίπου, από την γραμμή οριοθέτησης του ρέματος «Γιόφυρου». Οι οριογραμμές 
του ρέματος της πεδινής κοίτης του ποταμού έχουν επικυρωθεί με το ΦΕΚ 780Δ’/2-9-2004.  

Ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου θα οριοθετεί από περιμετρική περίφραξη για την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων. 

Οι εργασίες εκσκαφών και κοπής δένδρων θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των εγκρίσεων της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Δασαρχείου. 

3.1.1 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

3.1.1.1 Γενική Περιγραφή 

Τα έργα υποδομής περιλαμβάνουν το κτίριο όπου εγκαθίσταται η Πιλοτική μονάδα, η 
διαστασιολόγηση του οποίου τεκμηριώνεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.  

Το προτεινόμενο κτίριο και τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος  χώρου είναι τα ακόλουθα: 

Βασικά έργα Υποδομής 

− Κτίριο εγκατάστασης της Πιλοτικής Μονάδας 

Λοιπά έργα Υποδομής 

− Περιμετρική Περίφραξη  

3.1.1.2 Βασικά έργα υποδομής 

Κτίριο της Πιλοτικής Μονάδας 

Αφορά μεταλλικό κτίριο εμβαδού 126.6m2με κεκλιμένη στέγη με επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη από 

θερμομονωτικά μεταλλικά πάνελ.  

3.1.1.3 Λοιπά έργα Υποδομής 

Περίφραξη 

Η κατασκευή περίφραξης της εγκατάστασης κρίνεται απολύτως απαραίτητη σαν μέτρο ασφαλείας 
με σκοπό τον έλεγχο του χώρου. Αποφεύγεται με τον τρόπο αυτό η είσοδος ατόμων που δεν 
απασχολούνται στην εγκατάσταση αλλά και ζώων. Θα τοποθετηθεί θύρα ικανών διαστάσεων για την 
διέλευση οχημάτων εντός του ελεγχόμενου χώρου. 

3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

3.2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

3.2.1.1 Περιγραφή 

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο εμβαδού 126.60m2 και μέγιστου ύψους 4.80m (κορφιάς). Ο φέρων 
οργανισμός αποτελείται  από μεταλλικά πλαίσια και η πλήρωση των περιμετρικών τοίχων γίνεται 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

43 

 

από σύνθετα μεταλλικά πάνελ πολυουρεθάνης. Το κτίριο φέρει δίρριχτη στέγη,ελαφριά κλίσης 6.80, 
που πληρείται από σύνθετα μεταλλικά πάνελ σε τεγίδες. Οι διαστάσεις του κτιρίου είναι 14.55x8.70m 
και έχει μέγιστο ελεύθερο ύψος (στον κορφιά) περίπου 4.80m. 

Το κτίριο θα κατασκευασθεί σύμφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα 
τεχνική περιγραφή σε συσχετισμό και µε τα αντίστοιχα στατικά και Η/Μ σχέδια και μελέτες. 

3.2.1.2 Υλικά και Τρόπος κατασκευής 

Το κτίριο θα αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους στοιχεία: 

− Μεταλλικό φέροντα οργανισμό από διατομές  βαρέως τύπου 
− Εξωτερικά  τοίχοι πλήρωσης από μεταλλικά πάνελ πλαγιοκάλυψης 
− Επιστέγαση από μεταλλικά πάνελ επικάλυψης 
− Κουφώματα 
− Δάπεδα  
− Εσωτερικά χωρίσματα  - οροφή 
− Μεταλλικό στέγαστρο 
− Εξωτερικούς διαδρόμους και ράμπα προσβασιμότητα 

3.2.1.3 Φέρων οργανισμός 

Το στατικό σύστημα της μεταλλικής κατασκευής αποτελείται από ισχυρά πλαίσια στην εγκάρσια 
διεύθυνση με στύλους διατομής IPE300 και HEA160 που συνδέονται με δοκούς διατομής IPE240 ενώ 
στην διαμήκη διεύθυνση με πλαίσια με χιαστί κατακόρυφους συνδέσμους σε κατάλληλες θέσεις. 
Στην οροφή σε κατάλληλα φατνώματα τοποθετούνται οριζόντια αντιανέμια διατομής CHS88.90x5.0 
για περιορισμό των μετακινήσεων.Όλα τα φέροντα στοιχεία θα είναι επικαλυμμένα με βαφή δύο 
συστατικών για αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου θα πρέπει να φέρει πυράντοχη βαφή με δείκτη πυραντίστασης 90’. 

Κατασκευάζεται η εδαφόπλακας πάχους 25cm πάνω στην οποία τοποθετούνται όλα τα μηχανήματα 
που εξυπηρετούν την χρήση του κτιρίου.  

Η θεμελίωση γίνεται με μεμονωμένα πέδιλα και συνδετήριες δοκούς. 

3.2.1.4 Πλαγιοκάλυψη 

Οι τοίχοι πλήρωσης θα αποτελούνται από σύνθετα, μεταλλικά πάνελ πλαγιοκάλυψης, τύπου 
Sandwich. 

Τα σύνθετα πάνελ πλαγιοκάλυψης, κρυφής στήριξης, χωρίς αυλακώσεις, θα έχουν πάχος 50mmκαι 
θα είναι αποτελούμενα από δύοδιαμορφωμέναχαλυβδοελάσματα, πάχους 0,5mm, εν θερμώ 
γαλβανισμένα (Ζ275), εργοστασιακά βαμμένα και ενδιάμεση θερμομόνωση πολυουρεθάνης 
πυκνότητας 40 kg/m3κατ’ ελάχιστον. 

Η κατασκευή και τα υλικά της πλαγιοκάλυψης θα ανταποκρίνονται στην περιγραφή αυτή και τις 
προδιαγραφές και γενικά θα είναι κατασκευαστικά και αισθητικά άριστα. Οι τοίχοι θα είναι 
σύμφωνοι με τα εγκεκριμένα σχέδια, θα καλύπτουν τις ανάγκες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας 
και θα εξασφαλίζουν αντοχή, στατική επάρκεια, υγρομόνωση.  
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Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά εσωτερικού τελειώματος  C-s1, d1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.2.1.5 Επιστέγαση 

Η πλήρωση της στέγης θα γίνει από σύνθετα, μεταλλικά πάνελ επικάλυψης, τύπου Sandwich. 

Τα πάνελ επικάλυψης, τραπεζοειδούς διατομής, θα έχουν πάχος 80mm και θα είναι αποτελούμενα 
από δύοδιαμορφωμέναχαλυβδοελάσματα, εν θερμώ γαλβανισμένα, εργοστασιακά βαμμένα και 
ενδιάμεση θερμομόνωση πολυουρεθάνης. 

Η κατασκευή και τα υλικά της επικάλυψης θα ανταποκρίνονται στην περιγραφή αυτή και τις 
προδιαγραφές και γενικά θα είναι κατασκευαστικά και αισθητικά άριστα. Η επιστέγαση θα είναι 
σύμφωνη με τα  εγκεκριμένα σχέδια, θα καλύπτει τις ανάγκες θερμομόνωσης, πυροπροστασίας και 
θα εξασφαλίζει αντοχή, στατική επάρκεια και  υγρομόνωση.  

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά εσωτερικού τελειώματος C-s1, d1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και 
σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.2.1.6 Μονώσεις 

Μόνωση εδαφόπλακας 

Στο καλά συμπυκνωμένο υπόστρωμα επίχωσης της θεμελίωσης διαστρώνονταισκύρα λατομείου σε 
πάχος στρώσης 20 cm. Ακολουθεί διάστρωση με φύλλα πολυαιθυλενίου και στη συνέχεια 
τοποθετείται στρώση από θερμομονωτικές πλάκες πάχους 60mm. Επί αυτής γίνεται η σκυροδέτηση 
της πλάκας επί εδάφους. 

Στεγάνωση  περιμετρικών τοίχων και στέγης 

Η κατασκευή της πλαγιοκάλυψης  και επικάλυψης θα ολοκληρωθεί με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια 
και παρελκόμενα που διασφαλίζουν στεγανότητα του κτιρίου. Η ορθή εργασία τοποθέτησης και 
συναρμολόγησης των στοιχείων διασφαλίζει τα πρότυπα απόλυτης στεγάνωσης του κτιρίου. 

Το σύστημα επιστέγασης, με δίρριχτη στέγη του κτιρίου, συνοδεύεται από την τοποθέτηση των 
μεταλλικών υδρορροών για την συλλογή και απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων.  

3.2.1.7 Δάπεδα 

Εσωτερικά Δάπεδα 

Στο κυρίως χώρο του κτιρίου θα διαστρωθεί βιομηχανικό δάπεδο με αντιολισθηρή τελική 
διαμορφωμένη επιφάνεια. 

Στον χώρο υγιεινής το δάπεδο θα επιστρωθεί με κεραμικά πλακίδια 30x30cm, αντιολισθηρά, 
τηρώντας όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότηας των ΑΜΕΑ. 

Όλα τα δάπεδα θα έχουν τις απαραίτητες κλίσεις προς τα συστήματα απορροής (σχάρες, λούκια κλπ.) 
που προβλέπονται από την μηχανολογική μελέτη.  

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά εσωτερικού τελειώματος CFL-s2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και 
σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 
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Εξωτερικά Δάπεδα 

Τα  εξωτερικά δάπεδα  είναι τα δάπεδα των χώρων που διαμορφώνονται περιμετρικά του κτιρίου 
όπως διάδρομοι πρόσβασης στο κτίριο, ράμπα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, χώροι έδρασης εξοπλισμού του 
κτιρίου, σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης. 

Το υλικό επίστρωσης είναι βιομηχανικό δάπεδο, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, με 
τελική επίπαση σκλήρυνσης και αντιολισθηρότητας.  

Το υπόβαθρο των δαπέδων θα είναι οπλισμένο, με τους ανάλογους αρμούς διαστολής, όπως ορίζει 
η στατική μελέτη.  

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις στάθμες των δαπέδων, προκειμένου να μην δημιουργηθούν 
κατώφλια, αλλά και οποιουδήποτε άλλου στοιχεία (σχάρα κλπ), που να προεξέχουν ή να βυθίζονται 
στο δάπεδο περισσότερο από 2cm. 

3.2.1.8 Εσωτερικά χωρίσματα- Επενδύσεις 

Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν με το σύστημα ξηράς δόμησης σύμφωνα με 
την αρχιτεκτονική μελέτη. 

Τα χωρίσματα που διαμορφώνουν τον χώρο υγιεινής θα είναι πάχους από 100mm έως 250mmκαι 
θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό,σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 450mm, από 
γαλβανισμένη λαμαρίνακαι προφίλ χάλυβα,με αμφίπλευρη επένδυση διπλής στρώσης άνθυγρων 
γυψοσανίδων ανά πλευρά και ενδιάμεση στρώση ορυκτοβάμβακα. 

Το συνολικό ύψος της κατασκευής του χώρου υγιεινής θα είναι 3.10m από την στάθμη στέψης της 
εδαφόπλακας. 

Τα χωρίσματα, εσωτερικά του WC, θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια, σε ύψος 2.40m από την 
τελική διαμορφωμένη επιφάνεια του δαπέδου. 

Οι επιφάνειες γυψοσανίδας που δεν επενδύονται, χρωματίζονται με πλαστικό χρώμα, ,με 
προηγούμενη επεξεργασία όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά τελειωμάτων εσωτερικού χωρίσματος  C-s1, d1 
καιελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιάοικοδομικών διακένων σε τοίχους και οροφές C-s1, d0 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.2.1.9 Οροφές 

Στο διαμορφωμένο χώρο υγιεινής θα κατασκευαστεί οροφή που θα αποτελείται από μεταλλικό 
σκελετό με αμφίπλευρη επένδυση από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα και ενδιάμεση στρώση από 
ορυκτοβάμβακα.  Η οροφή θα παρέχει  δυνατότητα τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων και κάλυψης 
των οδεύσεων καλωδίων, προσφέροντας άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ ταυτόχρονα θα είναι 
εύκολα επισκέψιμη.  

Θα τοποθετηθεί θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων 40x40cm σημείο που θα εξυπηρετεί την 
μηχανολογική εγκατάσταση στην οροφή. 
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Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά τελειωμάτων εσωτερικού χωρίσματος  C-s1, d1 και   
ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά οικοδομικών διακένων σε τοίχους και οροφές C-s1, d0 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.2.1.10 Κουφώματα 

Το κτίριο διαθέτει τρεις θύρες εισόδου. Οι θύρες τοποθετούνται στα σημεία που εξυπηρετούν στις 
διεργασίες εντός – εκτός του κτιρίου. 

Ειδικότερα, τοποθετούνται 2 εξωτερικές ανοιγόμενες μεταλλικές θύρες, (διαστάσεων 1.0x2.3m), εκ 
των οποίων η μια εξυπηρετεί στην διακίνηση των κάδων οργανικού υλικού από και προς το 
εσωτερικό του κτιρίου, και η δεύτερη διευκολύνει την διακίνηση του εργαζόμενου προσωπικού και 
την προσέγγιση των εξωτερικά εγκατεστημένων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη θα διαθέτει 
κατακόρυφο φεγγίτη για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 

Στην όψη με ανατολικό προσανατολισμό, τοποθετείται μεταλλική ανοιγόμενη διπλή θύρα, ικανών 
διαστάσεων (2.4x3.0m), για την εισαγωγή του εξοπλισμού εντός του κτιρίου. 

Τον χώρο του WC θα εξυπηρετεί ξύλινη πόρτα (διαστάσεων 1.00x 2.3m), με φύλλο πρεσσαριστό και 
μεταλλική κάσσα, η οποία θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο από την νομοθεσία εξοπλισμό για την 
εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 

Για τον φυσικό φωτισμό και αερισμό του, το κτίριο θα διαθέτει 5 παράθυρα, σε θέση και ύψος που 
να μην εμποδίζουν την απρόσκοπτη ροή των διεργασιών εντός του χώρου αλλά και την ορθή 
λειτουργία του εξοπλισμού που θα διαθέτει.    

Ειδικότερα, τοποθετούνται 2 ζεύγη τρίφυλλων παραθύρων αλουμινίου, διαστάσεων 3.0x0.8m, (ύψος  
ποδιάς 1,50m από την στέψη της εδαφόπλακας),στις διαμήκεις πλευρές του κτιρίου, των οποίων τα 
ακριανά δύο φύλλα θα είναι ανοιγοανακλινόμενα, ενώ το ενδιάμεσο φύλλο θα είναι σταθερό.Τα 
παράθυρα θα φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατομές για πλήρη στεγανότητα. 

Στη δυτική πλευρά του κτιρίου τοποθετείται δίφυλλο παράθυρο αλουμινίου, διαστάσεων 1.60x0.8m, 
(ύψος ποδιάς 1,50m από την στέψη της εδαφόπλακας), του οποίου τα φύλλα είναι 
ανοιγοανακλινόμενακαι θα φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατομές για πλήρη στεγανότητα. 

Στα περιγράμματα όλων των ανοιγμάτων, τοποθετούνται ειδικά τεμάχια, αρμοκάλυπτρα κλπ, όπως 
ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Στην όψη με βορινό προσανατολισμό θαα τοποθετηθεί ζεύγος περσιδοτών σταθερών παραθύρων, 
πλησίον του δαπέδου και πλησίον της οροφής του κτιρίου, κατά τα αρχιτεκτονικά σχέδια, που θα 
εξυπηρετούν τον μόνιμο εξαερισμό της εγκατάστασης των φιαλών υγραερίου, όπως ορίζει η 
νομοθεσία. 

3.2.1.11 Χρωματισμοί 

Οι επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος του περιμετρικού τοιχίου  θα βαφούν με πλαστικό 
τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσης. 

Οι επιφάνειες γυψοσανίδων θα βαφούν με πλαστικό χρώμα. 
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3.2.1.12 Στέγαστρο 

Το στέγαστρο, συνολικού μήκους 3.70m και πλάτους 2.45m, έχει  μεταλλικό φέροντα οργανισμό από 
διατομές βαρέως τύπου. Η επικάλυψή του θα γίνει με τον ίδιο τύπο πάνελ επικάλυψης της στέγης 
που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2.1.5, επί τεγίδων, όπως ορίζεται από την στατική μελέτη.  

Στη βάση του κούτελου του στεγάστρου  θα τοποθετηθούν νεροσταλάκτες. 

Ειδικά τεμάχια θα τοποθετηθούν σε κάθε προσαρμογή έτσι ώστε τα τεμάχια να εφαρμόζουν απόλυτα 
και στεγανά στις συνδέσεις. 

3.2.1.13 Ράμπα  πρόσβασης ΑΜΕΑ 

Κατασκευάζεται ράμπα για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο κτίριο, καλύπτοντας την υψομετρική 
διαφορά των 22cm. Η ράμπα έχει συνολικό μήκος 5.05m και καθαρό πλάτος 1.50m.  

Θα έχει κλίση 5% και πλευρικά θα φέρει το περιζώματα (σοβατεπί), ύψους 10cm, επί των οποίων 
τοποθετούνται κιγκλιδώματα με διπλούς χειρολισθήρες από μεταλλικό σωλήνα, χωρίς ραφή, 
διατομής Φ48, σε ύψη 90 και 70 από το τελικό δάπεδο της ράμπας. 

Το αντιολισθητικό δάπεδο θα βιομηχανικό «κτενιστό».  

3.2.1.14 Εξοπλισμός επίπλων 

Ερμάριο φιαλών υγραερίου 

Προβλέπεται η εγκατάσταση ερμαρίου από ανοξείδωτη λαμαρίνα με περσίδες εξαερισμού, 
διαστάσεων 0.80x1.20x1.00m κατ’ ελάχιστον, για την τοποθέτηση μιας συστοιχίας δύο φιαλών 
υγραερίου. 

3.2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

Τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου διαμορφώνεται με επίχωματικό επίπεδο, επιφανείας  
993τ.μ. περίπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Ο περιβάλλον χώρος περιλαμβάνει, ως 
κατασκευές,  την ράμπα για την πρόσβαση στο κτίριο των ΑΜΕΑ και δύο θέσεις στάθμευσης, εκ των 
οποίων η μια εξυπηρετεί ΑΜΕΑ. Το κτίριο εξυπηρετείται από διάδρομο στις τρεις πλευρές του, για 
την επικοινωνία των εισόδων, την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και την υποδοχή του 
προς επεξεργασία υλικού.  

3.2.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Στον χώρο θα κατασκευαστεί περίφραξη ορθοστάτες κατασκευασμένους από σωλήνες 
γαλβανισμένους εν θερμώ, διατομής 60mm (2''), πάχους 2mm, σε ύψος 1.75m από το έδαφος. 

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι σε βάση από σκυρόδεμα C16/20, διαστάσεων 30x30x50cm με 
το καθαρό ύψος των ορθοστατών (πακτωμένο και ελεύθερο) να είναι 2.15m. 

Θα τοποθετηθεί σύρμα ενίσχυσης πάχους 4mm, σε δύο σειρές. Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό 
ρομβοειδές συρματόπλεγμα, με βρόγχους 5x5cm.  
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Η απόσταση τοποθέτησης των ορθοστατών (πασσάλων) θα είναι 3.0m.Ανά 9.0m θα τοποθετηθούν 
αντηρίδες από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ, διατομής 60mm (2''), πάχους 2mm. Οι 
αντηρίδες θα είναι πακτωμένες σε βάση από σκυρόδεμα, διαστάσεων 30x30x50cm. 

Θύρα περίφραξης 

Η θύρα εισόδουθααποτελείται από δύο φύλλα, και θα έχει καθαρόάνοιγμα4.0m.Το κάθε φύλλο θα 
καλύπτει μήκος 2.0m και ύψος 1.75m (1.60m+0.15m).  

Τα θυρόφυλλα θα κατασκευαστούν από μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα διατομής 
60 mm(2''), και ενίσχυση από το ίδιο υλικό και ίδιας διατομής με το πλαίσιο. Η πλήρωση θα έιναι από 
γαλβανιζέ δικτυωτό ροµβοειδές συρµατόπλεγµαμε βρόγχους 5x5cm. 

Τα θυρόφυλλα θα είναι ανοιγόμενα και χειροκίνητα και η κίνησή τους θα γίνεται με ράουλα σε 
μεταλλικούς οδηγούς. Κατά μήκος των οδηγών θα κατασκευαστεί έδραση από σκυρόδεμα C20/25, 
πλάτους 30cm και βάθους 15cm, οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα.  

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ.) που δεν 
καλύπτονται από :  

− τις παρούσες προδιαγραφές, θα εφαρμόζονται: τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα 
εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται :  

− Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

− Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 4 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

− Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων (Υ.Δ.Ε.) καθ’ ό μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις 
της παρούσας ΤΣΥ. 
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−  Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές (International 
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.        
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3.3.2 ΚΟΠΗ – ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ 

3.3.2.1 Πεδίο εφαρμογής 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-07-01-00 (Κοπή – Εκρίζωση δέντρων και θάμνων) 

Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις εργασίες διαχειρισμού πρασίνου, κοπής, εκρίζωσης και 
αποκομιδής δένδρων και θέμνων, με το απαιτουµένο εργατοτεχνικό προσωπικό, τα µηχανήματρα 
και εργαλεία για την εκτέλεση των εργασιώ, στον χώρο κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, για 
την κατασκευή και την απρόσκοπτη λειτουργία του.  

Προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός της εκσκαφής από υπολείμματα ριζών, ο τεμαχισμός  σε 
μικρότερα τμήματα και η απομάκρυνση όλων των προϊόντων (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά 
κλπ),  µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται. 

3.3.3 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

3.3.3.1 Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις πάσης φύσεως εκσκαφές και επιχώσεις που γίνονται για 
την κατασκευή των τεχνικών έργων, καθώς επίσης και των εκσκαφών για την κατασκευή των δικτύων. 
Οι εκσκαφές περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την αφαίρεση των συστατικών 
υλικών του εδάφους κάτω από την επιφάνειά του σε διαστάσεις που είναι αναγκαίες για την 
κατασκευή του έργου, όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Γενικά ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις Προδιαγραφές: 

− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 (Καθαρισμός εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών) 

− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 (Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 
εργασιών) 

− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 (Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 (Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 (Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 (Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 (Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00 (Μεταβατικά επιχώματα) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 (Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 (Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-02 (Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00 (Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-09-01-00 (Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή 

υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας) 

Οι εκσκαφές χαρακτηρίζονται ως προς το βαθμό δυσκολίας:  

http://sate.gr/html/pdfDocuments/02-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/02-04-00-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/02-07-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-01-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-01-03-02.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/02-09-01-00.pdf
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− σε εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη και ημιβραχώδη, όπου δεν απαιτείται η χρήση εκρηκτικών ή 
κρουστικού εξοπλισμού και  

− σε εκσκαφές σε βραχώδη εδάφη, όπου απαιτείται η χρήση εκρηκτικών (συνήθη ή 
περιορισμένη) ή κρουστικού εξοπλισμού (αερόσφυρα ή υδραυλική σφύρα). 

3.3.3.2 Εκτέλεση εργασιών 

3.3.3.2.1 Γενικά 

Οι εργασίες εκσκαφών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των εγκρίσεων της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας. 

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επισημάνει τυχόν αφανή 
εμπόδια και κυρίως τους αγωγούς Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας και σημαντικούς αγωγούς ύδρευσης 
και αποχέτευσης και να ενημερώσει την Υπηρεσία.    

Αμέσως μετά την εγκατάστασή του ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με βάση την εγκεκριμένη 
μελέτη στη χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των υπό εκτέλεση έργων, 
τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα, για τον καθορισμό της σε οριζοντιογραφία και κατά μήκος 
τομή θέσεως κάθε έργου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών, των αξόνων και 
στοιχείων χάραξης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως με δική του φροντίδα και δαπάνη προβεί στην εκ νέου χάραξη, 
καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής τους από οποιαδήποτε 
αιτία.  

Πριν από την έναρξη εκτέλεσης των κυρίως εκσκαφών, θα πρέπει να εκτελεσθούν ερευνητικές τομές 
για την εξακρίβωση της σύστασης του εδάφους και την διερεύνηση τυχόν εμποδίων, δικτύων κτλ., 
ώστε ο Ανάδοχος έγκαιρα να προγραμματίσει, κατά το δυνατόν, τις αντιστηρίξεις και αντλήσεις, 
καθώς επίσης και τις υποστηρίξεις υφιστάμενων τεχνικών έργων και δικτύων. Οι ερευνητικές αυτές 
τομές θα εκτελεσθούν κατά την κρίση και με δαπάνες του Αναδόχου.  

Οι εκσκαφές θα γίνουν με κατάλληλα μηχανικά μέσα ή χειρωνακτικά, κατά την κρίση και ευθύνη του 
Αναδόχου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης εάν και σε οποιαδήποτε έκταση 
αναγκασθεί για οποιονδήποτε λόγο να εκτελέσει εκσκαφές χειρωνακτικά. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προστατεύσει τα σκάμματα από τα επιφανειακά νερά καθώς επίσης και να 
αποχετεύει τα υπόγεια νερά, ώστε να εξασφαλισθεί κατά το δυνατόν η "εν ξηρώ" κατασκευή του 
έργου διαθέτοντας όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και μέσα (π.χ. αντλίες, αναχώματα κτλ.). 

3.3.3.3 Γενικές εκσκαφές 

Στις γενικές εκσκαφές περιλαμβάνονται και όλες οι εκσκαφές που θα γίνουν για την εξομάλυνση του 
περιβάλλοντος χώρου, εντός της περίφραξης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, ούτως ώστε το έδαφος να 
είναι επίπεδο και επισκέψιμο.  

Πριν από την έναρξη των εκσκαφών, ο Ανάδοχος θα οριοθετήσει την περίμετρο της αντίστοιχης 
εκσκαφής, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

52 

 

Μετά την εκρίζωση του πρασίνου και την απομάκρυνση των προιόντων των εργασιών πρασίνου 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά, κορμοί, κλπ), θα πραγματοποιηθεί πλήρωση των διανοιγμένων 
οπών με κατάλληλο χώμα από δανειοθάλαμο, μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους, και συμπύκνωση του εδάφους, χωρίς να τροποποιηθεί η στάθμη του φυσικού εδάφους, 
πέραν των προβλεπομένων από την μελέτη του΄Εργου.  

3.3.3.4 Εκσκαφή θεμελίωσης 

Οι εκσκαφές των θεμελίων θα γίνουν με μηχανικά μέσα ή όχι και κατά τρόπο ώστε οι τελικές 
διαστάσεις, μετά την μόρφωση, να ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των σχεδίων. 

Η εκσκαφή αυτή εκτείνεται μέχρι την στάθμη τοποθέτησης του σκυροδέματος έδρασης (10 cm 
χαμηλότερα από την στάθμη θεμελίωσης του έργου). Οι παρειές της εκσκαφής θα είναι κεκλιμένες 
1:1. 

Οποιαδήποτε επιπλέον εκσκαφή θα γεμιστεί μέχρι την σωστή στάθμη με κατάλληλο υλικό ή 
σκυρόδεμα ποιότητας C12/15, ώστε η έδραση του θεμελίου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
μελέτης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Οι πυθμένες των θεμελιώσεων θα διαμορφωθούν, ώστε να μην υφίστανται χαλάρωση του 
επιφανειακού εδαφικού υλικού και πρέπει να πάρουν τις ακριβείς διαστάσεις των σχεδίων. Καμία 
εργασία σκυροδέτησης δεν θα επιτραπεί να γίνει πριν από την παραλαβή, από την Υπηρεσία, της 
επιφάνειας θεμελίωσης. 

Εάν η ποιότητα του εδάφους στη στάθμη θεμελίωσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου, δεν κριθεί από 
την Υπηρεσία κατάλληλη για ασφαλή θεμελίωση, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε 
πρόσθετη εκσκαφή, μέχρι οποιαδήποτε στάθμη ορίσει η Υπηρεσία και η πρόσθετη αυτή εκσκαφή θα 
γεμίσει με κατάλληλο υλικό πλήρωσης, αποδεκτής συμπίεσης, ή με σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που θα δοθούν. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν την Υπηρεσία. 

Η επανεπίχωση των εκσκαφών θεμελίων πρέπει να γίνει με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής. 

3.3.3.5 Εκσκαφή ορύγματος δικτύων υποδομών 

Αφορά τις εργασίες για τις υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης και ισχυρών ρευμάτων. 

Δεν θα ξεκινήσει η εκσκαφή του ορύγματος για την τοποθέτηση των υλικών των δικτύων πριν: 

− καθοριστεί ο άξονας,  
− τοποθετηθούν πάσσαλοι οριοθέτησης κατά μήκος της χάραξης και  
− δοθεί η σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. 

Τα σκάμματα δικτύων θα εκσκαφθούν στις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη ή σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας, με ανοχή το πολύ 0,10 m. 

Όλα τα σκορπισμένα ή θρυμματισμένα υλικά πρέπει να απομακρύνονται από τον πυθμένα του 
ορύγματος, έτσι ώστε τα δίκτυα να εδράζονται σε σταθερό και καθαρό έδαφος. 
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3.3.3.6 Επιχώσεις 

Για την κατασκευή των επιχωµάτων εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου 
3.3.3.1. 

Θα χρησιµοποιούνται οµοιογενή και κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται η ύπαρξη εστιών µε 
διαφορετική σύσταση εδάφους µέσα στο επίχωµα. Οι επιχώσεις θα πραγματοποιηθούν κατά κύριο 
λόγο με προμήθεια δανείων. 

Τα υλικά των επιχώσεων θα διαστρώνονται σε οριζόντιες θέσεις αφού διαβραχούν κατάλληλα για να 
επιτευχθεί η βέλτιστη περιεκτικότητα υγρασίας. Το χαλαρό πάχος των στρώσεων θα είναι, ανάλογα 
µε την ποιότητα των χωµάτων και των µέσων συµπύκνωσης που χρησιµοποιούνται, ίσο µε 15 εκ. έως 
20 εκ..  

Μετά από κάθε στρώση θα ακολουθήσει η συµπύκνωσή της κατά Proctor. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην επίχωση και συµπύκνωση, στα όρια των εκσκαφών σε διαφορετικές στάθµες και γενικά 
όπου πάνω από τα επιχώµατα γίνονται θεµελιώσεις τοίχων. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στην εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για 
την επίχωση, δηλαδή να παρέχει τα αναγκαία µηχανικά και µεταφορικά µέσα, τα υλικά και εφόδια, 
τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό.  

Λήψη χωµάτων από δανειοθαλάµους που θα γίνει µόνο ύστερα από εξέταση και γενική εντολή της 
Υπηρεσίας επίβλεψης. 

Η διάστρωση των κατάλληλων χωµάτων δεν θα υπερβαίνει σε πάχος κάθε στρώσης τα 20 εκ. 
ασυµπίεστα. Οι γαίες για την επίχωση δεν θα περιέχουν κλαδιά, ρίζες και λοιπά φυτικά υπολείµµατα 
ή άλλα ακατάλληλα υλικά. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση χωµάτων επίχωσης που περιέχουν ποσοστό υγρασίας περισσότερο 
από το βέλτιστο. Αν η επιφάνεια πάνω στην οποία πρόκειται να διαστρωθούν χώµατα εµφανίζει 
θέσεις ποτισµένες µε νερό, θα πρέπει να αφαιρεθούν, πρώτα οι ποτισµένες γαίες που έχουν µεγάλο 
ποσοστό υγρασίας και να αποµακρυνθούν. Γενικά απαγορεύεται η εκτέλεση διάστρωσης χωµάτων 
πάνω σε έδαφος που έχει µαλακώσει από τη βροχή ή από άλλη αιτία. Και αν ακόµα είχε γίνει 
συµπίεση ορισµένων στρωµάτων και πριν από την συνέχιση των εργασιών έχουν διαβραχεί αυτά 
πολύ, θα γίνεται αντικατάσταση του πάνω στρώµατος και ξανασυµπύκνωσή του. 

Αν η συµπύκνωση γίνεται σε εποχή που έχει ξηρασία, µπορεί να χρειασθεί αναµόχλευση και 
οµοιόµορφη διαβροχή των χωµάτων πριν από την συµπύκνωση, µέχρι να επιτευχθεί περιεκτικότητα 
σε νερό ίση µε τη βέλτιστη. Αντίθετα σε περίοδο βροχών απαιτείται η διακοπή της εργασίας 
συµπύκνωσης µέχρι να µειωθεί η περιεκτικότητα σε νερό. Η µείωση της υγρασίας µπορεί να 
επιτευχθεί µε αναµόχλευση και αερισµό του υλικού επίχωσης. 

Η εκλογή του µέσου µε το οποίο θα γίνει η συµπύκνωση κάθε στρώσης εξαρτάται από την ποιότητα 
και περιεκτικότητα των γαιών και από την πιθανή φθορά που µπορεί να υποστούν τα έργα 
θεµελίωσης του κτιρίου, καθώς και διάφορες σωληνώσεις (αποχέτευσης, ύδρευσης, φρεάτια κ.λ.π.).  
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3.3.3.7 Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής 

Οι αναπετάσεις θα γίνουν είτε με τα χέρια με δημιουργία ενδιάμεσων ξύλινων δαπέδων (παταριών), 
είτε με μηχανικά μέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος 
τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλειά 
τους. 

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

Η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα και ακατάλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00 (Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων), γίνεται 
κατά την κρίση του Αναδόχου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3.3.3.8 Αντιστηρίξεις 

Ο Ανάδοχος οφείλει με δικά του μέσα και δαπάνες να αντιστηρίξει όλες τις παρειές των σκαμμάτων, 
όπως επιβάλλουν οι κανόνες ασφαλείας. 

Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος για την επιλογή του κατάλληλου τρόπου, τύπου και της 
εκτάσεως των απαιτουμένων σε κάθε περίπτωση αντιστηρίξεων προκειμένου να εξασφαλισθούν 
στην εκσκαφή ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάμματος σ' οποιαδήποτε περίπτωση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
και εάν έγινε, σε αντιστηριζόμενες ή όχι παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειές της (όπως π.χ. 
εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα τρίτων ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές) βαρύνουν αποκλειστικά και 
μόνο τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε κάθε νόμιμη αποζημίωση και αποκατάσταση 
των ζημιών και αναλαμβάνει κάθε γενικώς σχετική ποινική και αστική ευθύνη. 

Σε περίπτωση αντιστήριξης με μεταλλικές πασσαλοσανίδες, θα ισχύον όσα αναγράφονται στην ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-11-02-02-00 (Τοίχοι αντιστήριξης από μεταλλικές πασσαλοσανίδες). 

3.3.3.9 Μέτρα ασφαλείας 

Τα κατάλληλα σήματα για την ημέρα και λυχνίες ασφαλείας για τη νύχτα, πρέπει να τοποθετηθούν 
στα άκρα των ορυγμάτων και σκαμμάτων για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Κατά μήκος του ορύγματος και σκάμματος, πρέπει κατά την κρίση του Αναδόχου, ως μόνου 
υπεύθυνου για κάθε ατύχημα, να τοποθετούνται ανθεκτικά συνεχή ξύλινα περιφράγματα για την 
πρόληψη ατυχημάτων από πτώση εργατών ή διαβατών, ή τροχοφόρων μέσα στο όρυγμα. Η μορφή 
των περιφραγμάτων και ο τρόπος στήριξης πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

Τέλος, κατά μήκος του σκάμματος και ορύγματος, ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει μικρού 
ύψους ξύλινα φράγματα ικανά να συγκρατήσουν λίθους, σκύρα ή χώματα, ώστε να μην υφίσταται 
κίνδυνος ατυχημάτων, για το εργαζόμενο, μέσα στο σκάμμα ή όρυγμα, προσωπικό. 
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3.3.3.10 Αντλήσεις 

Αν κατά τη διενέργεια των εκσκαφών διαπιστωθεί η ύπαρξη υδάτων θα τελεστεί εργοταξιακή 
άντλησή τους, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00. 

3.3.4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

3.3.4.1 Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση τμημάτων του έργου από άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

Οι ποιότητες σκυροδέματος που χρησιμοποιηθούν στο έργο ορίζονται, βάσει της στατικής μελέτης, 
ως ακολούθως:  

Τμήμα κατασκευής Ποιότητα 
Άοπλο σκυρόδεμα / Εξυγιαντικές στρώσεις C12/15 
Θεμελιώσεις C30/37 
Πλάκες επί εδάφους C30/37 

3.3.4.2 Πρότυπα - προδιαγραφές 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις προδιαγραφές: 

− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 (Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 (Διάστρωση σκυροδέματος) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 (Συντήρηση σκυροδέματος) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 (Εργοταξιακό σκυρόδεμα) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 (Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00 (Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα) 

Για την παραγωγή, διάστρωση, συμπύκνωση, έλεγχο κτλ. των σκυροδεμάτων του παρόντος έργου 
ισχύουν οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 
2016 (ΦΕΚ 1561Β – 02/06/2016), ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ 206-1 και ο ευρωπαϊκός 
κανονισμός τσιμέντου ΕΝ 197-1. Συμπληρωματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο Κανονισμός 
Τσιμέντων για έργα από σκυρόδεμα (ΠΔ.244/80) καθώς και οι λοιπές σχετικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ. 

3.3.4.3 Υλικά 

Νερό 

Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη και την παραγωγή του σκυροδέματος θα είναι 
σύμφωνο με το πρότυπο EΛΟΤ ΕΝ-1008. Θαλασσινό νερό δεν επιτρέπεται για την παραγωγή 
σκυροδέματος. 

Για τον υπολογισμό του νερού ανάμιξης πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη η επιφανειακή υγρασία των 
αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα. Τα παραπάνω πρέπει να αφαιρούνται από την 
καθοριζόμενη ποσότητα του νερού ανάμιξης που έχει προσδιοριστεί από την μελέτη σύνθεσης. 
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Η ποσότητα νερού ανάμιξης που θα προστίθεται στο μίγμα θα πρέπει να μετράται με ειδική 
αυτόματη συσκευή μέτρησης προσαρμοσμένη στον αναμικτήρα του σκυροδέματος. 

Τσιμέντο 

Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή σκυροδέματος ή για την κατασκευή θα είναι 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ΕΝ 197-1.  

Σε περίπτωση  παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, τότε το τσιμέντο στο εργοτάξιο θα 
αποθηκεύεται σε ειδικά μεταλλικά silo. Για μικροποσότητες τσιμέντου είναι δυνατό να επιτραπεί από 
την Υπηρεσία η προσκόμιση τσιμέντου σε χάρτινους σάκους των 50kg. Οι αποθήκες χαρτοσάκων 
τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση θα πρέπει να γίνεται 
πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30m ψηλότερα από το έδαφος ώστε να 
μην κινδυνεύει το τσιμέντο από τις βροχές και την υγρασία. 

Πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο ικανή 
ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο του έργου και την πρόληψη κάθε έλλειψής του. 
Κάθε καθυστέρηση του έργου από αυτή την αφορμή, θα βαρύνει τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν. 

Επί πλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, 
σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους. και κατ' ακολουθία ο 
εντοπισμός των αποτελεσμάτων αυτής, σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Τσιμέντο που έχει 
υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία, ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί, τόσο ώστε 
να μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο. 

Αδρανή σκυροδέματος 

Θα χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή υλικά, σκληρά, ανθεκτικά, καθαρά και απαλλαγμένα από 
επιβλαβείς προσμίξεις και σύμφωνα με το Άρθρο 4 του ΚΤΣ 2016. Τα θραυστά υλικά θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ - 408. 

Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία την πηγή και τα 
χαρακτηριστικά των θραυστών υλικών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και ειδικότερα θα πρέπει 
να υποβάλει τα παρακάτω αποτελέσματα δοκιμών: 

− κοκκομετρική ανάλυση αδρανών  
− προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών στα αδρανή  
− πετρογραφική εξέταση αδρανών  
− οργανικές προσμίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεμα  
− προσδιορισμός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών με τα αλκάλια του τσιμέντου  

Η αποθήκευση, δειγματοληψία και έλεγχος των αδρανών θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 
4.3.4 του ΚΤΣ 2016. 

Πρόσθετα σκυροδέματος 

Πρόσθετα σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και 
γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 4, παρ. 4.5 του ΚΤΣ. 
Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου σε περίπτωση που στο 
σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν εξαρτήματα από αλουμίνιο. 
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Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου καθώς 
επίσης και με τις ακόλουθες πληροφορίες : 

− Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. 
− Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης δόσης. 
− Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου. 
− Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλλίδων αέρα. 
− Τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούμενες συνθήκες 

αποθήκευσης. 
− Δήλωση συμβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως δύο ή 

περισσότερα πρόσθετα. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το αναγνωρισμένο εργαστήριο 
της προτίμησής της. 

Τα πρόσθετα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να διατηρούνται 
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες 
θερμοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

Στεγανωτικές ταινίες 

Για την στεγάνωση των αρμών των διαστολής θα τηρηθούν τα προδιαγραφόμενα στη  στατική 
μελέτη. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των υλικών που 
θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των αρμών, μαζί με τα χαρακτηριστικά των ταινιών 
στεγάνωσης. 

Δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία 
τα παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. 

Οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν στους αρμούς διαστολής, πρέπει να είναι από PVC, 
ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις μηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό και φυσικά 
άλατα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02. Οι ταινίες που θα 
χρησιμοποιηθούν σε αρμούς συστολής/διαστολής πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 320 mm 
σύμφωνα με την στατική μελέτη. 

3.3.4.4 Ποιότητα σκυροδέματος 

Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή σκυροδέματος θα καθοριστούν από εργαστηριακή 
μελέτη σύνθεσης. Η μελέτη σύνθεσης είναι υποχρεωτική για τα σκυροδέματα κατηγορίας C16/20 ή 
ανώτερης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει σε αναγνωρισμένο εργαστήριο τις μελέτες για τις διάφορες 
κατηγορίες σκυροδεμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ΚΤΣ και να υποβάλλει την σχετική μελέτη 
για έγκριση. Καμμιά σκυροδέτηση μονίμων έργων δεν θα επιτραπεί, πριν την έγκριση της μελέτης 
σύνθεσης από την Υπηρεσία. 
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Η μελέτη σύνθεσης θα επαναλαμβάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις εκτός αν δοθούν άλλες οδηγίες 
από την Υπηρεσία: 

− όταν αλλάζει η πηγή λήψης αδρανών, 
− όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθμιση από εκείνη που είχαν στη μελέτη 

σύνθεσης, 
− όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιμέντου. 

3.3.4.4.1 Ανάμιξη - Μεταφορά- Διάστρωση - Συντήρηση 

Οι εργασίες ανάμιξης, μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης και συντήρησης πρέπει να 
εκτελεσθούν σύμφωνα με σχετικά Άρθρα του ΚΤΣ 2016. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στον Εργοδότη για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και 
πληροφορίες, για κάθε επιμέρους κατασκευή: 

− του συγκροτήματος παραγωγής - ανάμιξης, 
− των μέσων μεταφοράς, 
− του τρόπου διάστρωσης, 
− των δονητών και της θέσης τους, 
− την μέθοδο συντήρησης. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει την σκυροδέτηση χρησιμοποιώντας αντλίες, μετά από έγκριση της 
Υπηρεσίας και σύμφωνα με το Άρθρο 12, παρ.12.10 του ΚΤΣ 2016. 

Κατά τη σκυροδέτηση, πρέπει να υπάρχει επιτόπου ειδικευμένος τεχνίτης οπλισμού ο οποίος θα 
διευθετεί και θα διορθώνει τον οπλισμό που τυχόν μετακινήθηκε. 

Κατά την σκυροδέτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Σκυροδέματος. 

3.3.4.4.2 Δειγματοληψίες και έλεγχος σκυροδέματος 

Για τα σκυροδέματα κατηγορίας C16/20 ή ανώτερης οι δειγματοληψίες και ο έλεγχος συμμόρφωσης 
θα είναι σύμφωνα με το Άρθρο 13, του ΚΤΣ 2016. 

Το σκυρόδεμα εξομάλυνσης θα ελέγχεται μόνο ως προς την περιεκτικότητά του σε τσιμέντο. 

3.3.4.4.3 Αρμοί 

Ταινίες στεγάνωσης 

Οι ταινίες στεγάνωσης πρέπει να τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα 
πρέπει να είναι καλά στερεωμένες στη σωστή τους θέση κατά τη σκυροδέτηση και το σκυρόδεμα να 
συμπυκνώνεται καλά γύρω από αυτές, έτσι ώστε να μην υπάρξουν κενά. Όπου υπάρχει οπλισμός, θα 
πρέπει να αφεθεί κατάλληλη απόσταση μεταξύ αυτού και των ταινιών στεγάνωσης για να είναι 
δυνατό να γίνει καλή συμπύκνωση του σκυροδέματος στα σημεία αυτά. Οι θέσεις των μέσων 
στήριξης των επιφανειακών ταινιών θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Δεν 
επιτρέπεται να δημιουργηθούν άλλες τρύπες δια μέσου των ταινιών στεγάνωσης. 

Οι συνδέσεις των ελαστικών ταινιών και των ταινιών από PVC θα πραγματοποιούνται με κατάλληλες 
θερμοσυγκολλητικές μεθόδους, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 
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Αρμοί εργασίας 

Η θέση των αρμών εργασίας, στην περίπτωση που δεν καθορίζονται στα σχέδια, θα εγκρίνεται από 
την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, πριν την έναρξη της σκυροδέτησης της 
υπόψη κατασκευής. 

Οι αρμοί εργασίας θα προετοιμάζονται, σύμφωνα με το Άρθρο 14, παρ. 3 του ΚΤΣ 2016.  

Λίγη ώρα μετά την σκυροδέτηση οι αρμοί εργασίας θα τρίβονται με συρματόβουρτσα, έτσι ώστε να 
απομακρύνεται η τσιμεντοκονία και να απογυμνώνονται οι κόκκοι των αδρανών. Κατά τη διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να προφυλάσσονται από την ενδεχόμενη βλάβη οι επιφάνειες σκυροδέματος που 
δεν ανήκουν στον αρμό. 

Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρμοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο σώμα και θα  πλένονται με 
νερό υπό πίεση. Κατά τη στιγμή της σκυροδέτησης οι αρμοί πρέπει να είναι κορεσμένοι χωρίς όμως 
να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειάς τους. Απαγορεύεται η επάλειψη των αρμών 
με τσιμεντοκονία. 

Αν υπάρχει κατακόρυφος αρμός η σκυροδέτηση θα αρχίζει από τη θέση του αρμού. Σε οριζόντιους 
αρμούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα μια στρώση μικρού πάχους σε όλο το μήκος του αρμού η 
οποία και θα δονείται προσεκτικά. 

3.3.5 ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

3.3.5.1 Πεδίο εφαρμογής 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά τον σιδηρού οπλισμό του σκυροδέματος.  

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 (Χαλύβδινοι 
οπλισμοί σκυροδέματος) και στον Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016 (ΦΕΚ 1561Β 
– 02/06/2016). Επίσης εφαρμόζονται και οι σχετικές παράγραφοι του Ευρωκώδικα ΕΝ 1992-1-1 ή και 
του ελληνικού ”Κανονισμού για την Μελέτη και Κατασκευή έργων από σκυρόδεμα E.Κ.Ω.Σ. 2000” 
(ΦΕΚ 1239Β – 18/10/2000). 

3.3.5.2 Υλικά 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΚΤΧ 2008. Ο σιδηρούς οπλισμός θα είναι καινούριος, καθαρός, 
ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται πάνω σε υποθέματα ή θα προφυλάσσεται από την άμεση 
επαφή με το έδαφος με άλλο τρόπο, εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 

Πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία αντίγραφο όλων 
των εκθέσεων ελέγχων που έγιναν στο εργαστήριο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο 
εργαστήριο. 

Η ποιότητα των ράβδων οπλισμού είναι B500C. 

3.3.5.3 Εκτέλεση εργασιών 

Ο χάλυβας, πριν τοποθετηθεί στα έργα, πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν συστατικά που πιθανόν να 
βλάψουν τη συνάφεια με το σκυρόδεμα όπως π.χ. ακαθαρσίες, λίπη και χαλαρές σκουριές. 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση της μορφής και της θέσης του οπλισμού, όπως 
προβλέπεται στα σχέδια της μελέτης καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των συνεχών 
εφελκυόμενων ή θλιβόμενων χαλύβδινων ράβδων (κύριοι οπλισμοί) με τον οπλισμό διανομής και 
τους συνδετήρες. Οι σχετικές εργασίες, τα μήκη επικάλυψης και αγκύρωσης καθώς και ελάχιστες 
ακτίνες καμπυλότητας του οπλισμού θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ.Ω.Σ. 2000. 

Όλες οι διασταυρώσεις των ράβδων οπλισμού θα είναι γερά δεμένες με γαλβανισμένο σύρμα. Τα 
άκρα του σύρματος θα είναι γυρισμένα προς το κύριο σώμα του σκυροδέματος και δεν θα έρχονται 
σε επαφή με το καλούπι. Η συγκόλληση χαλύβδινου οπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
DIN 4099 και επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 

Θα πρέπει να τηρηθεί με προσοχή η απαιτούμενη, από τα σχέδια της μελέτης, επικάλυψη όλων των 
οπλισμών με σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση λεπτομέρειες 
του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην πλευρική επικάλυψη συνδετήρων, ενώ ο πάνω οπλισμός 
των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από την βύθιση μέσα στο σκυρόδεμα. 

Οι οπλισμοί πρέπει να περιβάλλονται πυκνά από την μάζα του σκυροδέματος. Κατά την σκυροδέτηση 
δεν θα πρέπει να διαταραχθεί ο οπλισμός. Σε περίπτωση μετακίνησης του οπλισμού, ο οπλισμός θα 
επαναφερθεί στην θέση του από ειδικευμένο τεχνίτη. Εάν βρεθεί ότι έχει μετακινηθεί ο οπλισμός, 
αφού σκληρυνθεί το σκυρόδεμα, και κατά την άποψη της Υπηρεσίας η σταθερότητα ή η αντοχή της 
κατασκευής είναι δυνατό να διαταραχθεί, τότε ο Ανάδοχος οφείλει να καθαιρέσει το ελαττωματικό 
τμήμα και να το ανακατασκευάσει στην σωστή του μορφή. 

3.3.6 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ - ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

3.3.6.1 Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στους ξυλότυπους και μεταλλότυπους που 
απαιτούνται για την κατασκευή των κατασκευών από σκυρόδεμα καθώς επίσης και στις εργασίες 
τελειωμάτων των επιφανειών του σκυροδέματος. 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στις Προδιαγραφές: 

− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 (Ικριώματα), 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 (Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 (Καλούπια εμφανούς έγχυτου σκυροδέματος). 

3.3.6.2 Υλικά 

Γενικά, για την κατασκευή μεταλλοτύπων και ξυλοτύπων πρέπει να εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα 
στο πρότυπο EN 13670:2009 και στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1992-1-1, αλλά και συμπληρωματικά στο 
Άρθρο 11 του ΚΤΣ 2016. 

3.3.6.3 Εκτέλεση εργασιών 

Γενικά 
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Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι στερεοί και συμπαγείς για να αποφεύγεται η απώλεια κονιάματος 
από το σκυρόδεμα και να διατηρηθεί η σωστή θέση και οι διαστάσεις της κατασκευής.  

Οι ξυλότυποι πρέπει να αφαιρούνται από το διαστρωμένο σκυρόδεμα χωρίς να δημιουργούνται 
κρούσεις ή δονήσεις στην κατασκευή. Θα πρέπει να προβλεφθούν ανοίγματα στα καλούπια για να 
είναι δυνατή η πρόσβαση των δονητών σε όλες τις περιοχές.  

Οι ξυλότυποι θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαταγμένοι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση για την 
προετοιμασία των επιφανειών των αρμών πριν σκληρυνθεί το σκυρόδεμα. Δεν επιτρέπεται να γίνεται 
σκυροδέτηση απ' ευθείας επάνω σε επιφάνειες εκσκαφής. 

Ο χρόνος αφαίρεσης των τύπων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και γενικά θα είναι σύμφωνος με τα 
καθοριζόμενα στον ΚΤΣ 2016. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την πρόωρη αφαίρεση των 
καλουπιών και ακόμη οποιαδήποτε μη αποδεκτή παρέκκλιση, λόγω συστολών και ερπυσμού, θα 
επιδιορθωθεί από τον Ανάδοχο με δική του επιβάρυνση. 

Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει 
κιβωτοειδή ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχεία κτλ. του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης, για την σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα και την προσαρμογή του εξοπλισμού. 

Μετά την σκυροδέτηση πρέπει να προβεί στις σχετικές εργασίες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
σχετική Τεχνική Προδιαγραφή για την τοποθέτηση των σωλήνων και ειδικών τεμαχίων. Τα κενά θα 
συμπληρωθούν με δευτερογενές σκυρόδεμα δημιουργώντας ομαλό φινίρισμα. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα δοθεί για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας των κατασκευών. 

3.3.6.4 Μόρφωση επιφανειών 

Τα επιφανειακά τελειώματα σκυροδέματος διακρίνονται σε: 

− Τελειώματα επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των τύπων. 
− Τελειώματα ελεύθερων επιφανειών σκυροδέματος τα οποία αναφέρονται σε επιφάνειες που 

δεν βρίσκονται σε επαφή με ξυλότυπους και στις οποίες η επεξεργασία που τυχόν γίνεται 
εκτελείται κατά την περίοδο που το σκυρόδεμα είναι ακόμη "πλαστικό". 

3.3.6.4.1 Μόρφωση επιφανειών από ξυλότυπο ή μεταλλότυπο 

Γενικά όλες οι τελειωμένες επιφάνειες πρέπει να είναι καλής ποιότητας χωρίς φωλιές, κενά ή οπές. 
Μεγάλες ατέλειες μπορούν να προκαλέσουν την απόρριψη της κατασκευής του σκυροδέματος. 

Σε βάθος μικρότερο από 40 mm από την τελική εκτεθειμένη επιφάνεια σκυροδέματος απαγορεύεται 
να υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα, εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν ειδικά για να βρίσκονται 
στην επιφάνεια. 

Καμία επιδιόρθωση τελειωμένων επιφανειών δεν θα γίνεται εάν πρώτα οι επιφάνειες δεν 
επιθεωρηθούν από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία πρέπει να επιθεωρήσει τις περιοχές που 
παρουσιάζουν κυψελώσεις για να αποφασίσει αν πρόκειται για επιφανειακές ατέλειες, ή δομικά 
ελαττώματα. Τα τελευταία πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με τις μεθόδους που προτείνονται 
από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 
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Οι κοιλότητες πρέπει να καθαρίζονται με επιμέλεια και να προετοιμάζονται με ακμές περίπου 
κάθετες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, να τρίβονται οι επιφάνειες για επιδιόρθωση με 
τσιμεντοπολτό, και να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα και άμμο στις ίδιες αναλογίες με αυτές του 
σκυροδέματος που επιδιορθώνεται. Το κονίαμα πρέπει να συμπιεστεί καλά ώστε να γεμίσει τελείως 
την κοιλότητα και να υποβληθεί σε τελείωμα ώστε να παρουσιάζει υφή ίδια με αυτή των γειτονικών 
επιφανειών. 

Οι οπές μετά την αφαίρεση των συνδετικών ράβδων πρέπει να καθαριστούν με επιμέλεια, να 
διαποτιστούν με νερό και να γεμίσουν με ισχυρή τσιμεντοκονία. Πριν από την εφαρμογή της 
τσιμεντοκονίας πρέπει να απομακρυνθούν τα ελεύθερα νερά. 

Το τελείωμα των επιφανειών σκυροδέματος που προκύπτουν μετά την αποξήλωση των τύπων θα 
πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η Υπηρεσία 
για την ποιότητα της επιτευχθείσης μόρφωσης των επιφανειών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
παρακάτω, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση να προβεί σε διάστρωση της 
επιφάνειας με τσιμεντοκονίαμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Ξυλότυπος F1 

Οι επιφάνειες σκυροδέματος επί των οποίων θα τοποθετηθεί και άλλο σκυρόδεμα ή θα επιχωθούν 
δεν πρέπει να έχουν εμφανείς ατέλειες. Μπορεί να εμφανίζονται επίσης μικρές ατέλειες (κοιλώματα) 
προκαλούμενες από την παγίδευση αέρα ή νερού, αλλά η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη 
από κενά, σπογγώδεις περιοχές και μεγάλες ατέλειες. 

Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα, που τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την 
κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 10 mm. 

Ξυλότυπος F2: Τελειώματα τύπου Γ και Δ της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 

Σε επιφάνειες επί των οποίων προβλέπονται προστατευτικές στρώσεις δεν θα παρουσιάζουν 
προεξοχές. 

Οι προεξοχές που δημιουργούνται θα αφαιρούνται όσο το σκυρόδεμα είναι νωπό και οι ατέλειες 
στην επιφάνεια θα διορθώνονται με κονίαμα με λευκό τσιμέντο, ώστε το τελικό χρώμα του 
επιδιορθωμένου τμήματος να είναι το ίδιο με αυτό της υπόλοιπης επιφάνειας. 

Το διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα δοκιμής, που τοποθετείται για τον έλεγχο μετά την 
κατασκευή και τις τυχόν επιδιορθώσεις δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 mm. 

Ξυλότυπος F3: Τελειώματα τύπου Ε της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 

Όπου δείχνεται στα σχέδια και γενικά οι επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε κοινή θέα (εμφανές 
σκυρόδεμα) πρέπει να είναι λείες με ακριβείς και καθαρές ακμές. Δεν γίνονται αποδεκτά κοιλώματα 
από παγίδευση αέρα ή νερού κηλίδες και αλλοίωση του χρώματος. Προεξοχές και επιφανειακές 
ατέλειες που υπάρχουν πρέπει να αφαιρούνται όπως περιγράφηκε στον ξυλότυπο F2. 

Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα μορφωμένος ξυλότυπος με σκληρή και λεία επιφάνεια και το 
διάκενο κάτω από οποιοδήποτε τμήμα κανόνα δοκιμής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 mm. 
Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την επίτευξη ενιαίου χρώματος στην επιφάνεια 
σκυροδέματος. Επίσης πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκλογή του διευκολυντικού αφαίρεσης των 
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ξυλοτύπων για να εξασφαλισθεί ότι η επιφάνεια θα είναι απαλλαγμένη από κηλίδες ή χρωματικές 
αλλοιώσεις. 

3.3.6.5 Μόρφωση ελεύθερων επιφανειών 

Η ελεύθερη επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι καλά αλφαδιασμένη και συμπυκνωμένη. 
Όπου δεν πρόκειται να επακολουθήσει πρόσθετη στρώση από σκυρόδεμα ή από άλλο υλικό, η τελική 
επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή. Η διάστρωση θα γίνεται με μυστρί ή με μηχανή και κατά περίπτωση 
με επίπαση τσιμέντου. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας το διάκενο κάτω από κανόνα δοκιμής 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 5 mm. 

3.3.6.5.1 Επιδιόρθωση επιφανειών σκυροδέματος 

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν ατέλειες στην επιφάνεια του σκυροδέματος ο Ανάδοχος οφείλει 
να προβεί με δαπάνες του σε επιδιορθώσεις. Για τον σκοπό αυτό θα προτείνει για έγκριση όλα τα 
υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, με τις ειδικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατέλειες ή ζημιές στην μόρφωση του σκυροδέματος επιδιορθώνονται 
με τους παρακάτω τρόπους : 

1. Επιφανειακές κυψελωτές ατέλειες : 
− αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέματος  
− καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
− τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 

αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος νερού 
− εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

2. Σπασίματα από το ξεκαλούπωμα : 
− αφαίρεση του χαλαρού υλικού, μέχρις ότου φανεί η υγιής επιφάνεια του σκυροδέματος 
− καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα  
− τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 

εποξειδικής ρητίνης χαλαζιακής άμμου 
− εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

3. Φυσαλίδες αέρα στην επιφάνεια : 
− καθαρισμός της επιφάνειας με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα 
− τοποθέτηση με χρήση καλουπιού ή όχι και διάστρωση με μυστρί κονιάματος από μίγμα 

αντισυρρικνωτικής κονίας συγκολλητικού γαλακτώματος - νερού 
− εξομάλυνση της επιφάνειας με στοκάρισμα με το ίδιο υλικό 

3.3.6.6 Εσοχές και ανοίγματα για ηλεκτρομηχανολογικέςεγκαταστάσεις 

Κατά την προετοιμασία των τύπων ο Ανάδοχος πρέπει να προβλέψει και να εγκαταστήσει κιβωτοειδή 
ανοίγματα ή τεμάχια σωλήνων στα τοιχώματα κτλ. Του έργου, σύμφωνα με τα σχέδια, για την 
σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα και την προσαρμογή του εξοπλισμού. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
για την διασφάλιση της υδατοστεγανότητας της κατασκευής. 
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Σε περιπτώσεις οπών μικρότερων από 150 mm x 150 mm σε πλάκες και τοιχώματα, ο οπλισμός 
μπορεί να μετατοπιστεί τοπικά γύρω από το άνοιγμα. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων οπών θα πρέπει 
να τοποθετηθούν πρόσθετες ράβδοι οπλισμού, ίσες με τις ράβδους που κόπηκαν, επιπροσθέτως δε 
θα πρέπει να τοποθετηθούν και διαγώνιες ράβδοι της ίδιας διαμέτρου περιβάλλοντας το άνοιγμα. 

Οι βάσεις και τα μπουλόνια στήριξης των μηχανημάτων θα πρέπει να πληρωθούν με 
τσιμεντοκονίαμα με κατάλληλο προσθετικό διαστολής. Στις περιπτώσεις, που ενσωματώνονται στο 
σκυρόδεμα ανομοιογενή μέταλλα σε κοντινή απόσταση το ένα με το άλλο, θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστεί ηλεκτρολυτική διάβρωση. 

3.3.7 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤΤΠ1501-01-03-00-00 (Ικριώματα) 

3.3.8 ΥΠΟΒΑΣΗ - ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Το πατώματα του δαπέδου που εδράζεται στο έδαφος προβλέπεται να κατασκευασθεί ως εξής : 

− Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει από τις απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις θα 
κυλινδρωθεί με κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 
95% της πυκνότητας που λαμβάνεται σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο AASHO. 

− Θα πραγματοποιηθεί στρώση  σκύρων καλώς κυλινδρωμένη. 
− Θα διαστρωθούν φύλλα πολυαιθυλενίου, βάρους 200 gr/m2, πλάτους 6m. Τα φύλλα θα 

αλληλεπικαλύπτονται κατά 10cm. τουλάχιστον και συγκολλούνται σε όλο το μήκος τους. 
Ταφύλλα θα εξέχουν περιμετρικά 30cm έως 40cm και θα αναδιπλωθούν μετά την τοποθέτηση 
των θερμομονωτικών πλακών που ακολουθεί. 

− Θα τοποθετηθούν θερμομονωτικές πλάκες. 
− Θα σκυροδετηθεί η πλάκα επί εδάφους. 

3.3.9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

3.3.9.1 Πεδίο εφαρμογής – ορισμοί 

Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεμαστή κατασκευή ή συνδυασμός αυτών, 
με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - κοίλες διατομές). 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες 
και υπόγειες σιδηρές κατασκευές του Έργου.   

3.3.9.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 

Οι κατηγορίες δομικού χάλυβα για την κατασκευή των μεταλλικών φορέων είναι: 

 Ποιότητα 
Κύριοι μεταλλικοί φορείς / μέλη (κατά ΕΝ10025) και ελάσματα  S275  
Κοίλες διατομές CHS, SHS και γωνιακά L  S235  
Κοχλίες (κατά ΕΝ ISO 4014 ή 4017)  8.8  
Βλήτρα (αγκύρια) και ενσωματούμενα στοιχεία  8.8  
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3.3.9.3 Υλικά 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 
ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις 
επιφάνειες και στις ακμές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα ελάσματα. 

Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία. 

Στην   περίπτωση   προμήθειας   έτοιμων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι 
υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την 
παραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, μετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο τα θεωρημένα τιμολόγια προμήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι η πιστοποιούμενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η 
έγκριση.  

Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιμολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προμήθειας από την 
εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας.  

Τα φέροντα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου θα φέρουν πυράντοχη βαφήμε δείκτη πυραντίστασης 
90’. 

Ελάχιστο απαιτούμενο κριτήριο επίδοσης  δείκτη πυραντίστασης δομικού στοιχείου R κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13501 και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.3.9.4 Εκτέλεση εργασιών 

Γενικά 

Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύμφωνα με τα 
σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των 
στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την 
εφαρμογή τους. 

Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν 
τοποθετούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωμάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές 
βλάβες κατά την κατεργασία απορρίπτονται και απομακρύνονται από το εργοτάξιο άμεσα. Δεν 
επιτρέπεται σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραμόρφωση των 
στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά 
αντιστηρίγματα, τους αμφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται 
για την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη 
διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος. 

Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. Η 
ανάθεση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει προηγουμένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου 
κατασκευής όσον αφορά τον εξοπλισμό και το ειδικευμένο προσωπικό. Στο συμφωνητικό της 
ανάθεσης μεταξύ Αναδόχου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής όρος που να 
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επιτρέπει την επίσκεψη των εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιμη 
μέρα και ώρα, καθώς και την παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 

Πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, με δική του μέριμνα και ευθύνη, ελέγχει 
με ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της 
κατασκευής και ενημερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόμενες αποκλίσεις. 

Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες από τα σχέδια διαστάσεις και 
να συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 

Η ανοχή ανομοιομορφίας διατομών είναι 1 %. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 

1. Τα τμήματα της κατασκευής κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων 
κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έναρξη 
των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 
− η θέση των σιδηρών μελών 
− η διατομή και το ακριβές μήκος των μελών 
− η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό της κατασκευής 
− οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισμένα σιδηρά μέλη 
− ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 
− οι θέσεις των συνδέσεων με κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς και 

τα αναλαμβανόμενα φορτία και οι τάσεις 
− η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  
− οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται μη καταστροφικοί έλεγχοι 
− ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, μήκος) 
− οι λεπτομέρειες των κόμβων (διαστάσεις και πάχη κομβοελασμάτων, πλακών έδρασης, 

μέσων συνδέσεως κτλ.) 
− οι απαιτούμενες επικαλύψεις, χρωματισμοί κτλ. 

2. Σε στοιχεία με απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των 
συγκολλήσεων λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν 
δεν υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 

3. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 
στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των 
αντίστοιχων μεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωμα με αυτές. 

4. Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές, που έχουν αποτμηθεί με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια φλόγας, 
θα λειαίνονται μέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες. 

3.3.9.5 Συγκολλήσεις 

Γενικά 

Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρμανση 
φτάνει είτε μέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολλημένων  τεμαχίων,   
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είτε   μέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   με   τη   μεσολάβηση συγκολλητικού μετάλλου , το οποίο 
φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 

Το μέσο συγκόλλησης έχει παρεμφερή ή και διαφορετική σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια, π.χ. 
κράματα αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση), τα 
οποία μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλληση 
στοιχείων. 

Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά μήκος της γραμμής επαφής των συγκολλούμενων 
στοιχείων αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο συγκολλητικό μέσο, 
γιατί, διαφορετικά, και μάλιστα μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων (λιμάρισμα της συγκόλλησης), 
η ένωση εξασθενεί αισθητά . 

Προετοιμασία  

Τα προς συγκόλληση στοιχεία θα κοπούν επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές τους κομμένες 
με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του 
υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 

Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ή και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 
λεπίσματα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλόγιστρου κοπής. Οι 
επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα 
υλικά. 

Εκτέλεση  

Όλες οι συγκολλήσεις θα εκτελεσθούν και θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 

Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να παραμείνουν εμφανείς ή όταν 
τα προς συγκόλληση τμήματα είναι μικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύρωση 
προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρμού επαφής. 

3.3.9.6 Οπές 

Οι οπές θα διαμορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήμα και τις διαστάσεις που 
προβλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράμμιση τους είναι ανεπιτυχής το 
αντίστοιχο μέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 

Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα μέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και μη κανονικά άκρα.  

Οι οπές στα υλικά πάχους μεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι 
υπόλοιπες μπορούν να ανοιχθούν με διατρητικό μηχάνημα ή με τρυπάνι. 

Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα 
DΙΝ. 

3.3.9.7 Κοχλίες, ροδέλες, δακτύλιοι, περικόχλια 

Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύμφωνα με το DΙΝ 18800-7. 
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3.3.9.8 Κοχλίες αγκύρωσης και άλλες μεταλλικές κατασκευές 

Οι ενσωματωμένοι κοχλίες αγκύρωσης, με ή χωρίς σωληνωτούς μανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 
τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιμελώς, ώστε να εξασφαλιστεί 
η σωστή συναρμογή με τα εμπηγμένα στοιχεία. 

Ο καθαρισμός και ο χρωματισμός εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα 
ενσωματωμένα στο σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται με ακρίβεια στη θέση τους κατά 
τη σκυροδέτηση, αλλιώς παραμένουν υποδοχές στο σκυρόδεμα για τη μεταγενέστερη, μετά την πήξη 
του σκυροδέματος τοποθέτηση και αγκύρωση του μεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται 
κατόπιν με κονίαμα. 

3.3.9.9 Υδρορροές 

Προβλέπεται η τοποθέτηση οριζοντίων υδρορροών στους άξονες της στέγης. Το υλικό κατασκευής 
τους είναι γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mmστρατζαρισμένο. Η αποκατάσταση της 
συνέχειας των ελασμάτων θα γίνεται με συγκόλληση, εξασφαλίζοντας τη στεγάνωση, τοπικά στις 
ραφές.  

3.3.9.10 Ειδικά τεμάχια στήριξης και αρμοκάλυπτρα των πάνελ 

Σε όλους τους αρμούς και στα τελειώματα των επικαλύψεων (οροφής και πλαϊνών) θα 
χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια με κατάλληλο σχήμα, διασφαλίζοντας την στεγάνωση του κτιρίου.  

3.3.9.10.1 Έγχρωμα ειδικά τεμάχια 

Προβλέπεται η τοποθέτηση έγχρωμων ειδικών τεμαχίων στα παρακάτω σημεία του κτιρίου: 

− ειδικό τεμάχιο κορφιά 
− ειδικό τεμάχιο υποκορφιά 
− άνω οριζόντια περιμετρική ακμή πάνελ πλαγιοκάλυψης 
− κάτω οριζόντια περιμετρική ακμή πάνελ πλαγιοκάλυψης 
− κατακόρυφες ακμές στις γωνίες του κτιρίου 
− συναρμογή οριζοντίου – κατακόρυφου πάνελ πλαγιοκάλυψης 
− ειδικά τεμάχια ανοιγμάτων εσωτερικά και εξωτερικά (θύρες, παράθυρα, κτλ.) 

3.3.9.10.2 Γαλβανιζέ ειδικά τεμάχια 

Προβλέπεται η τοποθέτηση γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων στα παρακάτω σημεία του κτιρίου: 

− Ειδικό τεμάχιο έδρασης πάνελ πλαγιοκάλυψης 
− Σημείο επαφής εσωτερικής πλευράς πάνελ πλαγιοκάλυψης με στέψη τοίχου ή δαπέδου. 

3.3.9.11 Περίφραξη με συρματόπλεγμα 

3.3.9.11.1 Υλικά 

Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν µμεταλλικοί ορθοστάτεςαπό 
γαλβανιζέσιδηροσωλήναδιατομής 60mm (2'')και αντηρίδες από το ίδιο υλικό. Η πλήρωση θα γίνει με 
γαλβανιζέ συρματόπλεγμα δικτυωτό ρομβοειδές, με βρόγχους 5x5cm.  
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Η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων θα γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμαC16/20. 

3.3.9.11.2 Εκτέλεση εργασιών 

Αρχικά θα γίνει διαμόρφωση - διάστρωση της περιοχής που θα κατασκευαστεί η περίφραξη για να 
εξομαλυνθεί η επιφάνεια του εδάφους έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να είναι όσο το δυνατόν πιο 
επίπεδη. 

Σε ότι αφορά τα στάδια κατασκευής αρχικά θα γίνει εκσκαφή των θεμελίων των ορθοστατώνκαι των 
αντηρίδων.Θα ακολουθήσει η σκυροδέτησή τους µε ταυτόχρονη τοποθέτηση των µμεταλλικών 
πασσάλων και αντηρίδων µμέσα στις υποδοχές. 

Αντηρίδες θα τοποθετηθούν ανά 9.0mπερίφραξης καιστις γωνίες της. 

Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί το γαλβανιζέ δικτυωτό ρομβοειδέςσυρματόπλεγμα και θα 
πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες τελειωμάτων της περίφραξης. 

Στο κατακόρυφο τμήμα κάθε πασσάλου θα ανοιχθούν οπές για να περάσει το σύρμα ενίσχυσης. Θα 
τοποθετηθούν δύο σειρές σύρματος ενίσχυσης.  

Το συρματόπλεγμα και το σύρμα ενίσχυσης θα έχουν υποστεί διαδικασία επιψευδαργύρωσης 
(γαλβάνισμα) σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10244-2 ή άλλα ισοδύναμα. Το γαλβάνισμα του 
συρματοπλέγματος και του σύρματος θα πληρεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 1461. 

Στο τελείωμα των ορθοστατών θα τοποθετηθούν καπάκια. 

Στις εργασίες θα περιλαμβάνεται επίσης, η εκσκαφή, ο ξυλότυπος, το σκυρόδεμα και ο οπλισμός των 
βάσεων για την πάκτωση των ορθοστατών. 

Εφαρμόζονται τα σχέδια της μελέτης και όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή. 

3.3.9.11.3 Θύρα εισόδου  

Η θύρα θα είναι δίφυλλη, ανοιγόμενη. Το κάθε θυρόφυλλο θα αποτελείται από μεταλλικό πλαίσιο 
από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα το θα οποίο φέρει ενίσχυση από το ίδιο υλικό, ίδιας διατομής με το 
πλαίσιο.Η πλήρωση θα είναι από γαλβανιζέ δικτυωτό ρομβοειδές συρματόπλεγμα με βρόγχους 
5x5cm. Η στήριξη των θυρόφυλλων θα γίνει µε µμεντεσέδες.  

Οι ακραίοι ορθοστάτες στους οποίους θα στηρίζεται η θύρα, θα είναι από κοιλοδοκούς γαλβανιζέ 
που θα πακτωθούν σε σκυρόδεμα.  

Τα θυρόφυλλα θα είναι ανοιγόμενα και χειροκίνητα και η κίνησή τους θα γίνεται με ράουλα σε 
μεταλλικούς οδηγούς. Κατά μήκος των οδηγών θα κατασκευαστεί έδραση από σκυρόδεμα C16/20 
οπλισμένο με μεταλλικό πλέγμα.  

Στις εργασίες θα περιλαμβάνεται επίσης, η εκσκαφή, ο ξυλότυπος, το σκυρόδεμα και ο οπλισμός των 
βάσεων για την πάκτωση των ορθοστατών. 

3.3.9.12 Αντιδιαβρωτική προστασία 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των στοιχείων από δομικό χάλυβα επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες 
μεθόδους: 
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− Κατάλληλα επιχρίσματα (βαφές), σε μία ή περισσότερες στρώσεις 
− Γαλβάνισμα 

Τα στοιχεία από δομικό χάλυβα θα έχουν εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία. 

Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρμογή τα 
πρότυπα:  

− Προετοιμασία των επιφανειών μεταλλικών δομικών στοιχείων για γαλβάνισμα εν θερμώ: DIN 
8567 

− Αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών με γαλβάνισμα εν θερμώ – Ψευδάργυρος, 
αλουμίνιο και κράματα αυτών: DIN EN 22063 

Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στη Τ.Π. «Χρωματισμοί». 

Γαλβάνισμα εν θερμώ 

Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών με γαλβάνισμα εν θερμώ γίνεται σε 
εργαστήριο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία. 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις που ενδεχόμενα 
προκαλούνται από το γαλβάνισμα εν θερμώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσματος σε 
εργοστάσιο, ή πριν την εκτέλεση του γαλβανίσματος σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις γαλβανίσματος, προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν τηρούνται οι 
παραπάνω απαιτήσεις. 

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο 
μεγαλύτερη από 0,04%. 

Το γαλβάνισμα των επιμηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια.  

Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των 
συγκολλήσεων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, 
ή άλλες επιβλαβείς ουσίες. 

Τα στοιχεία που συνδέονται με κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχμές 
εφαπτόμενων επιφανειών σε αρμούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται μέχρι την τέλεια σφράγιση του 
αρμού.  

Γαλβανισμένες προς χρωματισμό επιφάνειες δεν υφίστανται καμιά χημική επεξεργασία. 

Τα ενσωματούμενα μεταλλικά ελάσματα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους 
αγκυρώσεων, γαλβανίζονται μετά από την συγκόλληση τους. 

3.3.9.13 Έλεγχοι 

Από τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαμβάνονται δοκίμια σε ποσοστό κυμαινόμενο 
από 0,5% - 1,0% των γαλβανισμένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριμένης κατηγορίας (ορθοστάτες 
στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε 
διακεκριμένη κατηγορία. 
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Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 

Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.8.11, ανάλογα με το είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας 

3.3.10 ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Όπου προβλέπεται τελική εξωτερική επιφάνεια επιμελημένου εμφανούς σκυροδέματος σύμφωνα 
με την αρχιτεκτονική μελέτη, η σκυροδέτηση θα γίνει σε μεταλλικούς ξυλότυπους ή τυποποιημένα 
στοιχεία τύπου betoform (θα επαλειφθούν με ειδικό υλικό που διευκολύνει την αποκόλληση των 
ξυλοτύπων). Στις ακμές θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές φαλτσογωνίες. Θα ακολουθήσει 
επιμελημένη επεξεργασία της επιφάνειας με τσιμεντοειδή αστάρια και χρωματισμός με 
τσιμεντόχρωμα. 

Σε περίπτωση που κατά την κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδέματος 
δεν είναι εμφανισιακά αποδεκτές βάσει των τεχνικών προδιαγραφών,  ο ανάδοχος υποχρεούται πριν 
τη βαφή της επιφάνειας στην επίχριση ή πλήρωσή τους µε τσιμεντοκονίαμα 450Kgrτσιμέντου, µε 
προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών εγκρίσεως της Υπηρεσίας 

3.3.11 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ – ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ 

3.3.11.1 Πεδίο εφαρμογής 

Η εξωτερική περιμετρική πλήρωση καθώς και η επιστέγαση του κτιρίου αποτελείται από 
βιομηχανοποιημένα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης με μεταλλική κάλυψη και στις δύο 
όψεις. 

3.3.11.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01: 2009  
− ΕΛΟΤ EN 14509 «Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο 

όψεις – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφές». 

3.3.11.3 Πλαγιοκάλυψη 

Τα πετάματα πλαγιοκάλυψης είναι των ακόλουθων προδιαγραφών: 

Σύνθετο Πάνελ πλαγιοκάλυψης, κρυφής στήριξης, χωρίς αυλακώσεις, πάχους 50mm αποτελούμενο 
από δύο διαμορφωμένα χαλυβδοελάσματα, πάχους 0,5mm, εν θερμώ γαλβανισμένα(Ζ 275),  
εργοστασιακά βαμμένα και ενδιάμεση θερμομόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 kg/m3 κατ’ 
ελάχιστον.  

Στις απολήξεις της πλαγιοκάλυψης κατακόρυφο ή οριζόντιο επίπεδο και στα περιγράμματα των 
ανοιγμάτων, τοποθετούνται ειδικά τεμάχια, αρμοκάλυπτρα, από γαλβανιζέ ή έγχρωμη λαμαρίνα 
κατάλληλου πάχους.  

Τα πετάσματα θα είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, θα καλύπτουν τις ανάγκες 
θερμομόνωσης, πυροπροστασίας και θα εξασφαλίζουν αντοχή, στατική επάρκεια, υγρομόνωση. 
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Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά εσωτερικού τελειώματος  C-s1, d1 και ελάχιστο 
απαιτούμενο κριτήριο επίδοσης  δείκτη πυραντίστασηςδομικού στοιχείου EI, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.3.11.4 Επιστέγαση 

Τα πάνελ επιστέγασης, τραπεζοειδούς διατομής, είναι των ακόλουθων προδιαγραφών: 

Σύνθετο Πάνελ επικάλυψης, πάχους 80mm αποτελούμενο από δύο διαμορφωμένα 
χαλυβδοελάσματα, πάχους 0,5mm, εν θερμώ γαλβανισμένα(Ζ 275), εργοστασιακά βαμμένα και 
ενδιάμεση θερμομόνωση πολυουρεθάνης, πυκνότητας 40 kg/m3 κατ’ ελάχιστον.  

Τα πάνελ τοποθετούνται επί των τεγίδων και στερεώνονται και στερεώνονται με αυτοδιάτρητους 
κοχλίες, ευρωπαϊκής προέλευσης, ελαστική ροδέλα, και μεταλλικό καπελάκι, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η στεγάνωση του συστήματος.  

Στις απολήξεις των πάνελ διαμορφώνονται με ειδικά τεμάχια υδρορροές, κορφιάδες, υποκορφιάδες 
και λοιπά τελειώματα από λαμαρίνες γαλβανιζέ ή έγχρωμες κατάλληλου πάχους. Τα ειδικά τεμάχια 
θα συνδέονται με τα πάνελ με μικρούς κοχλίες ή πριτσίνια σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 30cm. 

Τα πάνελ επιστέγασης θα καλύπτουν τις ανάγκες θερμομόνωσης,πυροπροστασίας και θα 
εξασφαλίζουν αντοχή, στατική επάρκεια και  υγρομόνωση. 

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά εσωτερικού τελειώματος  C-s1, d1 και ελάχιστο 
απαιτούμενο κριτήριο επίδοσης  δείκτη πυραντίστασηςδομικού στοιχείου REI, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.3.11.4.1 Γενικέςαπαιτήσεις 

Η εργοστασιακή βαφή των χαλυβδοελασμάτων θα ακολουθεί το πρότυπο ΕΝ 10169 -1:2003.  

Τα πάνελ θα έχουν πλαϊνά τύπου αρσενικό/θηλυκό έτσι ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο.  

Το χρώμα των πάνελ θα είναι RAL, εκλογής της Υπηρεσίας. 

Ο διογκωμένος αφρός πολυουρεθάνης ακολουθεί το πρότυπο prEN 13165:2001. 

Για την τοποθέτηση των πάνελ θα χρησιμοποιηθούν συνδετικά υλικά (αυτοδιάτρητες βίδες, ροδέλες, 
μεταλλικές καλύπτρες) και υλικά στεγανοποίησης (αφρώδη παρεμβύσματα κλπ) απόλυτα συμβατά 
με τα συστήματα. 

Η στερέωση των πάνελ τόσο επί του φέροντος οργανισμού όσο και μεταξύ τους θα γίνει με τρόπο 
που θα εξασφαλίζει σταθερότητα, στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα. 

Κοπές στο εργοτάξιο 

Για μικρές επεμβάσεις σε πάνελ θα γίνεται χρήση μικρών φορητών ηλεκτρικών πριονιών. Για πιο 
εκτεταμένη επεξεργασία των πάνελ θα γίνεται χρήση πριονοκορδέλας. Τα πάνελ πρέπει να κόβονται 
ένα κάθε φορά και όχι πολλά μαζί. Κατά την κοπή και την τοποθέτηση των πάνελδημιουργούνται 
ρινίσματα τα οποία πρέπει να αφαιρούνται άμεσα από τις επιφάνειες των πάνελ προς αποφυγή 
δημιουργίας σκουριάς. 
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Δεν επιτρέπεται η χρήση τροχού κοπής μετάλλου για κανένα από τα υλικά επικαλύψεων και 
πλαγιοκαλύψεων (πάνελ, ειδικά τεμάχια, κλπ).  

3.3.11.4.2 Μεταφορά, αποθήκευση 

Κατά την μεταφορά τους από το εργοστάσιο τα πάνελ θα πρέπει να είναι περιτυλιγμένα προστατευτική 

μεμβράνη. 

Κατά την μεταφορά των πάνελ εντός εργοταξίου τα πάνελ πρέπει να μεταφέρονται κατακόρυφα προς 
το έδαφος και να πιάνονται από τις άκρες τους. 

Αποθηκευμένα πάνελ πρέπει να βρίσκονται σε ξηρό μέρος, πάνω από το έδαφος και να 
προστατεύονται από έντονες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία αέρα 
για να αποτραπεί η συγκέντρωση υγρασίας ανάμεσα στα πάνελ. 

3.3.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

3.3.12.1 Πεδίο εφαρμογής 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει την κατασκευή ελαφρών χωρισμάτων ξηράς δόμησης 
και οροφής με άνθυγρες γυψοσανίδες και μεταλλικό σκελετό, για την διαμόρφωση, σύμφωνα με την 
μελέτη, του χώρου υγιεινής του κτιρίου. 

3.3.12.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 
− Για τις απαιτήσεις των κατασκευών από γυψοσανίδα ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1296 και το DIN 

18181. 
− Η μεταφορά των γυψοσανίδων γίνεται κατά το ISO  6308.  

3.3.12.3 Υλικά  

3.3.12.3.1 Γυψοσανίδες  

Τα χωρίσματα και η οροφή θα αποτελούνται από μεταλλικό σκελετό με αμφίπλευρη επένδυση µε 
διπλή στρώση άνθυγρων γυψοσανίδων ανά πλευρά, µε πάχος κάθε στρώσης 12,5mm.  

Τα πετάματα που θα προσκομισθούν στο εργοτάξιο θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλεςδιαστάσεις, 
ώστε να καλύπτουν όλο το ύψος του προς κάλυψη χώρου χωρίς να απαιτείται αρμός. 

3.3.12.3.2 Μεταλλικός Σκελετός  

Εργοστασιακής κατασκευής µμεταλλικόςσκελετός ορθοστατών σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 
450mm από γαλβανισμένηλαμαρίνα και προφίλ χάλυβα για τη στερέωση των γυψοσανίδων 
(αμφίπλευρη επένδυση, διπλής στρώσης). Ελάχιστο πάχος προφίλ χάλυβα 0,6 mm. 

Ο σκελετός αποτελείται από ειδικά προφίλ τυποποιημένων διαστάσεων πάνω στον οποίο 
βιδώνονται οι γυψοσανίδες.  

Διάκενο προφίλ: Σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 
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Οι διατομές (ορθοστάτες, στρωτήρες, οδηγοί οροφής, περιμετρικά, κανάλια οροφής, γωνιόκρανα, 
ενισχυμένοι ορθοστάτες κτλ.) και τα προφίλ των εξαρτημάτων (συνδετήρες κτλ.) θα ακολουθούν τα 
πρότυπα που αναφέρονται στα διεθνή Πρότυπα. 

3.3.12.3.3 Μονωτικό 

Το διάκενο του µμεταλλικού σκελετού θα πληρωθεί µε πετροβάμβακα πάχους 80mm, ειδικού 
βάρους 40kg/m3. 

3.3.12.3.4 Βοηθητικά υλικά 

Βίδες κοπτικές ή διατρητικές γαλβανισμένες ή ειδικά επεξεργασμένες για αντοχή στην διάβρωση, με 
κεφαλή που να μην τραυματίζει την ορατή επιφάνεια των γυψοσανίδων.  

Αυτοκόλλητη ταινία από αφρώδες πλαστικό με κλειστές κυψέλες ανάλογου πλάτους τοποθετείται 
στην επαφή του σκελετού με τα άλλα οικοδομικά στοιχεία. 

Μεταλλικές διατομές προστασίας ακμών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο μαλακό χαλυβδοέλασμα. 
Λοιπά ειδικά τεμάχια μόρφωσης αρμών και τελειωμάτων από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα 
πάχους τουλάχιστον 0,6mm. 

Υλικά αρμολογήματος, στοκαρίσματος (φινιρίσματος) και ταινίες από ίνες γυαλιού για ενίσχυση των 
αρμολογημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των γυψοσανίδων. 

3.3.12.4 Εκτέλεση εργασιών 

Η διαδικασία κατασκευής ενός χωρίσματος είναι η ακόλουθη: 

− Χάραξη του ίχνους της επένδυσης και των ανοιγμάτων (πόρτες). 
− Εφαρμογή του μεταλλικού σκελετού. 
− Βίδωμα των στρωτήρων στο δάπεδο και την οροφή στο χαραγμένο ίχνος, αφού προηγουμένως 

επενδυθεί η πλευρά των προφίλ που θα είναι σε επαφή με το δάπεδο ή την οροφή με αφρώδη 
ταινία πολυαιθυλενίου για την αποφυγή των θερμογεφυρών. 

− Τοποθέτηση και εφαρμογή των ορθοστατών ή των καναλιών οροφής στους στρωτήρες σε 
αποστάσεις ανά 60 cm. Τα κανάλια οροφής στερεώνονται στην προς επένδυση επιφάνεια μέσω 
ειδικών μεταλλικών εξαρτημάτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το συνολικό 
πάχος της επένδυσης και κατ’ επέκταση το πάχος του διάκενου χώρου. 

− Εφαρμογή των διαφόρων εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών) και συστημάτων 
στερέωσης ειδών υγιεινής. Οι καλωδιώσεις περνάνε μέσα από τους ορθοστάτες μέσω 
προδιατρημένων οπών που υπάρχουν στη ράχη τους (πλάτος) και σε συγκεκριμένες καθ’ ύψος 
αποστάσεις.  

− Εφαρμογή του μονωτικού υλικού. 
− Βίδωμα των γυψοσανίδων στο μεταλλικό σκελετό. Για την εφαρμογή της διπλής σειράς 

γυψοσανίδων οι αρμοί της πρώτης με τη δεύτερη στρώση δεν θα πρέπει να συμπίπτουν για 
λόγους ηχομόνωσης και πυραντίστασης. 

− Αρμολόγηση και επεξεργασία επιφάνειας των γυψοσανίδων.  
− Για την επένδυση  διπλής στρώσης γυψοσανίδας γεμίζονται απλά οι αρμοί των εσωτερικών 

στρώσεων ενώ οι αρμοί της τελευταίας στρώσης στοκάρονται κανονικά. Απαιτείται το 
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στοκάρισμα των βιδών μόνο της τελευταίας στρώσης. Στους αρμούς των κομμένων άκρων της 
τελευταίας στρώσης να γίνεται στοκάρισμα με χρήση ταινίας αρμού ανεξάρτητα από το υλικό 
αρμολόγησης. 

− Τελική επεξεργασία των επιφανειών (βάψιμο, πλακάκια κ.λ.π.). 

Στο σημείο επαφής των γυψοσανίδων με το δάπεδο, για να αποφευχθεί η επαφή και η παρουσία 
υγρασίας στο κάτω μέρος της επένδυσης, ανασηκώνονται οι γυψοσανίδες κατά 1-1,5mm από το 
δάπεδο ή προστατεύονται στο σημείο εκείνο με φύλλα πολυαιθυλενίου έτσι ώστε να μην έρθουν σε 
επαφή με υλικά διάστρωσης. 

Οι αρμοί του εξωτερικού πετάσματος δεν θα  βρίσκονται στην ίδια θέση με τους αρμούς του 
εσωτερικού πετάσματος αλλά θα είναι εναλλασσόμενοι 

Το μονωτικό υλικό θα καταλαμβάνει ακριβώς τις διαστάσεις του διάκενου, ενώ περιμετρικά θα είναι 
κατά 1-2cm μεγαλύτερο, ώστε να προσαρμόζεται στους τοίχους και στο δάπεδο στο εσωτερικό του 
διάκενου. Οι Η/Μ σωληνώσεις εντός του διάκενου πρέπει να περιβάλλονται από πρόσθετο 
ηχομονωτικό υλικό. Τα διαδοχικά παπλώματα μονωτικού υλικού πρέπει να αλληλοκαλύπτονται. 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις - Είδη υγιεινής 

Οι ακμές των τμημάτων που έχουν αποκοπεί για την εγκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων, για 
την τοποθέτηση βιδών και για τη διαμόρφωση των αρμών, επιδιορθώνονται με κατάλληλο 
υδρομονωτικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των γυψοσανίδων.  

Η ασφαλής στερέωση ειδών υγιεινής στους τοίχους από γυψοσανίδα γίνεται με ειδικά μεταλλικά 
εξαρτήματα/αναρτήσεις (πλαίσια, τραβέρσες, ράβδοι, ελάσματα κτλ.). Η στερέωση γίνεται πάντα στο 
σκελετό και όχι στο πέτασμα. 

Κουφώματα 

Γύρω από τα κουφώματα τα πετάσματα κόβονται κατάλληλα, ώστε οι αρμοί να είναι κοντά στα 
κουφώματα. Η τοποθέτηση των κασών των εσωτερικών κουφωμάτων εκτελείται συγχρόνως με την 
τοποθέτηση του σκελετού των χωρισμάτων. Όλες οι ενώσεις θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το 
ίδιο οπτικό αποτέλεσμα.  

Οι θύρες τοποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις με απόλυτη ακρίβεια και φέρουν όλα τα 
εξαρτήματα ανάρτησης, λειτουργίας και ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και των περιμετρικών 
ελαστικών παρεμβυσμάτων. 

3.3.12.5 Γενικές απαιτήσεις 

Τα υλικά πουθα προσκομισθούν για δόμηση με γυψοσανίδες δεν θα περιέχουν ασβέστη. 

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά τελειώματος  χωρισμάτων C-s1, d1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 
και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη φωτιάοικοδομικών διακένων σε τοίχους και οροφές C-s1, d0 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

Ο Ανάδοχος θα επιλέγει υλικά που προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Τα βοηθητικά υλικά θα 
πρέπει να είναι απολύτως συμβατά μεταξύ τους και με τα κύρια υλικά του χωρίσματος. Κάθε υλικό 
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θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, τις προδιαγραφές και τα τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή, ώστε να αποφεύγονται τα ελαττώματα και οι κακοτεχνίες. 

Αποθήκευση 

Οι γυψοσανίδες στοιβάζονται μεταξύ τους το πολύ 50 cm, με κενό τουλάχιστον 5cm από το δάπεδο, 
σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο με προσοχή και τάξη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση, η 
κάμψη ή οι φθορές. Οι διατομές των σκελετών θα είναι τυλιγμένες με ειδικό χαρτί προστασίας. 

3.3.12.6 Έλεγχοι 

Ανοχές 

− επιπεδότητα επιφανειών χωρισμάτων ± 2 mm σε πήχη 4 m 
− ευθυγραμμία ή κατακορυφότητα ± 2mm από ράμμα ή νήμα στάθμης 
− μέγιστη απόκλιση γωνίας(ανά μήκος χωρίσματος)   1:1000 
− Απόκλιση δαπέδου επί του οποίου θα στηριχθεί το χώρισμα  1:1000 

Οι αρμοί μεταξύ χωρισμάτων και δαπέδων ή οροφής θα συμπίπτουν απόλυτα. 

Κανένα χώρισμα ή οροφή δεν θεωρείται ολοκληρωμένο αν δεν ελεγχθούν και δοκιμασθούν οι Η/Μ 
εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή του.  

Οι τελειωμένες επιφάνειες μετά τις τυχόν επιδιορθώσεις πρέπει να είναι επίπεδες, ομοιόμορφες και 
έτοιμες να δεχτούν το τελείωμα που προβλέπεται από τη μελέτη. Επιφάνειες που δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις περί επιπεδότητας, ορθογωνισμού κτλ., κρίνονται απορριπτέες και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση. 

3.3.12.7 Χρωματισμός γυψοσανίδων 

Όπου τα φύλλα των γυψοσανίδων δεν επενδύονται με πλακίδια θα χρωματισθούν αφού 
σπατουλαριστούν. 

Ο χρωματισμός γυψοσανίδων γίνεται σε δύο τουλάχιστον στρώσεις ακρυλικού χρώματος μετά το 
τρίψιμο των επιφανειών με υαλόχαρτο ή χάρτινη βούρτσα, τον καθαρισμό τους από τη σκόνη και το 
αστάρωμα με ειδικό υλικό που μονώνει την επιφάνεια της γυψοσανίδας και εξουδετερώνει τη 
μεγάλη απορροφητικότητα της. 

3.3.13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 

3.3.13.1 Πεδίο εφαρμογής 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για επενδύσεις με πλακίδια που 
εφαρμόζονται στα τοιχοπετάματα ξηράς δόμησης του χώρου υγιεινής. 

3.3.13.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00:2009 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εσωτερικές και εξωτερικές. 
− Το σύστημα εγκατάστασης κεραμικών πλακιδίων αξιολογείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1204. 
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3.3.13.3 Πλακίδια επένδυσης τοίχων 

Στους εσωτερικούς τοίχους του χώρου υγιεινής, καθ’ όλο το ύψος του τοίχου, τοποθετούνται 
κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x20cm, με συνεχείς αρμούς ορθογωνικής διάταξης, απόχρωσης 
επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν προσκόμισης δείγματος από τον Ανάδοχο. Τα πλακίδια θα είναι Α 
διαλογής, ευρωπαϊκής προέλευσης, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγμές και χαμηλής 
υδατοαπορροφητικότητας. 

Οι διαστάσεις των πλακιδίων θα συνδυάζονται µε τις διαστάσεις των πλακιδίων επένδυσης των 
δαπέδων. Τα ειδικά τεμάχιατέρματα, καμπύλες, κ.λπ., θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή 
πλακιδίων και θα χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται.  

Κόλλες 

Για την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί κόλλα πλακιδίων η οποία θα προδιαγράφεται από την 
προμηθεύτρια εταιρεία, με κατηγοριοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ 2004 και κατάλληλη για το 
υπόβαθρο γυψοσανίδας. 

Τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε με φρέσκια κόλλα, της οποίας η πήξη δεν έχει αρχίσει ακόμα. 

Η θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 5°C-35°C, ενώ η ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασιακή 
αντοχή είναι περίπου -30°C ως +70°C. 

3.3.13.4 Εκτέλεση Εργασιών 

Θα πραγματοποιηθεί αστάρωμα όλης της επιφάνειας των άνθυγρων γυψοσανίδων με υδατοδιαλυτό 
αστάρι με βούρτσα. Αφού στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοσθεί στεγανοποιητική στρώση με 
επιλήψιμο υλικό με βούρτσα η πινέλο. Ακολούθως και αφού στεγνώσει η επιφάνεια θα εφαρμοσθεί 
η κόλλα πλακιδίων με ειδική οδοντωτή σπάτουλα (οριζόντιες αυλακώσεις) και θα επικολληθούν τα 
πλακίδια. Οι αρμοί των πλακιδίων θα σφραγισθούν με ειδικό στόκο ακρυλικής βάσης. Στις γωνίες θα 
χρησιμοποιηθούν ειδικά πλαστικά προφίλ (φαλτσογωνίες πλακιδίων). 

Οι αρμοί µμεταξύ των πλακιδίων θα έχουν σταθερό πλάτος τουλάχιστον 2mm. 

Οι επιφάνειες, επί των οποίων θα τοποθετηθεί η επένδυση, θα είναι απαλλαγμένες από σκόνη, 
ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα ξένα σώματα. 

Τα τελειώματα της επένδυσης πρέπει να διαμορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την είσοδο νερού 
και να διευκολύνουν τη φυσική απομάκρυνση της υγρασίας. 

Μετά την αρμολόγηση και αφού σκληρυνθεί ο αρμόστοκος, ακολουθεί επιμελής καθαρισμός και 
τρίψιμο της επιφάνειας σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των πλακιδίων. Δεν 
θα χρησιμοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες ούτε και διαλύματα οξέων. Θα πρέπει να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της προσβολής των υλικών από οξέα. 

Κοπή και συναρμογές πλακιδίων 

Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα 
πλακίδιο να μην έχει επιφάνεια μικρότερη από το μισό της κανονικής επιφάνειας του. 
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Όλα τα πλακίδια θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και 
με ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να 
εφαρμόζουν ακριβώς μεταξύ τους και με τα άλλα στοιχεία των επενδύσεων τοίχων, πχ κουτιά 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικούς διακόπτες, αναμονές σωληνώσεων κλπ. Οι ακατέργαστες 
ακμές που προέρχονται από κοπές και τρυπήματα θα λειαίνονται. 

3.3.14 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 

3.3.14.1 Πεδίο εφαρμογής 
− Βιομηχανικό δάπεδο προβλέπεται να επιστρωθεί στον κύριο χώρο του κτιρίου και στον 

εξωτερικούς σκυροδετημένους χώρους πρόσβασης του κτιρίου.  
− Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθητικά κεραμικά πλακίδια προβλέπονται στο χώρο υγιεινής.  

3.3.14.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 

Η ιεράρχηση ισχύος εφαρμογής προτύπων ή τεχνικών προδιαγραφών είναι η ακόλουθη: 

− Ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) εγκύκλιος 26/4-10-2012. 
− Τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για όσα από αυτά τα σχετικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

έχουν καταστεί υποχρεωτικά. 
− Τα πρότυπα των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. ή τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα και ειδικότερα 

τα πρότυπα της χώρας προέλευσης του υλικού για όσα από αυτά δεν υπάρχουν αντίστοιχα 
Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά. 

− Υπόλοιπα Ελληνικά Πρότυπα και της οδηγίες του ΕΛΟΤ. 

3.3.14.3 Γενικά 

Προηγείται της κατασκευής των υπόβαθρων των δαπέδων η επισήμανση των σημείων απορροής 
όπως σχάρες, λούκια κλπ, βάσει των μελετών και των σχεδίων, προκειμένου να δοθούν οι 
απαραίτητες κλίσεις.   

Ελάχιστη απαίτηση αντίδρασης στη δαπέδων C-s1, d1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501 και σύμφωνα με την 
τρέχουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων. 

3.3.14.4 Στρώση εξομάλυνσης 

Η διαδικασία κατασκευής της στρώσης είναι η ακόλουθη: 

− Όπλιση της επιφάνειας με δομικό πλέγμα τουλάχιστον Τ131. 
− Διάστρωση τσιμεντοκονίας των 350kg τσιμέντου, με χονδρόκοκκη άμμο (0/7), συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης (η άμμος θα περιέχει όλα τα μεγέθη κόκκων και σε ποσοστά όσο 
το δυνατόν πλησιέστερα στις κοκκομετρικές καμπύλες).  

− Πριν από την επίστρωση τσιμεντοκονίας επάνω στο υπόστρωμα από σκυρόδεμα, το σκυρόδεμα 
αυτό θα επαλειφθεί με άφθονο γαλάκτωμα. 

Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της οριζοντιότητας, των κλίσεων προς λούκια, σχάρες  
κλπ και της ενσωμάτωσης όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων και λοιπών εξαρτημάτων του 
έργου.  
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3.3.14.5 Βιομηχανικό δάπεδο με σκληρυντικό 

Το υπόστρωμα επί του οποίου διαστρώνεται το βιομηχανικό δάπεδο πρέπει να έχει σκληρυνθεί και 
εκτραχυνθεί πριν τη διάστρωση.  

Κατά το χρόνο που η τσιμεντοκονία της στρώσης εξομάλυνσης είναι νωπή αλλά και έχει αποκτήσει 
ικανή αντοχή (πρέπει να έχει κάθιση περίπου 4–6cm και να ρευστοποιείται με ρευστοποιητή) 
διασπείρεται το σκληρυντικό σε 2 δόσεις. Ο ρευστοποιητής είναι απαραίτητος για την εξάλειψη της 
εξίδρωσης, λόγω της οποίας προκαλούνται επιφανειακές ρηγματώσεις και μείωση της επιφανειακής 
μηχανικής αντοχής.  

Μετά κάθε διασπορά του σκληρυντικού υλικού στη τσιμεντοκονία, εφαρμόζεται συμπίεση με 
μηχανικούς λειαντήρες, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ενσωμάτωση του υλικού και η δημιουργία 
μονολιθικού δαπέδου χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης.  

Συνοπτικά τα στάδια εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: 

− διαμόρφωση με δονητικό πήχη της επιφάνειας της τσιμεντοκονίας 
− διασπορά του σκληρυντικού υλικού (2/3 της ποσότητας), κατά το πρώτο στάδιο της πήξης της 

τσιμεντοκονίας 
− επεξεργασία της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα 
− διασπορά του υπόλοιπου σκληρυντικού υλικού (υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας) 
− φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα προς κατασκευή λείας και αντιολισθηρής 

επίστρωσης 
− χάραξη και κοπή των ψευδοαρμών, διατομής 5mm x 10mm (η βάθους ίσου με το 1/4 του 

συνολικού πάχους της τσιμεντοκονίας), σε φάτνωμα περίπου 20m2 - 25m2 
− προστασία επιφάνειας προς αποφυγή ρηγματώσεων, με βρεγμένες λινάτσες επί 7 ημέρες, από 

την ελαφρά κυκλοφορία πεζών επί άλλες 36-48h και από αυτή των οχημάτων επί άλλες 5 
ημέρες. 

Οι ψευδοαρμοί πληρούνται με ασφαλτικό υλικό. 

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθηρή. 

3.3.14.6 Ράμπα Α.Μ.Ε.Α. 

Για την διαμόρφωση της βατής επιφάνειας της ράμπας θα διαμορφωθεί αντιολισθηρή επιφάνεια 
ράμπας με ειδικό χαρακτή. 

3.3.14.7 Δάπεδο κεραμικών πλακιδίων 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00:2009 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εσωτερικές και εξωτερικές. 
− Το σύστημα εγκατάστασης κεραμικών πλακιδίων αξιολογείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1204. 

3.3.14.7.1 Πλακίδια επίστρωσης δαπέδων 

Στην τελική επιφάνεια του δαπέδου του χώρου υγιεινής θα τοποθετηθούν πλακίδια διαστάσεων 
30x30 cm, πάχους τουλάχιστον 8 mm, με αρμούς ορθογωνικής διάταξης, απόχρωσης επιλογής της 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

80 

 

Υπηρεσίας κατόπιν προσκόμισης δείγματος από τον Ανάδοχο.Τα πλακίδια θα είναι Α διαλογής, 
ευρωπαϊκής προέλευσης, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγμές και χαμηλής υδατοαπορροφητικότητας. 

Τα πλακίδια θα έχουν ελάχιστη σκληρότητα επιφανείας 6 της κλίμακας MOHS. Θα έχουν μεγάλη 
αντοχή στα σκασίματα και στην προσβολή από χημικές ουσίες και θα είναι αντιολισθηρά. 

Κόλλες 

Για την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί κόλλα πλακιδίων η οποία θα προδιαγράφεται από την 
προμηθεύτρια εταιρεία, με κατηγοριοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ 2004. Η κόλλα διαστρώνεται με 
ειδική οδοντωτή σπάτουλα με πατούρα. 

Τα πλακίδια επικολλούνται πάντοτε με φρέσκια κόλλα, της οποίας η πήξη δεν έχει αρχίσει ακόμα. 

Η θερμοκρασία εφαρμογής είναι περίπου 5°C-35°C, ενώ η ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασιακή 
αντοχή είναι περίπου -30°C ως +70°C. 

3.3.14.7.2 Εκτέλεση εργασιών 

Θα προβλέπονται αρμοί διαστολής πλάτους 6mm σ όλη την περίμετρο και στη συνάντηση µε 
σταθερά εμπόδια. 

Τα επικολλούμενα πλακίδια πρέπει να έχουν υγρανθεί, ώστε η πήξη της κόλλας να είναι ομαλή. 

Οι εργασίες επιστρώσεων με πλακίδια θα ξεκινούν μετά την πάροδο τουλάχιστον 4 εβδομάδων από 
την κατασκευή του δομικού δαπέδου. 

Κοπή και συναρμογές πλακιδίων 

Η κοπή πλακιδίων περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή και θα γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα 
πλακίδιο να μην έχει επιφάνεια μικρότερη από το μισό της κανονικής επιφάνειας του. 

Όλα τα πλακίδια θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και 
με ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και να 
εφαρμόζουν ακριβώς μεταξύ τους και με τα άλλα στοιχεία των επενδύσεων τοίχων, πχ κουτιά 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικούς διακόπτες, αναμονές σωληνώσεων κλπ. Οι ακατέργαστες 
ακμές που προέρχονται από κοπές και τρυπήματα θα λειαίνονται. 

Αρμολόγηση 

Οι αρμοί µμεταξύ των πλακιδίων θα έχουν σταθερό πλάτος τουλάχιστον 3mm. 

Πριν την αρμολόγηση, οι αρμοί πρέπει να είναι καθαροί και ομοιόμορφα υγροί. Η αρμολόγηση 
συνιστάται να γίνει 10-12 ώρες μετά τη διάστρωση των πλακιδίων. 

Όλοι οι αρμοί θα αρμολογούνται µε ακρυλικό αρμόστοκο ειδικό για πλακίδια που θα πιέζεται καλά 
µμέσα στον αρμόμέχρι να γεμίσει τελείως αυτός και να γίνει αλφαδιά µε τα πλακίδια.  

Το υλικό απλώνεται με λαστιχένια σπάτουλα με διαγώνια φορά στα πλακίδια και συμπιέζεται στους 
αρμούς μέχρι να μην παρουσιάζουν διάκενα.  

Πριν την ξήρανση του υλικού αφαιρούνται τα υπολείμματα με βρεγμένο σφουγγάρι. Τέλος, αφού το 
υλικό σκληρυνθεί επαρκώς η επιφάνεια των πλακιδίων σκουπίζεται με μαλακό πανί. 
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3.3.15 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ – ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

3.3.15.1 Πρότυπα - κανονισμοί 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 Κουφώματα από συνθετικά υλικά 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00Σιδηρά κουφώματα 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου 
− ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες  
− ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 Κλειδαριές και εξαρτήματα κλειδαριών  
− ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 Διατάξεις συντονισμού πόρτας  
− ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 Κύλινδροι κλειδαριών  
− ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση 
− ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 Μοχλοί και πόμολα  

3.3.15.2 Πεδίο εφαρμογής 

Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση των εξωτερικών 
και εσωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου, των ειδών κιγκαλερίας και τα συναφή εξαρτήματα 
(εξαρτήματα στερέωσης, παρεμβύσματα κτλ.) που θα τα συμπληρώσουν, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στα σχέδια και τον πίνακα κουφωμάτων που συνοδεύουν την μελέτη, καθώς επίσης 
και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, 
εργαλείων, συσκευών και υλικών. 

3.3.15.3 Κουφώματα αλουμίνιου 

Αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου από πρότυπες διατομές (προφίλ) 
ανοδιωμένου αλουμινίου με ελάχιστο πάχος όχι μικρότερο από 1,5mm. 

Τα πλαίσια των κουφωμάτων θα έχουν θερμοδιακοπή και θα φέρουν κατάλληλες ελαστικές διατομές 
και παρεμβύσματα για πλήρη στεγανότητα. Τα παράθυρα θα έχουν διπλά τζάμια με κενό αέρα 
(πάχους 6mm). 

Όλα τα αλουμίνια θα είναι βαμμένα με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, με ελάχιστο 
πάχος μεμβράνης όχι μικρότερο από 60 μικρά, άριστης ποιότητας, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας 
από το χρωματολόγιο RAL και θα πληρεί την προδιαγραφή DIN 54003. 

Τα προφίλ αλουμινίου, η ηλεκτροστατική βαφή, τα εξαρτήματα, οι μηχανισμοί ασφάλισης και 
λειτουργίας των κουφωμάτων θα είναι πιστοποιημένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9002. 

Όλες οι βίδες σύνδεσης και οι υπόλοιποι σύνδεσμοι και εξαρτήματα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ή/και επικαδμιωμένοι για να αποφευχθεί η ηλεκτρολυτική δράση. Καλυμμένοι σύνδεσμοι θα 
χρησιμοποιούνται στον βαθμό που θα είναι εφαρμόσιμο και πρακτικό. Όπου απαιτούνται 
εκτεθειμένοι σύνδεσμοι θα χρησιμοποιούνται επίπεδες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα κουφώματα αλουμινίου στηρίζονται σε μεταλλικές ψευτόκασσες από στράντζα γαλβανισμένη εν 
θερμώ.  
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Στις επαφές αλουμινίου με άλλο οικοδομικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί σιλικόνη ή άλλο συμβατό 
υλικό που θα υποδειχθεί από τον κατασκευαστή 

Για την στεγανότητα του κουφώματος μεταξύ των διατομών που το συνθέτουν θα τοποθετηθούν 
παρεμβύσματα κατάλληλα για την κάθε διατομή για την πλήρη σφράγιση αυτού και την προστασία 
του χώρου.  

Οι μεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων θα είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο κράμα 
αλουμινίου ανοδιωμένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα φέρουν κοχλίες από χρωμονικελιούχο 
χάλυβα με εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Όπου απαιτούνται εκτεθειμένοι σύνδεσμοι θα 
χρησιμοποιούνται επίπεδες βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τοποθέτηση 

Η κάσα των κουφωμάτων αλουμινίου θα στερεωθεί στην ψευτόκασα με κοχλίες μη ορατούς που δεν 
θα επηρεάζονται από την σκουριά και την διάβρωση και θα στεγανοποιείται με τον τοίχο με 
κατάλληλα παρεμβύσματα (σιλικόνες). 

Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων θα γίνει με υλικά αλουμινίου και κατάλληλα παρεμβύσματα, έτσι 
ώστε η εφαρμοσμένη πίεση στους υαλοπίνακες να είναι η κατάλληλη για την συγκράτησή τους. Οι 
υαλοπίνακες στα κινητά πλαίσια να είναι πρόσθετα τακαρισμένοι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 
συνεργασία μεταξύ πλαισίου, αλουμινίου και υαλοπίνακα. 

Σε κάθε κούφωμα θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ανάρτησης, λειτουργίας 
ασφαλείας και χειρολαβές καλαίσθητες και απλού γεωμετρικού σχήματος. Για την στερέωσή τους θα 
χρησιμοποιηθούν βίδες που δεν θα επηρεάζονται από την σκουριά.  

Στα εξωτερικά κουφώματα θα τοποθετούνται ειδικές διατομές αλουμινίου στο κατωκάσι που θα 
αποσκοπούν στην γρήγορη απορροή των νερών της βροχής 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων και των 
γυάλινων θα καθαρίζονται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

Το σύστημα υαλοπινάκων πρέπει να περιλαμβάνει σύστημα αποστράγγισης και εξαερισμού των 
κοίλων τμημάτων. Για τη διευκόλυνση αντικατάστασης των υαλοπινάκων, η απομάκρυνση των 
φύλλων από την κάσσα πρέπει να είναι ευχερής, με τη βοήθεια συνήθων εργαλείων. 

3.3.15.4 Σιδηρά κουφώματα 

Θα τοποθετηθούν μεταλλικές θύρες, δίφυλλη και μονόφυλλη, με μεταλλική κάσα. 

Τα φύλλα θα είναι διπλού τοιχώματος µε λαμαρίνα και εσωτερικά η πλήρωση των διακένων θα είναι 
με  ορυκτοβάμβακα.  

Οι θύρες θα είναι εξοπλισμένες µε μεντεσέδες βαρέως τύπου, πόμολα,  γλωσσίδι τύπου βαρελάκι, 
και κλειδαριές ασφαλείας. Ανάλογα την μελέτη θα διαθέτουν κατακόρυφο φεγγίτη και μπάρα 
πανικού.  

Οι κάσσες και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο. 
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Ταπλαίσιαθαπαραδοθούν στο εργοτάξιο απόλυτα ορθογωνισμένα με κατάλληλη τραβέρσα και 
γωνιακές λάμες, σαν προσωρινά στοιχεία διατήρησης της σταθερότητας του σχήματος, και 
προστατευμένα με 1 στρώση αντισκωριακού. 

Η κάτω τραβέρσα του πλαισίου κάθε ανοιγόμενου φύλλου, θα φέρει νεροχύτη από λαμαρίνα με 
προεξοχή πλάτους μεγαλύτερου της κάσσας, ώστε να την καλύπτει, για την απομάκρυνση των νερών 
της βροχής. 

Οι μεντεσέδες θα είναι από επιχρωμιωμένο χάλυβα διπλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.3.15.5 Ξύλινα κουφώματα 

Τοποθετείται εσωτερική θύρα. Η κάσα θα είναι μεταλλική και θα έχει πατούρα με λάστιχο.Το 
θυρόφυλλο  θα είναι πρεσσαριστό με κόντρα πλακέ επενδεδυμένο αμφίπλευρα. 

Η πόρτα θα διαθέτει μπάρα ΑΜΕΑ και μηχανισμό επαναφοράς. 

3.3.15.6 Περσίδες 

Οι περσίδες θα είναι από στρατζαριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη. Εσωτερικά των περσίδων θα 
τοποθετηθεί ανοξείδωτη σίτα.  

3.3.15.7 Κλειδαριές 

Οι ομφαλοί των κλειδαριών θα είναι ασφαλείας. Οι κλειδαριές θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, 
αποτελούμενες από κλειστό κουτί για διαμπερή στήριξη των ροζετών. Τα πρόσωπα των κλειδαριών 
θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή αντίστοιχο υλικό από πλευράς αντοχής και αισθητικής και οι βίδες 
στήριξης της κλειδαριάς είναι γαλβανισμένες.  

Το WC θα έχειν κλειδαριά με ένδειξη κατάληψης χώρου. 

Οι στροφείς, οι κλειδαριές, και οι μηχανισμοί κλεισίματος των θυρών πρέπει να είναι σημασμένοι με 
το όνομα του κατασκευαστή ή το σήμα του, τα οποία πρέπει να φαίνονται και μετά την τοποθέτηση.  

3.3.15.8 Έλεγχοι 

Ανοχές σιδηρών διατομών: 

− διαστάσεις διατομών ± 1 mm 
− πάχος χαλυβδοελασμάτων, λαμαρινών και τοιχωμάτων κλειστών σωληνωτών και 

στραντζαριστών διατομών ± 0,2 mm. 
− Καμία ανοχή για εξαρτήματα κ.λπ. στοιχεία του ίδιου τεμαχίου. 

3.3.16 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

3.3.16.1 Πεδίο εφαρμογής 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος καλύπτει εργασίες  

− Χρωματισμούς εσωτερικών τοίχων 
− Χρωματισμό ξύλινων επιφανειών 
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− Χρωματισμοί σιδερένιων επιφανειών 
− Χρωματισμοί ορατών επιφανειών γυμνού σκυροδέματος   

με τις απαιτούμενες προεργασίες, καθώς επίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, 
εργατικού δυναμικού, μηχανικού εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύμφωνα με το 
παρόν, τις λοιπές μελέτες και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Χρωματισμοί που τυχόν δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο, θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα της ΕΤΣΥ. Ειδικοί χρωματισμοί (εποξειδικά χρώματα κτλ.) θα εφαρμόζονται κατά 
τις οδηγίες των εργοστασίων παραγωγής των υλικών. 

3.3.16.2 Πρότυπα – προδιαγραφές 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009     Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 

επιφανειών 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009     Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

3.3.16.3 Υλικά 

3.3.16.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους χρωματισμούς διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

− υλικά προστασίας ή συντήρησης της επιφάνειας (αντισκωριακά, αντιμυκητικά, αντιδιαβρωτικά, 
κτλ.) 

− υλικά υποστρώματος ή ενδιάμεσης στρώσης  
− υλικά τελικών στρώσεων (χρώματα, βερνίκια) 

Οι χρωματισμοί, τα αστάρια, οι πρώτες και οι τελικές στρώσεις για οποιαδήποτε επιφάνεια θα 
προέρχονται από τον ίδιο, αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από την Υπηρεσία κατασκευαστή. 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την Υπηρεσία και συμβατά με τις επιφάνειες, στις 
οποίες πρόκειται να εφαρμοσθούν. Πριν την οριστική επιλογή των αποχρώσεων των χρωματισμών ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της χρωματικής μελέτης και για την υποβολή προς 
έγκριση στην Υπηρεσία δειγμάτων χρωμάτων σε μικρές επιφάνειες σύμφωνα με το χρωματολόγιο 
RAL και πιστοποιητικών από κάθε υλικό. Ο έλεγχος των δειγμάτων θα αφορά στο χρώμα και στα 
συστατικά του υλικού.  

Τα πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνουν ότι τα υλικά ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

Η Υπηρεσία αφού επιλέξει τις αποχρώσεις και εγκρίνει τα υλικά, δίνει έγγραφη εντολή στον Ανάδοχο 
να προβεί στην περαιτέρω εργασία των χρωματισμών. 

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τα υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, 
τις προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3.3.16.3.2 Πλαστικά χρώματα 

Στα πλαστικά χρώματα, η αραίωση, όποτε απαιτείται, επιβάλλεται να γίνεται με προσθήκη και 
ανάμιξη μικρής ποσότητας καθαρού νερού, εφ' όσον ο φορέας παρασκευής είναι το νερό. 
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Διαφορετικά η αραίωση θα γίνεται με το υλικό-οργανικό διαλύτη που είναι και ο φορέας 
παρασκευής του χρώματος. Κατά την αραίωση των πλαστικών χρωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψη ότι, στις λιγότερο απορροφητικές επιφάνειες, το πλαστικό θα είναι πυκνότερο, γιατί ο 
χρωματισμός αποκτά λεία και όχι πορώδη υφή. 

Τα πλαστικά χρώματα θα διαστρώνονται με ψεκαστήρα (πιστόλι), με κύλινδρο (ρολό) ή με πλατύ 
πινέλο. 

3.3.16.3.3 Ελαιοχρώματα 

Για τους ελαιοχρωματισμούς θα χρησιμοποιείται τυποποιημένο χρώμα σε μικρή ποσότητα ή 
συνδυασμός περισσοτέρων ελαιοχρωμάτων. Η ποσότητα του τερεβινθελαίου θα μειώνεται 
σημαντικά για το υλικό της τελευταίας στρώσης και συνήθως θα παραλείπεται τελείως, κατά τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Για την προστασία των μεταλλικών επιφανειών από τις οξειδώσεις θα χρησιμοποιούνται 
ελαιοχρώματα μίνιου κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

3.3.16.3.4 Βερνίκια 

Τα βερνίκια θα εφαρμόζονται σε λεπτότατα στρώματα (φιλμ) και θα πρέπει να εμφανίζουν 
ελαστικότητα προς αποφυγή δημιουργίας σχισμών (να μην σπάνε). 

Βερνίκια που προορίζονται για εφαρμογή σε εξωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να αντέχουν στις 
καιρικές συνθήκες. 

3.3.16.4 Εκτέλεση εργασιών 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει και θα υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία πλήρη κατάλογο χρωμάτων 
που θα περιέχει τους χρωματισμούς για όλα τα τελειώματα και τις επιφάνειες στα πλαίσια της 
εγκεκριμένης χρωματικής μελέτης. 

Ο Ανάδοχος θα προχωρά στις εργασίες χρωματισμών μόνο μετά την έγκριση αντιπροσωπευτικών 
δειγμάτων επιφανειών κάθε τύπου χρωματισμού από την Υπηρεσία. Μόνο αφού εγκριθεί ο 
χρωματισμένος χώρος από την Υπηρεσία, θα ξεκινούν οι εργασίες.  

Όλες οι οπές, ρωγμές, αρμοί που είναι ελαττωματικοί και άλλα ελαττώματα των προς χρωματισμό 
επιφανειών επιδιορθώνονται πριν την έναρξη της εργασίας.  

Αμέσως πριν από το χρωματισμό θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες, έτσι ώστε να αφαιρείται η 
σκόνη, τυχόν ακαθαρσίες και χαλαρά υλικά.  

Η προετοιμασία των σιδηρών τμημάτων των κατασκευών για το χρωματισμό τους ακολουθεί τα 
πρότυπα ΕΝ ISO 8501, 8502 και τα ΕΝ ISO 11924, 11925, 11926, 11927.  

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο να καλύψει με άλλο χρωματισμό μια ήδη 
χρωματισμένη επιφάνεια τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από το νέο χρωματισμό να εφαρμόσει 
στρώσεις στερεωτικής ουσίας.  
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Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη ανομοιογενών υλικών χρωματισμών. Τα υλικά χρωματισμών θα πρέπει 
να αναμιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν μία ομαλή συνοχή και πυκνότητα προτού 
χρησιμοποιηθούν, εκτός αν το εργοστάσιο παραγωγής έχει υποδείξει διαφορετικά 

Τα συνήθη επιτρεπτά όρια θερμοκρασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες χρωματισμών είναι 
από 10°C - 40°C.  

3.3.16.4.1 Προστασία 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους χρωματισμούς μέχρι την οριστική παραλαβή του 
έργου, εκτός εάν οι παρουσιαζόμενες φθορές, κτλ. δεν οφείλονται σε λάθη και παραλείψεις που 
αφορούν τα υλικά, τον τρόπο προετοιμασίας της επιφάνειας, και την εφαρμογή των χρωμάτων, αλλά 
σε συνηθισμένη χρήση των χώρων. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία των παρακείμενων επιφανειών και άλλων 
οικοδομικών στοιχείων στις χρωματιζόμενες επιφάνειες (από χτυπήματα, πιτσιλίσματα κτλ.). Είναι 
επίσης υπεύθυνος για την προστασία υαλοπινάκων με γραμμώσεις, υαλοπινάκων με επεξεργασία 
αμμοβολής και αδιαφανών (τριμμένων) υαλοπινάκων από τα λιπαρά συστατικά των χρωματισμών. 
Τα μέτρα προστασίας ισχύουν μέχρι την πλήρη περάτωση και παράδοση της εργασίας σε άριστη 
κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των συνθηκών λαμβανομένων 
υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της γενικής κατάστασης των οικοδομικών 
εργασιών. Θα τοποθετούνται σήματα «Προσοχή Χρώματα» στο χώρο και εφόσον κριθεί απαραίτητο 
τοποθετούνται και προστατευτικά εμπόδια. 

Ο κάθε χώρος κατά τη διάρκεια του χρωματισμού προστατεύεται από τη σκόνη οποθενδήποτε και 
αν προέρχεται αυτή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ακόλουθων ειδικών μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται για τη χρήση ψεκαστήρων (πιστόλια ψεκασμού) και για τον καθαρισμό με αμμοβολή. 
Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τη χρήση των ψεκαστήρων και των εκτοξευτήρων θα ακολουθούν το 
πρότυπο ΕΝ ISO 1953. 

3.3.16.5 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος  

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00:2009. 

Πλαστικό τσιμεντόχρωμα θα χρησιμοποιηθεί για τον χρωματισμό των εμφανών σκυροδεμάτων. Το 
χρώμα θα είναι υδατοδιαλυτό με ακρυλική πρώτη ύλη. Η σειρά των εργασιών πλαστικών 
τσιμεντοχρωμάτων είναι η ακόλουθη: 

− ψιλοστοκάρισμα, για να εξαλειφθούν τυχόν μικροφωλιές ή άλλη ατέλεια 
− καθαρισμός από σκόνες, ξένα σώματα και τυχόν λίπη και λάδια 
− εφαρμογή της πρώτης στρώσης με αραίωση 15% - 20% νερού ή κατά τις οδηγίες του 

εργοστασίου παραγωγής 
− η επόμενη στρώση με αραίωση 5%- 10% νερού ή κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. 

Οι επιφάνειες που χρωματίζονται με τσιμεντοχρώματα πρέπει να είναι ύφυγρες. Ο Ανάδοχος θα δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ ξεκαλουπώματος της επιφάνειας από σκυρόδεμα 
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και του χρωματισμού, ώστε η αλκαλικότητα της επιφάνειας να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα από το 
εργοστάσιο παραγωγής του χρώματος όρια. 

3.3.16.6 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00:2009.  

3.3.16.7 Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών 

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00:2009. 

Για τους ελαιοχρωματισμούς ακολουθείται η παρακάτω σειρά εργασιών: 

− τρίψιμο της επιφάνειας με συρματόβουρτσα ή σμυριδόπανο και καθαρισμός της από σκουριές, 
σκόνες, λάδια 

− δύο στρώσεις μίνιο 
− σπατουλάρισμα σε δύο στρώσεις με μίγμα αντουί και ψιλοστοκάρισμα (και τα δύο μόνο για 

τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωματισμούς) 
− χρωματισμός με ελαιόχρωμα δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα με την επιφάνεια, τρίψιμο 

κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας, με λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο. 

Η σειρά των εργασιών κοινών χρωματισμών σιδηρών επιφανειών είναι η ακόλουθη: 

− καθαρισμός των επιφανειών με συρματόβουρτσα και σμυριδόχαρτο ή σμυριδόπανο από 
σκουριές, σκόνες, λάδια 

− μία στρώση μίνιο με υλικό ελαιοχρώματος μίνιου 
− επίστρωση με αντισκωριακό αστάρι προεργασίας (για πλαστικά βερνικώματα), μετά την 

ξήρανση της στρώσης του μίνιου ή εναλλακτικά μια στρώση βελατούρας, ώστε το πλαστικό 
χρώμα να μην εφαρμοστεί σε ελαιώδες υπόστρωμα 

− δύο στρώσεις ελαιοχρώματος ή πλαστικού χρώματος, με πιστόλι ή / και πινέλο 
− εφαρμογή του βερνικοχρώματος σε μια στρώση. 

Οι κοινοί χρωματισμοί με ντουκοχρώματα εφαρμόζονται σε προετοιμασμένη επιφάνεια κατά τα 
προαναφερόμενα (κοινοί ελαιοχρωματισμοί). Εφαρμόζεται μία στρώση ελαιοχρώματος μίνιου και 
στη συνέχεια σε δύο στρώσεις ντουκοχρώματος. Μετά από κάθε στρώση, πλην της τελευταίας, θα 
επακολουθεί τρίψιμο με λεπτόκοκκο υαλόχαρτο (Νο2 - Νο0) και ψιλοστοκάρισμα. 

3.3.16.8 Χρωματισμοί αντιδιαβρωτικής προστασίας σιδηρών κατασκευών 

Για τις απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας των σιδηρών κατασκευών μέσω βαφών ισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο DIN 55928 και στο ΕΝ ISO 12944. 

Οι βαφές που έχουν σκοπό αντιδιαβρωτική  - αντιοξειδωτική προστασία των μεταλλικών επιφανειών 
πρέπει να έχουν ελάχιστο ολικό πάχος μεμβράνης (φιλμ) 100μ – 200μ, ανάλογα με το περιβάλλον, 
την καταπόνηση της επιφάνειας κτλ. 

Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του χρωματισμού. Τα 
στάδια προεργασίας για τις σιδηρές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 

Επιμελής καθαρισμός του υποβάθρου. 
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Εκτίμηση βαθμού οξείδωσης και αντίστοιχου τρόπου καθαρισμού, οι οποίοι φαίνονται στον 
ακόλουθο πίνακα. Στην περίπτωση σημειακής σκουριάς, αυτή απομακρύνεται μέχρι την εμφάνιση 
γυμνού μετάλλου, ενώ αν εμφανιστεί σκουριά σε κάποιο σημείο μετά την επίτριψη παλαιών 
χρωμάτων με απόχαρτο, καθαρίζεται επιμελώς και επαλείφεται με αστάρι. 

− Βαθμός Οξείδωσης 1 (σκουριά ως 1%)                χειρωνακτική απομάκρυνση 
− Βαθμός Οξείδωσης 2 (σκουριά ως 5%)                χειρωνακτική απομάκρυνση 
− Βαθμός Οξείδωσης 3 (σκουριά ως 15%)                μηχανική απομάκρυνση 
− Βαθμός Οξείδωσης 4,5 (σκουριά ως 40%)                αμμοβολή, φλογοβολή 

Μετά από αμμοβολή ή φλογοβολή πρέπει να ακολουθεί αμέσως προεπάλειψη, λόγω του κινδύνου 
άμεσης οξείδωσης από τον αέρα. 

Πλήρης απομάκρυνση δέρματος εξέλασης – φιλμ οξειδίου του σιδήρου, ώστε να επιτευχθεί επαρκής 
πρόσφυση και να αποτραπεί η δημιουργία σκουριάς πίσω από το χρώμα. 

Στα «δύσκολα» σημεία (οξείες ακμές, τρίεδρες γωνίες, μη προσβάσιμες επιφάνειες) απαιτείται διπλή 
ή και τριπλή προεπάλειψη και απομάκρυνση των τυχόν υπολειμμάτων συγκολλήσεων. 

Ελέγχεται η πρόσφυση των παλαιών χρωματισμών με το «τεστ λεπίδας» ή για κιμωλιούμενα φιλμ το 
τεστ αυτοκόλλητης ταινίας. Οι φυσαλίδες χρώματος απομακρύνονται μηχανικά και πλήρως, όπως 
και τα ρυτιδωμένα χρώματα. Ο έλεγχος πρόσφυσης πολλαπλών στρώσεων παλαιών χρωμάτων 
γίνεται με το τεστ λεπίδας, ενώ ο έλεγχος της ελαστικότητας παλαιού χρώματος διεξάγεται με 
απολέπιση με ξυράφι. Στην περίπτωση ύπαρξης σκουριάς κάτω από το χρώμα ή μέσα σε αυτό, το 
χρώμα απομακρύνεται πλήρως. 

3.3.16.9 Πέρας εργασιών 

Μετά το τελείωμα των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει το συντομότερο όλα τα 
εργαλεία, ικριώματα, άχρηστα υλικά, και πλεονάζοντα χρώματα και να καθαρίσει τις επιφάνειες 
(δάπεδα, τοίχοι, επενδύσεις, υαλοπίνακες, είδη υγιεινής κτλ.) από τους χρωματισμούς. Όσες από τις 
κατασκευές μετά τον καθαρισμό δεν επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση, αντικαθίστανται, 
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Αφαιρούνται επίσης υπερχειλίσεις του χρώματος, σημάδια, «τρεξίματα» χρωματισμών από τις 
επιφάνειες. 

Δεν θα απορρίπτονται άχρηστα χρώματα μέσα σε αποχωρητήρια, αποχετεύσεις δαπέδων κτλ. αλλά 
θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο. 

3.3.16.10  Έλεγχοι 

Οι τελειωμένες επιφάνειες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία για περίσσεια υλικού που δεν 
διαστρώθηκε ή / και απορροφήθηκε ομοιόμορφα, πινελιές, διαφορές στο χρώμα, στην υφή και στην 
τελική εμφάνιση.  

Οι χρωματισμοί κρίνονται απορριπτέοι όταν: 

− οι επιδιορθώσεις διακρίνονται έστω και αμυδρά 
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− η επιφάνεια διακρίνεται κάτω από το χρώμα, όταν δηλαδή το χρώμα είναι διαφανές 
(«φάγκρισμα»). 

− το χρώμα της χρωματισμένης επιφάνειας δεν είναι τελείως ομοιόμορφο 
− παρουσιάζει έστω και μικρής έκτασης φθορές (τριχοειδείς ρωγμές, αποκόλληση, παρουσία 

φυσαλίδων κτλ.) 
− διακρίνονται οι «ματίσεις» των τμημάτων του χρώματος μιας επιφάνειας 
− διακρίνονται οι διαδρομές του πινέλου που χρησιμοποιήθηκε για τη διάστρωση 
− οι γραμμές συνάντησης των χρωματισμών διαφορετικών αποχρώσεων δεν είναι τελείως 

ευθύγραμμες 
− η υφή, ή η απόχρωση δεν είναι αυτή που απαιτείται από τη μελέτη ή / και την Υπηρεσία 
− το πάχος και η επιφάνεια κάλυψης κάθε στρώσης δεν είναι ομοιόμορφα 
− τα κενά, οι πόροι και οι ρωγμές των προς χρωματισμό τοιχοποιιών δεν έχουν πληρωθεί  
− η εργασία στις γωνίες, στις ακμές, στις συγκολλήσεις, στις συνδέσεις, στις ρωγμές κτλ. δεν είναι 

ίδιας ποιότητας με την εργασία στις υπόλοιπες επιφάνειες 
− τα σφραγιστικά υλικά των αρμών έχουν χρωματιστεί 

Ανάδοχος επιδιορθώνει τις ατέλειες και τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον αποζημίωση και μετά την 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
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Πίνακας 5 Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομών Πιλοτικής Μονάδας 

Περιγραφή Είδους  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ομαλοποίηση, ισοπέδωση 
εδάφους και αποψίλωση 
δένδρων.  

Εκσκαφές εδράσεων και 
θεμελίωσης.  

Επιχώσεις θεμελίων και 
επχώσεις διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 

ΚΟΠΗ,ΕΚΡΙΖΩΣΗ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ δένδρων και θάμνων, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ και ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ εδάφους στο χώρο των εγκαταστάσεων της πιλοτικής μονάδας καθώς και 
της πρόσβασης στο γήπεδο κατασκευής, με συνολική επιφανεία επιφάνεια επέμβασης 1548.64+79.47=1628,11m2 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης,  τα Παραρτήματα και το παρόν Τεύχος) 

ΕΚΣΚΑΦΗ πέδιλων / δοκών μεταλλικού κτιρίου πιλοτικής μονάδας (διαστάσεων  14,55 x8,70m, μέγιστου ύψους 4.80m και εμβαδού 126,59m2), μέχρι την 
στάθμη τοποθέτησης του σκυροδέματος έδρασης (προεξέχοντος 10cm σε κάθε παρειά). Οι παρειές της εκσκαφής θα είναι κεκλιμένες 1:1.  

Όγκος εκσκαφής [(10,20x15,70)x(MY)0.50]+(27,35x0,5/2)=80.07+6.84=86,91m3 

Επίχωση θεμελίων: 86,91-{[(3,65x1,5)x2]+[(2,0x1,5)x8]+[(1,5x1,0)x2]+[(0,3x(1+3+3+1)x2]+[(1,75+1,6)x2]}x0,42(ΜΥ)-(57,24x0,10)=86,91-20,77-5,72=60,42m3 

Επίχωμα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με προϊόντα εκσκαφής ή με προμήθεια δανείων: 711m3 (υπολογισμός με την χρήση ψηφιακού μοντέλου 
εδάφους) 

(Σύμφωνα με Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης, τα Σχέδια της Στατικής μελέτης, τα Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης,  τα Παραρτήματα και το παρόν 
Τεύχος) 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατασκευή θεμελίων και 
πλάκας επί εδάφους κτιρίου 
πιλοτικής μονάδας  

 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ σκυρόδεμα ποιότητας C30/37 , θεμελίωσης και πλάκας επί εδάφους με οπλισμό B500C. Πάχος πλάκας 25cm. 

Όγκος σκυροδέματος: Πέδιλα/πεδιλοδοκοί/τοιχία: { [ ((1,5x3,65)x2)+((1,5x2,0)x8)+((1,5x1,0)x2) ]x0,6 } + { [ (1,95x4)+(3,95x4)+(1,33x2)+(2,55x2)+(2,53x2) ] 
x0,3x1,4(Υ) } + { [ ((0,55x0,70)x10)+( (0,45x0,45)x4) ]x1,4(Υ) }= 6,57+14,4+1,8+3,28+6,64+1,12+2,14+2,13+5,39+1,13=44,59m3  - Πλάκα επί εδάφους: (109,1x0,25)-
(10,5x0,25) οπή φρεατίου - (1,3x0,25) οπή φρεατίου=27,28-2,63-0,33=24,33m3  - φρεάτια πλάκας επί εδάφους (εσωτ.): 
(11,1x0,85x0,25)+(1,92x0,85x0,25)=2,36+0,41=2,77m3  - Τοιχίο περιμετρικό ανοδομής: (0,10x1,89)+(0,10x0,20)+(0,10x3,95)=0,19+0,02+0,40=0,60m3 
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Συνολικά οπλισμένο σκυρόμα κτιρίου: 44,59+24,33+2,77+0,6=72,29m3 .   Βάρος οπλισμού σκυροδέματος 8,32tn. 

(Σύμφωνα με Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης, τα Σχέδια της Στατικής μελέτης, τα Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, τα Παραρτήματα και το παρόν 
Τεύχος) 

Κατασκευή πλακών 
εξωτερικών διαδρόμων, της 
ράμπας και της θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ  

 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ σκυρόδεμα ποιότητας C30/37 , θεμελίωσης και πλάκας επί εδάφους με οπλισμό B500C.  

Διαστάσεις πλακών με τάφρο σχάρας ομβρίων και αρμούς διαστολής: {[(2,6x3,05)+(10,15x2,5)+(2,0x2,8)+(16,5x1,55)+(4,3x2,0)]x0,25}-(0,25x3,40x0,25)οπή φρ. 
+(0,85x4,0x0,25)φρ.=18,27-0,21+0,85=18,91m3 - Ραμπα ΑΜΕΑ: (1,69x1,70)+[(0,15x0,10x5,11)x2]=2,87+0,15=3,03m3  - Πλατύσκαλο ράμπας: 1,65x1,7x0,25=0,7 m3 

– Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ: 5,5x4,5x0,25=6,19m3   -   Συνολικός όγκος οπλ.  σκυροδέματος περιβάλλοντος χώρου: 18,91+3,03+0,7+6,19=28,83m3. Bάρος οπλισμού 
σκυροδέματος 3,32tn. 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης, τα Σχέδια της Στατικής μελέτης, τα Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης, τα Παραρτήματα και το παρόν 
Τεύχος) 

Κατασκευή έδρασης 
θεμελίωσης. 

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20 κάτω από την θεμελίωση του κτιρίου, συνολικού όγκου: 
{[(1,7x3,85)x2]+[(1,7x2,2)x8]+[(1,7x1,2)x2]+[(0.80x4)+(2.8x4)+(1.55x2)+(1.4x2)]x0.5}x0.10(πάχοςστρώσης)=(13.09+29.92+4.08+10.15)x0.10=5.73m3 

Σύμφωνα με τα Σχέδια της Στατικής μελέτης , του Παραρτήματος ΙΙ και το παρόν Τεύχος) 

Κατασκευή εξομαλυντικής 
στρώσης πλάκας επί εδάφους 

ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ κάτω από την πλάκα επί εδάφους κτιρίου, από σκύρα λατομείου, πάχους 20cm, συνολικού όγκου 21,80m3 

(Σύμφωνα με ταΣχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του ΠαραρτήματοςΙ και το παρόν Τεύχος) 

Θερμομονωτική στρώση 
πλάκας επί εδάφους 

Θερμομονωτική στρώση με  φύλλα πολυουρεθάνης, πάχους 60 mm, κάτω από την πλάκα επί εδάφους (πριν τη σκυροδέτησή της). Συνολική επιφάνεια 109.0m2 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 

Στεγανωτική στρώση πλάκας 
επί εδάφους 

Στεγανωτική στρώση από φύλλα πολυαιθυλενίου, κάτωθεν της θερμομονωτικής στρώσης της πλάκας επί εδάφους. Βάρους όπως ορίζεται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ρολλό πλάτους 6m.Συνολική επιφάνεια 144.0m2 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 
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Κατασκευή βιομηχανικού 
δαπέδου κτιρίου 

 

ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ σκυρόδεμα  με πλέγμα Τ131 για τα δάπεδα του κτιρίου,  ποιότητας C20/25. Επεξεργασία τελικής επιφάνειας με διασπορά σκληρυντικού 
υλικού σε δύο φάσεις με ενδιάμεση λείανση και τελικό φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα, πάχους 0,5m με κλίσεις που χρειάζονται για την 
απορροή των υδάτων,με επιφάνεια(13,95X8,1)-[(0,3X0,35)X10]-[(0,08X0,20)X4]+(2,4X0,25)+[(1,0X0,25)X2]=113,7m2. Δεν επιτρέπεται η υψομετρική διαφορά 
μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού δαπέδου του κτιρίου πέραν των 2cm. H ενδεχόμενη υψομετρική διαφορά έως 2cm θα τελειώνει στο κατώφλι των θυρών με 
φαλτσογωνία, ή ειδικό μεταλλικό τεμάχιο καμπύλου τελειώματος. 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 

Κατασκευή βιομηχανικού 
δαπέδου των εξωτερικών 
διαδρόμων και της ράμπας 
κτιρίου 

 

ΕΛΑΦΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ σκυρόδεμα  με πλέγμα Τ131 για τα δάπεδα του κτιρίου,  ποιότητας C20/25. Επεξεργασία τελική επιφάνειας με διασπορά σκληρυντικού 
υλικού σε δύο φάσεις με ενδιάμεση λείανση και τελικό φινίρισμα της επιφάνειας με μηχανικό λειαντήρα, πάχους 0,5m με κλίσεις που χρειάζονται για την απορροή 
των υδάτων, επιφάνειας (2,5x10,15)+(2,8x2,3)+(16,15x1,55)+(4,75Χ1,5)=63,96m2  

Η τελική επιφάνεια του δαπέδου της ράμπας θα είναι «χτενιστή». 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 

Κάλυψη τμήματος του 
περιβάλλοντα χώρου πιλοτικής 
μονάδας με χαλίκι 

Στρώση χαλικιού 3Α, πλευρικά του κτιρίου, σε επιφάνεια 15,9x2,60 m2 και σε πάχος 20cm, συνολικού όγκου 8,27 m3 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου 
στέγασης πιλοτικής μονάδας 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού κτιρίου διαστάσεων 14.55 x 8.70m(ανοδομή) και ύψους 4.40/4.80m με στέγαστρο διαστάσεων 3,70x2,50m ενσωματωμένο με 
τον μεταλλικό φορέα του κτιρίου, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Μεταλλικός σκελετός – τοιχοποιία – οροφή: 
Μεταλλικός σκελετός από ισχυρά πλαίσια στην εγκάρσια διεύθυνση με στύλους διατομής IPE300 και HEA160 που συνδέονται με δοκούς διατομής IPE240 ενώ 
στην διαμήκη διεύθυνση με πλαίσια με χιαστί κατακόρυφους συνδέσμους σε κατάλληλες θέσεις. Στην οροφή σε φατνώματα τοποθετούνται οριζόντια 
αντιανέμια διατομής CHS88.90x5.0 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κοχλίες 8.8, βλήτρα (αγκύρια) και ενσωματούμενα στοιχεία 8.8. Όλα επικαλυμμένα με 
βαφή δύο συστατικών για αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία. 

Ο μεταλλικός σκελετός, στο σύνολό του, θα φέρει πυράντοχη βαφή με δείκτη πυραντίστασης 90’. 

Τοιχοποιίες από πάνελ πολυουρεθάνης, θερμομονωτικά,  πάχους 50mm, χρώματος εκλογής ΕΣΔΑΚ με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια αρμοκάλυψης και 
στεγάνωσης. 
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Οροφές από πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους 80mm, τραπεζοειδούς διατομής, χρώματος εκλογής ΕΣΔΑΚ με τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια αρμοκάλυψης και 
στεγάνωσης και τις υδρορροές και νεροσταλάκτες.  

2. Κουφώματα: 

- Τέσσερα (4) παράθυρα αλουμινίου τρίφυλλα, διαστάσεων 3,00x0,80m, με δύο φύλλα ανοιγοανακλυνόμενα και ένα σταθερό, και υαλοπίνακες σύμφωνα με 
την μηχανολογική μελέτη. 

- Ένα (1) παράθυρο αλουμινίου δίφυλλο, διαστάσεων 1.60x0,80m, με δύο φύλλα ανοιγοανακλυνόμενα και υαλοπίνακες σύμφωνα με την μηχανολογική 
μελέτη.Ένα (1) παράθυρα αλουμινίου μονόφυλλο, διαστάσεων 0,60x0,80m, με φύλλο ανοιγοανακλυνόμενο και διπλό υαλοπίνακα. 

- Μια (1) μεταλλική θύρα εξωτερική, μονόφυλλη, διαστάσεων 1,00x2,25m, με θυρόφυλλο διπλού τοιχώματος και μόνωση ορυκτοβάμβακα και κατακόρυφο 
φεγγίτη, εργοστασιακά βαμμένης στον ίδιο χρωματισμό των πάνελ πλαγιοκάλυψης. Εξοπλισμένη με εσωτερική μπάρα πανικού, μηχανισμό επαναφοράς και  
κλειδαριά ασφαλείας. 

- Μια (1) μεταλλική πόρτα εξωτερική, μονόφυλλη, διαστάσεων 1,00x2,25m, με θυρόφυλλο διπλού τοιχώματος και μόνωση ορυκτοβάμβακα, εργοστασιακά 
βαμμένης στον ίδιο χρωματισμό των πάνελ πλαγιοκάλυψης, με κλειδαριά ασφαλείας. 

- Μια (1) μεταλλική πόρτα εξωτερική, δίφυλλη, διαστάσεων 2,40x2,95m, με θυρόφυλλα διπλού τοιχώματος και μόνωση ορυκτοβάμβακα και κατακόρυφους 
φεγγίτες, εργοστασιακά βαμμένης στον ίδιο χρωματισμό των πάνελ πλαγιοκάλυψης.Εξοπλισμένη με εσωτερική μπάρα πανικού, μηχανισμό επαναφοράς και  
κλειδαριά ασφαλείας. 

- Μια (1) ξύλινη πόρτα εσωτερική, μονόφυλλη, διαστάσεων 1,00x2,25m, με θυρόφυλλο πρεσσαριστό με κόντρα πλακέ επενδεδυμένο αμφίπλευρα, και 
εξοπλισμένη με μπάρα ΑΜΕΑ και μηχανισμό επαναφοράς. 

- Δύο (2) σταθερά παράθυρα με περσίδες εξαερισμού και κάσα, από στρατζαριστή λαμαρίνα, διαστάσεων καθαρού ανοίγματος εξαερισμού 105Χ65cm. 

3. Χώρος Υγιεινής: 

Διαμόρφωση χώρου υγιεινής με κατασκευή συστήματος διαχωριστικών τοίχων και οροφής με στοιχεία ξηράς δόμησης, αποτελούμενο από: 

- Διαχωριστικούς τοίχους πάχους 10cm, αποτελούμενους από μεταλλικό σκελετό, διατομής 50mm, σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 450mm, από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα και προφίλ χάλυβα, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας, πάχους 125mm και ενδιάμεση στρώση 
ορυκτοβάμβακα. 

- Επένδυση με διπλή, άνθυγρη γυψοσανίδα, πάχους 125mm, μεταλλικής κολόνας. 
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- Διαχωριστικό τοίχο πάχους 25cm, αποτελούμενους από διπλό μεταλλικό σκελετό, διατομής 50mm, σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 450mm από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα και προφίλ χάλυβα, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας,  πάχους 125mm, για την τοποθέτηση 
των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων και ενδιάμεση στρώση ορυκτοβάμβακα. 

- Οροφή πάχους 10cm, αποτελούμενους από μεταλλικό σκελετό, διατομής 50mm, σε αξονικές αποστάσεις 600mm ή 450mm από γαλβανισμένη λαμαρίνα και 
προφίλ χάλυβα, αμφίπλευρα επενδεδυμένο με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας, πάχους 125mm, και ενδιάμεση στρώση ορυκτοβάμβακα, εξοπλισμένη 
με μια (1) θυρίδα επίσκεψης 40x40 cm, όπου θα τοποθετηθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.  

- Επένδυση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30x30cm και κόλλα, χρώματος εκλογής ΕΣΔΑΚ. Δεν επιτρέπεται η ανύψωση του δαπέδου πέραν των 
2cm σε σχέση με το εξωτερικά του χώρου υγιεινής δάπεδο. H ενδεχόμενη υψομετρική διαφορά έως 2cm θα τελειώνει στο κατώφλι με φαλτσογωνία, ή ειδικό 
μεταλλικό τεμάχιο καμπύλου τελειώματος. 

- Εσωτερικά του χώρου υγιεινής οι τοίχοι επενδυθούν με πλακίδια κεραμικά 20x20cm και κόλλα, χρώματος εκλογής ΕΣΔΑΚ, έως το ύψος των 2.40m  από την 
τελική διαμορφωμένη επιφάνεια του δαπέδου. 

- Οι τελικές επιφάνειες τοίχων και οροφής που δεν θα επενδυθούν με πλακίδια, καθώς και οι εξωτερικές επιφάνειες τοίχων -οροφής του χώρου υγιεινής θα 
σοκαριστούν και θα βαφούν με πλαστικό χρώμα εκλογής ΕΣΔΑΚ.  

-  Ένα (1) σετ WC με πλήρη εξοπλισμό για ΑΜΕΑ. 

4. Μεταλλικά κιγκλιδώματα ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ, από σωλήνα Φ48, χωρίς ραφές, σε δύο σειρές και σε ύψος (άνω στάθμη) 90cm και 70cm από το τελικό 
δάπεδο της ράμπας. 

 
(Σύμφωνα με Σχέδια Αρχιτεκτονικής μελέτης, του Παραρτήματος Ι, Σχέδια Στατικής μελέτης , του Παραρτήματος ΙΙ, Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, 
του Παραρτήματος ΙΙ) 

Προμήθεια και κατασκευή 
μεταλλικής περίφραξης με 
θύρα 

Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικής περίφραξης, μήκους 17,69+45,60+37,0+48,0+14,71=163m, ύψους 1.75m,  με ορθοστάτες ανά 3m κατασκευασμένους 
από σιδηροσωλήνες, μήκους 2,15m γαλβανισμένους εν θερμώ, διατομής 60mm (2''), και αντηρίδες ανά 9 m και στις γωνίες, κατασκευασμένες από σωλήνα ίδιου 
υλικού και ίδιας διατομής με αυτή των ορθοστατών. Οι ορθοστάτες και οι αντηρίδες θα είναι πακτωμένα σε βάση από σκυρόδεμα C16/20, διαστάσεων 
30x30x50cm. Το σύρμα ενίσχυσης θα είναι  πάχους 4mm και σε δύο σειρές. Θα χρησιμοποιηθεί δικτυωτό ρομβοειδές συρματόπλεγμα, με βρόγχους 5x5cm. Η 
περίφραξη θα φέρει θύρα, η οποία θα φέρεται από κοιλοδοκούς στα δύο άκρα, διατομής 20x20cm, όπως παρουσιάζεται στην αρχιτεκτονική μελέτη. 

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 
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Προμήθεια και τοποθέτηση 
θύρας περίφραξης 

Η περίφραξη θα διαθέτει μία (1) θύρα δίφυλλη με συνολικό πλάτος 4m και ύψος 1.75m, με θυρόφυλλα κατασκευασμένα από μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ 
σιδηροσωλήνα διατομής 60 mm(2''), και ενίσχυση από το ίδιο υλικό και ίδιας διατομής με το πλαίσιο. Η πλήρωση θα είναι από γαλβανιζέ δικτυωτό ρομβοειδές 
συρματόπλεγμα με βρόγχους 5x5cm.  

(Σύμφωνα με τα Σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης του Παραρτήματος Ι και το παρόν Τεύχος) 
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3.4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Πίνακας 6 Προμετρήσεις Υποδομών πιλοτικής μονάδας έργου UIA – A2UFood 

Περιγραφή Είδους Μονάδες 
Ποσότητα  
μονάδας 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αποψιλώσεις, Εκριζώσεις, Αποκομιδή, Διαμορφώσεις, Διαστρώσεις/Εξομάλυνση 
εδάφους  

τμχ 1 

Εκσκαφές m3 87,00 

Επιχώσεις m3 772,00 

Χαλίκι 3Α m3 8,27 

Σκύρα Λατομείου m3 21,80 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 m3 101,12 

Οπλισμένο σκυρόδεμα C12/15 m3 5,73 

Θερμομονωτικά φύλλα πολυουρεθάνης m2 109,00 

Φύλλα πολυαιθυλενίου m2 144,00 

Βιομηχανικό δάπεδο m2 177,66 

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου στέγασης πιλοτικής μονάδας τμχ 1 

Προμήθεια και κατασκευή μεταλλικής περίφραξης  m 159,00 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας περίφραξης τμχ 1 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Το τεύχος της στατικής μελέτης του κτιρίου της Πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοπλαστικού, 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.  
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

5.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (έργα και δίκτυα 
υποδομής) για την ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Α2UFOOD ΑΠΟΦΕΥΚΤΕΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΟΦΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5.1.1.1 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 
− Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού νερού». 
− Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412\86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις κτιριακών 

εγκαταστάσεων». 
− ΦΕΚ 138 Β’/24/2/65 
− Νόμος για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
− ΕΛΟΤ 686 για αποχετευτικά δίκτυα μέσα σε κτίρια 
− ΕΛΟΤ 476-1981(3) για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων, 

5.1.1.2 Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας 
− ΠΔ 41 (Φ.Ε.Κ. 80 της 17-5-2018) 
− Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86, Μόνιμαπυροσβεστικά συστήματα με νερό σε κτίρια 
− Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ.Αποφ. 22745/314(ΦΕΚ Β 264/8.4.71) 
− Εθνικά Ελληνικά Πρότυπα (ΝΗS) περί φορητών πυροσβεστήρων 
− Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών 
− Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες 
− Πρότυπο ΕΛΟΤ 54 : Εξαρτήματα συστημάτων αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς 1.Εισαγωγή, 5. 

Θερμοευαίσθητοι ανιχνευτές. Σημειακοί ανιχνευτές με στατικό στοιχείο 
− Πρότυπο ΕΛΟΤ 571: Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά   
− «Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας» 
− Επίσης επικουρικά και συμπληρωματικά θα έχουν εφαρμογή οι παρακάτω κανονισμοί: 
− Διεθνείς κανονισμοί ISO - Standards: 64/1974, R336, R1338, 2546/1973 
− Αμερικάνικοι Κανονισμοί NFPA 

5.1.1.3 Εγκατάσταση κλιματισμού 
− TOTEE 20701-1-2017 Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων. 
− TOTEE 20701-2-2017 Θερμοφυσικές Ιδιότητες Δομικών Υλικών και Έλεγχος Θερμομονωτικής 

Επάρκειας Κτιρίων. 
− TOTEE 20701-3-2010 Κλιματικά Δεδομένα Ελληνικών Περιοχών. 
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− ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 1/86 “Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για 
θέρμανση κτιριακών χώρων”. 

− ΤΟΤΕΕ 2421-ΜΕΡΟΣ 2/86 “Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού 
για θέρμανση κτιριακών χώρων”. 

− ΤΟΤΕΕ 2423/86 “Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων” 
− ΤΟΤΕΕ 2425/86 “Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Στοιχεία υπολογισμού φορτίων κλιματισμού 

κτιριακών χώρων” 
− DIN 4701 / 83 
− ASHRAE : Handbooks, Fundamentals 2005 – HVAC Systems & Equipment 2008 – HVAC 

Applications 2007 
− CARRIER : Handbook of Air Conditioning System Design 
− SMACNA, LOW PRESSURE DUCT CONSTRUCTION STANDARDS 
− SMACNA, TESTING – BALANCING AND ADJUSTING OF ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
− SMACNA HVAC DUCT CONSTRUCTION STANDARDS METAL AND FLEXIBLE 1995 
− «Θέρμανση και κλιματισμός» των Recknagel – Sprenger (1978) 

5.1.1.4 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
− ΕΛΟΤ HD 384 
− K.Eν.A.K. (ΦΕΚ 407/Β/09-04-2010) 
− TOTEE 20701-1-2017 Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων. 
− Διατάξεις της Δ.Ε.Η. 
− Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01  : Χαλύβδινεςσωληνώσειςηλεκτρικώνεγκαταστάσεων 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 : Πλαστικέςσωληνώσειςηλεκτρικώνεγκαταστάσεων 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03  : Εσχάρες και σκάλεςκαλωδίων 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06  : Πλαστικάκανάλιακαλωδίων 
− ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  : Αγωγοί – καλώδιαδιανομήςενέργειας 
− Bestimmungen fur das Errichten von Storkstrom-anlagen mit Nennspannungen von 1 KV und 

daruber VDE 0101. 
− Bestimmungen fur das Errichten von Starkstrom anlagen mit Nennspannungen bis 1000 V VDE 

0100. 

5.1.1.5 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 
− Mε τον Νόμο Υπ΄ αριθμ 2616 ΦΕΚ Ά159/8.8.97 σχετικά με «Τους όρους Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων» 
− Με την Απόφαση 82070/98/2-12-90 Σχετικά με τις «Προδιαγραφές Μελετών για την Έκδοση 

Οικοδομικών Αδειών» 
− Με το ΠΔ 8-7-93 ΦΕΚ ‘Δ795/93 «Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών» 
− Με το ΠΔ 79 ΦΕΚ  62/04 «Καθορισμός Όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως Εμπορευματικών 

Σταθμών  
− ΕΛΟΤ HD-384 για των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
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− Με τον Αντικεραυνικό Κώδικα, Τόμοι Ι-ΙΙ, Δημητρίου Κοντού 
− ΕΛΟΤ 1197/2002 « Προστασία κατασκευών από Κεραυνούς Μέρος 1ο : Γενικές Αρχές». 

ΤοοποίοείναιισοδύναμομετοΕυρωπαϊκόENV 61024 καιτοΔιεθνέςIEC 1024-1 
ProtectionofStructuresagainstlightning – Generalprinciples 

− ΕΛΟΤ 1412 «Προστασία κατασκευών από κεραυνούς- Οδηγία Α : Εκτίμηση κινδύνου 
ηλεκτροπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας του ΣΑΠ. 

− ΕυρωπαϊκόπρότυποΕΝ 50164-1 : Lightning Protector Components (LPC)     
− Part 1 : Requirements for connection components 
− ΕυρωπαϊκόπρότυποΕΝ 50164-2 : Lightning Protector Components (LPC)  
− Part 2 : Requirements for conductors, and earth electrodes. 
− Τα παραπάνω μπορούν να είναι πιστοποιημένα από τους οργανισμούς DIN και BS. 

5.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

5.1.2.1 Γενικά 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης παροχής και πίεσης σε όλους τους 
υδραυλικούς υποδοχείς του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων αυτού. Για τον σκοπό αυτό 
προβλέπεται η τροφοδότηση του υδραυλικού δικτύου από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης πλησίον 
του βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με τα σχέδια της γενικής διάταξης Γ-01.  

Με ζεστό νερό θα τροφοδοτηθούν μόνο ο υδραυλικός υποδοχέας στον χώρο υγιεινής μέσω 
ταχυθερμοσίφωνα 4kW. 

5.1.2.2 Ύδρευση 

Η εγκατάσταση υδρεύσεως θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην συνέχεια, τις 
διατάξεις του Γ.Ο.Κ., και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 

Οι οδεύσεις των σωληνώσεων που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι εντός χάνδακα. Το 
πλάτος καθορίζεται από 80έως 130cm, βάσει και των υπολοίπων εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν 
να οδεύουν στο ίδιο σκάμμα (όδευση σωλήνων πυρόσβεσης, αποχέτευσης, δίκτυα ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων, κ.λ.π.). Οι οδεύσεις των αγωγών στον περιβάλλοντα χώρο θα πρέπει να είναι σε 
χάνδακα βάθους 1μ. Η ενταφιασμένη όδευση θα ακολουθεί τα αναφερόμενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Στις οδεύσεις κάτω από πλακόστρωτα και δρόμους κυκλοφορίας 
οχημάτων οι σωληνώσεις θα εγκιβωτίζονται. 

Το κύριο δίκτυο ύδρευσης στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι κατασκευασμένο από σκληρούς 
σωλήνες πολυπροπυλενίου (PΡ) 3ης γενιάς 32x5.4, SDR 7,4 ονομαστικής πίεσης 20atm.  

Τα εμφανή δίκτυα ύδρευσης εντός του χώρου θα είναι κατασκευασμένα επίσης από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου (PΡ) 3ης γενιάς SDR 11 ονομαστικής πίεσης 10atm, στηριζόμενα με ειδικά 
εξαρτήματα στα μεταλλικά στοιχεία των κτιρίων.   

Σε εμφανή σημεία εντός των χώρων παραγωγής, αλλά και στον εξωτερικό χώρο, θα τοποθετηθούν 
κρουνοί για τις πλύσεις των δαπέδων. Θα τοποθετηθεί επίσης ντουζιέρα ασφαλείας με σταθμό 
πλύσης ματιών. 
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Ειδικότερα, εγκαθίσταται κρουνός πλησίον του ιμάντα μεταφοράς υλικού για την διευκόλυνση της 
πλύσης του εξοπλισμού και των δαπέδων. Για την πλύση εξωτερικών δαπέδων και γενικά του 
εξωτερικού εξοπλισμού (κάδων κλπ.) εγκαθίσταται κρουνός πλησίον του σημείου υποδοχής υλικού 
και αποθήκευσης κάδων.  

 Η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης θα γίνεται με την τοποθέτηση τοπικού ταχυθερμοσίφωνα 
4kW στον χώρο υγιεινής. 

5.1.2.2.1 Κατασκευαστικά Στοιχεία 

Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν με επιμέλεια, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις υποδείξεις του 
Kατασκευαστού και της Επιβλέψεως, και σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Οι εργασίες δεν 
επιτρέπεται να επηρεάζουν την αντοχή των οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου και ιδιαίτερα του 
φέροντος οργανισμού. Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα 
ελεγχθούν ώστε να εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφάνειας. 

Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2411/86. Η κατασκευή των δικτύων θα είναι σύμφωνη με την ΤΟΤΕΕ 2411/86. Ολόκληρο το δίκτυο 
υδρεύσεως εντός του κάθε  κτιρίου θα οδεύει είτε εμφανές, είτε χωνευτά εντός της τοιχοποιίας, είτε 
εντός της ψευδοροφής όπου αυτή υφίσταται.  Στις διελεύσεις τοίχων ή δαπέδων οι σωλήνες θα 
περιβληθούν σε τμήμα σωλήνας διαμέτρου κατά 3mm τουλάχιστον μεγαλύτερη από την διάμετρο 
του σωλήνα και μήκους μεγαλύτερου από το πάχος του τοίχου ή του δαπέδου, για να μην έρχονται 
σε επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία. Το διάκενο μεταξύ των σωλήνων θα γεμίζεται με υαλοβάμβακα 
και τα δυο άκρα θα σφραγίζονται με σιλικόνη. Οι σωλήνες ζεστού νερού θα μονωθούν με μονωτικό 
τύπου armaflex ελάχιστου πάχους 9mm. Οι σωλήνες κρύου νερού, οι οποίες θα οδεύουν εξωτερικά 
των κτιρίων, είτε θα μονωθούν, είτε θα τοποθετηθούν στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 70cm.  

Βάνες σφαιρικού τύπου (BALL VALVES), για την απομόνωση των διαφόρων κλάδων ή και την ρύθμιση 
της ροής. Αυτές θα είναι ορειχάλκινες κοχλιωτές με έδρα TEFLON και χειρολαβή. Θα εξασφαλίζουν 
τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10 
atm., θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις και θα στηρίζονται και στις δύο πλευρές τους. 
Σε ορισμένες θέσεις, οι συνδέσεις των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνουν μέσω ευκάμπτων σπιράλ 
χαλκοσωλήνων επιχρωμιωμένων με ζεύγος ρακόρ. 
Όλες οι διαστάσεις των σωληνώσεων αναγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια των κατόψεων της 
μελέτης. 

Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις υποδείξεις του 
Kατασκευαστού και της Επιβλέψεως. 

Οι κρουνοί υδροληψίας θα είναι ορειχάλκινοι χρωμέ, σφαιρικού τύπου, με έδρα από TEFLON, 
διάφραγμα για εξομάλυνση της ροής και κατάλληλο ακροστόμιο για σύνδεση πλαστικού σωλήνα. 
Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς, θα έχουν διακόπτες απομονώσεως της παροχής, σφαιρικού τύπου 
(BALL VALVES) με πεταλούδα, ευθείς ή γωνιακούς κατά περίπτωση. Οι συνδέσεις θα γίνονται 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 
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5.1.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

5.1.3.1 Εγκατάσταση αποχέτευσης ακάθαρτων 

5.1.3.1.1 Γενικά 

Σκοπός της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων είναι η παραλαβή των προς αποχέτευση υγρών 
και στερεών, από τα σημεία γένεσης τους και η διοχέτευσή τους προς τον τελικό αποδέκτη.  Στην 
παρούσα μελέτη τα ακάθαρτα-στραγγίδια οδηγούνται αρχικά δια βαρύτητας σε υφιστάμενη στεγανή 
δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 2,25m3 και εν συνεχεία μέσω δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος 
(10m3/h – 15mΣΥ) καταθλίβονται στον τελικό αποδέκτη που είναι η δεξαμενή βοθρολυμάτων του 
βιολογικού, σύμφωνα με τα σχέδια της γενικής διάταξης Γ-01. 

Ο κύριοι βαρυτικοί αγωγοί αποχέτευσης θα είναι από σωλήνα u-PVC. 

Τα ακάθαρτα από τον χώρο υγιεινής, καθώς και τα στραγγίδια από τις πλύσεις των δαπέδων 
οδηγούνται βαρυτικά προς το αντλητικό συγκρότημα. 

Οι σωληνώσεις στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν υπόγεια σε χάνδακα βάθους 1,0m, 
ενταφιασμένοι σε καλά συμπιεσμένη άμμο. Στην εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων θα 
περιλαμβάνονται: 

− Τα δίκτυα σωληνώσεων μέχρι τα σημεία πριν την σύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό. 
− Τα φρεάτια επισκέψεως, οι απορροές δαπέδου και τα στόμια καθαρισμού  
− Τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα 

εξαρτήματα των χώρων υγιεινής. 

Για την φυσική ροή των ακαθάρτων στις οριζόντιες σωληνώσεις έχει ληφθεί κλίση ίση ή μεγαλύτερη 
του 2% και έχει μελετηθεί κατά τον υπολογισμό των διαστάσεων των σωληνώσεων η πορεία τους, 
ώστε να μην παρουσιάζονται κατασκευαστικά προβλήματα. 

Το δίκτυο αερίζεται με την μέθοδο του κύριου αερισμού. Κάθε στήλη θα προεκτείνεται πάνω από το 
κτίριο σε ύψος περίπου 1,5m ενώ στην κορυφή θα φέρει πλαστική κεφαλή με σχάρα κατάλληλη που 
να μην επιτρέπει την είσοδο εντόμων κ.λ.π. 

Χώροι Παραγωγής 

Οι αποστραγγίσεις που προκύπτουν από τους χώρους εργασίας συλλέγονται σε κανάλια με κλίση 1% 
καλυπτόμενα από μαντεμένιες εσχάρες και καταλήγουν στο αντλητικό συγκρότημα μέσω πλαστικής 
σωλήνωσης Φ100. 

5.1.3.2 Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων 

Η αποχέτευση των όμβριων υδάτων συνίσταται στην συλλογή τους από τη στέγη του κτιρίου μέσω 
ανοιχτού ομβροσυλλέκτη και την διοχέτευση τους στον   περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης. 

Οι κατακόρυφες υδρορροές θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα. 
Hυπερδιαστασιολόγηση της διατομής των κατακόρυφων στηλών των ομβρίων υδάτων, επιλέγεται 
με σκοπό την αποφυγή εμφράξεων των στηλών λόγω ακαθαρσιών.  
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5.1.3.3 Κατασκευαστικά στοιχεία 

Οι σωληνώσεις σύνδεσης των κτιρίων, οι σωληνώσεις πολλαπλής σύνδεσης, οι συλλεκτήριες 
σωληνώσεις και οι σωλήνες αερισμού θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες u-PVC, με 
συνδέσεις κολλητές με μούφα. 

Η κατασκευή των δικτύων θα είναι σύμφωνη με την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

− Ο αποχετευτικός σωλήνας του νιπτήρα θα είναι Φ40. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας του νεροχύτη θα είναι Φ50. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας της λεκάνης ευρωπαϊκού τύπου θα είναι Φ100. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας του σίφωνα δαπέδου θα είναι Φ50 ή Φ100. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας της εσχάρας αποστραγγίσεως θα είναι Φ100. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας του λουτήρα θα είναι Φ50. 
− Ο αποχετευτικός σωλήνας του καταιονιστήρα θα είναι Φ50. 

Απαραίτητα, οι τιμές σύνδεσης των υδραυλικών υποδοχέων θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 10 της 
ΤΟΤΕΕ 2412/86. Οι απορροές των δαπέδων θα είναι ορθογωνικές ή κυκλικές με λοξό διάφραγμα και 
με εσχάρα ορειχάλκινη χρωμέ Φ100, και θα φέρουν οσμοπαγίδα. 

Τα στόμια καθαρισμού (σωληνοστόμια, ακροστόμια) όπου προβλέπονται θα είναι κατασκευασμένα 
από το ίδιο υλικό με τις σωληνώσεις. Τα πώματα των ακροστομίων θα είναι πλαστικά, πάχους 
τουλάχιστον 3 mm. Η διάμετρος του σωληνοστομίου καθαρισμού θα είναι ίση με την διάμετρο των 
σωλήνα. Η διάμετρος του ακροστομίου καθαρισμού θα είναι όση και του σωλήνα για Φ<100 και για 
μεγαλύτερης διαμέτρου σωλήνες η διάμετρος του ακροστομίου θα είναι Φ 100. 

Ολόκληρη η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα είναι στεγανή για τις αναπτυσσόμενες πιέσεις 
υγρών και για τα αναπτυσσόμενα αέρια. Διατάξεις υπερχειλίσεως θα προβλέπονται σε όλους τους 
υδραυλικούς υποδοχείς για τους οποίους οι βαλβίδες απορροής φέρουν πώματα σφραγίσεως. 

Η τοποθέτηση των σωληνώσεων, οι συνδέσεις και οι διακλαδώσεις αυτών, οι διάμετροι και οι κλίσεις 
τους, θα υπακούουν τα οριζόμενα στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. Τα φρεάτια θα είναι από μπετόν Β160 
ενισχυμένο με δομικό πλέγμα Τ262. 

Τα είδη υγιεινής θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη άριστης ποιότητας (VITREOUS CHINA ή 
SANITARY PORCELAIN) δηλαδή από κεραμικό υψηλής ποιότητας όπως προδιαγράφεται στη 
παράγραφο 2.4 του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ. N.H.S. 3-1970 και την ΤΟΤΕΕ 2412/86. 

Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2412/86, τις υποδείξεις 
του Κατασκευαστού και της Επιβλέψεως. Σε περίπτωση που απαιτηθούν διατρήσεις φερόντων 
στοιχείων του κτιρίου για τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση σωληνώσεων, θα ζητείται 
η έγκριση της επιβλέψεως. Γενικώς η κατασκευή του δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων θα 
εξασφαλίζει την επισκεψιμότητα με στόχο την εύκολη συντήρηση. 

Για την στήριξη τόσο των κατακόρυφων όσο και των οριζόντιων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν 
διμερή γαλβανισμένα στηρίγματα με ελαστικό παρέµβυσµα σε αποστάσεις που καθορίζονται από 
τις διαμέτρους των σωληνώσεων. 
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Τα τελικά φρεάτια εκτός του κτιρίου θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι 
ανοικτής ροής με διπλά χυτοσιδηρά καλύμματα και θα συνδεθούν με αυτά οι συλλεκτήριου αγωγοί, 
οι αυτόματες μίκες αερισμού και οι γενικές οσμοπαγίδες (μηχανοσίφωνας). Τα φρεάτια θα είναι από 
μπετόν Β160 ενισχυμένο με δομικό πλέγμα Τ262. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

Πριν την κάθε τελική σύνδεση του δικτύου ακαθάρτων που οδεύει στον περιβάλλοντα χώρο θα 
τοποθετηθεί αντίστοιχος μηχανοσίφωνας με μίκα εξαερισμού. 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να ελέγχονται τόσο στην φάση κατασκευής, όσο και μετά την 
ολοκλήρωσή τους, για να διαπιστώνεται η συμπεριφορά τους ως προς τις διατάξεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2412/86. 

Σε κάθε φάση του έργου συνιστάται να ελέγχεται τουλάχιστον : 

5. Η χρησιμοποίηση κατάλληλων και συνεργαζόμενων υλικών. 
6. Η στεγανότητα των συνδέσεων. 
7. Η αποτελεσματική στήριξη των σωληνώσεων και η εξασφάλιση των απαιτούμενων κλίσεων. 
8. Η προστασία των σωληνώσεων από την εισχώρηση ξένων υλικών μέσα σ' αυτούς. 
9. Η διατήρηση ελεύθερης διατομής των σωληνώσεων από εσωτερικές προεξοχές,  ιδιαίτερα στις 

περιοχές των   συνδέσεων. 

Ο τελικός έλεγχος της πλήρους εγκατάστασης είναι υποχρεωτικός και περιλαμβάνει σύμφωνα με την 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86: 

10. 1. Την δοκιμή στεγανότητας με αέρα. 
11. 2. Την δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης. 

5.1.4  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5.1.4.1 Γενικά 

Για την ενεργητική προστασία των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος  από τον κίνδυνο εκδήλωσης 
πυρκαγιάς, προβλέπονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης:  

− Φορητά μέσα πυρόσβεσης  
− Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως  
− Φωτισμός ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής 
− Πυροσβεστική φωλιά συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης 

5.1.4.2 Φορητά μέσα πυρόσβεσης 

Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr τύπου Ρα. O ανάδοχος της 
επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των 
πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014, καθώς 
και για την κατάλληλη συντήρησή τους. Θα τοποθετηθεί επίσης ένας πυροσβεστήρας CO2 πλησίον 
του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα. 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7: «Φορητοί 
πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε 
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φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά 
πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218).   

Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις 
διαφυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η 
τοποθέτησή τους σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από κλιμακοστάσια ή σε χώρους που 
καλύπτονται από υλικά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005), κατά τη διαδικασία 
σήμανσης των πυροσβεστήρων στην περίπτωση που πραγματοποιείται ανανέωση και 
αντικατάσταση του κατασβεστικού υλικού θα τοποθετείται αυτοκόλλητη, ανεξίτηλη και 
ευανάγνωστη ετικέτα επί του πυροσβεστήρα που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία της 
αναγνωρισμένης εταιρίας που πραγματοποίησε την αντικατάσταση καθώς και το έτος που έγινε η 
εργασία αυτή. Η ετικέτα αυτή θα έχει διαφορετικό χρώμα ανά έτος, ανάλογα με το ψηφίο λήξης του 
έτους ως εξής: Άσπρο για τα λήγοντα σε 0, Κίτρινο για τα λήγοντα σε 1, Πορτοκαλί για τα λήγοντα σε 
2, Καφέ για τα λήγοντα σε 3, Πράσινο για τα λήγοντα σε 4, Μπλε για τα λήγοντα σε 5, Μωβ για τα 
λήγοντα σε 6, Γκρι για τα λήγοντα σε 7, Βυσσινί για τα λήγοντα σε 8, Μαύρο για τα λήγοντα σε 9. 

5.1.4.3 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12kg 

Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως θα τοποθετηθούν άνωθεν του καυστήρα 
και άνωθεν του ερμαρίου όπου θα εγκατασταθεί η συστοιχία φιαλών υγραερίου.  

Για την ανάρτηση των πυροσβεστήρων από την οροφή του χώρου θα χρησιμοποιηθούν βάσεις και 
πρόβλεψη ρυθμιζόμενου μήκους ράβδων (ντίζες) σε περίπτωση που το ελεγχόμενο σημείο βρίσκεται 
χαμηλά. 

5.1.4.4 Σύστημα διακοπής παροχής υγραερίου – ανιχνευτής υγραερίου 

Πλησίον του χώρου που θα εγκατασταθούν οι φιάλες υγραερίου θα τοποθετηθεί ανιχνευτής 
υγραερίου ο οποίος σε περίπτωση διαρροής θα δίνει σήμα στην ηλεκτροβάννα του υγραερίου. Με 
τον τρόπο αυτό θα διακόπτεται η παροχή προς τον λέβητα και θα ενεργοποιείται η ηλεκτρική σειρήνα 
του ανιχνευτή. Ο αυτόνομος ανιχνευτής του υγραερίου θα τοποθετηθεί εντός του ερμαρίου στο ύψος 
της φιάλης υγραερίου και σε θέση που δίνεται στα αντίστοιχα σχέδια κατόψεων.  

Ο αυτόνομος ανιχνευτής ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε υγραέριο (προπάνιο ή βουτάνιο) 
στον καλυπτόμενο χώρο ξεπεράσει το 0,5% κατ’ όγκο. Διαθέτει relay 5Α στα 230V. Ο ανιχνευτής 
μπορεί να καλύψει έκταση επιφάνειας ίση με 25 έως 30 τ.μ. 

5.1.4.5 Φωτισμός ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων 

Θα χρησιμοποιηθούν για το φωτισμό ασφαλείας και σήμανσης, ειδικά αυτόνομα φωτιστικά σώματα 
φθορισμού "μη συνεχούς φωτισμού" με σήμανση. 

Τα φωτιστικά σήμανσης θα φέρουν την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή βέλος που θα δείχνει κατεύθυνση 
όδευσης διαφυγής αν χρειάζεται. Θα εγκατασταθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, ώστε να 
φωτοσημαίνουν την όδευση διαφυγής και την όδευση εξόδου από το κτίριο και να φωτίζουν σε 
περίπτωση ανάγκης. 
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Η ένταση φωτισμού στο δάπεδο της οδού διαφυγής από τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα είναι 
μεγαλύτερη από την απαιτούμενη των 15Lux, στην στάθμη του δαπέδου. 

Σε όλους τους χώρους που προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία, η σήμανση θα 
πραγματοποιείται με σήματα και ευανάγνωστες επιγραφές. 

Κάθε επιγραφή ή σήμα που δείχνει μία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής, θα είναι κατάλληλα 
τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διακόσμησης, καθρεπτών ή άλλου εξοπλισμού, που θα εμποδίζει την 
ορατότητα. 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: 
«Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει. 

O φωτισμός ασφαλείας περιλαμβάνει φώτα ασφαλείας τα οποία θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση 
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς την επέμβαση ανθρώπινου χειρισμού, σε χρόνο μικρότερο 
των 10 sec  η φωτεινότητα του συστήματος ασφαλείας στο δάπεδο θα είναι τουλάχιστον 10 lux 
μετρούμενη στο έδαφος. Ο φωτισμός των σωμάτων ασφαλείας διαρκεί τουλάχιστον μιάμιση ώρα. 
Τα φώτα ασφαλείας είναι επιλεγμένα για την άμεση λειτουργία τους. 

ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Πάνω από τις πόρτες εξόδου διαφυγής καθώς και σε κάθε θέση που υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης 
θα τοποθετηθεί το σήμα διάσωσης Ε του Π. Διατάγματος 105/1995, με ύψος προσαυξημένο έτσι 
ώστε να υπάρχει χώρος για τη λέξη "ΕΞΟΔΟΣ", κάτω από το σύμβολο. 

Οι πινακίδες πρέπει να έχουν έντονο χρώμα, να είναι σε αντίθεση με τον διάκοσμο του 
περιβάλλοντος. Κάθε πινακίδα πρέπει να έχει λαμπτήρα ισχύος όχι μικρότερης των 4 WATT και να 
τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλεως. 

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του γενικού δικτύου πρέπει να συνεχίζεται η τροφοδότησή της 
αυτόματα από ασφαλούς λειτουργίας εφεδρική πηγή που καλύπτει την κανονική λειτουργία της για 
1 1/2 ώρα.  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον 
πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να τοποθετούνται – εγκαθίστανται 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας 
– Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις 
του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK». 

5.1.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ -  ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

5.1.5.1 Γενικά 

Η παρούσα μελέτη αφορά : 
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− Τον κλιματισμό των χώρων 
− Τον εξαερισμό των χώρων 

Όλη η εγκατάσταση έχει μελετηθεί με γνώμονα : 

− Την ασφάλεια των ασχολούμενων-εργαζομένων και των επισκεπτών, καθώς και την ασφάλεια 
των μηχανημάτων αυτού. 

− Την εξυπηρέτηση των χρηστών, για άνετη διαβίωση και υψηλή απόδοση. 
− Την μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό, κατά το δυνατόν, αρχικό κόστος. 
− Την αξιοπιστία όλων των λειτουργιών. 
− Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την ευκολία επεμβάσεως στα δίκτυα προς 

ευχερή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών. 
− Η εγκατάσταση κλιματισμού θα χρησιμοποιείται για ψύξη αλλά και για τη θέρμανση των 

χώρων.   
 

5.1.5.2 Εγκατάσταση κλιματισμού 

5.1.5.2.1 Παραδοχές υπολογισμού 
− Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες: 27°C 
− Επιθυμητή εσωτερική υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες  : 50% 
− Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία τους χειμερινούς μήνες: 20°C 
− Επιθυμητή εσωτερική υγρασία τους καλοκαιρινούς μήνες : 50% 
− Οι υπολογισμοί των θερμικών απωλειών (χειμώνας) θα γίνουν κατά DIN 4701/79. 
− Οι υπολογισμοί των ψυκτικών φορτίων θέρους θα γίνουν με την μέθοδο ASHRAE CLTD/CLF. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Συστήματα 

Στο κτίριο χρησιμοποιείται σύστημα κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης τεχνολογίας VRF, με ψυκτικό 
μέσο R410Α, με 2 εξωτερικές αντλίες θερμότητας και 2 αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες τύπου τύπου 
ντουλάπας (παροχής 1750/1900/2500 m3/h). Κάθε μονάδα θα έχει φίλτρο μεγάλης διάρκειας με 
αντιβακτηριακή προστασία. 

Ως ψυκτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί φρέον R-410A. Για την διανομή του θα χρησιμοποιηθούν 
σωλήνες από χαλκό, άνευ ραφής, υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου 
ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 120°C για τις γραμμές 
αερίου και 70°C για τις γραμμές υγρού και αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Το δίκτυο των εξωτερικών 
χώρων θα προστατευθεί μέσα σε πλαστικό σωλήνα από u-PVC Φ75 4 atm. Τα συμπυκνώματα  
οδηγούνται στο πλησιέστερο σιφόνι δαπέδου ή στήλη αποχέτευσης μέσω οσμοπαγίδας ή στον 
περιβάλλοντα χώρο 

Σε κατάλληλες θέσεις θα εγκατασταθούν τα χειριστήρια των μονάδων. Θα χρησιμοποιηθούν 
ασύρματα χειριστήρια, ενώ οι εσωτερικές μονάδες θα φέρουν ειδικό δέκτη υπέρυθρων σημάτων 
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Οι εσωτερικές μονάδες καλύπτουν πλήρως το ολικό μέγιστο φορτίο κάθε χώρου (αισθητό και 
λανθάνον).   

Κάθε μια εσωτερική μονάδα συνδέεται με δίκτυο σωληνώσεων freon με μια εξωτερική μονάδα. Το 
ψυκτικό κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί R-410 Α, οδεύει εμφανώς σε ύψος 3.0-3.5m πάνω από τo 
δάπεδο. 

Η κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει κατάλληλο πλήθος συμπιεστών, από τους οποίους ο ένας θα 
είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής συχνότητας), ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής 
του γραμμικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών και θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας 
αυτονομία λειτουργίας. 

− ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2,5-19kW 
− ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2,6-20kW  
− R410A 
− SCOP =4.0 
− SEER=5,6 

Η τοποθέτηση της κάθε  μονάδας θα γίνει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της 
(κατάλληλες αποστάσεις από τοίχους κλπ), η επισκεψιμότητά τους και η μη δημιουργία όχλησης. 

Η μονάδα θα εδρασθεί πάνω σε μεταλλικές βάσεις από διατομές «Η» πλατύπελμες πάχους 8 mm και 
ύψους τουλάχιστον 10 cm. Θα τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα νεοπρενίου μεταξύ των 
βάσεων και των μονάδων.  

 
Ψυκτικές σωληνώσεις freon 

Από τις εξωτερικές μονάδες, οι οποίες είναι τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου 
ξεκινούν οι σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, οι οποίες καταλήγουν σε μία ομάδα εσωτερικών μονάδων, 
με τις οποίες αποτελεί ένα σύστημα. Το δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από δύο μονωμένες 
σωλήνες υγρού και αερίου ψυκτικού μέσου R-410Α, και καλωδίου εντολών και ελέγχου, τυλιγμένα 
εντός ελαστικής περιέλιξης. Οι εξωτερικές οδεύσεις των σωληνώσεων θα είναι εντός μεταλλικών 
εσχάρων με καπάκι. 

Σύστημα Αυτοματισμών 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει με δικό της χειριστήριο, μέσω του οποίου θα ελέγχεται πλήρως 
ο κλιματισμός του χώρου. 

Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης, 
διακόπτη on/off και πλήκτρα προγραμματισμού. 

Οι δυνατότητες του remotecontroller θα είναι οι ακόλουθες: 

− Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης) 
− Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή, χαμηλή) 
− Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1 oC 
− Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου 
− Διακόπτη ελέγχου-δοκιμών 
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− Ένδειξη βλάβης με κωδικό αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της 

5.1.5.3 Εγκατάσταση απόσμησης-εξαερισμού 

5.1.5.3.1 Παραδοχές – κανονισμοί 

Η μελέτη έχει εκπονηθεί βάση: 

− Απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Α.Π. οικ. 173714 - 9/7/2014  
− ASHRAE Fundamentals 2009 - CH21 DuctDesign 
− TOTEE 2423/86 “Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων¨ 
− SMACNA HVAC Duct Construction Standards 

5.1.5.3.2 Γενικά 

Οι βασικές περιβαλλοντικές οχλήσεις σε σχέση με τις αέριες εκπομπές περιλαμβάνουν κυρίως τις 
οσμές και τη σκόνη.  

Η σκόνη και οι οσμές απάγονται από τους χώρους ή/και τα σημεία δημιουργίας τους και υφίστανται 
επεξεργασία σε κεντρικά συστήματα απόσμησης με στόχο την μείωση των τιμών τους εντός των 
χώρων εργασίας, σε χαμηλά επίπεδα, ώστε το προσωπικό να εργάζεται άνετα, με ασφάλεια και χωρίς 
κίνδυνο της υγείας του. Η εξάλειψη οσμών και σκόνης απαιτείται να είναι επαρκής, ώστε να 
ελαχιστοποιείται στα αποδεκτά όρια η εκπομπή στην ατμόσφαιρα αερίων και στερεών ρύπων. 

Τα δίκτυα απόσμησης θα καταλήγουν σε σύστημα απόσμησης,αποτελούμενο από κιβώτιο 
μηχανικών-χημικών φίλτρων και τον ανεμιστήρα του, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης (χοάνες) του ακάθαρτου αέρα τοπικά και 
στα σημεία όπου παράγονται και οσμές. Αναρρόφηση αέρα, επομένως, θα πραγματοποιείται στον 
εξοπλισμό, όπου συμβαίνουν διεργασίες όπου μεγιστοποιείται η επιφάνεια επαφής των 
απορριμμάτων με τον αέρα. Τέτοιες διεργασίες είναι ο τεμαχισμός, πτώσεις υλικών από ταινία σε 
ταινία, ο εργαστηριακός πάγκος και ο χώρος των βιοαντιδραστήρων και του συστήματος φίλτρανσης.  

Μετά την επεξεργασία των αέριων εκπομπών οι ρύποι (μετρούμενοι στο σημείο έκλυσης στην 
ατμόσφαιρα) θα πρέπει να είναι εντός των παρακάτω ορίων :  

− Αιωρούμενα σωματίδια    ≤ 20 mg/Nm³ 
− VOC  (εξαιρουμένων των μεθανογενών)    ≤ 20 mg/Nm³ 
− NH3                                                                 ≤ 20 mg/Nm³ 
− Οι οσμές στην έξοδο των συστημάτων απόσμησης να είναι υποχρεωτικά ≤ 500ou/m³ 

Η συνολικά απορριπτόμενη ποσότητα από τον χώρο θα είναι 9000 m³/h με αντίστοιχο ανεμιστήρα 
συνολικής δυναμικότητας 11.000 m³/h. 

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν 2 αξονικοί ανεμιστήρες παροχής 4500 m³/h με δυνατότητα διπλής 
φοράς περιστροφής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ή/και απόρριψης αέρα από/προς τον 
χώρο.  

Το ισοζύγιο του απορριπτόμενου αέρα επιτυγχάνεται με την χρήση των παραθύρων που 
εξασφαλίζουν την εισαγωγής νωπού αέρα ή και των προαναφερόμενων ανεμιστήρων. 
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Ο χρήση των αξονικών ανεμιστήρων εξασφαλίζει πρόσθετα θέματα ασφαλείας σε πιθανότητα 
αστοχίας του συστήματος απόσμησης. Τα πιθανά αέρια που θα συγκεντρωθούν στο χώρο από τις 
διεργασίες θα απορρίπτονται προς τον περιβάλλοντα χώρο. 

5.1.5.3.3 Μεταλλικοί αεραγωγοί 

Οι αεραγωγοί θα αναρτώνται με τα κατάλληλα στηρίγματα από τον φορέα των κτιρίων.  

Το βάρος τους θα είναι υπολογισμένο με προσαύξηση 25%, που αντιστοιχεί στην επικάλυψη σκόνης 
στα τοιχώματα.  

Επειδή τα δύσοσμα μεταφερόμενα αέρια είναι έντονα διαβρωτικά για την κατασκευή τους θα 
επιλέγει υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και κατά το δυνατόν ελαφρό. Προτείνονται κυκλικοί 
αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα. (Εναλλακτικά και εφόσον το κόστος είναι εντός των 
προβλεπόμενων ορίων του έργου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κυκλικοί αεραγωγοί από 
ανοξείδωτη λαμαρίνα.)  

Οι αεραγωγοί θα είναι στρογγυλής διατομής και το πάχος του ελάσματος από το οποίο θα 
κατασκευαστούν θα είναι σύμφωνο με την οδηγία της ΤΟΤΕΕ 2423/86. 

Έως Φ500mm οι αεραγωγοί θα έχουν πάχος 1.2mm και θα είναι ελικοειδούς ραφής.  

Στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του δικτύου θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο κατασκευής 
της κατά μήκος και της εγκάρσιας ραφής και εν γένει της σύνδεσης των αεραγωγών μεταξύ τους και 
με τα στοιχεία με τα οποία συνεργάζονται. 

Οι αεραγωγοί θα είναι στρογγυλής διατομής και το πάχος του ελάσματος από το οποίο θα 
κατασκευαστούν θα είναι σύμφωνο με την οδηγία της ΤΟΤΕΕ 2423/86. 

Έως Φ500mm οι αεραγωγοί θα έχουν πάχος 1.2mm και θα είναι ελικοειδούς ραφής.  

Στον σχεδιασμό και στην κατασκευή του δικτύου θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο κατασκευής 
της κατά μήκος και της εγκάρσιας ραφής και εν γένει της σύνδεσης των αεραγωγών μεταξύ τους και 
με τα στοιχεία με τα οποία συνεργάζονται. 

Στις περιπτώσεις που κατά την σχεδίαση της διαδρομής του δικτύου των αεραγωγών εμφανιστούν 
τοπικές δυσκολίες και κατασκευαστικοί περιορισμοί όπου θα είναι αναγκαία η αλλαγή της μορφής 
της διατομής, θα γίνει προσπάθεια η σχετική μείωση της διατομής να μην ξεπερνά το 20%. 

Η στήριξη των αεραγωγών θα γίνει πάνω στα οικοδομικά στοιχεία και θα πρέπει να εξασφαλίζει 
στερεότητα και ακαμψία. Τα στηρίγματα θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα ίδιας 
ποιότητας με τους αεραγωγούς αναδιπλωμένη (συρτάρι) ή από μορφοσίδηρο ο οποίος θα πρέπει να 
βαφεί πριν την τοποθέτησή του με δύο στρώσεις γραφιτούχου αντισκωριακού μινίου. 

Θα εγκατασταθούν τρείς χοάνες αναρρόφησης, από ανοξείδωτη λαμαρίνα, διαστάσεων 2,0x1.0m, οι 
οποίες θα διαμοιραστούν στα εξής σημεία του εξοπλισμού: 

− άνωθεν του εργαστηριακού πάγκου 
− άνωθεν και κεντροβαρικά των αντιδραστήρων 
− άνωθεν της μεταφορικής ταινίας  
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Αποδοχή εξοπλισμού 

Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων, αεραγωγών και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο 
έργο ο προμηθευτής θα υποβάλλει στον ανάδοχο προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

− Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων  
− Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα /εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 

διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and 
calibrationlaboratories - Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και 
διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των  προϊόντων προς  τις  απαιτήσεις 
των  ισχυόντων προτύπων, 

− Πίνακες/ στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων, 
− Πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 
− Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που  παράγει 

το εργοστάσιο, 
− Οδηγίες εγκατάστασης/σύνδεσης. 
− Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ' 

ελάχιστον θα περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/στοιχεία στην 
Αγγλική.  

5.1.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5.1.6.1 Διανομή ηλεκτρικής ισχύος 

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει την διανομή της ηλεκτρικής ισχύος στους πίνακες και 
υποπίνακες της εγκατάστασης. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση των 
φωτιστικών σωμάτων, των ρευματοδοτών, των διακοπτών και γενικά των καταναλώσεων ηλεκτρικής 
ισχύος των μηχανημάτων.  

Η απαιτούμενη για την ηλεκτροδότηση της μονάδας ενέργεια, μεταφέρεται από το υφιστάμενο 
δίκτυο χαμηλής τάσης του γενικότερου έργου στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης  (Κ.Π) του κτιρίου. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων ηλεκτροδότησης θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας, εντός 
χάνδακα βάθους τουλάχιστον 0.70mέως 1m. Το πλάτος καθορίζεται στο 1.30m βάσει και των 
υπολοίπων εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να οδεύουν στο ίδιο σκάμμα (όδευση καλωδίων 
διανομής ισχύος, όδευση καλωδίων ασθενών ρευμάτων). Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των πινάκων 
θα οδεύουν σε πλαστικούς σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο ονομαστικής πίεσης 6atm.   

Το διάγραμμα ροής ισχύος της εγκατάστασης παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχέδιο:  
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5.1.6.2 Πίνακες 

Η ηλεκτροδότηση των γενικών φορτίων (φωτισμός, ρευματοδότες, ρευματοδότες στεγανοί-
βιομηχανικού τύπου-χαμηλής τάσης,  ταχυθερμαντήρας ζεστού νερού χρήσης, VRF κλιματισμού, 
κ.λ.π.) θα γίνει από τον γενικό πίνακα του κτιρίου Κ.Π, ο οποίος τοποθετείται στον εσωτερικό χώρο 
του ισογείου κτιρίου.  Ο πίνακας Φ.Π που τροφοδοτεί τον φωτισμό θα είναι ενσωματωμένος στον 
πίνακα Κ.Π (υπομπάρα) 

Στο ισόγειο θα τοποθετηθεί επιπλέον ένας πίνακας (Μ.Π) ο οποίος θα τροφοδοτήσει τις 
καταναλώσεις των μηχανημάτων που αφορούν την παραγωγική διαδικασία και ένας πίνακας ΑΝ.Π 
που θα τροφοδοτεί το αντλιοστάσιο ακαθάρτων. 

5.1.6.3 Κατασκευαστικά στοιχεία 

Κύριο κριτήριο σχεδιασμού της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού και κίνησης ήταν η ανεξαρτησία 
στην τροφοδότηση των φορτίων φωτισμού και κίνησης. Για την ικανοποίηση του κριτηρίου αυτού 
τοποθετήθηκαν στο σύνολο των υποπινάκων ανεξάρτητες υπομπάρες ηλεκτροδότησης των 
διαφόρων καταναλώσεων. 

Τα φωτιστικά των κυρίων χώρων παραγωγής   θα ελέγχονται μέσω μπουτόν είτε απ’ευθείαςαπό τον 
πίνακα. Τα φωτιστικά σώματα που αφορούν τον χώρο υγιεινής θα ενεργοποιούνται μέσω αισθητήρα 
παρουσίας ανθρώπου. 

5.1.6.3.1 Κατασκευαστικά στοιχεία – σωληνώσεις καικαλώδια 

Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση τα ακόλουθα 
υλικά : 

Πλαστικοί  ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC ευθείς ή σπιράλ (του βαρύτερου τύπου που κυκλοφορεί 
στην Ελληνική αγορά) σε ξηρούς χώρους και για οδεύσεις σε ύψος μεγαλύτερο των 2m από το 
δάπεδο του χώρου. 

Πλαστικοί  ηλεκτρολογικοί σωλήνες εύκαμπτοι τύπου Heliflex (μαλακό PVC με σπείρα από σκληρό 
PVC) σε όλα τα τμήματα του δικτύου που είναι εγκιβωτισμένα σε μπετόν ή άλλα κονιάματα. 
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Χαλυβδοσωλήνες ευθείς ή σπιράλ, στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν χωρίσματα 
πυροπροστατευμένα. Τα διάκενα θα σφραγίζονται με άκαυστο υλικό της ιδίας πυραντίστασης με το 
χώρισμα, ώστε να μη μειωθεί η ικανότητα προστασίας από πυρκαγιά του χωρίσματος. 

Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαγορεύεται για στατικούς λόγους το σπάσιμο των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και η εντοίχιση κουτιών, διακοπτών κ.λ.π. 

Θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση καλώδια ΝΥΜ και ΝΥΥ, όπως  φαίνεται στα μονογραμμικά 
διαγράμματα των ηλ. πινάκων. 

Αγωγοί Α05VV θα χρησιμοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις : 

Καλώδια Α05VV, θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις οδεύσεις μέσα σε εσχάρες καλωδίων ή σε 
πλαστικούς σωλήνες. 

Καλώδια Ε1VV θα χρησιμοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις : 

Σε όλες τις παροχές πινάκων και υποπινάκων, καθώς και σε επιλεκτικά φορτία λόγω της αυξημένης 
ισχύος τους, όπου δεν καλύπτεται η διανομή με καλώδια A05VV. 

5.1.6.3.2 Κουτιά διακλάδωσης 

Θα είναι του ιδίου υλικού με τις αντίστοιχες σωληνώσεις, κυκλικά, ορθογώνια ή τετράγωνα, με 
μικρότερη επιτρεπόμενη διάσταση τα 70mm ανεξαρτήτως του σχήματός τους. 

Ειδικά για τα χαλύβδινα κουτιά διακλαδώσεως, θα φέρουν εσωτερική μόνωση και η σύνδεσή τους 
θα γίνεται με κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί. Τα καπάκια τους θα είναι βιδωτά. 

5.1.6.3.3 Διακόπτες - ρευματοδότες 

Οι διακόπτες θα είναι στεγανοί θα είναι ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για στεγανή εγκατάσταση ορατή 
ή χωνευτή, προστασίας ΙΡ44 κατά DIN40050. Οι ρευματοδότες γενικής χρήσης, θα είναι 16Α, 250V, 
με πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου ΣΟΥΚΟ. Θα έχουν προστατευτικό κάλυμμα και θα είναι 
κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, προστασίας ΙΡ44 κατά DIN40050. 

5.1.6.3.4 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι μεταλλικοί τύπου STAB KVH, με προστασία ΙΡ23 ή 54 κατά DIN 40050. 
Σε πίνακες με βαθμό προστασίας IP55, οι εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές από τους πίνακες 
θα προσαρμοσθούν στεγανά με στυπιοθλίπτες, και οι θύρες τους θα είναι στεγανοποιημένες με 
ελαστικό παρέμβυσμα. Το ηλεκτρολογικό υλικό όλων των πινάκων θα είναι αρίστης ποιότητας και 
σύμφωνο με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. 

Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν δυνατότητα εφεδρικών παροχών σύμφωνα με το αντίστοιχο τεύχος 
των τεχνικών υπολογισμών. 

5.1.6.3.5 Φωτισμός χώρων – φωτιστικά σώματα 

Στάθμες φωτισμού  

Ο ηλεκτροφωτισμός των χώρων των μονάδων θα καλύπτει σε επίπεδο 80cm πάνω από το δάπεδο τις 
κάτωθι μέσες στάθμες φωτισμού: 
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− Χώρος παραγωγής κτιρίου:  Emean=300 Lux 
− Διάδρομοι, κλιμακοστάσια:  Emean=150 Lux 
− Χώροι Υγιεινής:    Emean=150 Lux 
− Αποθήκες – Η/Μ χώροι:   Emean=150 Lux 

Η επιλογή για το γενικό φωτισμό έγινε με τα ακόλουθα κριτήρια: 

− Διατήρηση κανάβου για λόγους ευελιξίας και αισθητικής 
− Ελαχιστοποίηση του τύπου των φωτιστικών για λόγους συντήρησης και δαπάνης λειτουργίας. 
− Επαρκής φωτισμός στο επίπεδο εργασίας 
− Σωστός φωτισμός στο σύνολο του χώρου 
− Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
− Οικονομικότητα λειτουργίας 
− Ευελιξία εγκατάστασης 
− Ευκολία συντήρησης 
− Τα φωτoτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σε συνδυασμό με τις φωτoτεχvικές απαιτήσεις 

του χώρου έτσι ώστε για κάθε χώρο να προκύπτει μικρός αριθμός φωτιστικών με μικρή 
διακύμανση εντάσεων φωτισμού στο επίπεδο εργασίας 

− Οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων χώρων για φωτιστικά σώματα με εξειδικευμένα 
χαρακτηριστικά 

− Χρωματική απόδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 
− Λειτουργικές ανάγκες χώρων (βαθμός προστασίας κ.λ.π.). 

Η τοποθέτηση των φωτιστικών έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου σε ένταση, τις 
μορφολογικές ιδιαιτερότητές του, τις απαιτήσεις ελαχιστοποίησης θάμβωσης καθώς και 
καλαίσθητης λύσης εναρμονισμένης πάντοτε με τη χρήση και τις ανάγκες. Κατά περίπτωση 
χρησιμοποιήθηκαν τα επόμενα φωτιστικά: 

− Φωτιστικά σώματα τύπου καμπάνας, στεγανό ΙΡ54, με ανακλαστήρα αλουμινίου και λαμπτήρα 
SON, 400W, θα τοποθετηθούν στον κύριο χώρο 

− Χώροι υγιεινής: Φωτιστικά σώματα ψευδοροφής τύπου «spot», στεγανά με 2 οικονομικούς 
λαμπτήρες PL ισχύος 18W έκαστος. 

− Για τον περιμετρικό φωτισμό των κτιρίων τοποθετούνται φωτιστικά σώματα στηριζόμενα στα 
κτίρια ισχύος 150W, όπως φαίνονται στα σχέδια. 

Στους χώρους με φυσικό φωτισμό εξασφαλίζεται η δυνατότητα σβέσης τουλάχιστον του 50% των 
φωτιστικών. Όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού θα διαθέτουν ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο με 
δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) κατηγορίας Α3.  

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού, περιλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες καθώς και τις 
σχετικές καλωδιώσεις οι οποίες όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα είναι ανεξάρτητες από τις καλωδιώσεις 
των ρευματοδοτών. 

Χειρισμός φωτισμού 

Οι χειρισμοί των κυκλωμάτων φωτισμού θα γίνονται: 
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− Με τοπικούς διακόπτες απλούς, κομιτατέρ, ή αλλέρετούρ (απομονωμένοι χώροι). 
− Ο εξωτερικός τεχνητός φωτισμός (ο λειτουργικός και ο ενδεχόμενος ανάδειξης κτιρίου) θα 

ελέγχεται από ρυθμίσιμα αισθητήρια φωτεινότητας παράλληλα με χρονοπρογραμματισμούς.. 
− Σε όλες τις περιπτώσεις αυτοματοποιημένης λειτουργίας θα υπάρχει εναλλακτικά και 

χειροκίνητος έλεγχος. 

Το ύψος τοποθέτησης των διακοπτών φωτισμού θα είναι 1.2m, ενώ το ύψος τοποθέτησης των 
ρευματοδοτών γενικής χρήσεως θα είναι 0.4m, εκτός και εάν επιβάλλεται διαφορετικά από τη 
μορφολογία και τη χρήση του χώρου ή από την Επίβλεψη του έργου. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον 
τοποθετούνται περισσότεροι του ενός διακόπτη ή/και ρευματοδότη σε κάποιο σημείο θα ληφθεί 
μέριμνα για τη συμμετρική διάταξή τους ως προς το οριζόντιο ή το κατακόρυφο επίπεδο. 

5.1.6.3.6 Εξωτερικός Φωτισμός 

Για την ασφαλή διακίνηση στο περιβάλλοντα χώρο και την καλύτερη εποπτεία του συγκροτήματος 
κατά τις νυκτερινές ώρες, θα γίνει εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού. Για τον εξωτερικό φωτισμό 
θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα σχέδια ως επι το πλείστον φωτιστικά σώματα επί μεταλλικού 
βραχίονα με λαμπτήρα ατμών Να 150W.  

Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα γίνεται με κατάλληλο χρονοπρογραμματισμό, σε συνδυασμό 
με φωτοκύτταρο.  

Για τα υλικά, τις διαστάσεις, την κατασκευή, τόσο του ιστού όσο και των βραχιόνων στήριξης, της 
βάσης και των αγκυρίων, ισχύουν τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την μελέτη.  

5.1.6.3.7 Εγκατάσταση φωτισμού ασφάλειας 

Για την εξασφάλιση της διακίνησης των ατόμων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και διακοπής 
ρεύματος, θα γίνει εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας. 

Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας περιλαμβάνει: 

− Την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας. 
− Την εγκατάσταση ενδεικτικών πινακίδων εξόδων κινδύνου. 
− Τις καλωδιώσεις ηλεκτρικής παροχής των παραπάνω. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας θα εξυπηρετεί τον αναγκαίο φωτισμό ασφαλείας σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή διακοπή της παροχής ρεύματος και θα κατευθύνει με φωτεινές ενδεικτικές 
πινακίδες τα άτομα προς τις διάφορες εξόδους κινδύνου για την ταχύτερη εκκένωση του κτιρίου. 

Για την εγκατάσταση των αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας (συνεχούς και ασυνεχούς 
φωτισμού), υπάρχει εκτεταμένη αναφορά στα κεφάλαια της πυροπροστασίας. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας ηλεκτροδοτούνται είτε από τις πλησιέστερες γραμμές φωτισμού οι οποίες 
ελέγχονται από τοπικό διακόπτη, είτε από ανεξάρτητες γραμμές από τον αντίστοιχο τοπικό ηλεκτρικό 
πίνακα, σύμφωνα με τα σχέδια. 
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5.1.6.3.8 Γείωση προστασίας συγκροτήματος 

Η γείωση των μεταλλικών μερών των συσκευών, οργάνων, μηχανημάτων, φωτιστικών σωμάτων, 
ρευματοδοτών, κ.λ.π., θα πραγματοποιηθεί δια μέσου ιδιαιτέρου αγωγού γειώσεως, τοποθετημένου 
μαζί με τους ρευματοφόρους αγωγούς, ο οποίος αρχίζει από τη μπάρα ή επαφή γειώσεως του κατά 
περίπτωση τοπικού πίνακα, και καταλήγει στους ακροδέκτες γειώσεως των συσκευών, οργάνων, 
μηχανημάτων, φωτιστικών σωμάτων και τις επαφές γειώσεως των ρευματοδοτών. 

Στο κτίριο θα τοποθετηθεί θεμελιακή γείωση από ταινία χαλύβδινη θερμά 
επιψευδαργυρωμένηSt/Zn 30x3,5 mm τοποθετημένη κάθετα στα θεμέλια και γεφυρωμένη με τον 
μεταλλικό σκελετό του κτιρίου.  

5.1.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5.1.7.1 Γενικά 

Με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία αλλά και από τις ιδιαίτερες ανάγκες 
της μονάδος προκύπτει ότι η μονάδα χρειάζεται για τη λειτουργία της: 

− Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας: Το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας θα αναπτυχθεί 
στη στέγη και θα δημιουργηθεί κατάλληλο πλέγμα. 

− Σύστημα Θεμελιακής Γείωσης: Εντός των θεμελίων του κτιρίου θα εγκατασταθεί ταινία 
θεμελιακής γείωσης για την προστασία των ενοίκων, του κτιρίου και των συσκευών. 

Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο της εγκατάστασης βρεθεί υπό τάση ή πληγεί από κεραυνικό 
πλήγμα μέσω αγωγών το ρεύμα που δημιουργείται προς τη Γη (έχει θεωρητικά μηδενική τάση)) 
διαχέεται προς αυτήν. 

5.1.7.2 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας 

Για την προστασία των ενοίκων και των μηχανών το κτίριο θα είναι γειωμένο. Όλα τα στοιχεία της 
εγκατάστασης που δύναται να βρεθούν υπό τάση θα γειώνονται με κατάλληλο αγωγό γείωσης. 

Η γείωση του συγκροτήματος θα αναπτυχθεί εντός του σκυροδέματος των θεμελίων. Στη θεμελιακή 
γείωση θα συνδεθούν το σύνολο των συστημάτων που απαιτούν γείωση: 

− Αντικεραυνικό σύστημα 
− Ηλεκτρικοί πίνακες 
− Ηλεκτρονικές Συσκευές 
− Μεταλλικάστοιχεία (κουφώματακλπ ) 
− Στόχος είναι η επίτευξη ισοδυναμικής προστασίας 

Το ΣΑΠ θα είναι τύπου «Κλωβού Faraday» στάθμης IVκαι συνεπώς το πλέγμα που θα αναπτυχθεί θα 
έχει μέγιστη ακμή 20 m και η απόσταση των καθετήριων αγωγών δεν θα είναι μεγαλύτερη των 25 m 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση γείωσης για το κτίριο είναι 2Ohm. 

Στην ταινία της γείωσης θα συνδεθούν οι πίνακες, οι μεταλλικές σχάρες των καλωδίων, τα 
υποστυλώματα, καθώς και οι πόρτες, οι κάσες και οι όποιες σιδερογωνιές χρησιμοποιηθούν. 
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5.1.7.3 Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας 

5.1.7.3.1 Τεχνική περιγραφή κατασκευής κλωβού Faraday 
− Επί της στέγης θα εγκατασταθεί θερμά επιψευδαργυρωμένος χαλύβδινος αγωγός κυκλικής 

διατομής Φ8 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2.  
− Ο αγωγός σε καμία περίπτωση δεν θα ακουμπά στη στέγη ή την ταράτσα και για τον λόγο αυτό 

θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα στηρίγματα. Το ύψος των στηριγμάτων θα είναι πάνω από 25 
mm. Τα στηρίγματα θα είναι από θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα, διαιρούμενου τύπου με 
κοχλίες σύσφιξης για τη συγκράτηση του αγωγού    

− Για τις πλαγιοκαλύψεις με θερμομονωτικά πετάσματα πολυουρεθάνης, τα στηρίγματα θα 
φέρουν κατάλληλο εσωτερικό σπείρωμα για στήριξη σε αυτοδιάτρητη βίδα ή κατάλληλη ντίζα 
Α2 από ανοξείδωτο χάλυβα , ενώ τα στηρίγματα για στέγες με Panel θα φέρουν βάση από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλα διαμορφωμένη για τοποθέτηση σε κυματοειδή λαμαρίνα. 

− Σε κάθε περίπου 20 m ευθύγραμμου οδηγού θα τοποθετείται συστολικό - διαστολικό από 
θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα. Τα στοιχεία αυτά θα ενώνονται με κοχλιωτές συνδέσεις 
με τους αγωγούς. 

− Στα άκρα του κάθε αγωγού θα τοποθετηθούν κατάλληλοι ακροδέκτες εξωτερικού τύπου 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. 

− Στα σημεία σύνδεσης των αγωγών θα τοποθετηθούν κατάλληλοι σφικτήρες. 
− Οι αγωγοί καθόδου θα είναι θερμά επιψευδαργυρωμένος χαλύβδινος αγωγός κυκλικής 

διατομής Φ10 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2.  

5.1.7.3.2 Τεχνική περιγραφή προτύπου θεμελιακής γείωσης  
− Για τη θεμελιακή γείωση θα χρησιμοποιηθεί θερμά επιψευδαργυρωμένη χαλύβδινη (St/Zn) 

ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m2 διαστάσεων 30Χ3.5 η οποία θα διατρέχει στα 
εξωτερικά περιμετρικά τοιχία των θεμελίων εντός του σκυροδέματος για την  θεμελίωση του 
κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. 

− Στη περίπτωση όπου οι διαστάσεις του κτιρίου είναι μεγάλες θα πρέπει να εγκατασταθεί 
χαλύβδινη ταινία και σε συνδετήρια δοκάρια ή τοιχεία που υπάρχουν σε εγκάρσιους ή σε 
διαμήκης άξονες, έτσι ώστε οποιοδήποτε σημείο στο εσωτερικό της κάτοψης της θεμελίωσης 
να μην απέχει περισσότερο από 10 μ. από τον γειωτή, κατά προτίμηση δε σε εκείνα τα σημεία 
όπου εξυπηρετεί η εγκατάσταση αγωγού χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) 
διαμέτρου 10 mm με πάχος επιψευδαργύρωσης 350 gr/m2 , ως αναμονή, είτε στο εσωτερικό 
του κτιρίου για κύριες ισοδυναμικές συνδέσεις, είτε στο εξωτερικό του κτιρίου για συνδέσεις. 

− Η ταινία της γείωσης θα συνδέεται με τον οπλισμό του κτιρίου με κατάλληλους σφικτήρες από 
θερμά επιψευδαργυρωμένο χάλυβα το πολύ ανά 2 m και κατά προτίμηση 0,5 μ πριν και μετά 
την αλλαγή κατεύθυνσής της. Η σύνδεση πρέπει να πετυχαίνει την απαιτούμενη επαφή με τον 
οπλισμό. 

− Η χαλύβδινη ταινία (St/tZn) όταν διακόπτεται, συνεχίζει και επιμηκύνεται με την παρεμβολή 
συνδέσμου 3ων πλακιδίων χαλύβδινου θερμά επιψευδαργυρωμένου (St/tZn) Βαρέως Τύπου 
(Β.Τ.) ταινίας 30 / ταινίας 30. 
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5.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5.2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

5.2.1.1 Δίκτυο σωληνώσεων από PP 

5.2.1.1.1 Γενική  περιγραφή 

Η κατασκευή των δικτύων για κρύα και ζεστά νερά θα γίνει με το σύστημα θερμικής 
αυτοσυγκόλλησης σωλήνων  και εξαρτημάτων από PP για διατομές από Φ20 έως Φ315 mm.  

Τα υλικά κατασκευάζονται βάση των προδιαγραφών DIN 8077/78 και DIN 16962, DIN 16928, DIN 
1998 – KTW 328 και γίνεται συνεχής έλεγχος από τα αρμόδια διεθνή ινστιτούτα SKZ, Ινστιτούτο 
Υγιεινής (ΗΥ), ÖVGW, DVGW. Επίσης είναι πιστοποιημένα για πόσιμο νερό και είναι κατάλληλα για 
ζεστά νερά μέχρι 95 οC.    

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου θα 
πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση συνδέσμων ( μούφες, γωνίες, ταφ κλπ.) με 
θερμική αυτοσυγκόλληση. 

Η θερμική αυτοσυγκόλληση γίνεται με ειδικά  εργαλεία συγκόλλησης 220 V. Στο κάθε εργαλείο 
συγκόλλησης υπάρχει μια πλάκα πάνω στην οποία είναι τοποθετημένες οι μήτρες.  

O θερμοστάτης ακρίβειας διατηρεί την θερμοκρασία της πλάκας σταθερή στους 260 οC ώστε να γίνει 
η συγκόλληση. 

Οι συνδέσεις των σωλήνων PP με μεταλλικούς σωλήνες ή άλλα μεταλλικά στοιχεία του δικτύου ( π.χ. 
βάνες) θα γίνεται με ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήματα κολλητά προς την πλευρά του 
σωλήνα ΡΡ και κοχλιωτά με ορειχάλκινο σπείρωμα προς την πλευρά του μεταλλικού στοιχείου όπως 
επίσης και με φλάντζες.  

Το ορειχάλκινο μέρος των πλαστικών-ορειχάλκινων εξαρτημάτων αποτελείται από ορειχάλο 
αναβαθμισμένης ποιότητας σύμφωνα και με την οδηγία 98/83/ΕΚ της Ε.Ε. που έγινε νόμος του 
Ελληνικού κράτους με το υπ’ αριθμ ΦΕΚ 892 της 11/7/2001 από τις 25/12/2003  και που προβλέπει 
περιορισμό των ποσοτήτων Μόλυβδου και Κασσίτερου στον ορείχαλκο καθώς και του περιορισμού 
χρωμίου και νικελίου στο επινικέλωμα του ορείχαλκου. Συνεπώς όλα τα εμφανή μέρη των 
μεταλλικών εξαρτημάτων δεν είναι πλέον επινικελωμένα. 

Επίσης η ανωτέρω οδηγία προβλέπει την βελτίωση της ποιότητας του χαλκού από τα 10mgr/lit στα 
2mgr/lit στο πόσιμο νερό. 

Όπου είναι απαραίτητα μεγάλα ευθύγραμμα μήκη σωλήνων εξωτερικά στο δίκτυο του θερμού νερού 
πρέπει να γίνονται ειδικά  διαστολικά σημεία  τύπου “Ω” για τις διαστολές βάση των προδιαγραφών  
του κατασκευαστή που ακολουθούν.   

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να παρθούν μέτρα για την σωστή στήριξη των σωλήνων. 
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν ειδικά στηρίγματα κατάλληλα για στήριξη πλαστικών 
σωλήνων.   
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Η σωστή στήριξη και τοποθέτηση των σωληνώσεων σε συνδυασμό με την χρήση αντιδιαστολικών 
διατάξεων θα μας προστατεύσει από καταπονήσεις λόγω διαστολών.. 

5.2.1.1.2 Είδη σωλήνων  

ΣΩΛΗΝΑΣ  PN 20  BAR  

− Συντελεστής διαστολής α= 0,030    
− Συντελεστής Θερμ. Αγωγιμότητας λ=0,15w/m οΚ – 20 οC 
− Τραχύτητα κ = 0,007 mm  Ειδική πυκνότητα  = 998,2 kg/m3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.3 Θερμική αυτοσυγκόλληση 

Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνει με τη μέθοδο της Θερμικής αυτοσυγκόλλησης των σωλήνων με τα 
εξαρτήματα. 

Η μέθοδος αυτή προσφέρει απόλυτη Στεγανότητα, Ταχύτητα και Καθαρή σύνδεση. 

Γίνεται με το εργαλείο συγκόλλησης 220 V. Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση των διατομών Φ16 - 
Φ125 mm με την τοποθέτηση στην πλάκα του εργαλείου του αντίστοιχου ζευγαριού μητρών 
(αρσενική θηλυκή), για κάθε διατομή σωλήνα. Οι μήτρες έχουν ειδική αντικολλητική επένδυση, 
(TEFLON) και πρέπει να διατηρούνται καθαρές χωρίς χτυπήματα και γρατσουνιές. .  

Για την επιτυχία της συγκόλλησης πρέπει να προσεχθούν τα πιο κάτω σημεία: 

− Προσαρμόζουμε ταυτόχρονα σωλήνα και εξάρτημα στις αντίστοιχες μήτρες, αφού ελέγξουμε 
πρώτα να είναι καθαρά, στεγνά και κομμένα ίσια. 

− Τηρούμε σωστά το χρόνο παραμονής μέσα στη μήτρα σύμφωνα με τον πίνακα χρόνου για κάθε 
διατομή βάσει του πίνακα που ακολουθεί.  

Oνομαστική 
Διάμετρος 
 

Εξωτερική 
Διάμετρος 
D 

Πάχος 
Τοιχώματος 
s 

Εσωτερική 
Διάμετρος 
di 

mm mm mm mm 
20 20 3,4 13,2 
25 25 4,2 16,6 
32 32 5,4 21,2 
40 40 5,5 29,0 
50 50 6,9 36,2 
63 63 8,6 45,8 
75 75 10,3 54,4 
90 90 12,3 65,4 
110 110 15,1 79,8 
125 125 17,1 90,8 
160 160 21,9 116 ,2 
200 200 27,4 145,2 
250 250 34,2 181,6 
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− Ενώνουμε σωλήνα και εξάρτημα χωρίς να περιστρέψουμε το ένα σε σχέση με το άλλο. 
− Με την θερμική αυτοσυγκόλληση γίνεται και η προσαρμογή κυρτών εξαρτημάτων (πλαστικών 

και πλαστικών - ορειχάλκινων) για παροχές κατ' ευθείαν από το σωλήνα, χωρίς εξάρτημα (ταφ 
κλπ.).  

 Για τις μεγάλες διατομές Φ50 έως Φ125 mm υπάρχουν δυο κατάλληλα μεγάλα εργαλεία πάγκου και 
ηλεκτρικό χειρός επαναφορτιζόμενο με βάση και βραχίονες που επιταχύνει τη διαδικασία της 
συγκόλλησης και διευκολύνει την εργασία στα μεγάλα έργα, χωρίς να χρειασθεί η απασχόληση 
πολλών ατόμων. 

Για τους σωλήνες και εξαρτήματα Φ160 - 200 – 250- 315 mm υπάρχει επίσης ένα ειδικό εργαλείο – 
πάγκου. H χρήση και ο χρόνος συγκόλλησης γίνεται βάσει ειδικών προδιαγραφών. 

Για γρήγορη και ασφαλή συγκόλληση σε δύσκολα σημεία  χρησιμοποιείται το φορητό ηλεκτρικά 
επαναφορτιζόμενο εργαλείο Το κόψιμο των σωλήνων γίνεται με ειδικούς κόφτες – ψαλίδια όπως για 
παράδειγμα αξονικά ηλεκτροπρίονα VIRAX. 

Συγκολλήσεις μπορούν να γίνουν και με ηλεκτρικές μούφες με το κατάλληλο εργαλείο σε 
περιπτώσεις  επεμβάσεων σε δύσκολα σημεία. Ή σε περιπτώσεις επισκευής από ζημίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΧΡOΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ  ΑΥΤOΣΥΓΚOΛΛΗΣΗΣ 

 

 

5.2.1.1.4 Συγκόλληση με ηλεκτρική μούφα 

Καθαρίζουμε με μεγάλη προσοχή με ένα καθαρό πανί και οινόπνευμα το σωλήνα και την 
ηλεκτρομούφα που θα συγκολλήσουμε. 

Τοποθετούμε τα άκρα των σωλήνων μέσα στην ηλεκτρομούφα στο βάθος που δείχνει ο πίνακας για 
κάθε διατομή.    

ΜΗΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΥΦΑΣ 160 mm 
Διατομή 
 - mm - 

 
20 

 
25 

 
32 

 
40 

 
50 

 
63 

 
75 

 
90 

 
110 

 
125 

 
160 

ΔΙΑΤOΜΗ 
ΒΑΘOΣ 

ΕΙΣΧΩΡΗΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ 

ΧΡOΝOΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΣΤΗ ΜΗΤΡΑ 

ΧΡOΝOΣ 
ΑΥΤOΣΥΓΚOΛ
.  ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΧΡOΝOΣ 
ΠΑΡΑΜOΝΗΣ 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
mm mm Sec. Sec. min. 
16 13,0 5 4 2 
20 14,0 5 4 2 
25 15,0 7 4 2 
32 16,5 8 6 4 
40 18,0 12 6 4 
50 20,0 18 6 4 
63 24,0 24 8 6 
75 26,0 30 8 8 
90 29,0 40 10 8 

110 32,5 50 10 8 
125 40,0 60 15 10 
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Βάθος 
Εισχώρ. 
- mm - 

 
35,0 

 
39,0 
 

 
40,0 

 
46,0 

 
51,0 

 
59,0 

 
65,0 

 
72,5 

 
80,0 

 
86,0 

 
93,0 

Τοποθετούμε την συσκευή στην πρίζα (220 V) και ανοίγουμε τον διακόπτη. Τα τρία λαμπάκια 
ανάβουν το ένα μετά το άλλο. 

 Τοποθετούμε τους ακροδέκτες στην ηλεκτρομούφα και θέτουμε την συσκευή σε λειτουργία με τον 
διακόπτη START.   Αν η συσκευή έχει πρόβλημα ανάβει το κίτρινο λαμπάκι αμέσως. Αν είναι όλα OΚ 
το πράσινο λαμπάκι ανάβει 7 φορές και μετά ανάβει το κίτρινο λαμπάκι. 

 Η συγκόλληση είναι επιτυχής όταν ανάψει το πράσινο λαμπάκι 

 Αν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι υπάρχει πρόβλημα. Ελέγχουμε τις συνδέσεις και ξαναρχίζουμε την 
διαδικασία από την αρχή. 

5.2.1.1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Θερμοκρασία  και  πίεση    

Οι θερμοκρασίες λειτουργίας κυμαίνονται από κάτω του μηδενός έως και 95 οC. Αντέχει σε πιέσεις 
μέχρι 30 bar, για συνεχή λειτουργία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος,  51 bar για 1 ώρα, σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Τα τεστ αυτά προβλέπονται από του Γερμανικούς κανονισμούς DIN 
8077/78 που καθορίζονται τις εξής συνθήκες: 

 

ΘΕΡΜOΚΡΑΣΙΑ 
(οC) 

Χρόνος (h) 
Ώρες συνεχούς λειτουργίας 

Πίεση 
(Bar) 

20 1 51 
95 1000 11,5 και 14,4 

Συντελεστής Ασφαλείας  =  1,25 και 1,50 

Τραχύτητα  

 O συντελεστής τραχύτητας να είναι 0,007mm, οπότε οι πολύ μικρές αντιστάσεις ροής αποκλείουν 
μεταφορά θορύβου ροής.  

Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής 

 O συντελεστής γραμμικής διαστολής για τους σωλήνες να είναι α = 0,03mm/mOC.   

Θερμική αγωγιμότητα  

Να έχει θερμική αγωγιμότητα λ= 0,15 w/m*K και ειδική θερμότητα  2 kj/KgK, στους 20OC. 

Τοξικότητα και Αντοχή σε χημικά 

Το υλικό να είναι ατοξικό χωρίς επικίνδυνες προσμίξεις για την υγεία του ανθρώπου. Κατά  την καύση 
του να μην παράγονται βλαβερά αέρια ή αναθυμιάσεις παρά μόνο διοξείδιο του άνθρακα και νερό 
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και κατά την ανάμιξη της στάχτης του με νερό να μην παράγονται οξέα όπως  συμβαίνει για 
παράδειγμα κατά την καύση του PVC.   

Ηλεκτρόλυση 

Το υλικά  να είναι από πρώτη ύλη που δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης που 
παρατηρείται στις  εγκαταστάσεις με μεταλλικούς σωλήνες, να μην προκαλούν διάβρωση στα 
μηχανήματα και στα αλλά μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης (κυκλοφορητές, boiler κλπ) και να μην 
προσβάλλονται συνήθως από οξείδια του χαλκού σε μεικτές εγκαταστάσεις χαλκού - πλαστικού. 

Πυκνότητα 

Το υλικό να έχει πυκνότητα  ρ= 998 Κgr \ m3  περίπου 10 φορές μικρότερη από αυτή του χαλκού.  

5.2.1.1.6 Στήριξη σωληνώσεων 

Οι κατακόρυφες και οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε 
σταθερά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία στηρίγματα θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος 
συστολοδιαστολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται αγκύρωση προκειμένου οι 
συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. ( ΣΗΜΕΙΑ FIX) 

Οι οριζόντιες σωληνώσεις θα στηρίζονται πάνω σε  ειδικές μεταλλικές ράγες, ή σιδηροδοκούς με την 
βοήθεια  ειδικών στηριγμάτων, από χάλυβα  10332 ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένο και από ανοξείδωτο 
χάλυβα 1.4401, με κούμπωμα ασφαλείας και λάστιχο EPDM, (DIN 4109 και DIN 7985) και θα 
συνδέονται με τις ράγες ή τις σιδερογωνιές μέσω κοχλιών, περικοχλίων και γρόβερ γαλβανισμένων, 
με παξιμάδι πονταρισμένο σε 4 σημεία και κούμπωμα ασφαλείας.  

Για τα μεν αμόνωτα δίκτυα θα χρησιμοποιούνται στηρίγματα 2μερή με λάστιχο με ηχομόνωση κατά 
DIN 4109, για τα δε μονωμένα δίκτυα στηρίγματα 2μερή χωρίς λάστιχο. Οι μεταλλικές ράγες κατά 
περίπτωση θα στερεώνονται σε πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή με ντίζες Φ8 και  
Φ10 mm. 

Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε 
περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται ράβδοι μεταλλικοί ή σιδερογωνιές επαρκούς 
αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο.   

5.2.1.1.7 Διαστολές 

Χωνευτές εγκαταστάσεις  

Οι σωληνώσεις δικτύων που είναι χωνευτές σε μπετόν ή σοβά πάχους τουλάχιστον 3 cm πάνω από 
τον σωλήνα ή σε χώμα δεν χρειάζονται καμία αντιδιαστολική διάταξη γιατί η διαστολή 
παραλαμβάνεται κατά την ακτίνα προς το εσωτερικό του σωλήνα και όχι γραμμικά.  

Εξωτερικές εγκαταστάσεις 

Στις εξωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υπολογίζονται οι γραμμικές διαστολές στα δίκτυα 
σωλήνων ζεστού νερού και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα όπως σωστή στήριξη και κατάλληλες 
αντιδιαστολικές διατάξεις. Στις αλλαγές διεύθυνσης πρέπει να αφήνονται τα αναγκαία περιθώρια για 
την παραλαβή των διαστολών. Αν η εγκατάσταση έχει μεγάλες ευθείες αποστάσεις θα πρέπει να 
τοποθετηθούν αντιδιαστολικά ή διατάξεις ‘Ωμέγα’ βάση των οδηγιών του κατασκευαστή.  
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Υπολογισμός διατάξεων «Ωμέγα» 

Συνήθως κατασκευάζουμε ένα Ωμέγα κάθε 25m.  Δηλαδή στο μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος 
μήκους 50 m τοποθετείται η σταθερή στήριξη της αντιδιαστολικής διάταξης « Ωμέγα ». 

5.2.1.2 Εξαρτήματα 

Κρουνοί εκκένωσης 

Οι κρουνοί εκκένωσης θα είναι ορειχάλκινοι με πίεση λειτουργίας 10 bar, για χρήση με νερό 
θερμοκρασίας μέχρι 120 °C. 

Βαλβίδες Κωνικές (GlobeValves) 

Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 
2000 Κgr/cm², με βιδωτά άκρα για διαμέτρους μέχρι και 2’’. Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι 
από χυτοσίδηρο με φλάντζες. Θα έχουν βιδωτά άκρα, βιδωτό καπάκι και ορειχάλκινο δίσκο. Πίεση 
λειτουργίας 10 atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120 °C. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με 
το DΙΝ 3030. 

Σφαιρικές Βαλβίδες (BallValves) 

Το σώμα θα είναι κατασκευασμένο από φωσφορούχο ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό άνω 
των 2000 Kg/cm², για διαμέτρους μέχρι και 2". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο 
με φλάντζες. 

Θα φέρουν χειρολαβή. Εσωτερικά θα υπάρχει μηχανισμός τύπου στρεφόμενης σφαίρας από 
ανοξείδωτο χάλυβα, που θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ 
και θα είναι βαρέως τύπου. Θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως 
νερού στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10 atm, και θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις, 
στηριζόμενες και στις δύο πλευρές τους. Η πίεση  λειτουργίας των βαλβίδων θα είναι 10 atm, για 
μέγιστη θερμοκρασία νερού 120°C, ενώ η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη με το DΙΝ 3030. 

Βαλβίδες αντεπιστροφής 

Οι βαλβίδες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ορειχάλκινες "βαρέως τύπου" με γλωττίδα από 
ερυθρό φωσφοριούχο ορείχαλκο και "λυομένου πώματος" για την επιθεώρηση του εσωτερικού 
μηχανισμού της  σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαμέτρους μέχρι 2" και χυτοσιδηρές δια τις άνω των 
2", με έδρα και εσωτερικό μηχανισμό από φωσφοριούχο ορείχαλκο με πίεση λειτουργίας 10 bar, και 
θερμοκρασία λειτουργίας 95°C. 

Θα έχουν βιδωτό καπάκι και θα φέρουν εσωτερικό μηχανισμό τύπου στρεπτής γλωττίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη εγκατάσταση.  

Διακόπτες απομόνωσης αναμικτήρων ή κρουνών υδροληψίας 

Θα είναι κατασκευασμένοι από χυτό κράμμα ορειχάλκου επιχριωμένοι. Πίεση  λειτουργίας διακοπής 
10 bar, για νερό μέχρι 120° C. 

Εύκαμπτες συνδέσεις 
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Θα γίνουν με εύκαμπτους σπιράλ χαλκοσωλήνες Φ 10/12", επιχρωμιωμένους, με ειδικούς 
συνδέσμους (ρακόρ) στα άκρα για σύνδεση με σιδηροσωλήνα Φ 1/2". 

Βαλβίδα νιπτήρα και βρυσών περιβάλλοντος χώρου 

Η βαλβίδα παροχής νερού του νιπτήρα θα είναι αυτοκλυόμενη κάνουλα αντιβαλδαλιστικού τύπου 
(ενδεικτικού τύπου RIVER R731) η οποία θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2", κατάλληλη για παροχή 
νερού σε νιπτήρες και θα φέρει μπουτόν σταθερής ροής νερού κατανάλωσης 7lt με πίεση λειτουργίας 
από 0,5 bar έως 9 bar. Το μπουτόν παροχής θα επιστρέφει σε κατάσταση αποκοπής παροχής νερού 
σε ρυθμιζόμενο χρόνο από 0 έως 30 δευτερολέπτων. Επίσης θα φέρει ειδικό στόμιο για την 
συγκράτηση των στερεών ουσιών και ομαλή εκροή του ύδατος. Η βαλβίδα θα είναι κατασκευασμένη 
από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο. 

 Αναμικτήρας νεροχύτη και νιπτήρα ιατρείου 

Θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2" και θα είναι κατάλληλος για παροχή νερού με στρεφόμενο 
ράμφος. Ο αναμικτήρας θα έχει ειδικό στόμιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και την ομαλή 
εκροή του νερού και θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο. Θα φέρει χειρολαβές μεγάλου 
μεγέθους για τη ρύθμιση και με χρωματικές ενδείξεις μπλε και κόκκινου το κρύο νερό και το ζεστό 
νερό αντίστοιχα. Ο αναμικτήρα θα είναι κατασκευασμένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωμιωμένος 
εξωτερικά και εσωτερικά. 

Αναμικτήρας λουτήρα 

Θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2", θα είναι κατάλληλος για παροχή νερού με σταθερό ράμφος και 
εύκαμπτο αγωγό και «τηλέφωνο» και θα φέρει βαλβίδα για την επιλογή εκροής νερού από το ράμφος 
ή το «τηλέφωνο».  

Ο αναμικτήρας θα έχει ειδικό στόμιο για την συγκράτηση των στερεών ουσιών και την ομαλή εκροή 
του νερού και θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο, θα φέρει χειρολαβές μεγάλου μεγέθους 
για τη ρύθμιση και με χρωματικές ενδείξεις μπλε και κόκκινου για το κρύο και το ζεστό νερό 
αντίστοιχα. Ο αναμικτήρα θα είναι κατασκευασμένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωμιωμένος 
εξωτερικά και εσωτερικά. 

Βαλβίδες εξαερισμού δικτύου ύδρευσης 

Οι βαλβίδες εξαερισμού θα είναι τύπου "διπλού ακροφυσίου". θα είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό 
ονομαστικής πίεσης 10, 16 ή 25 bar, ανάλογα µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου στη θέση 
που πρόκειται να τοποθετηθούν.  

Οι βαλβίδες εξαερισμού διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης των 80 mm θα είναι κατασκευασμένες από 
ελατό χυτοσίδηρο και θα διαθέτουν φλάντζες σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 7005 ή DIN 2501. Θα είναι 
κατά το δυνατόν συμπαγούς κατασκευής και θα φέρουν ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη δικλείδα 
απομόνωσης της ροής, για εύκολη επιτόπια συντήρηση στο φρεάτιο. Η συντήρησή της θα 
επιτυγχάνεται χωρίς μετακίνηση από το φρεάτιο.  

Οι βαλβίδες εξαερισμού μέχρι Φ60 θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό (ορειχάλκινα και 
χυτοσιδηρά μέρη), συμπαγούς, ελαφράς και ανθεκτικής κατασκευής, µε βάση βόλτας κατά BSP και 
θα διαθέτει δικλείδα απομόνωσης σφαιρικού τύπου ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη. 
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Φίλτρο νερού 

Το φίλτρο νερού χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό τυχόν σωματιδίων που υπάρχουν στο δίκτυο 
του πόσιμου νερού και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

− Θα είναι κοχλιωτού τύπου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 atm. 
− Θα είναι κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο τύπου Gunmetal (αντοχή τουλάχιστον 

2000 Kp/cm2).  
− Το φίλτρο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα WST 1.4401 (AISI 316)  
− Θα είναι καθοριζόμενου τύπου και θα φέρει µε οπές διαμέτρου 0,8mm, προσαρμοζόμενο στα 

δίκτυα µε κοχλίωση κατά DIN 2999.  
− Θα φέρει πιστοποίηση από τον προμηθευτή τόσο για την καταλληλότητα σε δίκτυα πόσιμου 

νερού όσο και για τον χρόνο αλλαγής ή καθαρισμού του. 

5.2.1.3 Θερμομονωτικό υλικό σωληνώσεων 

Θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο μονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου INSULTUBE ή ARMAFLEX (σε μορφή 
σωλήνων ή πλακών όπου δεν διατίθεται αντίστοιχη εσωτερική διάμετρος κοχυλιού), από αφρώδες 
συνθετικό καουτσούκ, με κλειστή κυτταρική δομή. 

Το θερμομονωτικό υλικό θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

− Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής :  - 40 οC έως 116 οC 
− Συντελ.θερμοαγωγιμότητος :  λ = 0.034 W/mK σε 0οC  

                                                                         : λ = 0.039 W/mK σε 23οC 
− Διαπερατότητα υδρατμών  : μ = 7ng/Ns σύμφ. με το BS 4370 PART 2 2973 , 

METHOD 8 
− Απορροφητικότητα νερού :  ν = 0.47 % σύμφωνα με το ASTM D 1056 
− Θερμική σταθερότητα :  q = 3.50 %  συρρίκνωση σύμφωνα με το ASTM C 548 
− Αντίσταση στο όζον :  r = 100 % σύμφωνα με το ASTM D 1171 
− Συμπεριφορά στην φωτιά: κλάση P του BS 476 PART 5 1979: κλάση 1 του BS 476 PART 7 1971 

 : σύμφωνο με το DIN 4102 B1 

Κατά την εγκατάσταση, όπου δεν τοποθετείται εργοστασιακά μονωμένος σωλήνας υδροδότησης ή 
δεν είναι εφικτό το πέρασμα του μονωτικού κοχυλιού στον σωλήνα, τότε  ο μονωτικό σωλήνας 
σχίζεται κατά μήκος και τοποθετείται γύρω από τον σωλήνα νερού, και αλείφεται και στις δύο 
επιφάνειες της τομής κόλλα. Ο μονωτικός σωλήνας αφήνεται να στεγνώσει η κόλλα στον αέρα για 
λίγο (γίνεται δοκιμή με το δάκτυλο όπου η κόλλα δεν πρέπει να δημιουργεί κλωστές όταν αγγίζεται 
με το δάκτυλο) και πιέζονται οι δύο άκρες σφικτά και κολλούνται. Για τα καμπύλα τμήματα των 
σωληνώσεων, ο μονωτικός σωλήνας προετοιμάζεται σε ευθύγραμμο τμήμα και μετά αφού 
κολληθούν οι δύο άκρες του, σπρώχνεται επάνω από την καμπύλη. 

Για τις διακλαδώσεις και τις μικρές βαλβίδες, προετοιμάζεται ένα κομμάτι μονωτικού υλικού και 
τοποθετείται επάνω από την διακλάδωση και εν συνεχεία κολλάτε όπως προαναφέρθηκε. Σε μικρές 
βαλβίδες και σε δύσκολα σημεία μπορεί να τοποθετηθεί και αυτοκόλλητη ταινία πλάτους 3 mm και 
συνολικού πάχους όπως το προαναφερθέν. Για την χρήση των πλακών αντί των κοχυλιών, οι πλάκες 
κόβονται και τοποθετούνται γύρω από τον σωλήνα, και  αλείφεται και στις δύο επιφάνειες της τομής 
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κόλλα. Η  μονωτική πλάκα αφήνεται να στεγνώσει η κόλλα στον αέρα για λίγο και πιέζονται οι δύο 
άκρες σφικτά και  κολλούνται. Η εφαρμογή των κοχυλιών στους σωλήνες θα γίνεται με στεγανό και 
καλαίσθητο τρόπο. 

5.2.1.4 Είδη κρουνοποιΐας 

Οι συνδέσεις των ειδών υγιεινής θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις υποδείξεις του 
Κατασκευαστή και της Επιβλέψεως. 

Οι κρουνοί υδροληψίας και οι νιπτήρες των WC θα φέρουν αυτοκλειόμενη βαλβίδα 
αντιβανδαλιστικού τύπου ορειχάλκινες νικελοχρωμέ, επικαθήμενες, ενδεικτικού τύπου R 731 της 
εταιρείας RIVER. Τα ουρητήρια – λεκάνες θα φέρουν βαλβίδες πλύσεως, ορειχάλκινες νικελοχρωμέ 
με μεταλλική κεφαλή χειρισμού. Οι βαλβίδες πλύσεως θα συνοδεύονται από ορειχάλκινα 
νικελοχρωμέ τμήματα για την σύνδεσή τους. Οι ντουζιέρες θα φέρουν μπαταρίες επίτοιχες, 
ορειχάλκινες νικελοχρωμέ, βαρέως τύπου, με "τηλέφωνο", ενδεικτικού τύπου 73 CR 7301 της FIORE. 
Ο νεροχύτης θα φέρει σφαιρικούς κρουνούς υδροληψίας, με πεταλούδα και ακροστόμιο, ενδεικτικού 
τύπου 334 της CIMBERIO. 

Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς, εκτός από τις ντουζιέρες και τον νεροχύτη, θα έχουν διακόπτες 
απομονώσεως της παροχής, σφαιρικού τύπου (BALL VALVES) με πεταλούδα, ευθείς ή γωνιακούς 
κατά περίπτωση. 

5.2.1.5 Ηλεκτρικός παρασκευαστήρας ζεστού νερού αποθήκευσης 

Ο ηλεκτρικός παρασκευαστήρας μονής ενέργειας ζεστού νερού χωρητικότητας 120lt. Θα είναι 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς "περί πιεστικών δοχείων" (AD 
MERKBLATTER) και σε διαστάσεις που εξασφαλίζουν την τοποθέτησή τους σε χώρους με διαθέσιμο 
ύψος 3m. Το θερμοδοχείο θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ανόδιο ACES (άνευ συντήρησης). Το 
κέλυφος κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλαst37 και τα στόμια εισόδου και εξόδου είναι μούφες 
st37. Εσωτερικά καθαρίζονται με αμμοβολή και κατόπιν επιμεταλλώνονται με εκτόξευση 
ψευδαργύρου εν θερμώ. 

Ο  θερμαντήρας θα φέρει : 

− Στόμια σύνδεσης των σωληνώσεων εισόδου και εξόδου του προς θέρμανση νερού. 
− Υποδοχή θερμομέτρου. 
− Υποδοχή ασφαλιστικής δικλείδας. 
− Στόμιο πλήρους εκκενώσεως. 

5.2.1.6 Ηλεκτρικός παρασκευαστήρας ζεστού νερού ροής 

Ο θερμαντήρας ροής νερού θα είναι κατάλληλος για θερμοκρασία εισόδου νερού < 40 οC . Θα 
διαθέτει ηλεκτρική αντίσταση 4kW, θερμοστάτη ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική 
θερμοηλεκτρική ασφάλεια, βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση, εξωτερικό 
θερμόμετρο και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.  
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5.2.1.7 Συλλέκτης διανομέας νερού 

Ο κεντρικός συλλέκτης του δικτύου ύδρευσης θα είναι χάλκινος και θα φέρει κατάλληλο αριθμό 
υποδοχών ανάλογης διαμέτρου με την συνδεόμενη συντρέχουσα σωληνώση. Οι σωληνώσεις θα 
συνδέονται στον συλλέκτη με κοχλίωση (ρακόρ ή φλάντζες αναλόγως της διαμέτρου). Τέλος θα 
φέρουν επιπλέον δύο αναχωρήσεις ταπωμένες (εφεδρικές) για τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις 
υδροδότησης. 

5.2.1.8 Τοπικοί συλλέκτες νερού 

Οι τοπικοί συλλέκτες θα είναι ορειχάλκινοι και θα φέρουν κατάλληλο αριθμό τυποποιημένων 
εξαρτημάτων των 2 αναχωρήσεων έκαστο, τα οποία κοχλιούμενα δημιουργούν τον συλλέκτη. Ο 
συλλέκτης θα στερεώνεται επι του μεταλλικού κιβωτίου, με κατάλληλα για τον σκοπό αυτό 
στηρίγματα. 

5.2.1.9 Αγωγοί άρδευσης 

Οι αγωγοί είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο πλαστικό (πολυαιθυλένιο), έχουν διάμετρο Φ32, 
τύπου L.D.P.E και αντοχή 6 ατμοσφαιρών. Οι σταλακτηφόροι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από 
εύκαμπτο πλαστικό (πολυαιθυλένιο), έχουν διάμετρο Φ25, τύπου L.D.P.E και αντοχή 6 ατμοσφαιρών. 

Τα Απομακρυσμένα δέντρα από τον κεντρικό αγωγό θα αρδεύονται με σταλακτηφόρους αγωγούς 
που θα τροφοδοτούνται μέσω αγωγών από εύκαμπτο πλαστικό (πολυαιθυλένιο) με διάμετρο Φ25, 
τύπου L.D.P.E και αντοχή 6 ατμοσφαιρών. 

5.2.1.10 Φρεάτια ύδρευσης & άρδευσης 

Για τις ανάγκες άρδευσης και υδροδότησης του περιβάλλοντα χώρου προβλέπονται φρεάτια 
ποτίσματος και ελέγχου.  

Το φρεάτιο άρδευσης θα είναι κυκλικού σχήματος διαμέτρου 25 cm και βάθους 50 cm 
κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό (HDPE) ενδεικτικού τύπου VB – 02673 της εταιρείας RAIN 
BIRD. Το φρεάτιο θα είναι κατάλληλο για εξωτερική τοποθέτηση εντός του εδάφους μέσα στο οποίο 
θα τοποθετείται ηλεκτροβάννα ελέγχου ποτίσματος. Εντός αυτών θα τοποθετείται κατάλληλος 
κρουνός διαμέτρου Φ 1/2", που θα φέρει στο άκρο του ταχυσύνδεσμο για την προσαρμογή 
ελαστικού σωλήνα διαμέτρου Φ 1/2" για το πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών (πλακόστρωτες 
επιφάνειες κλπ0. 

Τα φρεάτια ύδρευσης θα είναι πανομοιότυπα με τα φρεάτια άρδευσης αλλά εντός αυτών θα 
τοποθετείται κατάλληλος κρουνός διαμέτρου Φ 3/4", για την αποκοπή επιμέρους κλάδων ύδρευσης. 
Το πλαστικό φρεάτιο θα εδράζεται πάνω σε οριζόντια βάση από σκυρόδεμα διαστάσεων τουλάχιστον 
500Χ400Χ120mm. 

5.2.1.11 Καθαρισμός και αποστείρωση δικτύου 

Μετά  την  συμπλήρωση της κατασκευής  εγκαταστάσεων, όλα τα τμήματα του δικτύου θα 
καθαριστούν πλήρως από κάθε ακαθαρσία και τυχόν υπολείμματα από δοκιμές. Μετά  το  πέρας 
απαραίτητων δοκιμών και πριν από τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης θα αποστειρωθούν 
με διάλυμα χλωρασβέστου αναλογίας 4 μερών ελεύθερου χλωρίου ανά εκατομμύριο μερών νερού. 
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Το διάλυμμα αυτό θα παρασκευαστεί με διάλυση 11 γραμμαρίων χλωρασβέστου εγχώριας 
παραγωγής σε 1 m3 νερού. 

Υπολογίζεται ότι 1 γραμμάριο χλωράσβεστου εγχώριας παραγωγής περιέχει 0.36 γραμμάρια  
ελεύθερου χλωρίου. Το διάλυμμα θα εισαχθεί στο σύστημα διανομής και θα παραμείνει επι 3 ώρες. 
Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος όλες οι δικλείδες, κρουνοί κλπ. θα ανοίγουν και 
θα κλείνουν κατά διαστήματα, ώστε το διάλυμμα να κυκλοφορήσει σε όλη την εγκατάσταση.  

Μετά από 3 ώρες θα γίνει καλή έκπλυση των σωλήνων με νερό πόλης. Μετά την απόπλυση της 
εγκατάστασης με καθαρό νερό θα ληφθούν δείγματα νερού από 4 σημεία της και από σημείο του 
δικτύου της πόλης, εκτός από την νέα εγκατάσταση και κοντά στο σημείο τροφοδοσίας της. 

Τα δείγματα αυτά, θα υποβληθούν σε χημική εξέταση, μέσα σε δύο ώρες από τη λήψη τους, για να 
προσδιοριστεί το ποσοστό του ελεύθερου χλωρίου μέσα στο νερό. Το ποσοστό ελεύθερου χλωρίου 
μέσα στην εγκατάσταση δεν πρέπει να ξεπερνάει το αντίστοιχο ποσό ελεύθερου χλωρίου του νερού 
πόλης. Σε περίπτωση που ο όρος αυτός δεν εκπληρωθεί, πρέπει να γίνει νέα έκπλυση της όλης 
εγκατάστασης και νέα δειγματοληψία, μέχρι να εκπληρωθούν οι παραπάνω απαιτήσεις. 

Το δίκτυο παροχής νερού, πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματά του, θα τεθεί για ένα 24ωρο σε 
πίεση 7 atm για τον έλεγχο της στεγανότητάς του. Το δίκτυο υδροδότησης κατά τμήματα θα γεμίσει 
με νερό αφού κλείσουν όλα τα ανοίγματα εκτός εκείνου που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο και θα 
παραμείνει γεμάτο επι μισή ώρα για τον έλεγχο στεγανότητας.  

Η δοκιμή θα γίνει πριν καλυφθούν τα μη ορατά τμήματα του δικτύου υδροδότησης. Για όλες τις 
παραπάνω δοκιμές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα 
και τον ανάδοχο. 

5.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

5.2.2.1 Δίκτυα κτιριακών αποχετεύσεων από πλαστικούς σωλήνες u-PVC 

Όλο το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του κτιρίου θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC. Οι 
σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 atm 
σύμφωνα με το DIN 8061/8062/19531 και τις Ελληνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256. 

Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταύ, ταυ καθαρισμού κλπ.) θα είναι επίσης από 
PVC κατάλληλα για σύνδεση με συγκόλληση με χρήση ειδικής κόλλας ύστερα από σχετική έγκριση 
της Υπηρεσίας Επιβλέψεως. 

Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων για όλους τους εντός του κτιρίου 
σωλήνες κατά ΕΛΟΤ-1256, θα είναι σύμφωνο με τον  παρακάτω πίνακα: 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
Ø 32 mm 3,2 mm 25,6 mm 
Ø 40 mm 3,2 mm 33,6 mm 
Ø 50 mm 3,2 mm 43,6 mm 
Ø 63 mm 3,2 mm 56,6 mm 
Ø 75 mm 3,2 mm 68,6 mm 
Ø 100 mm 3,2 mm 93,6 mm 
Ø 125 mm 3,2 mm 118,6 mm 
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Οι σωλήνες προσφέρονται σε χρώμα ανοικτό γκρι, σε μήκη των 3 μέτρων με θερμοηχομονωτική 
συμπεριφορά, ενώ συνδυάζονται με εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταύ, ταυ 
καθαρισμού κλπ.) που θα είναι επίσης από PVC κατάλληλα για σύνδεση με συγκόλληση με χρήση 
ειδικής κόλλας ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας Επιβλέψεως, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ-686/-740. 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια, ενδεικτικού τύπου HELIDUR θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά :  

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Μέτρο ελαστικότητας 30000Kp/cm² DIN 53457 
Αντοχή σε εφελκυσμό 500 ...600Kp/cm² DIN 53455 
Επιμήκυνση σε θραύση 10 ... 80 % ISO/R 527 
Αντοχή σε κρούση χωρίς θραύση DIN 53453 
Αντοχή σε κάμψη 850Kp/cm² DIN 53452 
Αντοχή σε θλίψη > 800Kp/cm² DIN 5345 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Πυκνότητα 1.35 .. 1.46gr/cm3 ISO 4439 
Συντελεστής γραμμικής 
διαστολής 

0.08 mm/moC  

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας 

0.14 Kcal/mhoC DIN 52612 

Απορροφητικότητα σε νερό 4mgr/cm²max DIN 8061 
Ειδική θερμότητα 0.24 Kcal/KgoC  
Σημείο VICAT ≥ 78oC DIN 53460 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Επιφανειακή αντίσταση 10 13  Ω DIN 5348 
Ειδική αντίσταση 1015...1016  Ωcm2 DIN 53482 
Διηλεκτρική σταθερά σε 10 4Hz 3.2 ASTM D150-657 
Διηλεκτρική σταθερά σε 800Hz 3.5 ... 4.0 DIN 53483 

Η τοποθέτηση και στήριξη των σωλήνων σε επιφανειακά δίκτυα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:  

1. Οι σωλήνες δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία, και να βρίσκονται σε 
αρκετά μεγάλη απόσταση από αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα, διότι είναι δυνατόν να 
προκληθεί αλλοίωση των σωλήνων.  

2. Πρέπει να ληφθεί πρόνοια προφύλαξης των σωλήνων από τις χαμηλές θερμοκρασίες ή να ληφθεί 
μέριμνα για το άδειασμα των αγωγών, ώστε να μην προκληθούν ζημιές από το πάγωμα του 
νερού.  

3. Οι σωλήνες πρέπει να στηρίζονται με τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται μόνον η κατά μήκος κίνηση 
λόγω συστολής ή διαστολής του σωλήνα από τις διαφορές θερμοκρασίας, χωρίς να 
αποσυνδέονται. Οι αποστάσεις στηρίξεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

4. Οι αλλαγές διευθύνσεως και οι διακλαδώσεις (γωνίες - ταφ) πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των 
σημείων στήριξης του αγωγού.  

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Γενικές συστάσεις για οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές αγωγών σε διάφορες θερμοκρασίες νερού 
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Η στήριξη των αγωγών γίνεται με μεταλλικούς δακτυλίους από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 
2 mm, σχήματος διπλού "Ω", διαμορφωμένους κατάλληλα με γαλβανισμένους κοχλίες συσφίξεως 
και στηρίξεως. Οι δακτύλιοι αυτοί, δεν πρέπει να σφίγγουν τον σωλήνα, και τα άκρα τους πρέπει να 
είναι στρογγυλεμένα για να μην τον πληγώνουν. Για μεγαλύτερη προφύλαξη, συνιστάται η 
χρησιμοποίηση δακτυλίων από πλαστική ύλη, που παρεμβάλλεται μεταξύ του αγωγού και των 
μεταλλικών δακτυλίων των σφιγκτήρων. Τα στηρίγματα πριν από την εγκατάστασή τους θα έχουν 
υποστεί καλό καθάρισμα και ψυχρό γαλβάνισμα.  

5.2.2.2 Πλαστικοί σωλήνες υπονόμων από PVC-u σ.41 

Κατά ΕΛΟΤ 476, DIN 19534 και ISO DIS 4435 

Όλο το υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και το υπόγειο δίκτυο στην 
θεμελίωση του κτιρίου θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC-u 100 (σειρά 41). Οι σωλήνες από 
σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 6 atm σύμφωνα 
κατά DIN19534 και ISO DIS 4435. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις υπόγειων 
δικτύων αποχέτευσης. Η σύνδεσή τους θα επιτυγχάνεται με μούφα διαμορφωμένη στο ένα άκρο 
κάθε τεμαχίου σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στα 
διάφορα λύματα οικιακών και βιομηχανικών αποχετεύσεων. Θα έχουν χρώμα κεραμιδί (RAL 8023). 

Τα εξαρτήματα συνδέσεως (μούφες, καμπύλες, ημιταύ, ταυ καθαρισμού κλπ.) θα είναι επίσης από 
PVC. Το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων και το βάρος των σωλήνων θα είναι σύμφωνο με τον  
παρακάτω πίνακα: 

Εξωτερική Διάμετρος 
Σωλήνα 

Ελάχιστο Πάχος 
Τοιχώματος 

Εσωτερική 
Διάμετρος 

Βάρος 

Ø 110 mm 3,0 mm 104,0 mm 1,53 kg/m 
Ø 125 mm 3,1 mm 118,8 mm 1,82 kg/m 
Ø 160 mm 3,1 mm 118,8 mm 1,82 kg/m 
Ø 250 mm 3,1 mm 118,8 mm 1,82 kg/m 

Εξωτερική 
Διάμετρος Αποστάσεις στηρίξεως αγωγών 

 Οριζόντιοι Κάθετοι 
de 20oC 30oC 40oC 50oC  
mm cm cm cm cm Cm 
16 75 60 40 - 80 
20 85 70 50 - 90 
25 90 75 55 45 100 
32 100 85 65 50 120 
40 110 100 80 60 140 
50 125 115 95 70 160 
63 140 130 110 85 180 
75 150 140 120 95 200 
90 165 155 135 105 220 
110 185 175 155 120 240 
140 215 205 185 160 250 
160 225 215 200 170 250 
225 250 240 225 200 250 
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Η τοποθέτηση και στήριξη των σωλήνων στα υπόγεια δίκτυα στον περιβάλλοντα χώρο γίνεται 
σύμφωνα με τα παρακάτω :  

Το βάθος τοποθετήσεως του σωλήνα επηρεάζεται από τα στατικά και δυναμικά φορτία, την σύσταση 
του εδάφους και την συμπίεση αυτού και δεν πρέπει να είναι μικρότερο από ένα μέτρο (1 m).  

Το πλάτος της τάφρου πρέπει να είναι 30 cm μεγαλύτερο από την εξωτερική διάμετρο της μούφας. 
Ο πυθμένας της τάφρου πρέπει να είναι επίπεδος χωρίς πέτρες και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Στην 
συνέχεια δημιουργείται στρώμα πάχους 10 cm από άμμο ή καλά κοσκινισμένο χώμα, και κατόπιν 
τοποθετούνται οι σωλήνες. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια πρέπει να εδράζονται καλά στο στρώμα 
της άμμου.  

Οι σωλήνες κατά την εγκατάσταση δεν πρέπει να κάμπτονται συγχρόνως κατά την οριζόντια και την 
κατακόρυφη έννοια για την δημιουργία καμπύλης, παρά μόνον οριζόντια ή κατακόρυφα. Για μεγάλες 
διαμέτρους ή για αλλαγές διευθύνσεως μεγαλύτερης γωνίας από την επιτρεπόμενη, επιβάλλεται η 
χρησιμοποίηση ειδικού εξαρτήματος (καμπύλη).  

Πριν την σύνδεση, καθαρίζεται καλά από μέσα η μούφα του σωλήνα και η εξωτερική επιφάνεια του 
ευθέως άκρου. Τοποθετείται ο ελαστικός δακτύλιος στην θέση που υπάρχει στην μούφα. Για την 
σύνδεση, σπρώχνουμε τον σωλήνα περιστροφικά με τα χέρια. Για διάμετρο σωληνώσεων 
μεγαλύτερη από 110 mm, χρησιμοποιείται ξύλινος ή μεταλλικός μοχλός.  

Για τους σωλήνες που συνδέονται με κόλλα, μετά τον καθαρισμό από χώματα κ.λ.π., γίνεται 
καθάρισμα της μούφας και του φρεζαρισμένου άκρου με ακετόνη. Κατόπιν γίνεται προσεκτικά η 
επάλειψη με ειδική κόλλα και αφού αφεθεί 15sec για να στερεοποιηθεί η κόλλα, γίνεται η σύνδεση 
με την εισαγωγή του φρεζαρισμένου άκρου στην μούφα.  

Για διαμέτρους μεγαλύτερες των 90 mm, η επάλειψη πρέπει να γίνεται από δύο άτομα συγχρόνως. 
Μετά την σύνδεση απαιτείται να παρέλθουν 24 ώρες προτού το δίκτυο τεθεί σε λειτουργία.  

Τα διάφορα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα, όπως γωνιές, πώματα, καμπύλες, 
συστολές, διακλαδώσεις, πρέπει να στηριχθούν και να αγκυρωθούν με μπετόν. Όταν η εγκατάσταση 
των σωλήνων και των εξαρτημάτων δεν γίνεται αμέσως, πρέπει να αποθηκεύονται σε έδαφος 
επίπεδο και σκιερό.  

Ο τρόπος και οι διατομές των αγκυρώσεων που θα χρησιμοποιηθούν, θα ληφθούν από τα εγχειρίδια 
του κατασκευαστού. 

Μετά την σύνδεση του σωλήνα, γεμίζεται η τάφρος με άμμο ή χώμα κοσκινισμένο που δεν περιέχει 
πέτρες μεγαλύτερες από 20 mm, με κάλυψη μέχρι 30 cm επάνω από τον σωλήνα, και συμπιέζεται 
πολύ καλά κυρίως στα πλευρά του  αγωγού. Το υπόλοιπο ύψος της τάφρου γεμίζεται με κοινό χώμα.  

Στην περίπτωση εγκαταστάσεως δικτύου σε μη σταθερά εδάφη (μαλακό έδαφος, υψηλός υδάτινος 
ορίζοντας κ.λ.π.) θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί η κατάλληλη θεμελίωση.  

5.2.2.3 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 

Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα ελαφρού τύπου (κίτρινη 
ετικέττα) . Τα εξαρτήματα σύνδεσης θα είναι επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα) 
από μαλακοποιημένο χυτοσίδηρο.   
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Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνον με τη 
χρήση συνδέσμων (μούφες) γαλβανισμένων, με ενισχυμένα χείλη στην περιοχή της εσωτερικής 
κοχλιώσεως (κορδονάτα).  Προκειμένου να τοποθετηθούν τα συνδετικά στοιχεία στις σωληνώσεις, 
οι σωλήνες θα κόβονται με πριόνι (απαγορεύεται ο σωληνοκόπτης), θα λειαίνονται οι άκρες τους με 
στρογγυλή λίμα και θα ελικοτομούνται. Μετά θα αλείφεται το σπείρωμα με μίνιο και θα τοποθετείται 
καννάβι ποτισμένο με μίνιο. 

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά τεμάχια 
μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας, γαλβανισμένα, με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα). Χρήση ειδικών 
τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από έγκριση 
της Επιβλέψεως. 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα, αγκυρούμενα σε σταθερά 
οικοδομικά στοιχεία, που θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός των 
περιπτώσεων που απαιτείται αγκύρωση, προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν 
εκατέρωθεν του σημείου αγκυρώσεως. 

Τα στηρίγματα θα είναι από μορφοσίδηρο και θα συνδέονται προς τις σιδηρογωνιές μέσω κοχλιών, 
περικοχλίων και γαλβανισμένων γκρόβερ. Κατά περίπτωση, οι σιδηρογωνιές θα στερεώνονται σε 
πλαϊνούς τοίχους ή θα αναρτώνται από την οροφή. Η στερέωση στα οικοδομικά υλικά θα γίνεται με 
εκτονωτικά βύσματα μεταλλικά και κοχλίες. Σε περίπτωση αναρτήσεως πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ράβδοι μεταλλικοί ή σιδηρογωνιές επαρκούς αντοχής για το συγκεκριμένο εκάστοτε φορτίο, αλλά 
πάντως όχι μικρότερης "ισοδύναμης" διατομής από την αναγραφόμενη στον παρακάτω πίνακα. Και 
εδώ ισχύουν τα περί αγκυρώσεων, για συστολοδιαστολές. 

Ο παρακάτω πίνακας θα εφαρμόζεται για ευθείες διαδρομές σωλήνων, και όχι για περιπτώσεις 
αλλαγών πορείας ή διακλαδώσεων, οπότε και απαιτείται η τοποθέτηση στηριγμάτων και από τις δύο 
πλευρές. 

Διάμετρος σωλήνα 
 

(ίντσες) 

Μέγιστη απόσταση 
στηριγμάτων για 

οριζόντιες 
σωληνώσεις 

(m) 

Μέγιστη απόσταση 
στηριγμάτων για 

κατακόρυφες 
σωληνώσεις 

(m) 

Ελαχίστη διάμετρος 
ράβδου στηρίξεως 

 
(mm) 

 
έως  1" 2.5 2.5 10 
1 1/4" 2.5 3.0 12 
1 1/2" 3.0 3.5 12 

2" 3.0 3.5 12 
2 1/2" 3.5 4.5 16 

3" 3.5 4.5 16 
4"καιάνω 3.5 4.5 16 

Όλες οι σωληνώσεις του δικτύου θα κατασκευάζονται με τρόπο ώστε να είναι ευχερής η 
αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεων ή οργάνου ελέγχου ροής, για 
αντικατάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής, οξυγόνου και 
ηλεκτροσυγκόλλησης. Για τον σκοπό αυτό, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι 
σύνδεσμοι (ρακόρ, φλάντζες) κατά τις υποδείξεις της Επιβλέψεως 
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5.2.2.4 Εξαρτήματα αποχέτευσης ακαθάρτων 

5.2.2.4.1 Οσμοπαγίδες – εξαρτήματα υδραυλικών υποδοχέων 

Θα είναι για τους νιπτήρες και νεροχύτες  τύπου U από πλαστικό υλικό αντοχής  μέχρι και 100°C. 
Το ελάχιστο ύψος απομόνωσης (βύθισμα νερού) , για σωληνώσεις  σύνδεσης μέχρι DN 50, είναι 70 
mm . 
Η εσωτερική διάμετρος σωληνοειδούς οσμοπαγίδας τύπου U δεν  μπορεί να είναι μικρότερη από: 

− 32 mm     για νιπτήρες 
− 40 mm     για ντουζιέρες και νεροχύτες 
− 70 mm     για ομαδικά ουρητήρια και sink. 

Σε κάθε περίπτωση η εσωτερική διάμετρος της εξόδου της  οσμοπαγίδας τέτοιου τύπου θα είναι ίση 
με την διάμετρο της  αντίστοιχης σωλήνας σύνδεσης. 

5.2.2.4.2 Οσμοπαγίδες δαπέδου (σιφώνια δαπέδου) 

Θα είναι πλαστικές, αντοχής μέχρι 100 °C είτε χυτοσιδηρές με εσωτερική επικάλυψη σμάλτου υάλου 
ή εποξειδικής ρητίνης. 

Σχετικά πρότυπα  DIN 19541, 1209, 1210, 1260 

Η σχάρα στο άνω μέρος τους  θα είναι αφαιρετή, θα ενσωματώνεται  στο φρεάτιο της οσμοπαγίδας 
δαπέδου με κοχλίωση και θα είναι  από μη οξειδούμενο υλικό. 

5.2.2.4.3 Γενική οσμοπαγίδα (μηχανοσίφωνας) 

Θα κατασκευασθεί από υλικά όπως οι σωλήνες από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο, ίδιας αντοχής 
και προδιαγραφών. 

Θα φέρει σίφωνα τύπου U και δύο στόμια καθαρισμού στα άκρα του σίφωνα. Θα είναι κλειστού 
τύπου. Πριν τον σίφωνα θα φέρει διακλάδωση - ταυ από τη οποία θα αναχωρεί πλαστικός σωλήνας  
Φ100 με την βαλβίδα αερισμού (μίκα). 

Το πάχος του τοιχώματος της βαλβίδας αερισμού θα είναι τουλάχιστον 3mm και η ελεύθερη διατομή 
ανοίγματός της θα  είναι τουλάχιστον 3600 mm². 

5.2.2.4.4 Στόμια καθαρισμού – ελέγχου (σωληνοστόμια) 

Κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό με τις σωληνώσεις. Τα πώματά τους θα είναι πλαστικά, πάχους 
τουλάχιστον τριών χιλιοστών και θα φέρουν κεφαλή ή εσοχή τυποποιημένης μορφής για την εύκολη 
αποκοχλίωσή τους. Η διάμετρος του σωληνοστομίου θα είναι πάντα η ίδια με αυτή του σωλήνα 

5.2.2.4.5 Αναρτήσεις - στηρίγματα 

Στα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα θα τοποθετηθούν στηρίγματα ή αναρτήσεις σε αποστάσεις: 

− Για κατακόρυφες στήλες ανά 4m. 
− Για οριζόντιες οδεύσεις ανά 2m. 
− Σ’ όλα τα σημεία όπου υπάρχουν σύνδεσμοι και ειδικά τεμάχια. 
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Τα στηρίγματα θα αποτελούνται από : 

− Διμερή λάμα 30x3mm με κοχλίες σύσφιξης (σέλλα). 
− Εσωτερικό δακτύλιο από ελαστικό για την απόσβεση των κραδασμών και ήχων, επίσης διμερή. 
− Το στέλεχος ανάρτησης από κοχλιοτομημένη ράβδο από χάλυβα διαμέτρου 3/4", 

ελαιοχρωματισμένη (όπως και η σέλλα) με δύο (2) στρώσεις μίνιου και δύο (2) στρώσεις 
ελαιοχρώματος. 

5.2.2.5 Φρεάτια 

Στους αποχετευτικούς αγωγούς ακαθάρτων θα προβλεφθούν φρεάτια, για την επίσκεψη και τον 
καθαρισμό των υπογείων τμημάτων, καθώς και στις θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως ή διακλαδώσεως 
των αγωγών (φρεάτια κλειστού τύπου). Οι σωληνώσεις ακαθάρτων δεν θα διακόπτονται στις θέσεις 
των φρεατίων, αλλά θα διατρέχουν τα φρεάτια και η επίσκεψη στο δίκτυο θα γίνεται μέσω 
σωληνοστομίων ή ακροστομίων καθαρισμού.  

Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν όπως καθορίζεται παρακάτω. Ο πυθμένας του ορύγματος στη θέση 
κάθε φρεατίου θα διαστρώνεται με ισχνό σκυρόδεμα περιεκτικότητας 200kg τσιμέντου ανά m³, με 
ελάχιστο πάχος 10cm.  Τα τοιχώματα του φρεατίου, θα εδράζονται πάνω στην διάστρωση του 
πυθμένα με ισχνό σκυρόδεμα, και θα κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα των 300kg 
τσιμέντου, με πολλή προσοχή, ώστε να μη μένουν κενά γύρω από τα στόμια των αγωγών που 
συνδέονται στο φρεάτιο. Τα τοιχώματα και ο πυθμένας του φρεατίου θα επιχρίονται με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους τσιμέντου προς 2 μέρη άμμου θαλάσσης, με λείανση της 
επιφανείας τους με μυστρί. Το βάθος των φρεατίων θα είναι συνάρτηση της κλίσεως των σωλήνων 
που συνδέονται σ' αυτά, η οποία (κλίση) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1:100 για τα δίκτυα 
ακαθάρτων. Τα φρεάτια θα έχουν διπλό στεγανό χυτοσιδερένιο κάλυμμα και πλαίσιο, των ίδιων 
διαστάσεων με το φρεάτιο. Για την εξασφάλιση της πλήρους στεγανότητας, μεταξύ καλυμμάτων και 
πλαισίων θα αλείβεται γράσσο.  Όπου απαιτηθεί αλλαγή του ύψους ροής θα κατασκευάζονται 
φρεάτια πτώσεως. 

Στα φρεάτια ομβρίων (ανοικτής ροής), ο πυθμένας θα είναι εφοδιασμένος με  αυλάκι με πρανή σε 
κλίση 1:10 τουλάχιστον για να μη κατακρατούνται άμμος ή λάσπη. Τα φρεάτια περισυλλογής 
ομβρίων υδάτων θα καλύπτονται με σχάρα  κατασκευασμένη από μορφοσίδηρο. Τόσο ο πυθμένας 
όσο και τα τοιχώματα των φρεατίων αυτών θα  επιχρισθούν με τσιμεντοκονία αναλογίας 1 μέρους 
τσιμέντου προς 2 μέρη άμμου θαλάσσης και θα λειανθούν επιμελώς ώστε να μην υπάρχουν σε 
κανένα σημείο γωνίες αλλά μόνο καμπύλες με ακτίνα καμπυλότητας περίπου 50 mm.  Τα χείλη των 
φρεατίων θα μορφωθούν κατάλληλα για να  δεχθούν το πλαίσιο της σχάρας το οποίο θα 
κατασκευασθεί από γωνία 30x30x5 mm για δημιουργία πατούρας.  Το πλαίσιο της σχάρας θα φέρει 
περιμετρικώς συγκολλημένα με ηλεκτροσυγκόλληση ελάσματα διαστάσεων 100x100x5 mm και σε 
απόσταση μεταξύ τους περίπου 250 mm. Οι γρίλιες της σχάρας θα αφήνουν κενό μεταξύ τους όχι 
μεγαλύτερο από 10 mm. Σχάρες μεγαλύτερου μήκους από 60 cm δεν θα αποτελούν  ενιαίο τεμάχιο 
αλλά περισσότερα τμήματα για  διευκόλυνση των εργασιών συντήρησης και καθαρισμού. Στα 
φρεάτια με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα ισχύουν τα προηγουμένως αναγραφόμενα,  
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5.2.2.6 Δεξαμενή ανυψώσεως ομβρίων ή λυμάτων χωρίς στερεά 

Η δεξαμενή προβλέπεται να είναι υπόγεια, απόλυτα στεγανή, κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Εσωτερικά για απόλυτη στεγάνωση θα είναι επιχρισμένη με πατητή 
τσιμεντοκονία.  

Στο άνω μέρος θα φέρει διπλό κάλυμμα απόλυτα στεγανό από μαύρη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 
5 mm (ειδικά το επάνω φύλλο θα είναι μπακλαβωτό), βαμμένο εσωτερικά με πισσούχο εποξειδική 
ρητίνη κατά ASTM C - 541 (ενδεικτικός τύπος ΕΠΟΞΥΤΑΡ της ΕΣΧΑ). Η βαφή θα γίνει σε δύο στρώσεις 
των 300gr/m². Μεταξύ των δύο στρώσεων δεν επιτρέπεται να μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο 
των 24 ωρών. Εξωτερικά θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακό και δύο στρώσεις βερνικόχρωμα.   

Η θέση και οι διαστάσεις της υπόγειας δεξαμενής φαίνονται στα σχέδια και αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή και τους υπολογισμούς.  

Μέσα στην υπόγεια δεξαμενή, θα εγκατασταθεί ένα αντλητικό συγκρότημα που θα περιλαμβάνει 
ένα ζεύγος δύο υποβρυχίων (καταδυομένων) ηλεκτροκίνητων αντλιών. 

Η παροχή και το μανομετρικό κάθε αντλίας, φαίνονται στα σχέδια και αναφέρονται στην τεχνική 
περιγραφή και τους υπολογισμούς.  

Οι αντλίες αυτές θα είναι απολύτως ασφαλούς λειτουργίας, κατάλληλες για την άντληση βρώμικων 
νερών με μικρή περιεκτικότητα λάσπης, σκόνης κ.λ.π. καθώς και για λειτουργία σε υγρά με παρουσία 
ελαίων.  

Ο άξονας κάθε αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, το κέλυφός της από χυτοσίδηρο, ο 
δακτύλιος δρομέα-κελύφους από ορείχαλκο, και οι κοχλίες και τα περικόχλια από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  

Ο ηλεκτροκινητήρας κάθε αντλίας θα είναι στον ίδιο άξονα με την αντλία, μέσα στο ίδιο στεγανό 
κέλυφος. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι κατά 20% τουλάχιστον μεγαλύτερη από την απαιτούμενη για 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Ο στάτορας θα είναι κλάσεως μόνωσης F.  

Θα υπάρχει διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης. 

Η λειτουργία και των δύο αντλιών, θα εξασφαλίζεται για περίπτωση ανεπάρκειας της μίας προς 
άντληση των λυμάτων.  

Ο ηλεκτροκινητήρας θα προστατεύεται από τις δυσμενείς (σκληρές) συνθήκες λειτουργίας με ειδική 
σύνδεση σκληρού στεγανοποιητικού μετάλλου, και θα εξασφαλίζεται έτσι η μεγάλη και ασφαλής 
διάρκειά του. Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα θα είναι πλήρως στεγανοποιημένη μέσω κατάλληλου 
υλικού ώστε να εξασφαλίζεται το αντλητικό συγκρότημα από οποιονδήποτε κίνδυνο καταστροφής 
του ηλεκτροκινητήρα.  

Οι αντλίες θα τοποθετηθούν επάνω στον πυθμένα του φρεατίου. 

 Οι σωλήνες καταθλίψεως των αντλιών θα είναι από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα και θα φέρουν 
βαλβίδες αντεπιστροφής. 

Σύστημα δύο φλοτεροδιακοπτών θα εξασφαλίζει την αυτόματη εκκίνηση και στάση του  αντλητικού 
συγκροτήματος.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

136 

 

Επίσης θα προβλέπεται ειδική ηχητική διάταξη η οποία θα δίνει σήμα κινδύνου όταν διακοπεί η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή υπάρξει άλλη ανωμαλία (π.χ. υπέρβαση ανώτατης στάθμης).  

Σε κάθε αντλία, θα υπάρχει μεταξύ αντλίας και ηλεκτροκινητήρα ένας θάλαμος ανιχνεύσεως νερού, 
ώστε σε περίπτωση σφάλματος στην στεγάνωση να δίδεται σήμα στον πίνακα αυτοματισμών, και να 
ενεργοποιείται η παραπάνω περιγραφείσα διάταξη.  

Η δεξαμενή θα αερίζεται μέσω της εσχάρας που τοποθετείται στο κάτω μέρος της ράμπας που οδηγεί 
στο υπόγειο.  

Οι αντλίες θα παραδοθούν με πίνακα αυτοματισμών και λειτουργίας στεγανό IP 55, που θα 
περιλαμβάνει δύο διακόπτες αέρος, θερμικό στοιχείο προστασίας από υπερεντάσεις, ασφάλειες, 
μετασχηματιστή τάσεως, διαλογέα αυτοματισμού, κουμπιά χειρισμού και ενδεικτικές λυχνίες.  

Επάνω από τον πίνακα αυτόν θα τοποθετηθεί η ηχητική (σειρήνα) που θα ενεργοποιείται από αυτόν 
στην περίπτωση κινδύνου.  

5.2.2.7 Υδραυλικοί υποδοχείς 

5.2.2.7.1 Γενικά 

Οι υδραυλικοί υποδοχείς χρησιμεύουν για την συλλογή των λυμάτων και την διάθεσή τους στο 
εσωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως. Για τους υδραυλικούς υποδοχείς ισχύουν : 

− ΤΟ.ΤΕΕ 2412/86. 
− Είδη υγιεινής εκ πορσελάνης-ορισμοί, χαρακτηριστικά ποιότητος και δοκιμασία Ελληνικό 

Πρότυπο NHS 3. 

5.2.2.7.2 Υλικά & εξοπλισμοί 

Λεκάνη WC ευρωπαϊκού τύπου 

Η λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου θα είναι λευκή από πορσελάνη με ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες βίδες 
στερέωσης και ελαστικά παρεμβύσματα ύψους περίπου 45cm. Η στερέωση των λεκανών θα γίνει με 
χαλύβδινο επικασσιτερωμένο σκελετό από  προκατασκευασμένα (βιομηχανοποιημένα) πλαίσια 
μορφής L κατάλληλα για την στερέωση τους, όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα στηρίγματα 
θα ενσωματωθούν στον τοίχο και στο δάπεδο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης.  

Η λεκάνη θα συνοδεύεται από : 

− Πλαστικό  κάθισμα από  ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο για το σχήμα της 
λεκάνης, χρώματος λευκού. 

− Χαρτοθήκη από λευκή υαλώδη πορσελάνη, ημιχωνευτή. 
− Δοχείο έκπλυσης 

Η θέση του στομίου εκροής των ακαθάρτων (πίσω  εκροή ή κάτω εκροή) καθορίζεται στη μελέτη 
ανάλογα με την θέση του σημείου συνδέσεως με τους σωλήνες αποχετεύσεως, και θα έχει εσωτερική 
διάμετρο DN 100. 

Όσον αφορά  το WC των ΑΜΕΑ το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 45cm για να διευκολύνεται η 
μετακίνηση του χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30μ. 
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από την επιφάνεια του καλύμματος. Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή 
μήκους περίπου 0.75μ. και με το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετρος μιας 
τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου).Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον 
τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού 
σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την στήριξή του), έτσι ώστε να μπορούν να 
αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον 
χρήστη και να διαθέτει μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες. 

 

Ενδεικτική διάταξη WC AMEA 

Νιπτήρες  

Οι νιπτήρες θα είναι πορσελάνης κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ενιαίο πάγκο, σύμφωνα με τα 
σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης διαστάσεων περίπου 35x50cm 

Για το WC των ΑΜΕΑ το  ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 
0.70μ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με αυτόν ύψος. Τα 0.70μ.ελεύθερος χώρος 
κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα 
δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί 
νιπτήρας μεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθμίζει ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην 
ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και 
του νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25μ., έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο.  Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg. 

Εξαρτήματα υδραυλικών υποδοχέων 

Κάθισμα λεκάνης W.C. 

Τα καθίσματα των λεκανών WC θα είναι πλαστικά βαρέως τύπου. 

Χαρτοθήκες 
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Οι χαρτοθήκες θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες για χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών 
διαστάσεων 15x15 cm. 

Καθρέπτες 

Θα είναι κατασκευασμένοι από τζάμι πάχους 4 mm και θα έχουν άριστη  επαργύρωση χωρίς 
φυσαλίδες ή στηρίγματα, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.  

Σιφώνια νιπτήρων 

Τα σιφώνια των νιπτήρων με διάμετρο 1 1/4¨ θα είναι ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα με αφαιρετό το 
κάτω μέρος τους. Τα σιφώνια θα συνοδεύονται από κυκλική επιχρωμιωμένη ροζέτα  που  θα 
καλύπτει  το σημείο της συνδέσεως τους με τον σωλήνα  αποχετεύσεως. 

Σαπουνοσπογγοθήκες 

Οι σαπουνοσπογγοθήκες  των ντους θα έχουν λαβή και θα είναι από λευκή πορσελάνη, κατάλληλες 
για χωνευτή τοποθέτηση και ενδεικτικών διαστάσεων 30x15 cm. 

Διπλά άγκιστρα 

Τα διπλά άγκιστρα θα είναι από λευκή πορσελάνη και κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση. 

Σιφώνια νεροχυτών 

Τα σιφώνια των νεροχυτών με διαμέτρου 1 1/2¨ θα είναι πλαστικά και θα φέρουν πώμα καθαρισμού 
στο κάτω μέρος τους. Τα σιφώνια θα λειτουργούν και σαν λιποσυλλέκτες και θα έχουν διάμετρο 15 
cm 

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τοποθετούνται όπου η αρχιτεκτονική 
μελέτη δεν προβλέπει ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τα σχέδια κατόψεων και λεπτομερειών της 
μελέτης. 

5.2.2.7.3 Εκτέλεση εργασιών 

Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σημειώνονται στα  σχέδια της 
μελέτης. Η ακριβής θέση τους καθορίζεται στα σχέδια λεπτομερειών της αρχιτεκτονικής μελέτης. Τα 
εξαρτήματα στερεώσεως και στηρίξεως των διαφόρων υποδοχέων πρέπει να είναι κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των υδραυλικών 
υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγματα ή άλλοι τρόποι στηρίξεως από αυτούς που συνιστά ο 
κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων δεν θα γίνουν δεκτοί. 

Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με το δίκτυο υδρεύσεως θα γίνει με την βοήθεια ειδικού 
τεμαχίου από χαλκοσωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 12 mm που θα έχει στα δύο άκρα του ορειχάλκινα 
ρακόρ με κατάλληλο δακτύλιο στεγανότητας. 

Σημειώνεται  ότι τα παραπάνω ειδικά τεμάχια για την σύνδεση  των βαλβίδων εκπλύσεως και όλων 
των άλλων εμφανών συνδέσεων  θα είναι  επιχρωμιωμένα. Πριν από κάθε  τέτοια σύνδεση και στο 
ζεστό και στο κρύο νερό θα τοποθετηθεί κατάλληλος διακόπτης  απομονώσεως  επιχρωμιωμένος,  
εκτός της περίπτωσης που το δίκτυο κατασκευάζεται από σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου. 
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Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με τα δίκτυα αποχετεύσεως  θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια. 
Όπου η σύνδεση αυτή είναι επίτοιχη και εμφανής το σημείο συνδέσεως θα καλύπτεται από 
κατάλληλη επιχρωμιωμένη ροζέτα. 

5.2.2.8 Έλεγχος εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων 

5.2.2.8.1 Γενικά 

Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, λόγω της λειτουργικής και κατασκευαστικής τους 
ιδιομορφίας δεν παρέχουν δυνατότητα αξιόπιστων δοκιμαστικών ελέγχων της πλήρους λειτουργίας 
τους. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο, πλην του τελικού ελέγχου που προδιαγράφεται παρακάτω, 
να γίνονται τμηματικοί έλεγχοι σε όλες τις φάσεις του έργου  για την ποιότητα και την 
λειτουργικότητα της κατασκευής γιατί περιορίζουν τις επιπτώσεις που έχει η μη δυνατότητα 
δοκιμαστικού ελέγχου της πλήρους λειτουργίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει δοκιμή στεγανότητας με αέρα για όλη την 
εγκατάσταση ταυτόχρονα. Με την επιτυχή λήξη της δοκιμής στεγανότητας με αέρα θα γίνει δοκιμή 
ικανοποιητικής απόδοσης του δικτύου. 

5.2.2.8.2 Δοκιμές κατά την φάση της κατασκευής 

Θα γίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο DIN 4033 μεταξύ διαδοχικών φρεατίων του δικτύου. 

Πωματίζονται τα άκρα του αγωγού, γεμίζει το υπό δοκιμή τμήμα με νερό και ακολούθως 
εφαρμόζεται πίεση 0.5 atm η οποία πρέπει να διατηρηθεί επί τουλάχιστο 15 λεπτά για να θεωρηθεί 
επιτυχής η δοκιμή.  

Έτσι ελέγχεται η στεγανότητα των συνδέσεων. 

Κατά τις διάφορες φάσεις κατασκευής πρέπει να ελέγχονται ιδιαίτερα η αποτελεσματική στήριξη των 
σωλήνων, η προστασία τους από εισχώρηση ξένων υλικών σε αυτούς και η εξασφάλιση των 
απαιτουμένων κλίσεων. 

5.2.2.8.3 Δοκιμή στεγανότητας με αέρα 

Συνιστάται η εκτέλεσή της στο σύνολο της εγκατάστασης και σκοπό έχει την εξακρίβωση της 
αεροστεγανότητας του δικτύου. Ελέγχονται όλες οι οσμοπαγίδες για την λειτουργικότητά τους και 
μετά την πλήρωσή τους με νερό σφραγίζονται όλα τα υπάρχοντα ανοίγματα (πχ απολήξεις στηλών)  
με ελαστικά βύσματα.  Για την εξασφάλιση της αεροστεγανότητας στην τελευταία προς τα κάτω 
κατάληξη σωληνώσεων (πχ μηχανοσίφωνας) διοχετεύεται στην εγκατάσταση μικρή ποσότητα νερού. 

Στην απόληξη μιας κατακόρυφης στήλης συνδέεται ειδικό τεμάχια ταυ με ένα κρουνό σε κάθε ένα 
από τα δύο ελεύθερα σκέλη του. Στο ένα σκέλος, μέσω εύκαμπτου σωλήνα συνδέεται ένα μανόμετρο 
και στο άλλο μία αντλία αέρα. 

Μέσω της αντλίας εισάγεται αέρας στην εγκατάσταση μέχρις ότου η ένδειξη του μανομέτρου φθάσει 
στα 375Pa (38 mm ΥΣ) και κλείνεται η εισαγωγή αέρα. 

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για χρονικό διάστημα τριών λεπτών 
τουλάχιστον. 
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Ο εντοπισμός των πιθανών σημείων διαρροής γίνεται με κάψουλες δύσοσμων αερίων (και όχι 
καπνού για σωλήνες U-PVC) είτε με προηγούμενη επάλειψη των πιθανών σημείων διαρροών με 
σαπουνοδιάλυση, πάντα υπό την πίεση των 38 mm ΥΣ. 

5.2.2.8.4 Δοκιμή ικανοποιητικής απόδοσης 

Η δοκιμή έχει σκοπό την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούμενου ύψους απομόνωσης σε όλες 
τις οσμοπαγίδες της εγκατάστασης. Ως επαρκές τέτοιο εναπομένον ύψος ορίζεται το ύψος των 25 
mm. 

H δοκιμή είναι πολλαπλή και εκτελείται κατά τμήματα σε σωληνώσεις σύνδεσης, σε κατακόρυφες 
στήλες και σε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις. 

 

Κατά την εκτέλεση της δοκιμής επιλέγεται αριθμός γειτονικών υδραυλικών υποδοχέων που 
συνδέονται στον ίδιο κλάδο (οριζόντιο ή κατακόρυφο), προς ταυτόχρονη εκφόρτιση.  

 Για οριζόντια σωλήνωση επιλέγονται οι πιο απομακρυσμένοι υποδοχείς, ενώ για κατακόρυφη στήλη 
οι πιο κοντινοί στη στήλη υποδοχείς. 

 Για κτίρια συναθροίσεων, από τον Πίνακα. 24 της ΤΟΤΕΕ 2412/86 επιλέγονται οι εξής υποδοχείς προς 
ταυτόχρονη εκφόρτιση, σε συνάρτηση με τον συνολικό αριθμό υδραυλικών υποδοχέων που δέχεται 
το προς δοκιμή οριζόντιο τμήμα ή κατακόρυφη στήλη: 

Συνολικόςαριθμός ΑριθμόςΥ.Υ. πουεκφορτίζονταιταυτόχρονα 
Υ.Υ. Λεκάνες Νιπτήρες 
1  έως  4 1 1 
5  έως  9 1 2 
10 έως  13 2 2 
14 έως  26 2 3 
27 έως  39 3 4 

Ως εκφόρτιση υδραυλικού υποδοχέα νοείται: 

Το άνοιγμα του πώματος της απορροής του την χρονική στιγμή  έναρξης της δοκιμής και εφόσον 
αυτός προηγουμένως έχει πληρωθεί μέχρι την στάθμη υπερχείλισης. 

Η θέση σε λειτουργία του δοχείου έκπλυσης των λεκανών αποχωρητηρίων την χρονική στιγμή 
έναρξης της δοκιμής μέχρι πλήρους εκκένωσης. 

Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιμαστικών φορτίσεων, η εγκατάσταση σφραγίζεται όπως ακριβώς 
στην δοκιμή στεγανότητας με αέρα, χωρίς άλλη προσθήκη νερού στο δίκτυο, εισάγεται αέρας μέχρι 
πίεση 25 mm ΥΣ (246 Pa)  και κλείνεται η παροχή αέρα. 

Η δοκιμή θεωρείται επιτυχής όταν η πίεση διατηρείται επί τρία τουλάχιστον λεπτά.  
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5.2.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

5.2.3.1 Γενικά 

5.2.3.1.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτού του μέρους της Τεχνικής Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των τεχνικών 
στοιχείων των συσκευών και μηχανημάτων της εγκατάστασης Κλιματισμού-Θέρμανσης-Αερισμού, 
καθώς και των υλικών των διαφόρων δικτύων. 

Τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τελικά σχέδια της μελέτης εφαρμογής από τον κύριο του έργου που 
θα εγκριθούν και τις οδηγίες που θα δοθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό, επί τόπου του έργου. 

Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που να ανταποκρίνεται 
στις δυτικοευρωπαϊκές απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια κτίρια. 

Οι τυχόν διάφοροι έλεγχοι που θα απαιτηθούν από επίσημα όργανα του Ελληνικού Κράτους θα 
γίνουν έγκαιρα, ύστερα από αίτηση και φροντίδα του Αναδόχου ο οποίος έχει πλήρη την ευθύνη για 
κάθε λάθος ή παράλειψη που αντιβαίνει στους ισχύοντες κανονισμούς. 

5.2.3.1.2 Ποιότητα υλικών 

Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να είναι 
καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την 
παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που 
προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. 

5.2.3.1.3 Προδιαγραφές υλικών 

Στις επόμενες σελίδες προδιαγράφονται τα υλικά των διαφόρων δικτύων και τα τεχνικά στοιχεία των 
μηχανημάτων και συσκευών πού αποτελούν την εγκατάσταση.  

5.2.3.2 Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διμερούς τύπου Ντουλάπας (split) 

Θα είναι αποδόσεων όπως στα σχέδια και στο τεύχος υπολογισμών προδιαγράφεται. 

Κάθε μονάδα θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που  θα φέρει το ψυκτικό 
στοιχείο και τον ανεμιστήρα  θα ευρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και το άλλο, που θα φέρει 
τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή  θα είναι στο ύπαιθρο.  

Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις 
ηλεκτρικές γραμμές. 

5.2.3.2.1 Εσωτερική μονάδα (Evaporator) 

Αυτή περιλαμβάνει: 

− Τον ανεμιστήρα με τον κινητήρα του, δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας 
− Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνωμάτων κατά τη θερινή λειτουργία 
− Φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου 
− Κέλυφος που περικλείει όλα τα ανωτέρω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό 
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Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επιδαπέδια εγκατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Επίβλεψης. 

5.2.3.2.2 Εξωτερική μονάδα 

Αυτή περιλαμβάνει: 

− Τον συμπιεστή του ψυκτικού μέσου, με τον ηλεκτροκινητήρα του 
− Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και τον ηλεκτροκινητήρα του 
− Δοχείο συλλογής ψυκτικού μέσου 
− Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους 
− Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε 

διάβρωση κάτω από τις συνθήκες υπαίθρου 

Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο 
δάπεδο.  

Οι ηλεκτροκινητήρες των μονάδων θα είναι στεγανού τύπου. 

Οι σωληνώσεις μεταξύ των δύο τμημάτων θα είναι χάλκινες, διαστάσεων σύμφωνων με τον 
κατασκευαστή της μονάδας και μονωμένες σε όλο το μήκος τους. 

5.2.3.2.3 Όργανα ελέγχου - λειτουργίας 

Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου: 

1. Διακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου 
2. Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία μόνο ανεμιστήρα – OFF 
3. Θερμοστάτη για την ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χειμώνα - καλοκαίρι 

Τα παραπάνω όργανα προκειμένου περί μονάδων επίτοιχων ή επιδαπέδιων θα βρίσκονται πάνω στο 
κέλυφος της εσωτερικής μονάδας. Προκειμένου περί μονάδων οροφής ή μέσα σε ψευδοροφή,τα 
παραπάνω όργανα θα βρίσκονται σε ιδιαίτερο κουτί με αρκετό μήκος καλωδίου  για τη σύνδεσή του 
με τη μονάδα, το οποίο θα εντοιχισθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.  

5.2.3.2.4 Εγκατάσταση των μονάδων 

Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται: 

− Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας επίτοιχα, υπό την οροφή ή επιδαπέδια με όλα τα 
απαραίτητα στηρίγματα , ράβδους ανάρτησης κλπ. 

− Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας είτε σε βάση από σκυρόδεμα επί δώματος είτε 
αναρτημένη με σιδηροκατασκευή κλπ 

− Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων και σωληνωμάτων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ 
εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους. 

− Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 
− Προκειμένου περί οριζόντιων εσωτερικών μονάδων, η εγκατάσταση του κουτιού με τα όργανα 

χειρισμού και ελέγχου της μονάδας και η ηλεκτρική σύνδεσή του με αυτή. 
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− Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού ελαίου 
(χαμηλών θερμοκρασιών). 

− Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

5.2.3.3 Δίκτυο σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες 

Η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων θα είναι σύμφωνη με τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 & 2412/86 & 
2421/86, και θα ακολουθήσει τις παρακάτω διατάξεις : 

5.2.3.3.1 Σωλήνες 

Οι χαλκοσωλήνες θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα DIN 1786/1969 & DIN 1754/1969, δηλ. 
ημίσκληροι ελαφράς κατηγορίας, κατασκευασμένοι από φωσφορούχο χαλκό deoxidised, 
αρσενικούχο ή μη, και θα είναι καθαροί, ομαλοί και ελεύθεροι επιβλαβών ελαττωμάτων. Θα είναι 
soliddrawn, αποκλειομένου του ενδεχομένου να είναι επανατραβηγμένοι (redrawn)  από 
χρησιμοποιημένους  χαλκοσωλήνες. 

Οι σωλήνες θα έχουν υποστεί μηχανικές δοκιμές και όχι  παραμορφωτικές, σύμφωνα με τους 
Γερμανικούς κανονισμούς. Θα προμηθευθούν όπως παρήχθησαν (asdrawn) και θα είναι σε 
ευθύγραμμα μήκη, με τα άκρα τους καθαρά και ορθογωνισμένα ως προς τον άξονα του σωλήνα. 

Το πάχος των σωλήνων σε κάθε σημείο δεν θα μεταβάλλεται από το προδιαγραφόμενο στον 
παρακάτω πίνακα, περισσότερο από ±10% για ονομαστικές διαμέτρους μέχρι 108 mm και 
περισσότερο από ±12.5% για ονομαστικές διαμέτρους μεγαλύτερες των 108 mm. 

Ονομαστική διάμετρος σωλήνα 
(mm) 

Ελάχιστο πάχος 
(mm) 

15 - 18 0,8 
22 - 28 0,9 

35 1,0 
42 - 54 1,2 

Οι χαλκοσωλήνες θα αναγράφουν επ' αυτών την διάμετρο, το πάχος του τοιχώματος και τις 
προδιαγραφές που πληρούν (π.χ. DIN 1786 κ.λ.π.). 

5.2.3.3.2 Συνδέσεις 

Η σύνδεση των διαφόρων τεμαχίων σωλήνων για σχηματισμό των κλάδων του δικτύου, θα 
πραγματοποιείται κατά κανόνα με την τριχοειδή συγκόλληση, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 2.2.3. της ΤΟΤΕΕ 2421/86, και στο ΕΛΟΤ  617. 

Επίσης, οι συνδέσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με συμπίεση κοχλιωτά ή φλαντζωτά. Οι 
καμπύλες θα κατασκευασθούν από το υλικό των σωλήνων, με τις ίδιες προδιαγραφές, και θα 
συγκολληθούν με ασημοκόλληση ή χαλκοκόλληση, σύμφωνα με τον πίνακα 2.25 της ΤΟΤΕΕ 2421/86. 

Οι φλάντζες θα είναι από χυτευτό κρατέρωμα, κατάλληλες για χαλκοκόλληση επί του σωλήνα. 
Φλάντζες διαμέτρου έως 78 mm θα μπορούν να συνδεθούν με τον σωλήνα με τριχοειδή συγκόλληση 
ή με συμπίεση. 

Οι συνδέσεις χαλκοσωλήνων με χαλυβδοσωλήνες ή στοιχεία (π.χ. δοχεία αποθηκεύσεως θερμού 
νερού), θα πραγματοποιούνται μέσω καταλλήλων συνδέσμων, οι οποίοι θα είναι της εγκρίσεως της 
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Επιβλέψεως, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ηλεκτρόλυσης. Οι συνδέσεις αυτές θα είναι 
υποχρεωτικά επισκέψιμες 

5.2.3.3.3 Κάμψη χαλκοσωλήνων 

Για καμπυλώσεις μεγαλύτερες των 90° και για σωλήνες διαμέτρου μέχρι Φ18 θα γίνουν εν ψυχρώ με 
ειδικό  εργαλείο (κουρμπαδόρος). Κατά την καμπύλωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη 
αλλοιωθεί πρακτικά το κυκλικό σχήμα της διατομής και να μην επηρεασθεί η αντοχή του σωλήνα. Οι 
ελάχιστες εξωτερικές ακτίνες καμπυλότητας δίνονται από τον πίνακα: 

Εξωτερική διάμετρος (mm) Ακτίνα καμπυλότητας (mm) 
15 52,5 
18 72 

Για σωληνώσεις διαμέτρου μεγαλύτερης από Φ18 και για καμπυλώσεις μικρότερες των 90ο για όλες 
τις διαμέτρους σωληνώσεων θα χρησιμοποιούνται απαραίτητα  ειδικά τεμάχια σχηματισμού. 

5.2.3.3.4 Στήριξη σωληνώσεων 

Τα στηρίγματα των σωληνώσεων θα επιλέγονται ώστε : 

− Οι σωλήνες να μην οδεύουν σε επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία και να τηρείται η μεταξύ τους 
απόσταση. 

− Να αποφεύγονται ηλεκτρολυτικές διαβρώσεις με τους σωλήνες. 
− Να αντέχουν σε οξείδωση όταν τοποθετούνται σε υγρό περιβάλλον. 
− Να επαρκούν σε καταπονήσεις από μηχανικές και θερμικές αιτίες. 

Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε ευθύγραμμες διαδρομές σωληνώσεων, δίδονται από 
τον παρακάτω πίνακα : 

Ονομαστική διάμετρος σωλήνα (mm) Μέγιστη απόστασηστηριγμάτων (m) 
έως DN 32 2,0 

DN 32 - DN 65 3,0 
DN 65 και άνω 4,0 

Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα στα οικοδομικά στοιχεία, που θα 
επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους, εκτός των περιπτώσεων που 
απαιτείται αγκύρωση, προκειμένου οι συστολοδιαστολές να παραληφθούν εκατέρωθεν του σημείου 
αγκυρώσεως. 

5.2.3.3.5 Διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και πλάκες 

Κατά την διέλευση σωληνώσεων από τοίχους και δάπεδα, αυτές θα καλύπτονται από κατσαρόχαρτο 
(κυματιστό χαρτί), ώστε στον δημιουργούμενο κενό χώρο, να επιτελείται άνετα η συστολοδιαστολή 
του χαλκοσωλήνα. 

Για τον ίδιο σκοπό, συνιστάται και η τοποθέτηση του χαλκοσωλήνα μέσα σε πλαστικό σωλήνα, και 
εν συνεχεία η εντοίχισή του. Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα 
ελεγχθούν ώστε να εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφανείας. 

Ενδεικτικός τύπος: TALOS της ΧΑΛΚΟΡ. 
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5.2.3.4 Μονώσεις σωληνώσεων 

Θα χρησιμοποιηθεί εύκαμπτο μονωτικό υλικό (σε μορφή σωλήνων ή πλακών όπου δεν διατίθεται 
αντίστοιχη εσωτερική διάμετρος κοχυλιού), από αφρώδες συνθετικό καουτσούκ, με κλειστή 
κυτταρική δομή, και με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

Θερμ/κό πεδίο εφαρμογής :  -40οC έως +105 οC (θερμοκρασίες σώματος) 
Συντελ. θερμοαγωγιμότητος :  λ = 0,036W/mK σε 0oC 
Διαπερατότητα υδρατμών :  μ  = 3000 DIN 52615 
Συμπεριφορά στην φωτιά : κατηγορία B1 κατά DIN 4102 με διαρκή έλεγχο   

διαδικασία παραγωγής ISO 9001, EN 29001 
Ηχομόνωση :   ηχομονωτικό αποτέλεσμα μέχρι 3dB (A) 

Το πάχος των κοχυλιών προσδιορίζεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια. Θα μονωθούν οι 
σωληνώσεις, οι συλλέκτες-διανομείς και όλα τα όργανα διακοπής - ρύθμισης κλπ. 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής, δηλ. δεν θα διακόπτεται ούτε σε θέσεις που τα δίκτυα 
διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών κλπ. 

Οι μονώσεις θα προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων στα σημεία στηρίξεως-
αναρτήσεων των δικτύων με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας, δεδομένου ότι η στήριξη θα γίνεται 
έξω από τη μόνωση. 

Τα δίκτυα σωληνώσεων πριν από τη μόνωση θα έχουν υποστεί δοκιμές πιέσεως, στεγανότητας κλπ. 
Επίσης θα καθαρισθούν και θα απολιπανθούν με επιμέλεια, και θα έχουν βαφεί με δύο στρώσεις 
αντισκωριακού χρώματος, συμβατού με την χρησιμοποιούμενη κόλλα. 

Τα κοχύλια θα πρέπει να έχουν άριστη εφαρμογή ιδιαίτερα στο διαμήκη αρμό, ο οποίος θα πρέπει 
να στεγανοποιηθεί με συγκόλληση με κόλλα της υποδείξεως του κατασκευαστή του υλικού. Πρέπει 
να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό των αρμών. Στους εγκάρσιους αρμούς θα 
τοποθετηθεί αυτοκόλλητη ταινία από το ίδιο υλικό. 

Η μόνωση των καμπυλών, συλλεκτών κλπ. θα γίνει με τεμάχια κοχυλιών ή πλακών, κομμένων 
κατάλληλα και εφαρμοζόμενων με στεγανό και καλαίσθητο τρόπο στα εξαρτήματα με κόλλα και με 
ταινία. 

Θα είναι άοσμο, απρόσβλητο από υγρασία, έλαια, λίπη, βενζίνη και συνήθη οξέα. 

Επίσης το υλικό δεν θα υφίσταται ξήρανση, θα έχει σταθερή μορφή και διαστάσεις ανεπηρέαστα από 
τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, και θα επιδέχεται βαφή της επιφανείας του. 

H εγκατάσταση της μόνωσης θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ενδεικτικός τύπος: AF/Armaflex. 

5.2.3.5 Αεραγωγοί 

Θα είναι γενικά στρογγυλής διατομής και θα κατασκευασθούν από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα με 
πάχος 1.2mm και θα είναι ελικοειδούς ραφής. 
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Θα αποφευχθούν πρόχειρες συνδέσεις που θα επιτρέπουν διαρροές του προς απόσμηση αέρα, 
καθώς θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ροή όπως και αδυναμία ελέγχου του δικτύου, 
φθορές στην δομική κατασκευή (διάβρωση) και θόρυβος. 

Οι καμπύλες των αεραγωγών θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις οδηγίες της ASHRAE. 

Για τα είδη των στηριγμάτων και τις μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους θα 
ακολουθηθούν οι οδηγίες της ΤΟΤΕΕ 2423. 

Τα στόμια αναρρόφησης αέρα θα προσαρμόζονται στεγανά στο άκρο ή σε ειδικά διαμορφωμένα 
πλευρικά ανοίγματα επί των αεραγωγών.  

5.2.3.5.1 Προστασία από διαβρώσεις. 

Τα τμήματα της κατασκευής και των στηριγμάτων των αεραγωγών από μορφοσίδηρο, θα 
προστατεύονται καλά από την διάβρωση με διπλή στρώση γραφιτούχουμινίου. Η επίστρωση αυτή 
θα γίνεται μετά από πλήρη και επιμελημένο καθαρισμό των επιφανειών των κομματιών και πριν από 
την τελική συναρμογή τους με τους αεραγωγούς, για προστασία και των επιφανειών των 
καλυπτόμενων από τα ελάσματα μετά την συναρμογή. 

5.2.3.5.2 Ειδικές διατάξεις 

Σε μερικές θέσεις του δικτύου των αεραγωγών προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγμάτων 
ρυθμίσεως ποσότητας αέρα ή διαχωρισμού. Αυτά θα κατασκευασθούν από φύλλα γαλβανισμένης 
λαμαρίνας, θα έχουν μοχλό χειρισμού απ' έξω με διάταξη ακινητοποίησης. 

Τμήματα στροφής (γωνιές) των αεραγωγών θα κατασκευασθούν με ακτίνα καμπυλότητας της 
εσωτερικής επιφάνειας της καμπύλης ίση προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά την ακτίνα 
κάμψεως. Όπως για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατόν, επιτρέπεται η εφαρμογή 
μικρότερης ή και μηδενικής ακτίνας καμπυλότητας, θα τοποθετηθούν όμως περσίδες στροφής 
διπλής ακτίνας καμπυλότητας (με μεταβαλλόμενο πάχος). 

Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών από τα καθοριζόμενα στα σχέδια επιτρέπεται σε θέσεις 
όπου λόγοι αρχιτεκτονικοί το επιβάλλουν, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι η ισοδύναμη διάμετρος 
της διατομής του αεραγωγού θα μείνει αμετάβλητη, λαμβανομένης υπόψη της ισοδυναμίας από 
άποψη τριβών και πάντα  μετά από έγκριση της Eπιβλέψεως. 

Πρόβλεψη δυνατότητας αποσυναρμολόγησης αεραγωγών. Μετά από πρόταση του Aναδόχου που 
θα εγκριθεί από την Eπίβλεψη θα προβλεφθούν σε ορισμένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των 
κομματιών αυτών που επιδέχονται αποσυναρμολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.). Οι συνδέσεις 
αυτές θα κατασκευασθούν με ζεύγος φλαντζών από σιδηρογωνιές όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

5.2.3.5.3 Στηρίξεις 

Η ανάρτηση των οριζοντίων τμημάτων των αεραγωγών θα γίνεται από την οροφή μέσω ράβδων ή 
ελασμάτων αναρτήσεων τα οποία θα στερεώνονται μέσα στο σκυρόδεμα της πλάκας με την βοήθεια 
βυσμάτων εκτονώσεως και κοχλιών. 

Τα στηρίγματα αυτά δεν θα απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 2.5 m. Απαγορεύεται αυστηρά η 
στερέωση των ελασμάτων αναρτήσεως από το σιδηρό οπλισμό της  πλάκας. 
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Τα κατακόρυφα δίκτυα αεραγωγών θα γίνονται με μεταλλικά φουρούσια τα οποία θα στερεώνονται 
στα οικοδομικά στοιχεία με την βοήθεια βυσμάτων εκτονώσεως και κοχλιών. 

5.2.3.6 Αξονικοί ανεμιστήρες επίτοιχοι με περσίδα βαρύτητας 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση ή τοποθέτηση πάνω σε 
υαλοπίνακα και θα διαθέτουν κέλυφος από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, αδρανές PVC, ή 
πολυκαρβονικό πλαστικό. Θα διαθέτουν επίσης περσίδα βαρύτητας, πλαστική φτερωτή και στάθμη 
θορύβου μικρότερη των 50dbA. 

O κινητήρας θα είναι μονοφασικός, με τάση τροφοδοσίας 230V/50Hz ισχύος 20W, με προστασία IP65 
και κλάση μόνωσης F 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμιστήρων δείχνονται στα σχέδια 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:  SOLER&PALAU HCFB 

5.2.3.7 Ρύθμιση και έλεγχος δικτύου αεραγωγών και στομίων 

Για την ορθή ρύθμιση της κατανομής του αέρα, μετά την αποπεράτωση του δικτύου και την 
τοποθέτηση των στομίων και πριν την τοποθέτηση των τελικών οικοδομικών στοιχείων θα γίνουν οι 
εξής έλεγχοι και ρυθμίσεις: 

Όλοι οι ανεμιστήρες τίθενται σε λειτουργία και ελέγχονται τα ακόλουθα : 

− Απορροφόμενο ρεύμα και τάση ώστε να ληφθεί πρόνοια έναντι υπερφορτίσεων με ρύθμιση 
των θερμικών. 

− Περιστροφή ανεμιστήρα 
− Το δίκτυο επιθεωρείται σε όλους τους κλάδους του και γίνονται οι εξής μετρήσεις: 
− Μετράται η παροχή κάθε κλάδου με όργανο τύπου pilot είτε, για χαμηλές ταχύτητες (κάτω από 

1.000fpm) με ανεμόμετρο αντίστασης πρόσφατα ρυθμισμένο. 
− Με την εξεύρεση της συνολικής παροχής του δικτύου γίνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, ρύθμιση 

των στροφών του ανεμιστήρα για τον καθορισμό της απαραίτητης παροχής και στατικής πίεσης 
και γίνεται έλεγχος και σύγκριση των στροφών και της απορροφούμενης ισχύος προς τις 
ονομαστικές του. 

− Το δίκτυο και το κέλυφος της μονάδας ελέγχονται από άποψη στεγανότητας. Ο έλεγχος είναι 
οπτικός και ακουστικός. 

− Ρυθμίζεται η αναλογία νωπού και ανακυκλοφορούντος αέρα με έλεγχο της θερμοκρασίας 
νωπού, αέρα ανακυκλοφορίας και μείγματος. Η θερμοκρασία του μείγματος θα μετρηθεί σε 
τέσσερα τουλάχιστον σημεία περιμετρικά του αεραγωγού και ως θερμοκρασία του θα 
θεωρηθεί ο μέσος όρος των μετρήσεων. 

5.2.3.8 Δοκιμές 

5.2.3.8.1 Δοκιμές των εγκαταστάσεων 

Η εγκατάσταση δεν θα παραληφθεί εάν δεν συντελεσθούν παρουσία της Επίβλεψης οι κατωτέρω 
αναγραφόμενες δοκιμές, συνταχθούν δε τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δοκιμών. 
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Όλες οι συσκευές, υλικά, όργανα και εργατικά απαραίτητα για την εκτέλεση των δοκιμών, θα 
παρασχεθούν από τον ανάδοχο. 

Για την εκτέλεση των δοκιμών δαπάνες σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και νερό βαρύνουν τον 
εργοδότη. 

Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιμών αποδειχθεί ότι μηχάνημα ή συσκευή της εγκατάστασης δεν 
πληροί τις παρούσες προδιαγραφές και / ή των σχεδίων τότε ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του 
δαπάνες να επισκευάσει ή αντικαταστήσει το μηχάνημα. 

Δοκιμή στεγανότητας αεραγωγών 

Για τον έλεγχο του αεροστεγούς του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής θα εκτελεσθεί η ακόλουθη 
δοκιμή: 

Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγματα των στομίων προσαγωγής, τα δε στόμια θα φραχθούν εξωτερικώς 
με επιμελή επικόλληση φύλλου χαρτιού λεπτού και ανθεκτικού. 

Στη συνέχεια θα τεθεί σε λειτουργία ο ανεμιστήρας της κλιματιστικής συσκευής. 

Η εγκατάσταση θα αφεθεί να λειτουργήσει με αυτές τις συνθήκες. 

Διαρροές των αεραγωγών προσαγωγής θα ανιχνευθούν από την εμφάνιση ρεύματος αέρος στην 
είσοδο της μονάδας. 

Το ρεύμα αυτό μετρούμενο με κατάλληλο όργανο, ανεμόμετρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5% της 
ονομαστικής παροχής της συσκευής. 

Δοκιμή διανομής αέρα 

Μετά την ρύθμιση της διανομής του αέρα με επίδραση στα διαφράγματα θα εκτελεσθεί έλεγχος της 
παροχής του αέρα σε κάθε στόμιο. 

Οι μετρούμενες παροχές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο από ±5% από τις καθοριζόμενες 
πάνω στα σχέδια. 

Δοκιμές συστημάτων αυτοματισμών 

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού θα εκτελεσθούν δοκιμές για τον έλεγχο 
της λειτουργίας των οργάνων αυτοματισμού και ρύθμισης αυτών ώστε να επιτυγχάνονται οι 
απαιτούμενες συνθήκες μέσα στους χώρους. 

5.2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

5.2.4.1 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

Κάθε πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης θα έχει περιεχόμενο καθαρού βάρους 6kg μέσα σε δοχείο από 
χαλυβδολαμαρίνα, ποιότητας EDDQ σύμφωνα με τις προδιαγραφές NHS 19/72, δοκιμασμένο σε 
πίεση 30 ατμοσφαιρών (440psi), εγκεκριμένο από τον αρμόδιο οργανισμό της χώρας κατασκευής 
του. Κάθε δοχείο θα φέρει χειρολαβή για την  μεταφορά, βαλβίδα τύπου σκανδάλης, χοάνη 
εκτοξεύσεως και εύκαμπτο σωλήνα συνδέσεώς της και στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση. Επίσης θα 
φέρει στόμιο για την προσαρμογή βαλβίδας πληρώσεως. 
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Κάθε πυροσβεστήρας θα φέρει εξωτερική φιάλη προωθητικού μέσου ή εσωτερικό φυσίγγιο 
διοξειδίου του άνθρακα ή αζώτου προσαρμοσμένη εξωτερικά πάνω στο δοχείο ξηράς σκόνης.  Το 
δοχείο του προωθητικού μέσου θα έχει δοκιμασθεί σε πίεση 250bar και θα έχει βαλβίδα με 
ασφαλιστική διάταξη σε υπερπίεση και ένδειξη μη χρησιμοποιήσεως (μανόμετρο ή δείκτη). Η  
κεφαλή θα συνδέεται με σωλήνα έγχυσης του προωθητικού μέσου μέσα στο δοχείο ξηράς κόνεως. 
Η φιάλη του προωθητικού μέσου θα περιβάλλεται από προστατευτικό μεταλλικό περίβλημα. Η 
ποσότητα του προωθητικού μέσου θα είναι επαρκής για τη λειτουργία του πυροσβεστήρα ξηράς 
κόνεως. Η ξηρά σκόνη θα είναι νάτριο ή φωσφορικά άλατα, κατάλληλα για φωτιές κατηγορίας BCE. 
Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, με τα στοιχεία του πυροσβεστήρα. 

5.2.4.2 Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα έχουν περιεχόμενο καθαρού βάρους 5 kg. Κάθε πυροσβεστήρας θα 
είναι πλήρης και θα αποτελείται από το δοχείο που θα είναι από χαλυβδολαμαρίνα χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα ή από αλουμίνιο, δοκιμασμένο σε πίεση 250 bar (3626psi) και για πίεση 
λειτουργίας 60 bar (870psi) εγκεκριμένο από τον αρμόδιο οργανισμό της χώρας κατασκευής του (π.χ. 
Department of Transportation - DOT για τις ΗΠΑ). με βαλβίδα ορειχάλκινη πιεστική ή τύπου 
σκανδάλης, σωλήνα από ελαστικό και χοάνη από σκληρό πλαστικό υλικό. Το διοξείδιο θα βρίσκεται 
μέσα στον κύλινδρο σε υγρή κατάσταση σε ονομαστική πίεση 850psi (58,6 bar) σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 21°C. Το αποθηκευμένο διοξείδιο θα έχει περιεκτικότητα σε νερό μικρότερη του 
0,01% κατά βάρος, σε λίπος μικρότερη των 10ppm κατά βάρος και η αέρια φάση του θα είναι 
μικρότερη του 99,5% του διοξειδίου. Το δοχείο θα φέρει μανόμετρο και στήριγμα για επίτοιχη 
εγκατάσταση. 

5.2.4.3 Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12 kg 

Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις όλων των 
παραπάνω αναφερομένων κανονισμών.  

Θα είναι εγκεκριμένοι, κόκκινου χρώματος και θα φέρουν πινακίδα με όλα τα  χαρακτηριστικά τους 
και τις οδηγίες λειτουργίας.  

Θα  είναι κατασκευασμένοι  με  επεξεργασία  βαθείαςεξελάσεως,  ραφή συγκολλήσεως στο μέσο,  με 
σώμα από χάλυβα (ειδικής βαθείαςεξελάσεως) και δοκιμασμένοι σε 25 bar. 

Για την αυτόματη λειτουργία τους, θα φέρουν ακροφύσιο SPRINKLER, το οποίο ενεργοποιείται μέσω  
αισθητηρίου στοιχείου  θερμότητας μόλις η θερμοκρασία του χώρου φθάσει στους 68 °C. Θα  έχουν 
κατάλληλη προεξοχή  τύπου  κόλουρου  κώνου καθοδήγησης της εκτινασσόμενης σκόνης. Τέλος θα 
φέρουν  μανόμετρο για τον έλεγχο της καλής κατάστασής τους. 

Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής θα συνοδεύονται από ειδική ανθεκτική βάση για την 
ανάρτησή τους από την οροφή του χώρου.  Θα τοποθετούνται εύκολα στην οροφή του χώρου, και 
ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης θα καλύπτουν δραστικά περίπου 15 m² επιφάνεια. 

Θα είναι κατάλληλοι για υγρά και αέρια καύσιμα παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος. Οι 
αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως θα είναι χωρητικότητας 12kgr. 
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5.2.4.4 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας "μη συνεχούς φωτισμού" 

Θα είναι ειδικό αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, "μη συνεχούς φωτισμού". Το κέλυφος του 
φωτιστικού θα είναι από πλαστική ύλη χρώματος υπόλευκου, και το κάλυμμά του θα είναι διαφανές, 
εσωτερικά διαμαντέ ή ραβδωτό, από POLYCARBONATE. Θα φέρει ένδειξη φορτίσεως, με φωτοδίοδο 
κόκκινου χρώματος (LED).Ο συσσωρευτής θα είναι Ni-Cd (νικελίου -καδμίου), στεγανός και 
χωρητικότητας 4Αh τουλάχιστον. Η  φόρτιση του συσσωρευτή θα γίνεται αυτόματα, από 
τροφοδοτικό που περιέχεται στο φωτιστικό, τάσεως 220 V 50Hz. Ο χρόνος επαναφόρτισης του 
συσσωρευτή δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες. 

Θα φέρει λαμπτήρα φθορισμού 6 W, 150 lumens και απόχρωσης R 54 (ψυχρό φως ημέρας - 
cooldaylightstandard) ή R 86 (φως ημέρας πολυτελείας - daylightdeluxe). Θα φέρει ασφάλεια τήξεως 
0.2 Α. Η ονομαστική ένταση φωτισμού θα διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90min. Η 
έναρξη της λειτουργίας του θα είναι αυτόματη, αμέσως με την διακοπή της τάσεως μέσω 
ηλεκτρονικής διάταξης. 

5.2.4.5 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας "μη συνεχούς φωτισμού" 

Με σήμανση πορείας ή έξοδος 

Θα είναι ειδικό αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, "συνεχούς φωτισμού". Το κέλυφος του φωτιστικού 
θα είναι από πλαστική ύλη χρώματος υπόλευκου, και το κάλυμμά του θα είναι διαφανές, εσωτερικά 
διαμαντέ ή ραβδωτό, από  POLYCARBONATE. Θα φέρει ένδειξη φορτίσεως, με φωτοδίοδο κόκκινου 
χρώματος (LED).Ο συσσωρευτής θα είναι Ni-Cd (νικελίου-καδμίου), στεγανός και χωρητικότητας 4Αh 
τουλάχιστον. Η φόρτιση του συσσωρευτή θα γίνεται αυτόματα, από τροφοδοτικό που περιέχεται στο 
φωτιστικό, τάσεως 220 V 50Hz. Ο χρόνος επαναφόρτισης του συσσωρευτή δεν θα υπερβαίνει τις 24 
ώρες. Θα φέρει λαμπτήρα φθορισμού 6 W, 150 lumens και απόχρωσης R 54 (ψυχρό φως ημέρας - 
cooldaylightstandard) ή R 86 (φως ημέρας πολυτελείας - daylightdeluxe). Θα φέρει ασφάλεια τήξεως 
0.2 Α. Η ονομαστική ένταση φωτισμού θα διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90min. 

Το φωτιστικό θα είναι διαρκώς αναμμένο, τροφοδοτούμενο από το δίκτυο παροχής ρεύματος μέσω 
μετασχηματιστού και ανορθωτού που περιέχονται στο φωτιστικό. Σε περίπτωση διακοπής της 
τάσεως, θα συνεχίζει να φωτίζει, τροφοδοτούμενο από τον συσσωρευτή. Η μεταγωγή θα είναι 
αυτόματη, ηλεκτρονική. Με το τέλος της διακοπής της τάσεως, θα επανέρχεται στην τροφοδότηση 
από το δίκτυο αυτόματα. Το φωτιστικό, επάνω στο διαφανές κάλυμμά του θα φέρει αυτοκόλλητη 
ετικέττα με επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ" (με γράμματα ύψους 45 mm τουλάχιστον) ή βέλος με κατεύθυνση 
προς την έξοδο κατά μήκος της όδευσης διαφυγής. Τόσο το βέλος όσο και η λέξη "ΕΞΟΔΟΣ" θα είναι 
χρώματος λευκού και η ετικέττα ή η πινακίδα χρώματος πράσινου, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1γ του Π.Δ. 422/8-6-1979. 

5.2.4.6 Φωτιστικό ασφαλείας "μη συνεχούς φωτισμού" με προβολείς 

Θα είναι ειδικό αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, "μη συνεχούς φωτισμού". Το πλαίσιο του 
φωτιστικού θα είναι μεταλλικό. Θα φέρει δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως, ισχύος 18 W εκάστη, 
τουλάχιστον. Οι λυχνίες θα είναι τύπου προβολέων αυτοκινήτου. Η έναρξη της λειτουργίας του θα 
είναι αυτόματη, αμέσως  με την διακοπή της τάσεως μέσω ηλεκτρονικής διάταξης. Θα φέρει ένδειξη 
φορτίσεως, με φωτοδίοδο κόκκινου χρώματος (LED).Ο συσσωρευτής θα είναι Ni-Cd (νικελίου-
καδμίου), στεγανός. Η φόρτιση του συσσωρευτή θα γίνεται  αυτόματα, από τροφοδοτικό τάσεως 220 
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V 50Hz. Ο συσσωρευτής, το τροφοδοτικό και η αυτόματη διάταξη έναρξης λειτουργίας περιέχονται 
στο μεταλλικό πλαίσιο του φωτιστικού. Ο χρόνος επαναφόρτισης του συσσωρευτή δεν θα 
υπερβαίνει τις 24 ώρες. Η ονομαστική ένταση φωτισμού θα διατηρείται για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 270min. 

5.2.5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

5.2.5.1 Πίνακες  380/220V 

5.2.5.1.1 Μεταλλικά μέρη 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 
απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει 
να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβανισμό). Ειδικά 
για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωμένες. 

5.2.5.1.2 Γενικές απαιτήσεις 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 
διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 
ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45C καθ και τα 

καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας. 

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της "γης" 
στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων. 

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση 
θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 
στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. 

Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 
οποιαδήποτε εργασία σxετικά με τις παραπάνω.  

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια 
των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα 
γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς τους διακόπτες 
αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α μέχρι και 630Α θα 
γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του 
διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 
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Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 
λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από 
θερμοπλαστική μόνωση. 

Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση) . 

Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 
100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος του 
πίνακα και εύκολα προσιτό και  

Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 
συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο ίδιος 
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση 
να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 
των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) . 

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 
του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι 
επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 
Προδιαγραφές :  

− Ελληνικούς Κανονισμούς 
− VDΕ 0100, 0110, 0660 
− ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 
− ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του ηλεκτρικού πίνακα  θα  είναι  σύμφωνα  με  το  Πρότυπο   IEC 60529 
που θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου  και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα 
είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται βαθμός προστασίας IP 55. 

O βαθμός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι μηχανικών κρούσεων θα πρέπει να είναι ΙΚ07 
όπως αυτός ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ50102. 

Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά. 

Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη 
με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή 
αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη. 
Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του 
κιβωτίου του πίνακα. 
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Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό 
προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το 
υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 

− Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του 
έργου (PAS PARTOUT). 

− Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 
− Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 

τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 
− Ακροδέκτη γείωσης. 

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική 
επέκταση. 

Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 
διαμέτρου.  

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια 
κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης. 

− Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 
− Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 
− Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

5.2.5.1.3 Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού-ρευματοδοτών μη στεγανοί 

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. Οι 
πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, τύπου ερμαρίου, μετά 
εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ55 κατά DΙΝ 40050. 

Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα στοιχεία 
ζυγών κλπ. Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : 

− Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
− Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική  
− Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 
− Μεταλλική θύρα. 

Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους, κατ’ 
ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης . Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα 
θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της αρεσκείας της επίβλεψης. Στο εσωτερικό 
τμήμα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόμενη από διαφανές πλαστικό, επί της οποίας θα 
αναγράφονται όλα τα κυκλώματα.  

Προκειμένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκομισθεί σχετικό δείγμα προς 
έγκριση στην επίβλεψη. 
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5.2.5.2 Ηλεκτρολογικό υλικό πινάκων 

5.2.5.2.1 Μικροαυτόματοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να 
διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  Η 
χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου «B» εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Β C D K Z 

Γενικές Εφαρμογές Οικιακές 
Εγκαταστάσεις Κτιριακές εγκαταστάσεις Βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις 

Αντίδραση Θερμικού 
Στοιχείου 

Αργή 
1.13 – 1.45 x 

Ioν 

Αργή 
1.13 – 1.45 x 

Ioν 

Αργή 
1.13 – 1.45 x 

Ioν 

Γρήγορη 
1.05 – 1.2 x 

Ioν 

Γρήγορη 
1.05 – 1.2 x 

Ioν 
Αντίδραση 
Μαγνητικού 
Στοιχείου 

Γρήγορη 
3-5 x Ioν 

Μέση 
5-10 x Ioν 

Πολύ αργή 
10-20 x Ioν 

Αργή 
8-14 x Ioν 

Πολύ 
γρήγορη 
2-3 x Ioν 

Επεξηγήσεις 

Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής: Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν 
ανοίγει. 

Μέγιστο ρεύμα δοκιμής: Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος 
οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. 

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση 
από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου 
"Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. Σε 
περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη 
βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί 
συντηκτικήασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω 
πίνακα (Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής 
των μικροαυτόματων). 

Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των 
μικροαυτομάτων 

Στάθμη 
βραχυκυκλώματος 

Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, 
σύμφωνα με VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 
≤ 1.500 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
≤  3.000 35 A     
≤  5.000  50 A    
≤  7.000   63 A   
≤ 10.000    80 A  
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> 10.000     100 A 

Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  

Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ 
των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. 

Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του 
συστήματος. Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το 
αναλαμβάνει το προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον 
ελαχιστότατο κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 

5.2.5.2.2 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 

Γενικά 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα IEC 60947-1 και 60947-
2 ή στα  αντίστοιχα  πρότυπα  των διαφόρων χωρών-μελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60 947-1/2):  

− θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α με ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (Ics) ίση με την  
ικανότητα διακοπής μεγίστου βραχυκυκλώματος (Icu)- σε όλο το εύρος τάσης λειτουργίας για 
ονομαστικές εντάσεις έως 250Α, και έως τα 500V για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις. 

− θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας 690 V AC (50/60Hz) 
− θα είναι ονομαστικής τάσης μόνωσης 750 V AC (50/60Hz) 
− θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς IEC 60947-

2, παράγραφος 7-27. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να παραδίδονται σε ανακυκλούμενη συσκευασία 
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες 
παραγωγής που δεν μολύνουν το περιβάλλον δηλαδή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται CFC’s, 
χλωριούχοι υδρογονάνθρακες, μελάνι για τις ετικέτες συσκευασιών από χαρτόνι κ.λπ. 

Θα διατίθενται  σε σταθερού ή βυσματωτού τύπου ή συρόμενοι σε φορείο, καθώς επίσης και σε 
τριπολικούς ή τετραπολικούς. Στους αυτόματους διακόπτες τύπου βυσματωτού ή συρομένου σε 
φορείο, μία ασφάλεια  αφόπλισης θα πρέπει να εμποδίζει την επανασύνδεση και την αποσύνδεση 
ενός αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται στη θέση “κλειστός” (ΟΝ). 

Θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια ή κάθετη στήριξη 
τους, χωρίς δυσμενείς συνέπειες στην απόδοση τους. Θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται, είτε από 
την πλευρά της άφιξης, είτε της αναχώρησης (ανάντι/ κατάντι). 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να παρέχουν κλάση μόνωσης ΙΙ (σύμφωνα με τους 
κανονισμούς IEC 664) μεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωμάτων ισχύος. 

Κατασκευή, λειτουργία, περιβάλλον 

Για μέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι μονωμένες, μέσα σε περίβλημα από 
θερμοανθεκτικό υλικό, από άλλες λειτουργίες όπως ο μηχανισμός λειτουργίας, το περίβλημα, η 
μονάδα ελέγχου και βοηθητικά εξαρτήματα. 
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Ο μηχανισμός λειτουργίας των αυτομάτων διακοπτών ισχύος θα πρέπει να είναι τύπου ταχείας 
ζεύξης - ταχείας απόζευξης, με δυνατότητα αφόπλισης σε σφάλμα που θα είναι ανεξάρτητη από τη 
χειροκίνητη λειτουργία. Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιμο, 
άνοιγμα και αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

Θα ενεργοποιούνται με μία μπαρέττα ή μία λαβή που ευκρινώς θα δείχνει τις τρεις θέσεις: ON, OFF 
και TRIPPED (κλειστός, ανοικτός και αφόπλιση αντίστοιχα). 

Για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύμφωνα με IEC 60947-2/7-27 ο μηχανισμός λειτουργίας 
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε η μπαρέττα ή η λαβή να μπορεί να είναι στην θέση OFF 
(Ο) μόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. 

στη θέση OFF (O), η μπαρέττα ή η λαβή θα δείχνουν την κατάσταση απόζευξης 

Η απόζευξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με διπλή διακοπή στο κύκλωμα ισχύος. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα μπορούν να δέχονται ένα εξάρτημα κλειδώματος για την θέση 
“απόζευξης” με έως 3 λουκέτα. 

Θα πρέπει να διαθέτουν ένα μπουτόν αφόπλισης ”pushtotrip”, στην πρόσοψή τους, για δοκιμή της 
λειτουργίας και του ανοίγματος των πόλων. 

Η ονομαστική ένταση του αυτόματου διακόπτη, το μπουτόν αφόπλισης, η αναγνώριση του 
κυκλώματος εξόδου καθώς και η ένδειξη θετικής απόζευξης πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να 
προσεγγίζονται από την πρόσοψη, μέσω του μπροστινού μέρους ή της πόρτας του πίνακα. 

Περιορισμός ρεύματος, επιλεκτικότητα, αντοχή 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν μεγάλη ικανότητα περιορισμού του ρεύματος.  
Για βραχυκυκλώματα, η μέγιστη θερμική καταπόνηση I2t θα πρέπει να περιορίζεται σε: 

−  * 106 A2s για ονομαστικές εντάσεις ρεύματος έως 250 Α 
−  * 5x106 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 θα συμπεριλαμβάνουν ένα εξάρτημα σχεδιασμένο να αφοπλίζει το 
διακόπτη στην περίπτωση πολύ υψηλών ρευμάτων βραχυκύκλωσης.  Το εξάρτημα αυτό θα είναι 
ανεξάρτητο από τη θερμο-μαγνητική ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος, οι ονομαστικές εντάσεις των οποίων είναι ίσες με τις ονομαστικές 
εντάσεις των μονάδων ελέγχου τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επιλεκτική συνεργασία για 
οποιοδήποτε ρεύμα σφάλματος έως τουλάχιστον 35 kA RMS, με οποιοδήποτε αυτόματο διακόπτη 
στην αναχώρηση με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με το 0.4 της ονομαστικής έντασης του 
αυτόματου διακόπτη που βρίσκεται προς την άφιξη. 

Η ηλεκτρική αντοχή των αυτόματων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζει ο κανονισμός IEC 
60947-2, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 3 φορές την ελάχιστη απαιτούμενη από τους 
κανονισμούς. 
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Βοηθητικά εξαρτήματα 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι δυνατόν να εφοδιαστούν, με ένα μηχανισμό μοτέρ 
τηλεχειρισμού για ηλεκτρικά ελεγχόμενη λειτουργία.  Ένας διακόπτης επιλογής λειτουργίας 
“χειροκίνητη/αυτόματη” στην πρόσοψη, όταν τεθεί στη θέση “χειροκίνητης” λειτουργίας, θα 
απομονώνει τον ηλεκτρικό έλεγχο.  Θα είναι επίσης δυνατή η ένδειξη σε απόσταση της χειροκίνητης 
ή αυτόματης λειτουργίας. 

Ο χρόνος κλεισίματος του μοτέρ τηλεχειρισμού θα είναι μικρότερος από 80ms. 
Ο επανοπλισμός από απόσταση θα πρέπει να απαγορεύεται μετά την αφόπλιση εξαιτίας ηλεκτρικών 
σφαλμάτων (υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα, σφάλμα προς γη).  Ωστόσο αυτό θα είναι δυνατόν, εάν 
το άνοιγμα προκαλείται από πηνίο εργασίας ή έλλειψης τάσης.   
Ο μηχανισμός λειτουργίας του μοτέρ τηλεχειρισμού, θα πρέπει να είναι τύπου αποθήκευσης-
ενεργείας. 

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστροφικού χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει καθόλου τα χαρακτηριστικά του αυτόματου διακόπτη: 

 ο μηχανισμός μοτέρ θα έχει τρεις δυνατές θέσεις (ON, OFF και TRIPPED) 

− στην πρόσοψη του μηχανισμού μοτέρ θα παρέχεται δυνατότητα θετικής ένδειξης της 
κατάστασης των επαφών (ON & OFF) 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής εγκατάσταση των βοηθητικών εξαρτημάτων όπως, πηνία τάσης (εργασίας και έλλειψης 
τάσης) και βοηθητικές επαφές ένδειξης, ως εξής: 

− θα πρέπει να είναι απομονωμένα από τα κυκλώματα ισχύος 
− όλα τα βοηθητικά ηλεκτρικά εξαρτήματα θα είναι τύπου “snap-in”, με κλέμες 
− όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα θα είναι κοινά για όλη τη γκάμα των αυτόματων διακοπτών 
− βοηθητικές λειτουργίες και σήμανση των ακροδεκτών θα πρέπει να εμφανίζονται πάνω στο 

πλαίσιο του αυτόματου διακόπτη και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτημα. 
− η προσθήκη βοηθητικών εξαρτημάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις διαστάσεις του αυτόματου 

διακόπτη ισχύος. 

Η προσθήκη μηχανισμού μοτέρ τηλεχειρισμού ή περιστρεφομένου χειριστηρίου δεν θα πρέπει να 
κρύβει ή να εμποδίζει τις ρυθμίσεις της συσκευής.  

Θα είναι δυνατόν να προστεθεί προστασία σφάλματος προς γη στους αυτόματους διακόπτες ισχύος 
κλειστού τύπου, με την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου ρεύματος διαρροής (RCD), απευθείας στο 
σώμα του διακόπτη. Η συσκευή που προκύπτει θα πρέπει να: 

− συμφωνεί με τους κανονισμούς IEC 60947-2, παράρτημα Β 
− είναι προστατευμένη από ανεπιθύμητη αφόπλιση όπως ορίζουν οι κανονισμοί  
− IEC 255 και IEC 801-2 έως 5 
− είναι δυνατό να λειτουργεί ομαλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και -25OC. 
− μπορεί να λειτουργήσει χωρίς βοηθητική τροφοδοσία, δηλαδή θα είναι δυνατή η κανονική 

λειτουργία σε οποιοδήποτε 2-φασικό ή 3-φασικό δίκτυο με μία τάση μεταξύ 200V και 440V, 
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καθώς επίσης και η αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη ακόμη και σε περίπτωση βύθισης της 
τάσης έως 80 V. 

θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου να εφοδιαστούν με στοιχεία 
ένδειξης σφαλμάτων, χωρίς αυτά να προκαλούν την αφόπλιση του αυτόματου διακόπτη. 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος με ονομαστικές εντάσεις έως 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 
βραχυκυκλώσεως) 

− ηλεκτρονική 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος με ονομαστικές εντάσεις μεγαλύτερες των 250 Α θα πρέπει να 
διαθέτουν ηλεκτρονική προστασία. 

Οι μονάδες ελέγχου δεν θα πρέπει να αυξάνουν τις διαστάσεις του αυτόματου διακόπτη. Οι 
ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς IEC 60947-2 , 
παράρτημα F ( μέτρηση RMS τιμών ρεύματος, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα κ.λ.π.) Όλα τα 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 125oC. 

Οι ηλεκτρονικές και θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και θα είναι 
δυνατή η προσαρμογή καλυμμάτων, με σκοπό την αποφυγή τυχαίας επέμβασης στις ρυθμίσεις. Οι 
ρυθμίσεις προστασίας θα ισχύουν για όλους τους πόλους του αυτόματου διακόπτη. 

Θερμομαγνητικές μονάδες ελέγχου (έως 250 Α) 

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.   
− θα πρέπει να είναι δυνατή η προστασία 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). 

Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου  

Χαρακτηριστικά: 

• προστασία μακρού χρόνου (LT) 
- ρυθμιζόμενη τιμή Ιr με βήματα από 40% έως 100% της ονομαστικής έντασης της μονάδας 
ελέγχου. 

• προστασία βραχέως χρόνου (ST) 
- ρυθμιζόμενη τιμή Ιm από 2 έως 10 φορές τη θερμική ρύθμιση Ιr, 
- η χρονική καθυστέρηση θα είναι προρυθμισμένη στα 4ms, 

• στιγμιαία προστασία 
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- η ρύθμιση θα είναι σταθερή (μεταξύ 12 έως 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. 

Λειτουργία επιτήρησης φορτίου. Οι εξής λειτουργίες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένες στην 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου: 

− ένδειξη φορτίου με LED, που ανάβει πάνω από το 95% του Ιr, ενώ αναβοσβύνει πάνω από το 
105% του Ιr 

− θα πρέπει να υπάρχει υποδοχή για σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, με σκοπό τον έλεγχο 
της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου και του μηχανισμού αφόπλισης. 

5.2.5.2.3 Ραγοδιακόπτες (Χωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. Έχουν το ίδιο σχήμα και 
διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δια ενός μανδάλου επί 
ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική 
πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτου. Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 

5.2.5.2.4 Διακόπτες διαρροής 

Γενικά 

Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα  πρότυπα  IEC 755 ή αντίστοιχα πρότυπα (UTE 
C60 130, VDE 664, NFC 61 141). Θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαία αφόπλιση λόγω οδευόντων 
κυμάτων ή από κρουστικά ρεύματα λόγω κεραυνών. Θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου 
(μηχανικού τύπου δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά). Θα μπορούν να λειτουργούν και παρουσία 
ρευμάτων σφάλματος με DC συνιστώσες. Θα πρέπει να είναι τύπου Α (ευαίσθητα ρελέ σε ρεύματα 
διαρροής υπό μορφή παλμών). 

Λειτουργία 

Οι διαφορετικές εντάσεις ρευμάτων διαρροής σε μία συγκεκριμένη γκάμα ρελέ, θα ισχύουν χωρίς να 
είναι αναγκαία η αλλαγή του τύπου του μετασχηματιστή έντασης. Τα ρελέ θα πρέπει να ρυθμίζονται 
σε διακριτά βήματα για ρυθμίσεις ευαισθησίας και χρονικής καθυστέρησης (δεν θα επιτρέπεται 
συνεχής ρύθμιση). Τα βήματα ρύθμισης θα μπορεί να είναι πλήρως επιλέξιμα. Η ευαισθησία από 
0.03 έως 250 Α, θα ρυθμίζεται με ένα διακόπτη διαφορετικών 
θέσεων. Η χρονοκαθυστέρηση, από στιγμιαία έως 1 s, θα ρυθμίζεται με ένα διακόπτη  
διαφορετικών  θέσεων. Τα ρελέ θα διαθέτουν προειδοποιητική ρύθμιση, καθορισμένη στο μισό της 
ρύθμισης του alarm. 
Κατασκευή 

Το μέγεθος των ρελέ θα είναι μικρό ( πλάτους 72 mm το μέγιστο). Τα ρελέ θα μπορούν να στηρίζονται 
σε συμμετρικές ράγες DIN, οριζόντια ή κάθετα. Οι συνεργαζόμενοι μετασχηματιστές έντασης 
(τοροειδείς) θα είναι κλειστού τύπου, με εσωτερική διάμετρο 30 έως 300 mm.  Επιπλέον θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμος και ανοικτός τοροειδής μετασχηματιστής. Οι μικροτέρων διαστάσεων 
μετασχηματιστές εντάσεων (<50 mm) θα μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο ρελέ. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

160 

 

Ασφάλεια 

Τα ρελέ διαρροής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με: 

− μία μεταγωγική επαφή σφάλματος χωρίς συγκράτηση, για την προειδοποιητική ρύθμιση 
− μία μεταγωγική επαφή κανονικής λειτουργίας, με ή χωρίς συγκράτηση, για την ρύθμιση alarm 

Θα πρέπει να παρέχεται έλεγχος της συνέχειας του κυκλώματος, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν 
υπάρχει πρόβλημα στο σημείο σύνδεσης του μετασχηματιστή έντασης με το ρελέ.  

Τα ρελέ θα πρέπει να εφοδιασμένα με τοπικά ενδεικτικά LED: 

− πράσινο=τροφοδοσία 
− κόκκινο=προειδοποιητικό 
− κόκκινο=alarm 

5.2.5.2.5 Ενδεικτικές λυχνίες 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22 mm. 

Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι 
διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρμολογημένα 
στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τον διακοσμητικό δακτύλιο, 
το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρμολογημένα στο κάλυμμα του 
κιβωτίου, ώστε Κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στην 
ενδεικτική λυχνία. 

Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα είναι τύπου 
Bayonet. Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W. Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα 
εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που δείχνουν ως εξής: 

ΚΟΚΚΙΝΟ Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ένδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από σφάλμα (υπερένταση, 
υπερτάχυνση κ.λπ.) 
Εντολή σταματήματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ Προσοχή-
Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή ελάχιστη 
επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα, θερμοκρασία, στάθμη, πίεση 
κ.λπ.) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ Μηχανή έτοιμη προς 
λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 
Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός λειτουργεί 
Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική τιμή τους 
Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει ετοιμότητα για 
επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ Κύκλωμα χειρισμού 
υγιές 
Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 
Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε λειτουργία 
Λειτουργία μηχανής 

ΜΠΛΕ Όλες οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις 

 

Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

− Να εκπληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 
− Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20  ω +40 C. 
− Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110. 
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− Ονομαστικό ρεύμα : 2Α 
− Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 
− Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 

5.2.5.2.6 Όργανα μετρήσεως 

Τα όργανα μετρήσεως γενικά θα ανταποκρίνονται στους κανονισμούς VDE 0410.Η τάση δοκιμής για 
την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V και θα αντιστοιχεί για τα όργανα μετρήσεως με τάση 
λειτουργίας 660 V.Η κλάση ακριβείας των οργάνων θα αναφέρεται στη θερμοκρασία +20° C 
σύμφωνα με τους πιο πάνω κανονισμούς.  

5.2.5.3 Ηλεκτρικά καλώδια – αγωγοί ισχυρών ρευμάτων - σωληνώσεις 

5.2.5.3.1 Ηλεκτρικά καλώδια – Αγωγοί ισχυρών ρευμάτων 

Αγωγοί τύπου HO7V-U Ή HO7V-R ή HO7V-K, (πρώην "ΝΥΑ") 

Οι αγωγοί τύπου "ΝΥΑ" θα είναι ονομαστικής τάσεως 1000 V  με θερμοπλαστική μόνωση και αγωγό 
χάλκινο ανοπτημένο σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 563.3, τον πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 1α των 
Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE0250/3.69 και DIN 47702 με μέγιστη 
επιτρεπόμενη θερμοκρασία 70οC.  
Μέχρι διατομής 16 mm2 θα είναι μονόκλωνοι (U) ενώ μέχρι 240mm2 πολύκλωνοι υψηλής ευκαμψίας 
(K). 

Καλώδια τύπου ΗΟ5VV-U ή -R, AO5VV-U ή -R (πρώην "ΝΥΜ") 

Τα καλώδια τύπου "ΝΥΜ" θα είναι ονομαστικής τάσεως 500 V με θερμοπλαστική μόνωση εσωτερική 
επένδυση από ελαστικό  και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη. Θα είναι με 
ανοπτυμένους  χάλκινους αγωγούς και απόλυτα σύμφωνα με ΕΛΟΤ 563.4., τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 
κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών και τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250/3.69 και DIN 
47702 μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας 700C. 

Καλώδια τύπου Ε1VV ("ΝΥΥ") 

Τα καλώδια τύπου "ΝΥΥ" θα έχουν μανδύα και επένδυση από  θερμοπλαστικό υλικό σύμφωνα με 
ΕΛΟΤ 843, IEC 502 και τους Γερμανικούς  Κανονισμούς  VDE 0271. 

Γενικά για αγωγούς 

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6mm².  Οι αγωγοί με διατομή 
10mm²  και πάνω θα είναι πολύκλωνοι. 

5.2.5.4 Σωληνώσεις ισχυρών ρευμάτων 

Οι σωληνώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο 
Βιομηχανίας και θα είναι σύμφωνοι με τα ισχύοντα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ και θα έχουν τις απαραίτητες 
σχετικές πιστοποιήσεις. 
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5.2.5.4.1 Χαλυβδοσωλήνες (Ευθείς) 

Θα είναι με ραφή κατά DIN 49020 και VDE 0605 κοχλιοτομημένοι, και θα αποτελούνται από 
χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλ., σύμφωνα με το άρθρο 146 παρ. 4 του κανονισμού 
εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ 
τους και με εξαρτήματα από το ίδιο υλικό (μούφες, καμπύλες διακλαδωτήρες ταύ, συστολές, κουτιά 
διακλάδωσης κ.λ.π.) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.  
Οι διάμετροί τους θα είναι τυποποιημένες Φ13,5, 16, 21, 29 και 36 mm. 

5.2.5.4.2 Σκληροί μονωτικοί σωλήνες ελαφρού τύπου (Ευθείς) 

Θα είναι από σκληρό πλαστικό υλικό (PVC) σύμφωνα με το άρθρο 146 του κανονισμού εσωτερικών 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55), με αντοχή σε θερμοκρασία από -5ο έως +60οC, 
κατάλληλοι για εσωτερικές χωνευτές εγκαταστάσεις σε τοίχους. Θα είναι  τυποποιημένων 
ονομαστικών διαμέτρων Φ11, 13.5, 16, και  23  σύμφωνα με τον πίνακα: 

Ονομαστική διάμετρος 11,0 13,5 16,023,0 

Εξωτερική διάμετρος  11,7 14,3 16,8 24,0 

Εσωτερική διάμετρος  11,0 13,5 16,0 23,0 

5.2.5.4.3 Σκληροί μονωτικοί σωλήνες βαρέως τύπου (Ευθείς) 

Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου κατά VDE 0605 από σκληρό PVC τυποποιημένων διαμέτρων Φ11, 
13.5, 16, 21, 29 και 36 mm ευθείς κατά DIN 49016/2 (AS+C+F) ή εύκαμπτοι κατά DIN 57605 (AS+C+F). 
Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με περαστές μούφες κατά DIN 49016, από το ίδιο υλικό 
(σκληρό PVC) και θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό σε μπετόν, δάπεδα υπόγειες και εξωτερικές 
εγκαταστάσεις. Αλλαγές διευθύνσεως θα γίνονται μόνο με κουτιά ή με καμπύλες με καπάκι από το 
ίδιο υλικό (σκληρό PVC). Μόνο με άδεια της επιβλέψεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις μικρό κομμάτι εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα (φλέξιμπλ). Θα είναι ανθεκτικοί σε 
θερμοκρασία από -10ο έως +60οC και τα πάχη τους σύμφωνα με τον πίνακα: 

Ονομαστική διάμετρος  11,0 13,5 16,0 21,0 29,0 36,0 
Εξωτερική διάμετρος             18,6 20,4 22,5 28,3 37,0 47,0 
Εσωτερική διάμετρος             16,0 17,5 19,4 24,9 33,6 42,8 

5.2.5.4.4 Εύκαμπτοι κυματοειδείς μονωτικοί σωλήνες (σπιράλ) ελαφρού τύπου  

Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι από σκληρό πλαστικό PVC με αντοχή σε θερμοκρασία από 
-5ο έως +60οC, κατάλληλοι για εσωτερικές χωνευτές εγκαταστάσεις σε τοίχους. Θα είναι 
τυποποιημένων ονομαστικών διαμέτρων Φ11, 13.5, 16 και  23  σύμφωνα με τον πίνακα: 

Ονομαστική διάμετρος 11,0 13,5 16,0 23,0 
Εξωτερική διάμετρος  16,0 18,7 21,2 28,3 
Εσωτερική διάμετρος            12,0 14,5 17,0 24,0 

5.2.5.4.5 Εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες βαρέως τύπου (φλεξίμπλ)  

Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι από μαλακό πλαστικό PVC, ενισχυμένοι εσωτερικά 
σπειροειδώς με σκληρό PVC για αυξημένη μηχανική αντοχή. Θα έχουν αντοχή σε θερμοκρασία από -
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10ο έως +60οC, δεν θα επηρεάζονται από τον ήλιο και θα είναι ανθεκτικοί σε οξέα και διαλύτες. Θα 
είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό σε μπετόν, για εξωτερική χρήση σε υγρούς και εξωτερικούς χώρους.  

Οι διαστάσεις τους δίνονται στον πίνακα: 

Ονομαστικήδιάμετρος 12 14 15 18 22 25 30 34 38 50 64 
Εσωτερικήδιάμετρος  12 14 15 18 22 25 30 34 38 50 64 
Πάχος  2,0 2,0 2,3 2,3 2,6 2,6 3,0 3,0 3,3 3,5 4,0 

5.2.5.4.6 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 

Είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες με λεπτά τοιχώματα (κίτρινη ετικέττα).Οι συνδέσεις και 
καμπυλώσεις τους γίνονται όπως των υδραυλικών σωλήνων. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις 
ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων μηχανικής αντοχής (π.χ. ορατές οδεύσεις σε δάπεδα). Δεν έχουν 
εσωτερική μονωτική επένδυση και απαγορεύεται η τοποθέτηση αγωγών μέσα σε αυτούς. 

5.2.5.4.7 Σωλήνες PVC σκληροί  

Πρόκειται για υδραυλικούς σωλήνες (πιέσεως λειτουργίας 6 atm.) και χρησιμοποιούνται για την 
προστασία καλωδίων σε οδεύσεις μεγάλου μήκους μέσα σε τάφρους, κανάλια κ.λ.π.  

Η αντιστοιχία διαμέτρου σωλήνα με την διατομή και τον αριθμό των διερχομένων αγωγών 
καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα (για καλώδια τύπου ΝΥΑ).  

έως  3  αγωγοί 1.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 13.5 
4 .. 7  αγωγοί 1.5mm²  :  Πλαστικός σωλήνας Φ 16 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 16 
8 ..12  αγωγοί 1.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 21 
έως  2  αγωγοί 2.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 13.5 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 13.5 
3 ή  4  αγωγοί 2.5mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 16 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 16 
3 ή  4  αγωγοί 4  mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 21 
3 ή  4  αγωγοί 6  mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 21 
3 αγωγοί 10 mm² :  Πλαστικός σωλήνας Φ 23 ή  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 21 
5 αγωγοί 10 mm² :  Χαλυβδοσωλήνας  Φ 29  

Για γραμμές καλωδίων ΝΥΜ και ΝΥΥ  που οδεύουν μέσα σε σωλήνες ισχύει γενικά ο κανόνας η 
εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι διπλάσια από την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου. 

5.2.5.5 Συρματώσεις, οδεύσεις σωληνώσεων, εξαρτήματα 

5.2.5.5.1 Γενικά 

Ο τύπος και η διατομή αγωγών ή καλωδίων κάθε κυκλώματος αναγράφονται στα μονογραμμικά 
σχέδια των πινάκων. Ο ουδέτερος και ο αγωγός γειώσεως κάθε κυκλώματος θα έχουν την ίδια 
μόνωση με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν στον ίδιο σωλήνα με 
τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται στα σχέδια. 

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του.  

Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως. 

Η ελάχιστη διάμετρος των σωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2". 
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Η ελάχιστη διατομή των κυκλωμάτων φωτισμού θα είναι 1,5 mm²  και η αντίστοιχη ρευματοδοτών 
και κίνησης 2,5 mm² . 

Οι αγωγοί πάνω από 10 mm² θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι κατά ανώτατο 
όριο τρεις (3). 

Οι σωληνώσεις θα συναντούν κάθετα τα κουτιά διακλάδωσης στα σημεία εισόδου τους. 

Όλες οι σωληνώσεις ανεξάρτητα με την τάση της εγκατάστασης  θα τοποθετούνται με μικρή κλίση 
προς τα κουτιά και θα είναι απαλλαγμένες σιφωνιών, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόμενη 
συσσώρευση νερού. 

Σωληνώσεις μεταξύ κουτιών θα έχουν το πολύ δύο (2) ενώσεις ανά τρία (3) μέτρα και δεν έχουν 
ένωση για απόσταση κουτιών μικρότερη από ένα (1) μέτρο.  

Απαγορεύεται η ένωση σε τμήματα σωληνώσεων που βρίσκονται μέσα στο πάχος τοίχων ή οροφών. 

Όλοι οι αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των φάσεων ουδέτερου και 
γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77. 

Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή ακροδέκτες στα 
κουτιά για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και διακλάδωση με συστροφή των 
άκρων των αγωγών. 

Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην δημιουργούνται 
εγκοπές σε αυτούς με αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους. 

Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη. 

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλάδωσης ορίζεται σε 70 mm. Η ελάχιστη απόσταση των 
ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές ζεστού νερού ορίζεται σε 30 cm. 

Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 cm  τουλάχιστο, εκτός 
αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες. 

5.2.5.5.2 Εντοιχισμένες σωληνώσεις 

H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους με 
ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε 
περίπτωση που υπάρχουν). Πάντως θα αποφευχθεί διασταύρωση των σωληνώσεων με τους 
σιδερένιους οπλισμούς του σκυροδέματος, απαγορευομένης αυστηρά της κοπής ή παραμορφώσεως 
των σιδηρών οπλισμών χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως.  

Σε περίπτωση οροφών από εμφανές μπετόν, οι σωλήνες θα προσαρμοστούν στον ξυλότυπο. 

Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα 
τμήματα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (με χαλυβδοσωλήνες). 
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Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώθηκαν, θα ανοίγονται με κάθε 
επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Λάξευση 
κατασκευών από μπετόν αρμέ, χωρίς άδεια του επιβλέποντος το έργο Μηχανικού, απαγορεύεται. 

Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το δυνατόν 
της χρήσης γύψου. 

5.2.5.5.3 Ορατές σωληνώσεις - Καλωδιώσεις 

Στήριξη απ’ ευθείας επί τοίχων ή οροφών 

Καλωδιώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 20 εκατ. το πολύ. 

Σωληνώσεις ορατές θα στηρίζονται σε κατάλληλα στηρίγματα ανά 1,0 μέτρο το πολύ. 

Τα διάφορα εξαρτήματα για την στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου όπως 
στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής μορφής 
πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία του χώρου 
γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με κοχλίες με εγκάρσια 
στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας από πλίνθους με κοχλίες 
αγκυρούμενους δια διαστολής, επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυλείας με 
ξυλόβιδες. 

Στηρίγματα Καλωδίων 

Τα στηρίγματα καλωδίων θα είναι διμερή ισχυρής κατασκευής από συνθετική ρητίνη ή από 
ανθεκτικό πλαστικό, κατάλληλα για στερέωση σε σιδηροτροχιές. Οι κοχλίες σύσφιγξης των δύο 
τμημάτων των στηριγμάτων και οι κοχλίες στερέωσης θα είναι επινικελωμένοι ή επικαδμιωμένοι ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 

5.2.5.6 Καλωδιώσεις επί σχαρών 

Οι σχάρες καλωδίων θα είναι μεταλλικές από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ελάχιστο πάχος 
γαλβανίσματος 30 μικρά, με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 50 mm. για πλάτος μέχρι 200mm και 
100mm  για μεγαλύτερα πλάτη και θα φέρουν κάλυμμα (καπάκι). 

Οι σχάρες και τα στηρίγματά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα: 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 
Πλάτος Εσχάρας Ελάχιστο πάχος 

ελάσματος 
Μέγιστη 
απόσταση 
μεταξύ τους 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσματος 

Ελάχιστο πάχος 
ελάσματος 

mm mm mm mm mm 
100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,25 1500 2,0 2,0 
300 1,50 1500 2,0 2,0 
400 1,50 1500 2,0 2,0 
500 2,00 1500 2.5 2.5 
600 2,00 1500 2.5 2.5 
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Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν μεγαλύτερα πάχη ελασμάτων τότε 
οι εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη αυτά. 

Τα στηρίγματα πλέον του βάρους των καλωδίων - σχαρών θα υπολογιστούν με πρόσθετο φορτίο 
75kg. 

Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού ή στήριξής τους 
(καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα 
αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών. 

Για τη στήριξη των ορθοστατώ ν θα χρησιμοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) μεταλλικά βύσματα με 
τις κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 mm. 

Οι εσχάρες θα υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος 
καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. 

Οι εσχάρες ασθενών ρευμάτων θα είναι κλειστού τύπου, (χωρίς τρύπες) με καπάκι που θα 
στερεώνεται με κλιπς σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες του 1 m. 

Τα διαχωριστικά σχαρών θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα στο ύψος της σχάρας. 

Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής τους με αγωγό γης κατ’ ελάχιστο 
16 mm2. 

Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
σε ευθεία γραμμή, με σφικτήρες ενδ. τύπου Legrand σε απόσταση το πολύ 2 m  μεταξύ τους. 

Το είδος του γαλβανίσματος θα επιλεγεί σύμφωνα με τον τρόπο εγκατάστασης των σχαρών . 
Ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα χρησιμοποιείται εντός του κτιρίου και θερμό γαλβάνισμα για 
εγκαταστάσεις εκτός του κτιρίου ή σε βεβαρημένη από οξειδωτική ατμόσφαιρα. 

5.2.5.6.1 Διμερές (διπλό) πλαστικό κανάλι διανομής και μεταφοράς καλωδίωσης και 
ρευματοδοτών. 

Το πλαστικό κανάλι θα είναι, διμερές (διπλό), κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό PVC με 
διαμήκη τμηματοποίηση και θα φέρει εσωτερικό διαχωριστικό ώστε να χωρίζεται σε δύο ίσα 
τμήματα (εσωτερικά και εξωτερικά). Θα παρέχει τη δυνατότητα στο ένα τμήμα να τοποθετούνται 
ρευματοδότες ισχυρών ρευμάτων και να οδεύει η αντίστοιχη καλωδίωση, ενώ στο άλλο τμήμα να 
τοποθετούνται οι λήψεις T/D και να οδεύει η αντίστοιχη (δομημένη) καλωδίωση. Θα είναι δε 
κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι λήψεις, (ισχυρών ή ασθενών) μονές ή διπλές, να 
τοποθετούνται κουμπωτά άνευ αγκράφας 

Θα είναι τυποποιημένου μήκους και θα αποτελείται από το σώμα, το κάλυμμα και τα εξαρτήματα 
(γωνίες, διακλαδώσεις, διαχωριστικά, τερματικά, κάλυμμα, κλπ.). Όλα τα εξαρτήματα του καναλιού 
θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με το κανάλι (σκληρό πλαστικό PVC). Το πλαστικό κανάλι 
θα είναι κατάλληλο για στήριξη σε τοίχο με εκτονούμενα βύσματα. 

Η τοποθέτηση, αφαίρεση και διαμόρφωση του καλύμματος για τη στερέωση ρευματοδοτών κ.λ.π. 
θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη ευκολία. 
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Οι προβλεπόμενες διαστάσεις του καναλιού θα είναι 100x50 mm. (ενδεικτικός τύπος: DLP 100x50, 
Legrand) 

5.2.5.7 Κουτιά Διακλάδωσης 

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο 
του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων μετά κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλίωση του σωλήνα στο 
κουτί. Το άνοιγμα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει με φορητή πρέσα και όχι με τέμνον 
εργαλείο. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 mm. Τα κουτιά 
τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν πίσω από τα 
φωτιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Επιβλέποντα. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

5.2.5.8 Συμβατικοί διακόπτες - ρευματοδότες 

5.2.5.8.1 Γενικά 

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής 
κατασκευής. Οι διακόπτες είναι για ρεύμα 10Α, 250V. Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250V, 
βαρέως τύπου, κατάλληλοι είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση, είτε για χωνευτή εγκατάσταση 
μέσα στο επίχρισμα. 

Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση μέσα στο επίχρισμα 16Α, 250V με 
πλευρικές επαφές γείωσης, τύπου ΣΟΥΚΟ. Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 16Α, 250V με 
πλευρικές επαφές γείωσης, τύπου "σούκο", κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση, είτε για 
χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο επίχρισμα. 

Οι ρευματοδότες χαμηλής τάσης θα είναι 10Α, 42V, στεγανοί, με βάση από πορσελάνη, ισχυρής 
κατασκευής με κατάλληλους δέκτες, ώστε μόνο ο αντίστοιχος ρευματολήπτης να μπορεί να 
προσαρμοσθεί με αυτόν. Πάνω από τους ρευματοδότες χαμηλής τάσης θα τοποθετηθεί πινακίδα που 
θα γράφει την τάση του ρευματοδότη. 

Όλοι οι χωνευτοί ρευματοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύμματα, χρώματος της 
εκλογής του επιβλέποντα. 

5.2.5.8.2 Διακόπτες 

Όλοι οι διακόπτες θα είναι 10Α/250V. Οι διακόπτες θα έχουν πλατύ πλήκτρο. Οι ακροδέκτες των 
διακοπτών θα είναι κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος. Οι διακόπτες θα ανήκουν στην ίδια 
ομάδα του ίδιου οίκου. Το χρώμα των διακοπτών θα το καθορίσει η επίβλεψη. 
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Διακόπτης απλός - αλλέρετούρ - κομιτατέρ 

Θα είναι με πλήκτρο. Το κάλυμμά του καθώς και το πλήκτρο θα είναι από άθραυστο αντιστατικό 
θερμοπλαστικό υλικό. Ο μηχανισμός θα είναι από πορσελάνη. Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για 
χωνευτή τοποθέτηση. 

Διακόπτης στεγανός 

Θα είναι με πλήκτρο, κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. Ο χωνευτός διακόπτης θα 
είναι εφοδιασμένος με δακτύλιο στεγανότητας, ενώ ο επίτοιχος θα έχει δύο εισόδους με 
στυπιοθλίπτες μεμβράνης. Το πλήκτρο και το κάλυμμα του διακόπτη θα είναι από άκαυστο υλικό με 
αυξημένη μηχανική αντοχή. Όλοι οι στεγανοί διακόπτες θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ-44. 

5.2.5.8.3 Ρευματοδότες 

Όλοι οι ρευματοδότες θα είναι 16Α/250V. Οι ακροδέκτες των ρευματοδοτών θα είναι 
κατασκευασμένοι με μορφή βύσματος. 

Όλοι οι ρευματοδότες θα ανήκουν στην ίδια ομάδα του ίδιου οίκου κατασκευής, ώστε να έχουν και 
ίδια εμφάνιση. 

Ρευματοδότης χωνευτός "σούκο" 

Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. 

Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός "σούκο" 

Θα είναι κατάλληλος για χωνευτή τοποθέτηση. Το στέλεχος του θα βρίσκεται μέσα σε κουτί από 
μονωτική ύλη με παρέμβυσμα. Ο ρευματοδότης θα καλύπτεται με στρεφόμενο κάλυμμα. 

Ρευματοδότης "σούκο"κατάλληλος για τοποθέτηση σε κανάλι 

Θα έχει πλευρικές επαφές γείωσης (τύπος "σούκο"). Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε 
πλαστικό κανάλι. Οι ρευματοδότες που θα τοποθετηθούν σε κανάλι θα φέρουν υποχρεωτικά 
ενσωματωμένο το εξάρτημα στήριξης – κουμπωτή στήριξη, (επιλογή στήριξης με αγκράφα δεν θα 
γίνεται δεκτή) 

Ρευματοδότες Βιομηχανικού τύπου 

Οι ρευματοδότες βιομηχανικού τύπου θα είναι από σκληρό πλαστικό, στεγανοί (WATERTIGHT) και 
θα έχουν διάταξη επαφών σύμφωνα με την διεθνή τυποποίηση CEE 17 & IEC 309 A, έτσι ώστε για 
κάθε τάση η διάταξη των επαφών να μην ταιριάζει σε κανένα άλλο τύπο ρευματοδότη. Η κατασκευή 
των ρευματοδοτών θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές VDE 0623, DIN 49462 & DIN 49463.  Όλοι 
οι ρευματοδότες του τύπου αυτού θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη 

5.2.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

5.2.6.1 Ταινία γείωσης 

Η ταινία της περιμετρικής γείωσης θεμελιακής γείωσης θα είναι Χάλκινη ηλεκτρολυτική από  Cu-E  
διαστάσεων 40x4.0,  εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΒS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-2, κατάλληλη για 
χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση ή ως συγκεντρωτικός δακτύλιος γείωσης για 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

169 

 

ισοδυναμικές συνδέσεις σε διάφορες εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως υποσταθμούς μέσης/χαμηλής 
τάσης κλπ με τα εξής χαρακτηριστικά :  
Περιβαλλοντική γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 501-2 
Διαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση πριν και μετά την περιβαλλοντική γήρανση : <50% 
Τάση θραύσης (εφελκυσμός) :  200-450 Ν/mm² 
Επιμήκυνση :     > 7% 
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση :   <0,019μΩm 

5.2.6.2 Ισοδυναμική γέφυρα 170x50x40mm PVC/Cu-A 

Η ισοδυναμική γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από Πολυβινύλιο/Κράμα χαλκού, εργαστηριακά 
δοκιμασμένη κατά ΒS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-1 και θα αποτελείται από :  

− Πλαστικό κάλυμμα 
− ζυγό κράματος χαλκού  
− 1 υποδοχή αγωγού 50mm² 
− 7 υποδοχές αγωγού 6-25mm² 
− υποδοχή ταινίας 30mm ή αγωγού Φ8-10mm 

5.2.6.3 Γειωτής τύπου  "Ε" από Cu 

Η χρήση του συνιστάται για περιπτώσεις μικρού διαθέσιμου χώρου κατασκευής γειώσεως ή για 
εδάφη χαμηλής αγωγιμότητας (βραχώδη). 

Η βασική διάταξη του γειωτή "Ε" αποτελείται από ένα στοιχείο "Π" και ένα στοιχείο "Γ" και 
ισοδυναμεί με 6 ηλεκτρόδια ράβδων μήκους 1,5 m διατεταγμένων σε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο 
διαστάσεων 3x6m απεχόντων απόσταση 3m μεταξύ τους. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του είναι: 

− Μικρό κόστος χωματουργικών  
− Μικρή καταλαμβανόμενη επιφάνεια εγκατάστασης του (1x1,7m)  
− Είναι επεκτάσιμο με πρόσθετα στοιχεία "Γ" για την επίτευξη της επιθυμητής τιμής γειώσεως.  
− Ο χάλκινος γειωτής "Ε" συνδέεται μόνο με χάλκινο αγωγό Φ8 με δύο σφιγκτήρες χαλκού  

Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι αναμενόμενες τιμές αντίστασης γειώσεως σε σχέση με 
την ειδική αντίσταση του εδάφους ρε και του πλήθους των στοιχείων του γειωτή 
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* Για τιμές εκτός των ορίων των τιμών του πίνακα η εκτίμηση γίνεται αναλογικά 

 

5.2.6.4 Ηλεκτρόδιο γείωσης 3/4" x 1500 mm Ε-Cu (250μm) 

Θα είναι επιχαλκωμένο με πάχος επιχάλκωσης 254μm St/e-Cu Τύπος Α 
Εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΒS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-1 & 2 
Mε χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένη με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 254μm. 
Χαρακτηριστικά 
Τύπος H-100kA 
Διαστάσεις mm 3/4"x1500 
Βάρος Kg/τεμ 2,878 
 

5.2.6.5 Αντικεραυνική προστασία 

5.2.6.5.1 Αγωγοί συλλογής 

Οι αγωγοί θα είναι από χάλυβα St/Zn Φ8mm γαλβανισμένο εν θερμώ, με πάχος επιμετάλλωσης 
350gr/m2.  

Οι αγωγοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να έχουν περάσει με επιτυχία όλες τις εργοστασιακές 
δοκιμές που προβλέπονται στον ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Θα συνοδεύονται  από Φύλλα Αποτελεσμάτων 
Δοκιμών, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα δοκιμών του 
προαναφερθέντος προτύπου. 

Δοκιμές σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 

Ηλεκτρική αντίσταση <0,15μΩm 

Ελάχιστη επιμήκυνση 7% 

Τάση θραύσης (σχέδιο) 290 – 510Ν/mm2 

Υλικό επιμετάλλωσης ψευδάργυρος 
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Πάχος επιμετάλλωσης > 350g/m2 

Τύπος επιμετάλλωσης εν θερμώ εμβάπτιση  

Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εκτός εδάφους     

Διαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση σε μήκος 
100mmπριν & μετά τη διαδικασία γήρανσης 

<50% 

 

5.2.6.5.2 Αγωγοί καθόδου 

Οι αγωγοί θα είναι από χάλυβα St/ZnΦ10mm γαλβανισμένο εν θερμώ, με πάχος επιμετάλλωσης 
350gr/m2. 

Οι αγωγοί πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και να έχουν περάσει με επιτυχία όλε στις εργαστηριακές 
δοκιμές που προβλέπονται στον ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Θα συνοδεύονται από Φύλλα Αποτελεσμάτων 
Δοκιμών, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα δοκιμών του 
προαναφερθέντος προτύπου. 

Δοκιμές σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 

Ηλεκτρική αντίσταση <0,15μΩm 

Ελάχιστη επιμήκυνση 7% 

Τάση θραύσης (σχέδιο) 290 – 510Ν/mm2 

Υλικό επιμετάλλωσης ψευδάργυρος 

Πάχος επιμετάλλωσης > 350g/m2 

Τύπος επιμετάλλωσης εν θερμώ εμβάπτιση  

Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εκτός εδάφους     

Διαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση σε μήκος 
100mmπριν & μετά τη διαδικασία γήρανσης 

<50% 

 

5.2.6.5.3 Αγωγοί γείωσης 

Οι αγωγοί θα είναι από γαλβανισμένη εν θερμώ χαλύβδινη ταινία St/Zn, διατάσεων 30mmx3mm, με 
πάχος επιμετάλλωσης 500gr/m2. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “A2UFOOD” 

172 

 

Η ταινία πρέπει να είναι πιστοποιημένη και να έχει περάσει με επιτυχία σε όλες τις εργαστηριακές 
δοκιμές που προβλέπονται στον ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2. Θα συνοδεύεται από Φύλλα Αποτελεσμάτων 
Δοκιμών, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα αποτελέσματα δοκιμών του 
προαναφερθέντος προτύπου. 

Δοκιμές σύμφωνα με Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 

Ηλεκτρική αντίσταση <0,15μΩm 

Ελάχιστη επιμήκυνση 7% 

Τάση θραύσης (σχέδιο) 290 – 510Ν/mm2 

Υλικό επιμετάλλωσης ψευδάργυρος 

Πάχος επιμετάλλωσης > 500g/m2 

Τύπος επιμετάλλωσης εν θερμώ εμβάπτιση  

Δοκιμές γήρανσης σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 
− εκτός εδάφους  
− μέσα στο έδαφος    

Διαφορά στην ηλεκτρική αντίσταση σε μήκος 
100mmπριν & μετά τη διαδικασία γήρανσης 

<50% 

 

 

5.2.7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όλα τα προαναφερόμενα παρουσιάζονται και αναλύονται με όλες τις απαιτούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές τους στον ακόλουθο Πίνακα:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Οι οδεύσεις των σωληνώσεων που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι εντός χάνδακα. Το πλάτος καθορίζεται από 0,8 έως 1,5m, 
βάσει και των υπολοίπων εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να οδεύουν στο ίδιο σκάμμα (όδευση σωλήνων πυρόσβεσης, αποχέτευσης, 
δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, κ.λ.π.). Η ενταφιασμένη όδευση θα ακολουθεί τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης. Στις οδεύσεις κάτω από πλακόστρωτα και δρόμους κυκλοφορίας οχημάτων οι σωληνώσεις θα εγκιβωτίζονται.  
Το κύριο δίκτυο ύδρευσης στον περιβάλλοντα χώρο θα είναι κατασκευασμένο από σκληρούς σωλήνες πολυπροπυλενίου (PΡ) 3ης γενιάς 
32x5.4, SDR 7,4 ονομαστικής πίεσης 20atm και θα συνδέεται με ανεξάρτητο υδρομετρητή. 
Τα εμφανή δίκτυα ύδρευσης εντός του χώρου θα είναι κατασκευασμένα επίσης από σωλήνες πολυπροπυλενίου (PΡ) 3ης γενιάς SDR 11 
ονομαστικής πίεσης 10atm, στηριζόμενα με ειδικά εξαρτήματα στα μεταλλικά στοιχεία των κτιρίων.  
Σε εμφανή σημεία εντός των χώρων παραγωγής θα τοποθετηθούν κρουνοί για τις πλύσεις των δαπέδων. Η παραγωγή του ζεστού νερού 
χρήσης θα γίνεται με την τοποθέτηση τοπικού ταχυθερμοσίφωνα 4kW στον χώρο υγιεινής. 
(Σύμφωνα με Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, του Παραρτήματος ΙΙΙ) 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τα ακάθαρτα-στραγγίδια οδηγούνται αρχικά δια βαρύτητας σε υφιστάμενη στεγανή δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 2,25m3 και εν συνεχεία 
μέσω δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος (10m3/h – 15mΣΥ) καταθλίβονται στον τελικό αποδέκτη που είναι η δεξαμενή βοθρολυμάτων 
του βιολογικού, σύμφωνα με τα σχέδια της γενικής διάταξης Γ-01. 
Ο κύριοι βαρυτικοί αγωγοί αποχέτευσης θα είναι από σωλήνα u-PVC. 
Τα ακάθαρτα από τον χώρο υγιεινής, καθώς και τα στραγγίδια από τις πλύσεις των δαπέδων οδηγούνται βαρυτικά προς το αντλητικό 
συγκρότημα. 
Οι σωληνώσεις στον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθούν υπόγεια σε χάνδακα βάθους 1,0m, ενταφιασμένοι σε καλά συμπιεσμένη 
άμμο. Στην εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων θα περιλαμβάνονται: 

- Τα δίκτυα σωληνώσεων μέχρι τα σημεία πριν την σύνδεσή τους με τον κεντρικό αγωγό. 
- Τα φρεάτια επισκέψεως, οι απορροές δαπέδου και τα στόμια καθαρισμού  
- Τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα των χώρων υγιεινής. 

Για την φυσική ροή των ακαθάρτων στις οριζόντιες σωληνώσεις έχει ληφθεί κλίση ίση ή μεγαλύτερη του 2% και έχει μελετηθεί κατά τον 
υπολογισμό των διαστάσεων των σωληνώσεων η πορεία τους, ώστε να μην παρουσιάζονται κατασκευαστικά προβλήματα. 
Το δίκτυο αερίζεται με την μέθοδο του κύριου αερισμού. Κάθε στήλη θα προεκτείνεται πάνω από το κτίριο σε ύψος περίπου 1,5m ενώ 
στην κορυφή θα φέρει πλαστική κεφαλή με σχάρα κατάλληλη που να μην επιτρέπει την είσοδο εντόμων κ.λ.π. 
(Σύμφωνα με Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, του Παραρτήματος ΙΙΙ) 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κλιματισμός 
Στο κτίριο χρησιμοποιείται σύστημα κλιματισμού απευθείας εκτόνωσης τεχνολογίας VRF, με ψυκτικό μέσο R410Α, με 2 εξωτερικές 
αντλίες θερμότητας και 2 αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες τύπου τύπου ντουλάπας (παροχής 1750/1900/2500 m3/h 
Ως ψυκτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί φρέον R-410A. Για την διανομή του θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες από χαλκό, άνευ ραφής, 
υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω των 
120°C για τις γραμμές αερίου και 70°C για τις γραμμές υγρού και αυτοκόλλητη πλαστική ταινία. Το δίκτυο των εξωτερικών χώρων θα 
προστατευθεί μέσα σε πλαστικό σωλήνα από u-PVC Φ75 4 atm.  
Θα χρησιμοποιηθούν ασύρματα χειριστήρια, ενώ οι εσωτερικές μονάδες θα φέρουν ειδικό δέκτη υπέρυθρων σημάτων 
Κάθε μια εσωτερική μονάδα συνδέεται με δίκτυο σωληνώσεων freon με μια εξωτερική μονάδα. Το ψυκτικό κύκλωμα στο οποίο 
κυκλοφορεί R-410 Α, οδεύει εμφανώς σε ύψος 3.0-3.5m πάνω από το δάπεδο. 
Η κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει κατάλληλο πλήθος συμπιεστών, από τους οποίους ο ένας θα είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής 
συχνότητας), ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραμμικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών και θερμικών 
φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας. 
Το δίκτυο σωληνώσεων αποτελείται από δύο μονωμένες σωλήνες υγρού και αερίου ψυκτικού μέσου R-410Α, και καλωδίου εντολών και 
ελέγχου, τυλιγμένα εντός ελαστικής περιέλιξης. Οι εξωτερικές οδεύσεις των σωληνώσεων θα είναι εντός μεταλλικών εσχάρων με καπάκι. 
Εξαερισμός 
Τα δίκτυα απόσμησης θα καταλήγουν σε σύστημα απόσμησης, αποτελούμενο από κιβώτιο μηχανικών-χημικών φίλτρων και τον 
ανεμιστήρα του. Τα δίκτυα αεραγωγών θα διαθέτουν στόμια αναρρόφησης (χοάνες) του ακάθαρτου αέρα τοπικά και στα σημεία όπου 
παράγονται και οσμές. 
Η συνολικά απορριπτόμενη ποσότητα από τον χώρο θα είναι 9000 m³/h με αντίστοιχο ανεμιστήρα συνολικής δυναμικότητας 11.000 
m³/h 
Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν 2 αξονικοί ανεμιστήρες παροχής 4500 m³/h με δυνατότητα διπλής φοράς περιστροφής. 
Οι αεραγωγοί θα αναρτώνται με τα κατάλληλα στηρίγματα από τον φορέα των κτιρίων.  
Για την κατασκευή τους θα επιλέγει υλικό με μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και κατά το δυνατόν ελαφρό. Προτείνονται κυκλικοί 
αεραγωγοί από γαλβανισμένη λαμαρίνα. (Εναλλακτικά και εφόσον το κόστος είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων του έργου θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κυκλικοί αεραγωγοί από ανοξείδωτη λαμαρίνα.)  
 Οι αεραγωγοί θα είναι στρογγυλής διατομής και το πάχος του ελάσματος από το οποίο θα κατασκευαστούν θα είναι σύμφωνο με την 
οδηγία της ΤΟΤΕΕ 2423/86. 
Έως Φ500mm οι αεραγωγοί θα έχουν πάχος 1.2mm και θα είναι ελικοειδούς ραφής. 
 

(Σύμφωνα με Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, του Παραρτήματος ΙΙΙ) 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Για την ενεργητική προστασία των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, προβλέπονται σύμφωνα 

με τα σχέδια της μελέτης:  

- Φορητά μέσα πυρόσβεσης  
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- Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12kg 
- Φωτισμός ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής  
- Πυροσβεστική φωλιά συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης  

Φορητά μέσα πυρόσβεσης  
Θα τοποθετηθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kgr. 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας 
σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014, καθώς και για την κατάλληλη συντήρησή τους.  
Θα τοποθετηθούν επίσης φορητοί πυροσβεστήρες CO2 5kgr πλησίον των ηλεκτρικών πινάκων. 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις διαφυγής, πλησίον 
κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτησή τους σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από 
κλιμακοστάσια ή σε χώρους που καλύπτονται από υλικά. 
 
Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ξηράς κόνεως 12kg 
Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως θα τοποθετηθούν άνωθεν του καυστήρα και άνωθεν του ερμαρίου όπου θα 
εγκατασταθεί η συστοιχία γιαλών υγραερίου.  
 
Φωτισμός ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής  
Θα χρησιμοποιηθούν για το φωτισμό ασφαλείας και σήμανσης, ειδικά αυτόνομα φωτιστικά σώματα φθορισμού "μη συνεχούς 
φωτισμού" με σήμανση.  
 
Πυροσβεστική φωλιά συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης  
Απαιτείται πυροσβεστική φωλιά,για την ενεργητική πυροπροστασία της πιλοτικής μονάδας, η οποία θα συνδεθεί στο δίκτυο ύδρευσης 
του κτιρίου. 
Τα φωτιστικά σήμανσης θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" ή βέλος που να δείχνει κατεύθυνση όδευσης διαφυγής αν 
χρειάζεται. 
Η ένταση φωτισμού στο δάπεδο της οδού διαφυγής από τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 
απαιτούμενη των 15Lux, στην στάθμη του δαπέδου.  
Σε όλους τους χώρους που προβλέπεται από την σχετική Νομοθεσία, η σήμανση θα πραγματοποιείται με σήματα και ευανάγνωστες 
επιγραφές.  
Κάθε επιγραφή ή σήμα που δείχνει μία έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής, θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατή.  
Απαγορεύεται η τοποθέτηση διακόσμησης, καθρεπτών. 
(Σύμφωνα με Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, του Παραρτήματος ΙΙΙ) 
 
Σύστημα διακοπής παροχής υγραερίου – ανιχνευτής  υγραερίου 
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Θα εγκατασταθούν δύο ανιχνευτές υγραερίου οι οποίος σε περίπτωση διαρροής θα δίνουν  σήμα στην ηλεκτροβάννα του υγραερίου. 
Με τον τρόπο αυτό θα διακόπτεται η παροχή προς τον λέβητα και θα ενεργοποιείται η ηλεκτρική σειρήνα του ανιχνευτή. Ένας  αυτόνομος 
ανιχνευτής του υγραερίου θα τοποθετηθεί εντός του ερμαρίου όπου θα εγκατασταθούν οι φιάλες υγραερίου και ένας δεύτερος 
ανιχνευτής τοποθετείται στη θέση εγκατάστασης του καυστήρα. 
Ο αυτόνομος ανιχνευτής ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε υγραέριο (προπάνιο ή βουτάνιο) στον καλυπτόμενο χώρο ξεπεράσει 
το 0,5% κατ’ όγκο. Διαθέτει relay 5Α στα 230V. Ο ανιχνευτής μπορεί να καλύψει έκταση επιφάνειας ίση με 25 έως 30 τ.μ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ Το δίκτυο ηλεκτροδότησης περιλαμβάνει την διανομή της ηλεκτρικής ισχύος στους πίνακες και υποπίνακες της εγκατάστασης. Στο δίκτυο 
αυτό περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, των ρευματοδοτών, των διακοπτών και γενικά των 
καταναλώσεων ηλεκτρικής ισχύος των μηχανημάτων.  
Η απαιτούμενη για την ηλεκτροδότηση της μονάδας ενέργεια, μεταφέρεται από το υφιστάμενο δίκτυο χαμηλής τάσης του γενικότερου 
έργου στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης (Κ.Π) του κτιρίου.  
Οι οδεύσεις των καλωδίων ηλεκτροδότησης θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας, εντός χάνδακα βάθους τουλάχιστον 70cm 
έως 1,0m. Το πλάτος καθορίζεται στα 1.3m βάσει και των υπολοίπων εγκαταστάσεων που είναι δυνατόν να οδεύουν στο ίδιο σκάμμα 
(όδευση καλωδίων διανομής ισχύος, όδευση καλωδίων ασθενών ρευμάτων). Τα καλώδια ηλεκτροδότησης των πινάκων θα οδεύουν σε 
πλαστικούς σωλήνες από σκληρό πολυαιθυλένιο ονομαστικής πίεσης 6atm. 
 

Θα εγκατασταθεί αντικεραυνική προστασία – κλωβός Faraday. Επί της στέγης θα εγκατασταθεί θερμά επιψευδαργυρωμένος χαλύβδινος 
αγωγός κυκλικής διατομής Φ8 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2. Τα στηρίγματα θα είναι από θερμά επιψευδαργυρωμένο 
χάλυβα, διαιρούμενου τύπου με κοχλίες σύσφιξης για τη συγκράτηση του αγωγού. Στα άκρα του κάθε αγωγού θα τοποθετηθούν 
κατάλληλοι ακροδέκτες εξωτερικού τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1. Οι αγωγοί καθόδου θα είναι θερμά 
επιψευδαργυρωμένος χαλύβδινος αγωγός κυκλικής διατομής Φ10 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-2.    
 

Θα εγκατασταθεί μετρητής ενέργειας τριών φάσεων τεσσάρων αγωγών 100Α  κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση˙ με LCD οθόνη, 
opticalinterface (IEC62056), opticalbutton, με δυνατότητα καταγραφής καταναλώσεων και συμβάντων, με ρολόι, με καταγραφή τάσης - 
έντασης και ισχύος, εντός κυτίου από Glassfiber, αντισταστικό με αθραυστη διάφανη μετώπη και ανεξάρτητο χώρο μπαταρίας  με όλα 
τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την παράδοση του μετρητή πλήρως εγκατεστημένου προς κανονική λειτουργία.   
 

(Σύμφωνα με Σχέδια της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, του Παραρτήματος ΙΙΙ) 
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5.3 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Οι Τεχνικοί Υπολογισμοί  Των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Πιλοτικής Μονάδας 
παραγωγής βιοπλαστικού, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
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5.4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Πίνακας 7 Προμετρήσεις Η/Μ Εξοπλισμού Πιλοτικής Μονάδας 

Περιγραφή Είδους Μονάδες Ποσότητα  μονάδας 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
Σωλήνας ύδρευσης PP 32X5,4 m 200,00 
Σωλήνας ύδρευσης PP 25X2,3 m 10,00 
Σωλήνας ύδρευσης PP20X1,9 m 56,00 
Μόνωση 13mm-Φ20 m 5,00 
Φρεάτιο 30χ40 με καπάκι και μετρητή ύδρευσης+2 βάννες 
+αντεπίστροφο τμχ 1 

Ταχυθερμοσίφωνας 4kW τμχ 1 
Ballvalve 1/2'' τμχ 5 
Βρύση γενικής χρήσης τμχ 4 
Αναμικτεική βρύση τμχ 1 
Υδρόμετρο Κρύου Νερού Λαδιού Πολλαπλής Ριπής PN10 
με Σπείρωμα BSP 1.1/2" τμχ 1 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Χυτοσιδηρή εσχάρα κλάσης C250 πλάτους 25cm m 20,00 

Σωλήνας pvc Φ110 m 200,00 
Σωλήνας pvc Φ75 m 5,00 
Σωλήνας pvc Φ40 m 5,00 
Φρεάτιο έλξεως 50x50x100 με καπάκι τμχ 3 
Μηχανοσίφωνας τμχ 1 
Σιφωνι δαπέδου τμχ 1 
Υδροροής ΓΣ 4'' m 26,00 
Ανοιχτός ομβροσυλλέκτης (ντερές) m 30,00 
Φρεάτιο με δίδυμο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων 
15mΣΥ-10m3/h τμχ 1 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Εγκατάσταση συστήματος ψύξης/θέρμανσης  απευθείας 
εκτόνωσης τεχνολογίας VRF, με ψυκτικό μέσο R410Α, με 1 
εξωτερική αντλία θερμότητας και 1 αντίστοιχη εσωτερική 
μονάδα τύπου ντουλάπας (παροχής 1750/1900/2500 
m3/h). 
ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2,5-19kW  VRF, με ψυκτικό μέσο 
R410Α,ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 2,6-20kW  

τμχ 2 

Ψυκτικές σωλήνες/καλωδιώσεις m 40,00 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ   
Μεταλλικοί αεραγωγοί εξαερισμού στρογγυλής διατομής τμχ 4 
Στόμια αναρρόφησης (χοάνες) ακάθαρτου αέρα τμχ 3 
Aνεμιστήρας αξονικός διπλής φοράς περιστροφής 
4500m3/h - 1300RPM 

τμχ 2 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Πυροσβεστικές φωλέες με βάννα κλπ πλήρεις τμχ 1 
Φορητοί πυροσβεστήρες pa 6kg τμχ 3 
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Φορητοί πυροσβεστήρες co 2,5 kg τμχ 1 
Πυροσβεστήρες οροφής pa 12kg τμχ 2 
Αυτόνομος ανιχνευτής εκρηκτικών μιγμάτων τμχ 2 
ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 
Προσθήκη διακόπτη ισχύος αναχώρησης στον ΓΠΜΤ του 
έργου τμχ 1 

Εσχάρες 150Χ10 m 80,00 
Ρευματοδότες schuco τμχ 2 

Ρευματοδότες schuco 3Ρ+βιομηχανικό 5Ρ+ρελέ 
διαρροής+ασφάλεια τμχ 2 

Λάμα St/Zn  30x3,5 θεμαεπιψευδαργυρωμένη m 50,00 
Ισοδυναμικοί ζυγοί τμχ 4 
Αγωγός Φ10 St/Zn m 30 
Αγωγός Φ8St/Zn m 65 
Φωτιστικά τύπου καμπάνας με λαμπτήρα son 400w τμχ 6 
Φωτιστικά σποτ - απλίκες κλπ  τμχ 1 
Φωτιστικά οδοφωτισμού σε βραχίονα με λαμπτήρα ισχύος 
150W τμχ 6 

Φωτιστικά ασφαλείας τμχ 3 
Ανιχνευτής κίνησης τμχ 1 
Ηλεκτρικοί πίνακες Κ.Π+Φ.Π Κ/Α 1 
Ηλεκτρικοί πίνακες ΑΝ.Π Κ/Α 1 
Ηλεκτρικοί πίνακες Μ.Π Κ/Α 1 
Φρεάτιο έλξεως 50x50x100 με καπάκι τμχ 10 
Καλώδιο 3x1,5 m 160,00 
Καλώδιο 3x2,5 m 500,00 
Καλώδιο 3x4 m 50,00 
Καλώδιο 5x4 m 50,00 
Καλώδιο 5x16 m 30,00 
Kαλώδιο σύνδεσης-τροφοδοσίας 3x70+35+35 m 130,00 
Sωλήνα pvc Φ110 m 130,00 
Μετρητής ενέργειας τριών φάσεων τεσσάρων αγωγών 
100Α  κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση˙ με LCD οθόνη, 
opticalinterface (IEC62056), opticalbutton 

τμχ 1 

Εκσκαφή χανδάκων δικτύων 
Xάνδακας 0,60x1,00m(βάθος) αγωγός παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος m 115 

Kοινός χάνδακας 0,80x1,00m(βάθος) αγωγός ύδρευσης, 
αγωγός αποχέτευσης m 188 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραρτήματα: 

 

Παράρτημα Ι: ΣΧΕΔΙΑ 

 

Παράρτημα ΙΙ : ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

Παράρτημα ΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
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