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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με  την  απόφαση  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012  (ΦΕΚ  2221Β΄/30-07-2012)  εγκρίθηκαν  με

υποχρεωτική  εφαρμογή  σε  όλα  τα  Δημόσια  Τεχνικά  Έργα  τετρακόσιες  σαράντα  (440)

Ελληνικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ).  Ακολούθως,  με  την  Εγκύκλιο  26  (αρ.  πρωτ.

ΔΙΠΑΔ/οικ/356  4-10-2012)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, δόθηκαν οδηγίες για τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε

αυτά να εναρμονισθούν με τις ΕΤΕΠ. Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις

εγκεκριμένες  ΕΤΕΠ,  παύουν  να  ισχύουν  από  την  ημερομηνία  εφαρμογής  τους,  η  οποία

ορίστηκε δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

δηλαδή από 30-09-2012.

Το παρόν έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ, οι οποίες παρατίθενται σε πίνακα

παρακάτω, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές προδιαγραφές που ακολουθούν και τους

όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών.  Ο Εργολάβος είναι  υποχρεωμένος  να εκτελέσει

όλες τις  απαιτούμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου με βάση τις  ΕΤΕΠ ή, αν δεν

περιέχονται  σε  αυτές,  με  βάση τις  λοιπές  ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές  του Ελληνικού

Κράτους, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή Κράτους αυτής εάν δεν καλύπτονται από Ελληνικές

προδιαγραφές.

Το πλήρες κείμενο των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο παράρτημα

ΙΙ του ανωτέρω ΦΕΚ (2221Β΄/30-07-2012), το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν (N.3861/2010) σε

ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α/α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + Τίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική

 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης  

1 01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete production and transportation

2 01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting

3 01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing

4 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος Work site concrete batching plants

5 01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος Concrete compaction by vibration

7 01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών Mass concrete

 01-02 Σίδηροι Οπλισμοί Σκυροδεμάτων  

8 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete

10 01-03-00-00 Ικριώματα Scaffolding (falsework)

11 01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) Concrete formwork

12 01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροέματος
Formation of final surfaces in cast concrete 
without use of mortars

 03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις -ψευδοροφές

45 03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους Natural stone paving

64 03-10-03-00
Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών

Corrosion protection and painting of steel

 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα  

109 05-02-02-00
Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 
πλατειών

Paving slabs and cobblestones for pedestrian 
areas

 05-03 Οδοστρώματα  

126 05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος Milling of asphalt concrete pavements

 05-07 Οδοφωτισμός κλπ  

138 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού Infrastructure for road lighting

139 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα Road lighting columns and fixtures

08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

08-01 Εκσκαφές - Επενεπιχώσεις

174 08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων Trench excavations for utility networks

175 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων Underground utilities trench backfilling

08-06 Σωληνώσεις

210 08-06-08-01 Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων Warning tape above buried utilities

211 08-06-08-03
Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης
υπογείων δικτύων

Retrofitting of concrete paving slabs along 
constructed underground utility

14 ΕΝΥΣΧΥΣΕΙΣ

14-01 Σκυροδέματα

395 14-01-03-01
Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή
του υπάρχοντος οπλισμού

Reinforced concrete coring without cutoff 
existent reinforcement

396 14-01-03-02
Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με
αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

Drilling in concrete members with cut-off of 
encountered reinforcement

15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών

439 15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους Demolition of slabs on the ground
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΛΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΩΝ  -  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Π. 1 Γενικοί Όροι

1 .Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής.

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

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

2.Υλικά

2.1 Γενικά

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

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

(β) Υλικά  και  δομικά  στοιχεία  τα  οποία  διαθέτει  ο  Εργοδότης  στον  Ανάδοχο,  πρέπει  να

ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να

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

2.2 Δείγματα

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

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

του Αναδόχου.

2.3 Προμήθεια

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

να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. 

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

πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

3. Εκτέλεση εργασιών

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

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

αρμοδίων φορέων.

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

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

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

εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει

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

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών

οχλήσεων.
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(γ) Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί το ωράριο ωρών κοινής ησυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις όσον αφορά εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου (τσιμεντοκοπές,

διατρήσεις, χρήση κρουστικών μηχανημάτων κτλ). Η χρήση κρουστικών μηχανημάτων θα

περιοριστεί στις εργασίες που δεν είναι τεχνικά δυνατόν να εκτελεστούν με άλλα μέσα.

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

στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος

υποχρεούται  να ενημερώσει  τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου

κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Τυχόν  αναγκαία  πρόσθετα  μέτρα  θα συμφωνηθούν  από  κοινού  μεταξύ  Εργοδότη και

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

πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο.

4. Περιλαμβανόμενες δαπάνες

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

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

εργασίας.

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

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

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

ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες.

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

κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  που  θα  ισχύουν  κατά  τη

δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.

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

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

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

εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών

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

εργασιών  που  καθυστερούν  από  τις  εργασίες  και  λοιπές  καθυστερήσεις

φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών.  Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις,

φορτοεκφορτώσεις,  μεταφορές,  απώλειες  χρόνου  κλπ.  κάθε  είδους  μεταφορικών  και

λοιπών μέσων,  εξοπλισμού και  προσωπικού,  μέχρι  και  την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και

χρήση τους)  ή/και  μεταφοράς,  σύμφωνα με τα παραπάνω,  των περισσευμάτων ή/και

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και  αχρήστων υλικών στους  κατάλληλους  χώρους

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών,

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους . 

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

σχετικών  επιβαρύνσεων  που  προβλέπονται  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία,  του  κάθε

είδους  επιστημονικού  και  διευθύνοντος  το  έργο  προσωπικού,  του  ειδικευμένου  ή  όχι
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προσωπικού των γραφείων,  εργοταξίων,  μηχανημάτων,  συνεργείων κτλ.,  εργαζόμενου

στον τόπο του έργου.

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

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

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

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

όρους δημοπράτησης.

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

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

η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.

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

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

αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

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

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

οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου.

Οι  δαπάνες  ποιοτικών  ελέγχων,  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  παρούσα  ΓΤΣΥ,  στους

λοιπούς  όρους  δημοπράτησης,  όπως  αυτό  καθορίζεται  από  την  ισχύουσα  Νομοθεσία.

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

είδους  "δοκιμαστικά  τμήματα" που προβλέπονται  στους  όρους  δημοπράτησης  (με  τις

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

Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των  μηχανημάτων  και  λοιπού

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

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

φύλαξη  και  η  ασφάλιση  αυτών,  η  επιβάρυνση  λόγω  απόσβεσης,  η  επισκευή,  η

συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση

του χρονοδιαγράμματος),  οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,  η απομάκρυνση αυτών

μαζί  με  την  τυχόν  απαιτούμενη  διάλυση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών,  οι  άγονες

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

αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων,

όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται  επί  τόπου των έργων,  έτοιμα για λειτουργία

(έστω  και  αν  δεν  χρησιμοποιούνται),  για  την  αντικατάσταση  άλλων μηχανημάτων  σε

περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

Οι δαπάνες καθυστερήσεων,  μειωμένης  απόδοσης  και  μετακινήσεων μηχανημάτων και

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

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

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

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

καθώς  και  λόγω  της  κατασκευής  των  έργων  κατά  φάσεις  από  τη  συνάντηση  των
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παραπάνω εμποδίων και  των  συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν  από τη

διατήρηση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  πεζών,  οχημάτων  και  λοιπών  μέσων

μετακίνησης του κοινού γενικά.

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

κατασκευής» ή «ως κατασκευάσθη» για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που

διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

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

αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών

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

τις υποδείξεις του Εργοδότη.

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

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ.

και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

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

και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

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

χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ.

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

με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.

Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη

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

του κοινού γενικά, όπως π.χ. :

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

που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και

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

να  γίνει  εκτροπή  της  κυκλοφορίας  σε  άλλες  διαδρομές  και  εφόσον  επιτρέπεται  η

κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.

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

Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο

γειτονικό  χώρο  του  εργοταξίου  και  όπου  αυτό  απαιτηθεί,  δηλαδή  η  τοποθέτηση

περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των

ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η

σήμανση,  σηματοδότηση  και  εξασφάλιση  κάθε  επικίνδυνου  χώρου,  οι  δαπάνες

διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ.,  καθώς και οι  δαπάνες για την

απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών.

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

τμήματα  του  έργου,  για  την  κατασκευή  των  δαπέδων  εργασίας  και  γενικά  για  κάθε
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βοηθητική  κατασκευή  που  θα  απαιτηθεί  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  εργασιών,

περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.

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

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

οι  δαπάνες  για  άρση  τυχόν  προβλημάτων  από  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  την

αποκλειστική  ευθύνη  των  οποίων  θα  φέρει,  τόσο  αστικά  όσο  και  ποινικά  και  μέχρι

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  μελετών,  τοπογραφήσεων,  πασσαλώσεων,  αναπασσαλώσεων,

εγκατάστασης  χωροσταθμικών  αφετηριών  (REPERS)  που απαιτούνται  για  την  έντεχνη

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

δημοπράτησης,  η  σύνταξη  μελετών  εφαρμογής,  κατασκευαστικών  σχεδίων  και

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

ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που

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

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

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

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

λήψη  επιμετρητικών  στοιχείων  και  η  σύνταξη  των  επιμετρητικών  σχεδίων  και  των

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

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

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

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

συναρμόδιους φορείς.

Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές

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

μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ.

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

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

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

ισχύουσα Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. 

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

Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου 

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

βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

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

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

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

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

τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται
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κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και

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

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

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

ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος

υποχρεούται  με  μέριμνα,  ευθύνη  και  δαπάνες  του  να  προβεί  σε  κατάλληλη  κατά

περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της

Υπηρεσίας.

5. Επιμέτρηση και πληρωμή

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

βάσει  μετρήσεων  και  των  συντασσόμενων  με  τη  βοήθειά  τους  επιμετρητικών  σχεδίων  και

πινάκων,  λαμβανομένων  υπόψη  των  έγγραφων  εντολών  της  Υπηρεσίας  και  των  τυχόν

οριζομένων ανοχών.

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

προκειμένου  να  επιβεβαιώσει  την  ορθότητα  των  επιμετρητικών  στοιχείων  που  υποβάλει  ο

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

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

ελέγχου.

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

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

καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου.

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

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας

ΓΤΣΥ. 

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

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

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν

θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται

στο Τιμολόγιο.

Τ.Π.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς

συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους

των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του

έργου.
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1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία

μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως

άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της

ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.

1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την

Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει  να ενημερώσει  την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής

προθεσμίας  εκπνέουσας  την  ημέρα  κατάθεσης  των  προσφορών,  δι΄  ειδικής

επιστολής.

Στην αντίθετη περίπτωση:

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης

β. στην  περίπτωση  που  αναδειχθεί  Ανάδοχος  υποχρεούται  επί  πλέον  να

συμπράξει  με  το  ΚτΕ  στην  εναρμόνιση  του  αποκλίνοντος  όρου  με  την

Κοινοτική  Νομοθεσία  έστω  κι  αν  τούτο  συνεπάγεται  οικονομική  του

επιβάρυνση,  επειδή  αυτή  (αν  υπάρχει)  νοείται  ότι  περιλαμβάνεται  στον

εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.

2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.1 Για  οποιοδήποτε  υλικό,  κατασκευή,  ποιοτικό  έλεγχο  (διαδικασίες  /  μεθόδους  /

δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από:

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 

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.

2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι  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.

β. 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  τιθέμενους  όρους  εφαρμογής  και
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χρήσης  του.  Τέτοιες  (ΕΤΕ)  χορηγούνται  από  τον  οργανισμό  που  είναι

αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ. 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΄ ο μέρος αυτές δεν

αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ. Συμπληρωματικά  προς  τα  παραπάνω,  θα  εφαρμόζονται  οι  προδιαγραφές

ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι

Προδιαγραφές  ISO (International Standards Organization)  και  σε

συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

3.1 Με την  επιφύλαξη  ισχύος  των  όρων  των  παραγρ.  1.1  και  1.2  ο  Ανάδοχος  θα

καθορίζει  με  λεπτομέρεια,  σε  κάθε μελέτη όλες τις  εφαρμοστέες  προδιαγραφές.

Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.

3.2 Κάθε  διαγωνιζόμενος  και  συνεπώς  ο  Ανάδοχος  με  μόνη  την  υποβολή  της

Προσφοράς  του  αναγνωρίζει  ότι  οι  προαναφερθείσες  προδιαγραφές  είναι

κατάλληλες και  επαρκείς  για την εκτέλεση του Έργου και ότι  αναλαμβάνει  κάθε

υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών

και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον

Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν

θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται

ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.

Τ.Π.3 ΕΚΣΚΑΦΕΣ / ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Πριν  την  εκσκαφή ορυγμάτων  διέλευσης  καλωδίων  και  τοποθέτηση  φρεατίων  και

βάσεων  ιστών  επί  επιφανειών  καλυμμένων  με  πλάκες  σχιστόλιθου,  πεζοδρομίου  ή

διακοσμητικά πλακίδια, καθώς και το τμήμα του τοιχίου αναβαθμίδας  θα προηγηθεί κοπή με

ειδικό τροχό τσιμεντοκοπής των ορίων διέλευσης του ορύγματος και σε βάθος που να καλύπτει

τις πλάκες και την υποκείμενη βάση, ώστε να οριοθετηθεί επακριβώς η περιοχή εκσκαφής και

να αποφευχθεί η καταστροφή πλακών / υποβάσης εκτός αυτών των ορίων. Η περιοχή των

πλακών πεζοδρομίου θα κοπεί στα όρια των πλακών. Η διέλευση των σωληνώσεων προστασίας

των  καλωδίων  από  το  τοιχίο  της  αναβαθμίδας  (μεταξύ  τμήματος  “πλατείας”  και  τμήματος

“παιδικής χαράς” του πάρκου) θα γίνει  με διάνοιξη οπής επί των θεμελίων του τοιχίου στο
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απαιτούμενο βάθος ή με  τη διέλευση υπό των θεμελίων αυτού εφόσον το  βάθος τους το

επιτρέπει.

Οι  εκσκαφές  θα  γίνουν  με  όδευση  και  τρόπο  ώστε  να  αποφευχθεί  η  ζημιά  σε

υπάρχοντα δέντρα και ρίζες δέντρων, και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο ΗΛΜ02. Σε

περίπτωση που καταστεί αναγκαία η διέλευση από επίμαχες περιοχές, αυτή θα γίνει μετά από

συνεννόηση και άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

2. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Ο  γυμνός  αγωγός  γείωσης  θα  τοποθετηθεί  στο  κατώτατο  άκρο  του  ορύγματος

διέλευσης καλωδίων και σε άμεση επαφή με το έδαφος. Ο αγωγός θα καλυφθεί με χώμα ή

κοσκινισμένα  προϊόντα  εκσκαφής  ελεύθερα  άμμου,  λίθων,  χαλικιών,  τσιμεντοκονίας  και

θραυσμάτων, σε ύψος 0,10μ. Στη συνέχεια θα επιστρωθεί στρώση πάχους 0,10μ από άμμο ή

κοσκινισμένα  προϊόντα  εκσκαφής  ελεύθερων  θραυσμάτων  και  λίθων  και  θα  τοποθετηθεί  ο

σωλήνας διέλευσης καλωδίων, ο οποίος θα καλυφθεί με στρώμα πάχους 0,20μ όμοιου υλικού.

Πάνω  από  αυτή  τη  στρώση  θα  τοποθετηθεί  η  προειδοποιητική  ταινία.  Το  υπόλοιπο  του

ορύγματος,  και  μέχρι  το  άνω τμήμα  του θα  επιχωθεί  με  προϊόντα  εκσκαφής  μόνο  για  τα

τμήματα όπου προϋπήρχε στρώση πλακών σχιστόλιθου ή πεζοδρομίου. Για προηγουμένως μή

επιστρωμένα τμήματα η επίχωση του άνω της προειδοποιητικής ταινίας τμήματος θα γίνει με

χώμα ή κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής ελεύθερων άμμου, λίθων, χαλικιών, τσιμεντοκονίας

και θραυσμάτων. Θα τηρηθεί το επισυναπτόμενο σχέδιο ΗΛΜ05 για τη δομή των ορυγμάτων

διέλευσης καλωδίων.

Τ.Π.4   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕ  ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  ΠΛΑΚΩΝ  ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ  ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ

ΣΧΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι  στρωμένοι  με  ακανόνιστες  πλάκες  σχιστόλιθου  χώροι  του  πάρκου  που  θα

εκσκαφούν για τη δημιουργία των ορυγμάτων διέλευσης των καλωδίων, των βάσεων ιστών και

των  φρεατίων,  μετά  την  τοποθέτηση  των  καλωδίων  και  την  επίχωσή  τους,  θα

αποκατασταθούν  με  την  τοποθέτηση  πλακών  σχιστόλιθου  όμοιας  υφής,  μέσου  μεγέθους,

χρώματος και όψης με της προϋπάρχουσες και με τη χρήση όμοιας απόχρωσης αρμοκόλησης.

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ

Οι  πλάκες  σχιστόλιθου  θα  τοποθετηθούν  επί  οπλισμένης  με  πλέγμα  βάσης

σκυροδέματος τύπου C12/15 που θα κατασκευαστεί, μετά την συμπύκνωση των υποκείμενων

επιχώσεων.  Θα  χρησιμοποιηθεί  πλέγμα  συρμάτων  χάλυβα  οπλισμού  διαμέτρου  4mm  και

αποστάσεων  0,15m  και  στις  δύο διευθύνσεις.  Τα τεμάχια  πλέγματος  θα επικαλύπτονται  σε

μήκος τουλάχιστον 0,15m και θα δένονται μεταξύ τους με σύρμα.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η τοποθέτηση των πλακών σχιστόλιθου γίνεται συνήθως με το χέρι και η στερέωσή

τους γίνεται με τη χρήση τσιμεντοκονίας πάχους τουλάχιστον 20mm. 

11



ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ Οδ.Πρ.Ηλ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οι πλάκες  θα τοποθετηθούν  με  τρόπο  ώστε  να βρίσκονται  στο  ίδιο  ύψος  και  σε

συνέχεια με τις υπάρχουσες.

Στα  πλάγια  τελειώματα  του  ορίου  κάλυψης  χρειάζεται  οι  πλάκες  να  κόβονται  με

κατάλληλο κόφτη.

4. ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Αφού ολοκληρωθεί η επίστρωση του δαπέδου, θα γίνει η αρμολόγηση των αρμών με

τσιμεντοκονία ή αρμόκολλα όμοιας απόχρωσης και μέσου πάχους με τον προϋπάρχον αρμό. 

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η  πληρωμή  του  εργολάβου  θα  γίνει  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους

κατασκευασμένου  δαπέδου  από  πλάκες,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια,  την  παραπάνω  τεχνική

προδιαγραφή και τις εντολές της Επιβλέπουσας Αρχής.

Στην τιμή  θα περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  υλικών,  (τσιμεντοκονίαμα,  πλάκες,

αρμόκολα), η μεταφορά, η κατασκευή της τελικής επιφάνειας δαπέδου καθώς και κάθε άλλη

δαπάνη για υλικά και εργατικά και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη αποκατάστασή του.

Τ.Π.5  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Για  τα  τμήματα  επιστρωμένα  με  πλάκες  πεζοδρομίου  που  θα  εκσκαφούν  για  τη

δημιουργία τάφρων διέλευσης καλωδίων και τη τοποθέτηση φρεατίων ισχύουν τα ίδια

όπως περιγράφονται στη Τ.Π.4.

Τ.Π.6  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

1.1     Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση το 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.     

1.2 Για  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  ονόματα

κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής:

1.2.1 Υλικά  των  αναφερομένων  κατασκευαστών  που δεν

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δεν θα γίνονται

δεκτά.

1.2.2 Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για

να  δεσμεύσουν  την  προέλευση  των  υλικών  και

μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό

επίπεδο  ποιότητας,  αποδόσεων  και  τεχνικών

χαρακτηριστικών.
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1.2.3 Υλικά  άλλων  κατασκευαστών  που είναι  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν στο έργο εφόσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.

1.2.4 Το φωτιστικό θα έχει γεωμετρία παρόμοια με αυτή του άνω σχήματος.

Για  όλα  τα  υλικά  ο  ανάδοχος  θα  προσκομίσει  τεύχος  τεχνικών  προδιαγραφών  των

προϊόντων που πρόκειται να εγκαταστήσει, με έντυπους καταλόγους του κατασκευαστή και θα

τα εγκαταστήσει εφόσον λάβει την σχετική έγκριση υλικών από την υπηρεσία.

Επίσης ο ανάδοχος για να λάβει την σχετική έγκριση υλικών θα προσκομίσει

μελέτη  υπολογισμών  αντοχής  –  στατικής  επάρκειας  του  ιστού,  της  βάσης

αγκύρωσης  (αγκύρια)  και  του  θεμελίου  του  ιστού,  υπογεγραμμένη  από  αρμόδιο

μηχανικό.

2. ΕΙΔΙΚΑ

1. Ιστοί ηλεκτροφωτισμού

Σιδηροϊστός  ηλεκτροφωτισμού  από  χαλυβδοσωλήνα,  σταθερής  κυκλικής  διατομής

διαμέτρου  85-105mm,  πραγματικού  ύψους   (από  βάσεως  ιστού  μέχρι  την  απόληξη  στην

κορυφή) 3,50 m

Τα ελάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των σιδηροϊστών θα είναι από

χάλυβα S235JR (eq DIN St 37-2)  ελάχιστου πάχους  3 mm.

Ο κορμός των ιστών θα είναι κατασκευασμένος χωρίς ραφή ή με μία μόνο κατά μήκος

ραφή,  η  οποία  θα  πρέπει  να  είναι  ευθύγραμμη,  στεγανή  με  στεγανή  συγκόλληση  (όχι

επαγωγική  συγκόλληση)  σε  λοξοτομημένα  ελάσματα  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς,

απαγορευμένης  της  χρήσης  τμημάτων  με  ελικοειδή  ραφή.  Δεν  επιτρέπεται  καμία  εγκάρσια

ραφή. 

Ο κορμός του ιστών θα εδράζεται  σε χαλύβδινη πλάκα κυκλικής διατομής, διαμέτρου

Φ300mm τουλάχιστον,  ή τετράγωνης  διατομής  διαγωνίου  300  mm τουλάχιστον,  ελάχιστου

πάχους  10mm. Ο κορμός,  μετά  την προσαρμογή του στην οπή της πλάκας  εδράσεως,  θα

συγκολλείται περιμετρικά και στις δύο πλευρές της πλάκας (πάνω και κάτω). Η πλάκα έδρασης

θα φέρει κεντρική  οπή ελάχιστης διαμέτρου  75 mm  για τη διέλευση των καλωδίων  και του

αγωγού γείωσης, καθώς και οπές για τη στερέωση των ιστών σε ισάριθμους ήλους κοχλίωσης

(μπουλόνια).

Η βάση των ιστών (πλάκα έδρασης και απολήξεις αγκυρίων) θα καλύπτεται με

διακοσμητική  διαιρετή  ποδιά,  σχήματος  κόλουρου  κώνου,  από  αλουμίνιο  ή

χυτοσίδηρο σύμφωνα με το σχέδιο του σιδηροϊστού.

Οι ιστοί, μετά την κατασκευή τους, θα γαλβανισθούν εν θερμώ με μία μόνο εμβάπτιση,

εσωτερικά και  εξωτερικά σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN ISO:1461/1999,  ASTM A123/A–

A153/A.
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Οι κοχλίες  αγκύρωσης που  πακτώνονται στη βάση από σκυρόδεμα  θα έχουν διάμετρο

τουλάχιστον 16 mm & ελάχιστο μήκος εντός της βάσης  ίσο προς 400mm

και θα καταλήγουν σε σπείρωμα στο άνω άκρο τους (έξω από τη βάση) μήκους 100 mm καλά

επεξεργασμένο.

Τα αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω

τους σιδηρογωνιές για να αποφευχθεί η μετακίνησή τους, κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα

στη  βάση  από  σκυρόδεμα.  Καλό  θα  είναι  να  αποφευχθεί  η  χιαστί  σύνδεση  των

αγκυρίων  προ  του  σπειρώματος  τους,  διότι  αυτό  δημιουργεί  προβλήματα

ευθυγράμμισης της απόληξης του σωλήνα όδευσης καλωδίων με την οπή της πλάκας

εδράσεως του ιστού. Τα αγκύρια στο εκτεθειμένο τμήμά τους, καθώς και σε τμήμα 100 mm

(που βυθίζεται μέσα στο σκυρόδεμα), όπως και τα περικόχλια (δύο ανά κοχλία αγκύρωσης) θα

είναι προστατευμένα με θερμό γαλβάνισμα ή θα είναι ανοξείδωτα.

Οι ιστοί  σε απόσταση 0,50 έως 1,00 m περίπου από τη βάση τους θα έχουν μεταλλική

θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση  των  ακροκιβωτίων, που

θα κλείνει  με κάλυμμα από χαλυβδοέλασμα, όμοιου πάχους με το έλασμα του ιστού, με τη

χρησιμοποίηση  ανοξείδωτων  κοχλιών  -με  κεφαλή  όχι  τύπου  εγκοπής  ή  σταυρού,  αλλά

εναλλακτικού τύπου (Allen, Torx, τετράγωνου κτλ.)- ή ισοδύναμου τεχνικά συστήματος που θα

εγκριθεί  από  την  επίβλεψη.  Στην  κλειστή  θέση  η  θύρα δεν  θα  εξέχει  του  ελάσματος  του

σιδηροϊστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψος  300mm και πλάτος 70mm.

Μετά  το  γαλβάνισμα  τόσο  ο  ιστός,  όσο  και  η  διακοσμητική  ποδιά  θα  είναι  βαμένοι

ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας σε απόχρωση RAL που θα καθορισθεί από

την επιβλέπουσα υπηρεσία. Θα πρέπει να δοθεί γραπτή εγγύηση για την ποιότητα της βαφής

διάρκειας  τουλάχιστον  πέντε  (5)  ετών,  στην  οποία  θα  αναγράφονται  αναλυτικά  οι

προδιαγραφές που τελικώς επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή.

Ο ιστός  θα  είναι  τυποποιημένης  βιομηχανικής  κατασκευής,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο

ΕΝ40.  

Το εργοστάσιο παραγωγής ιστού θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τόσο

για την κατασκευή του μεταλλικού μέρους του ιστού, όσο και για το γαλβάνισμα και τη βαφή

μεταλλικών αντικειμένων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE (πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένο εξωτερικό φορέα –

όχι αυτό-πιστοποίηση κατασκευαστή- σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 40). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας σε κάθε

ζήτηση της υπηρεσίας.

Ενδεικτικός τύπος ιστού: Santa 100/35/Τ/3 της εταιρίας ZincoMetal
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2. Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λαμπτήρα Na 70W Υψηλής Πίεσης

21. Γενικά

2.1.1.  Φωτιστικό  σώμα  μίας  λυχνίας  Νατρίου  Υψηλής  Πίεσης,  ισχύος  70W  για  επίστηλη

τοποθέτηση,  κατάλληλο  για  συνεχή  λειτουργία  στην  ύπαιθρο  και  σε  θερμοκρασία

περιβάλλοντος  από  -20 έως  +50  οC,  χωρίς  αλλοίωση  των  κατασκευαστικών  του στοιχείων

(όπως  παραμόρφωση  υλικών  από  πλαστικό)  και  δυσμενή  επίδραση  στο  χρόνο  ζωής  των

οργάνων του φωτιστικού σώματος.

2.1.2. Το φωτιστικό σώμα θα είναι φωτομετρικής κατάταξης τύπου Semi CUT-OFF ή CUT-OFF

και θα φέρει πιστοποιητικό CE.

2.1.3.  Θα  γίνονται  δεκτά  φωτιστικά  σώματα  που  κατασκευάζονται  σε  όλες  τις  χώρες  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνον εγχώρια και που θα είναι κατασκευασμενα συμφωνα με

τους κανονισμους: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-

2-3

2.1.4. Το φωτιστικό θα έχει επιπλέον τα παρακάτω γενικά τεχνικά χαρακτηριστκά:

- Βαθμός προστασίας σε υγρά και στερεά (ολικός): IP66

- Βαθμός προστασίας σε μηχανική Κρούση: ΙΚ08

- Κλάση Μόνωσης: Class II

- Βαθμός Απόδοσης ≥0.85

- Έναυση με ηλεκτρονικό Ballast EEI>A3

2.1.5. Κάθε φωτιστικό σώμα θα αποτελείται βασικά από τα παρακάτω επί μέρους τμήματα:

- Κέλυφος

- Χώρος λυχνίας

- Ηλεκτρική μονάδα που φέρει τα ηλεκτρικά όργανα.

2.2. Κέλυφος

Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα περιλαμβάνει:

 (α) σώμα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου (UNI ΕΝ 1706) με λείες επιφάνειες

χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες και κυκλικό σχήμα.

(β) άνω κάλυμμα  μονοκόμματο από αλουμίνιο ή χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου

και σχήμα ημισφαιρικό.

Η διάμετρος του κελύφους (οριζόντιο επίπεδο) θα είναι περίπου 400-600  mm και το

ύψος του 500-600 mm.

Όλα τα μεταλλικά  μέρη του κελύφους  θα είναι  βαμμένα   με  ηλεκτροστατική  βαφή

(πούδρα  εποξειδικών  πολυεστέρων)  έπειτα  από  κατεργασία  φωσφάτωσης-χρωμάτωσης  σε

χρώματα RAL επιλογής της υπηρεσίας που θα καθοριστούν κατά την έγκριση υλικών. Η βαφή

θα είναι ανθεκτική στην UV ακτινοβολία.
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Τα εξαρτήματα στήριξης του φωτιστικού, καθώς και όλες οι βίδες και τα παξιμάδια θα

είναι από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316).

Η επιφάνεια  προσβολής του φωτιστικού σε πλευρικό  άνεμο θα είναι  μικρότερη από

0,25m2.

2.3. Χώρος λυχνίας

2.3.1. Ανταυγαστήρας / Διαχύτες

Στον  χώρο  της  λυχνίας  το  φωτιστικό  σώμα  θα  φέρει  συστοιχία  ανταυγαστήρων  /

διαχυτών  για  την  αξιοποίηση  της  φωτηνής  ροής  του  λαμπτήρα  και  αποφυγή  της

φωτορύπανσης. Η φωτομετρική καμπύλη του φωτιστικού θα πρέπει να είναι όμοια ή παρόμοια

με την φωτομετρική καμπύλη του φωτιστικού της φωτοτεχνικής μελέτης. 

Οι  ανταυγαστήρες  /  διαχύτες  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από  στιλπνό  και  ανοδιομένο

αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας (99.8% τουλάχιστον).

2.3.2. Διαφανής κώδωνας

Ο συνδυασμός διαφανούς κώδωνα και κελύφους θα αποτελεί το χώρο του λαμπτήρα και

θα εξασφαλίζει κατ' ελάχιστο προστασία  ΙΡ66.

Η  αντικατάσταση  λαμπτήρα  πρέπει  να  είναι  εύκολη  και  να  γίνεται  χωρίς  τη

χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου.

Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει λυχνιολαβή (ντουΐ) από πορσελάνη E27.

2.4. Ηλεκτρική μονάδα

Όλα  τα  ηλεκτρικά  όργανα  του  φωτιστικού  σώματος,  δηλαδή  στραγγαλιστικό  πηνίο,

εκκινητής, πυκνωτής θα είναι τοποθετημένα μέσα στο κέλυφος επί πλάκας από πλαστικό υλικό

(fiberglass technopolymer) ή ισοδύναμο τεχνικά υλικό, σε ξεχωριστό χώρο από τον χώρο του

λαμπτήρα,  που  να  εμποδίζει  την  άμεση  επίδραση  στα  όργανα  της  θερμότητας  που

δημιουργείται από τον λαμπτήρα. Ο χώρος των οργάνων θα βρίσκεται στην προέκταση του

χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 

Για την απαγωγή  της θερμότητας, ο χώρος των οργάνων πρέπει να αερίζεται αρκετά και

η εξωτερική επιφάνειά του να είναι ικανών διαστάσεων. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του

χώρου των οργάνων πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10οC χαμηλότερα από την επιτρεπτή

θερμοκρασία  λειτουργίας  των  διαφόρων  οργάνων  για  όλη  την  περιοχή  θερμοκρασιών  του

φωτιστικού σώματος.

Η  συνδεσμολογία  των  διαφόρων  ηλεκτρικών  οργάνων  θα  πραγματοποιείται  με

εύκαμπτους  αγωγούς  με μόνωση από σιλικόνη που να αντέχει  σε  υψηλή θερμοκρασία  και

μάλιστα πάνω από 120οC, θα είναι δε γενικώς τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα

ηλεκτρική προστασία, κλάσεως μονώσεως II κατά VDE 0710.

Ειδικότερα:
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2.4.1. To στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι ηλεκτρονικό με EEI>A3 ή εναλλακτικά συμβατικό σε

συνδυασμό  με  πυκνωτή,  κατάλληλο  για  τον  λαμπτήρα  που  προορίζεται,  καθώς  και  για

λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης καθώς και για λαμπτήρες αλογονιδίων του μετάλλου

για τροφοδότηση ονομαστικής τάσης 230V υπό συχνότητα 50Hz, οι δε απώλειες του να μην

υπερβαίνουν το 10% της ονομαστικής του ισχύος.

2.4.2. Ο πυκνωτής θα είναι κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με το στραγγαλιστικό πηνίο

συμβατικού τύπου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο ή

ίσο με 0,85.

Σε  περίπτωση  που  για  κάθε  φωτιστικό  σώμα  χρησιμοποιηθούν  περισσότεροι  του  ενός

πυκνωτές αυτοί πρέπει να είναι συνδεδεμένοι εν παραλλήλω.

Οι  χρησιμοποιούμενοι  πυκνωτές  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένοι  για  θερμοκρασία

περιβάλλοντος κατ'  ελάχιστο 85οC και να φέρουν αντίσταση εκφόρτισης.

Κατά τα λοιπά οι πυκνωτές πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους κανονισμούς

VDE 0560  ή παρεμφερείς και να φέρουν το σήμα εγκρίσεως των κανονισμών τούτων.

2.4.3. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει ηλεκτρονικό εναυστήρα χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς

εκκινητή σπινθηρισμών, για την έναυση του λαμπτήρα.

Ο εναυστήρας θα είναι κατά προτίμηση αυτοδιακοπτόμενης λειτουργίας, δηλαδή μόλις τεθεί

υπό τάση θα τροφοδοτεί με υψηλή τάση τον λαμπτήρα επί 90  s περίπου και μετά θα θέτει

εαυτόν εκτός κυκλώματος.

2.4.4. Τα όργανα, δηλαδή στραγγαλιστικό πηνίο και ηλεκτρονικός εναυστήρας, θα πρέπει να 

είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή. Άλλως θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εγκεκριμένα από 

δύο τουλάχιστον διεθνώς γνωστούς οίκους κατασκευής λαμπτήρων εκ των OSRAM, PHILIPS, 

SYLVANIA κ.λ.π. και θα πρέπει να φέρουν επ' αυτών το σήμα έγκρισης.

2.4.5. Κάθε φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει διακλαδωτήρα σταθερά προσαρμοσμένο μέσα

στο κέλυφος. Όλες οι ηλεκτρικές συνδεσμολογίες μέσα στο φωτιστικό σώμα πρέπει να έχουν

πραγματοποιηθεί  έως  τον  διακλαδωτήρα,  ούτως  ώστε  με  απλή  ηλεκτρική  σύνδεση  του

διακλαδωτήρα με το δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας  το φωτιστικό να μπορεί  να

λειτουργήσει.

2.4.6. Το καλώδιο παροχής που εισέρχεται στο φωτιστικό σώμα πρέπει να συγκρατείται με

σφιγκτήρα (περιλαίμιο), ώστε να μην καταπονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών σωμάτων και

να  μην  υπάρχει  κίνδυνος  χαλαρώσεως  της  συσφίξεως  του  παροχετευτικού  καλωδίου  σε

περίπτωση που τεντώνεται το καλώδιο.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι κλάσεως μονώσεως ΙΙ κατά VDE 0710.

O χώρος των οργάνων θα έχει προστασία τουλάχιστον ΙΡ 44.

Το εργοστάσιο παραγωγής των φωτιστικών σωμάτων θα είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο

οίκο πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.
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Για  τα  φωτιστικά  σώματα  απαιτείται εκτός  από  πιστοποιητικό  CE  (αυτό-πιστοποιήση  του

κατασκευαστή)  και  πιστοποιητικό  ENEC από εξουσιοδοτημένο φορέα /  εργαστήριο  δοκιμών

(π.χ. ΕΛΟΤ ή άλλο εξουσιοδοτημένο ευρωπαϊκό φορέα όπως VDE, IMQ κ.λ.π.). 

Δείγματα  των  φωτιστικών  σωμάτων,  καθώς  και  πιστοποιητικών  ποιότητας  πρέπει  να

κατατεθούν σε κάθε ζήτηση στην υπηρεσία.

Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού: «ASTRA 520S» της εταιρίας «ZINLUX».

3. Λαμπτήρας Νατρίου Υψηλής Πίεσης 70W

Ο ανωτέρω λαμπτήρας θα είναι ονομαστικής ισχύος 70W, σωληνωτός, διάφανος. Θα έχει

εξωτερικό περίβλημα εκ σκληρής υάλου και κάλυκα βιδωτό. Θα είναι κατάλληλος για φωτιστικό

κλειστού τύπου (closed fixture) 

Η αφή και λειτουργία του λαμπτήρα θα γίνεται με την βοήθεια στραγγαλιστικού πηνίου

και εκκινητή που τροφοδοτούνται με τάση 230 V AC, 50 Hz.

Ο λαμπτήρας θα έχει επιπλέον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός: Θερμό λευκό 

Θερμοκρασία χρώματος: 1900 - 3000οΚ

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (Ra) > 20.

Φωτεινή ροή: 5000 – 7000 Lm 

Κάλυκας: βιδωτός E27.

Θέση λειτουργίας: Οποιαδήποτε.

Μέσος χρόνος ζωής (average time): > 20.000 h

Ο λαμπτήρας θα φέρει σήμανση  CE και η κατασκευή του θα συμμορφώνεται πλήρως με τις

απαιτήσεις της οδηγίας RoHS.

Δείγματα του λαμπτήρα πρέπει να κατατεθούν σε κάθε ζήτηση στην Yπηρεσία.

Ενδεικτικοί τύποι: Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W

Osram VIALOX NAV-T 70W

4. Ακροκιβώτια

Μέσα  σε  κάθε  ιστό  θα  εγκατασταθεί  ένα  ακροκιβώτιο  για  την  τροφοδότηση  των

φωτιστικών σωμάτων από ανθεκτικό πλαστικό ή κράμα αλουμινίου, το οποίο θα φέρει  στο

κάτω μέρος του τουλάχιστον δύο οπές για καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής  έως 4Χ10mm2, στο

άνω δε μέρος του θα φέρει δύο οπές για καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής  έως 3Χ2,5mm2 και

στυπιοθλίπτες. Το ακροκιβώτιο των ιστών διακλάδωσης θα είναι κατάλληλο για τη διέλευση

και σύνδεση 3ων καλωδίων.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειμένου να εξασφαλισθεί 

σταθερή επαφή των αγωγών. Επίσης, θα υπάρχουν οι απαιτούμενοι μικροαυτόματοι, ένας των 

6Α για τη τροφοδότηση του φωτιστικού, και ένας των 2Α ως αναμονή για μελλοντική σύνδεση 

18



ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ Οδ.Πρ.Ηλ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

εορταστικού φωτισμού,  καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωμα 

που θα υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες, 

κλπ για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης.

Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό με τη βοήθεια δύο

κοχλιών και θα κλείνει με πώμα, το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια

δύο κοχλιών. Το πώμα θα φέρει  περιφερειακά στεγανοποιητική αύλακα με ελαστική ταινία,

σταθερά συγκολλημένη σ΄ αυτήν, για την πλήρη εφαρμογή του πώματος.

Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες ώστε να παρέχεται χώρος για 

εγκατάσταση δύο αυτόματων ασφαλειών.

Βλέπε και επισυναπτόμενο σχέδιο λεπτομερειών ΗΛΜ04.

5. Βάσεις-θεμέλια ιστών

Οι  σιδηροϊστοί  θα  τοποθετηθούν  επί  αγκυρίων  εγκιβωτισμένων  σε  βάση-θεμέλιο,

σχήματος  ορθογωνίου  παραλληλεπιπέδου,  από  σκυρόδεμα  ποιότητας  C20/25,  ελάχιστων

διαστάσεων  (πλάτοςΧμήκοςΧύψος)  0,50m  Χ  0,50m  Χ  0,80m στην  οποία  θα  εγκιβωτιστεί

εύκαμπτος σωλήνας βαρέως τύπου διαμέτρου Φ63, ανοικτής καμπύλης 90ο για τη διέλευση

των τροφοδοτικών καλωδίων και του αγωγού γείωσης. Το ένα στόμιο του σωλήνα θα εξέχει

ακριβώς  από  το  κέντρο  της  άνω  επιφάνειας  του  θεμελίου  και  το  άλλο  από  την  πλευρική

επιφάνεια την πλησιέστερη προς το φρεάτιο έλξης καλωδίων του ιστού (βλέπε και σχετικό

σχέδιο λεπτομερειών ΗΛΜ04).

Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του το διάκενο μεταξύ βάσης

σκυροδέματος  και  χαλύβδινης  πλάκας  ιστού  θα  πληρωθεί  με  μη  συρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα. 

6. Ηλεκτρική τροφοδότηση

Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνει από συνθετικό εξωτερικό ηλεκτρικό

πίνακα  στεγανότητας  τουλάχιστον  IP65  εντός  ΠΙΛΛΑΡ.  Το  κύκλωμα  τροφοδότησης  των

φωτιστικών σωμάτων θα είναι υπόγειο με καλώδια αγωγών χαλκού διατομής 4Χ2,5mm2   με

θωράκιση συρμάτων αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα πάχους τουλάχιστον 0,9mm ή διπλής

ταινίας  γαλβανισμένου  χάλυβα  πάχους  2Χ0,5mm  τύπου  XLPE/PVC/SWA/PVC  ή

XLPW/PVC/AWA/PVC  ή  XLPA/PVC/SAT/PVC  ή  PVC/PVC/SWA/PVC.  Κάθε  άλλος  τύπος

θωρακισμένου καλωδίου θα πρέπει να εγκριθεί από την υπηρεσία. Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή

και  καθ’  όλο  το  μήκος  της,  απαγορεύεται  η  αλλαγή  διατομής  των  αγωγών  καλωδίου.

Απαγορεύεται  η  χρήση  αγωγών  ουδέτερων  ή  γείωσης  μειωμένης  διατομής  σε  όλη  την

εγκατάσταση.

Οι τέσσερεις (4) αγωγοί του καλωδίου τροφοδοσίας των ιστών θα χρησιμοποιηθούν ως

δύο ανεξάρτητες γραμμές ζευγών φάσης-ουδέτερου για την τροφοδότηση των φωτιστικών

εναλλάξ  από  δύο  ανεξάρτητες  γραμμές  τροφοδοτούμενες  από  διαφορετικούς

ασφαλειοδιαπόπτες  εντός  του  πίνακα  τροφοδότησης  (βλ.  επισυναπτόμενο  σχέδιο  ΗΛΜ03).
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Συγκεκριμένα, τα φωτιστικά Φ01, Φ03 και Φ05 θα τροφοδοτηθούν από τη 1η γραμμή και τα

φωτιστικά  Φ02,  Φ04 και  Φ06 από  τη  2η,  όπως  είναι  αριθμημένα  στο  σχέδιο  ΗΛΜ02 που

επισυνάπτεται.  Το  καλώδιο  των  τεσσάρων  αγωγών  θα  διατρέχει  όλο  το  μήκος  της

εγκατάστασης.

Τα καλώδια θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες πίεσης από πολυαιθυλένιο

(HDPE),  εξωτερικής  διαμέτρου  50  για  ένα  καλώδιο  ή  90mm για  δύο  καλώδια,  και  πίεσης

λειτουργίας 6 Atm.  Η συνέχεια των σωλήνων θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Οι

σωλήνες θα εισέρχονται μέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5cm μέσα από τις ειδικές οπές

κατάλληλης διαμέτρου που έχουν προβλεφθεί κατά την κατασκευή των φρεατίων. Στα σημεία

εισόδου των σωλήνων στα φρεάτια θα γίνουν κατάλληλες εργασίες αρμολογήματος (μόνωση).

Τα  άκρα  των  σωλήνων  δεν  επιτρέπεται  να  φέρουν  κοφτερές  ακμές  που  τραυματίζουν  τα

καλώδια. Καθ' όλο το μήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί γαλβανισμένο σύρμα διατομής

5mm2 (Φ 2,5mm).

Για τη διέλευση – τράβηγμα των καλωδίων κοντά σε κάθε ιστό, κάθε πίνακα διανομής,

κάθε σημείο αλλαγής της διεύθυνσης διέλευσης του σωλήνα των καλωδίων, καθώς επίσης και

σε  άλλες  θέσεις  που φαίνονται  στο  σχέδιο  ή θα ορισθούν  από τον επιβλέποντα  κατά την

εκτέλεση του έργου θα κατασκευασθούν φρεάτια χυτά εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40cm και

βάθους 70cm περίπου με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο (Β125).

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται  αποκλειστικά στις θυρίδες των

ιστών, δηλαδή τα καλώδια από το φρεάτιο θα εισέρχονται μέσα στον ιστό μέσω της ειδικής

υποδομής που έχει  γίνει  γι΄αυτό, θα ανέρχονται  μέχρι  το ακροκιβώτιο του ιστού, όπου θα

πραγματοποιείται η διακλάδωση και το κόψιμο των καλωδίων και εν συνεχεία από τον ίδιο

ακριβώς δρόμο θα επιστρέφουν στο φρεάτιο για να συνεχίσουν μέχρι  το επόμενο φρεάτιο

ιστού.  Οι  διακλαδώσεις  των  καλωδίων  μέσα  στο  έδαφος  με  χυτοσιδηρούς  ή  πλαστικούς

διακλαδωτήρες (μούφες) κατά βάση απαγορεύονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον δεν

μπορεί  να  εφαρμοστεί  άλλη  λύση  θα  χρησιμοποιηθούν  μούφες  ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ  άριστης

ποιότητας, τα δε μουφαρίσματα θα γίνονται μέσα στα φρεάτια.

Από  το  ακροκιβώτιο  κάθε  ιστού  θα  αναχωρεί  καλώδιο  3Χ1,5mm2 συνδεόμενο  με  το

υπόγειο δίκτυο διανομής που με την παρεμβολή ασφάλειας 6Α θα τροφοδοτεί καθένα από τα

φωτιστικά σώματα του ιστού.

7. Γειώσεις

Πλησίον  του  γενικού  ηλεκτρικού  πίνακα  (PILAR)  θα  εγκατασταθεί  ένα  ηλεκτρόδιο

γείωσης  Φ14mm  1,50m  χαλύβδινο  ηλεκτρολυτικά  επιχαλκωμένο  (πάχος  επιχάλκωσης  ≥

250μm)  που  μέσω  αγωγού  γείωσης  διατομής  ανάλογης  της  παροχής  ηλεκτροδότησης,  θα

συνδέεται με το κιβώτιο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ) και κατ’ επέκταση με τη

μπάρα γειώσεων του πίνακα διανομής. Από το σημείο αυτό θα αναχωρεί προς τους ιστούς των

φωτιστικών σωμάτων για κάθε τροφοδοτική γραμμή αγωγός γείωσης (ακολουθίας), ο οποίος

θα  οδεύει  συνδρομικά  προς  τα  τροφοδοτικά  καλώδια  και  έξω  από  τις  σωληνώσεις  των
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καλωδίων.  Για  τη  γείωση  της  εγκατάστασης  ηλεκτροφωτισμού  προβλέπεται  εγκατάσταση

γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 25mm2.

Σε  κάθε  ιστό  και  εντός  του  ακροκιβωτίου  του  ιστού,  το  μεταλλικό  σώμα  αυτού  θα

γειώνεται μέσω αγωγού τύπου ΝΥΑ κίτρινης/πράσινης μόνωσης διατομής 6mm2 με κατάλληλο

ακροδέκτη (‘’κως’’) από σημείο που φέρει ανοξείδωτη συγκολλητή στο σώμα του ιστού βίδα,

πάνω στον  αγωγό  ακολουθίας  των  25  mm2.  Οι  συνδέσεις  των  χάλκινων  αγωγών  γείωσης

μεταξύ τους θα είναι τύπου  ασφαλείας, δηλαδή θα επιτυγχάνονται  εντός των φρεατίων με

σύσφιγξη  χωρίς  λύση της  συνέχειας  του  ενιαίου  αγωγού γείωσης με τη βοήθεια  χάλκινων

σφιγκτήρων (η σύνδεση μεταξύ εξαρτημάτων κατασκευασμένων από μέταλλα διαφορετικής

φύσεως  (πχ  χαλκού  και  χάλυβα)  απαγορεύεται)  τεσσάρων  κοχλιών.  Η  διακλάδωση  του

κεντρικού καλωδίου  γείωσης  εντός  του φρεατίου  του φωτιστικού  Φ04 (βλ.επισυναπτόμενο

σχέδιο ΗΛΜ02) θα γίνει με τη χρήση δύο χάλκινων σφιγκτήρων τεσσάρων κοχλιών. Οι γυμνοί

αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασμένοι από χαλκό γείωσης με αγωγιμότητα ίση με το 98%

του καθαρού χαλκού.

Μετά τα πίλαρ και στο πέρας για κάθε τροφοδοτική γραμμή σε κάθε ένα από τα δύο

άκρα του πάρκου ο αγωγός γείωσης των 25mm2 θα γειώνεται ξανά μέσω ηλεκτροδίου γείωσης

διατομής  Φ14mm  και  μήκους  1,50m  χαλύβδινου  ηλεκτρολυτικά  επιχαλκωμένου  (πάχος

επιχάλκωσης ≥ 250μm) ή μέσω πλακών γείωσης (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο ΗΛΜ02).

8. Πίλλαρ ηλεκτροδότησης

Θα τοποθετηθεί πίνακας ηλεκτρικής διανομής, εντός του υπάρχοντος ΠΙΛΛΑΡ το οποίο

θα επισκευαστεί με την αποσκωρίαση / βαφή του. Συγκεκριμένα:

- Απόξεση  σαθρών  φλείδων  χρώματος  και  σαθρών  σκουριών  με  τη  χρήση

συρματόβουρτσας.

- Επιμελή καθαρισμό των επίμαχων τμημάτων από κονιάματα σκουριάς.

- Εφαρμογή μετατροπέα σκουριάς στα οξειδωμένα τμήματα (ενδεικτικά προϊόντα ΧΡΩΤΕΧ

RUSTABIL, ER-LAC RUST CONVERSION, Loctite 7500 / 7503, Benjamin Moore Rust Away 369).

- Εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακής βαφής οξειδίου του μολύβδου ή φωσφωρικού

ψευδαργύρου, ή χρωμιούχου ψευδαργύρου / χρωμιούχου μολύβδου στα επίμαχα τμήματα.

- Στοκάρισμα των ανωμαλιών των επιφανειών του ΠΙΛΛΑΡ με χρήση σιδηρόστοκου.

- Εφαρμογή  στο  σύνολο  των  επιφανειών  του  ΠΙΛΛΑΡ  εσωτερικά  και  εξωτερικά

συμπεριλαμβανομένων των θυρών, της μεταλλικής βάσης του και των συνοδών εξαρτημάτων,

διπλής στρώσης βερνικοχρώματος αλκυδικής ρητίνης με χρήση κατάλληλου ρολού και πινέλου,

και απόχρωσης όποιας ή επαρκώς πλησίον της προϋπάρχουσας.

Το  ΠΙΛΛΑΡ  επίσης  θα  στεγανοποιηθεί  με  χρήση  κατάλληλων  ελαστικών  ημίρευστων

υλικών (ακρυλικής μαστίχης, σιδηρόστοκου ή άλλα βαφόμενα κατάλληλα για μέταλλα).

Εντός του πίνακα διανομής θα βρίσκονται όλα τα απαραίτητα για την ηλεκτρική διανομή

υλικά,  σύμφωνα  με  τα  μονογραμμικό  σχέδιο  (ΗΛΜ03)  που συνοδεύει  την  μελέτη.  Δεν  θα

21



ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ Οδ.Πρ.Ηλ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ                                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά και εξαρτήματα, αλλά μόνο νέα. Κάθε στοιχείο ελέγχου

του πίνακα θα σηματοδοτηθεί κατάλληλα με έγκραπτη αυτοκόλλητη σήμανση.

Τόσο το  μεταλλικό  σώμα του πίλαρ,  όσο και  οι  θύρες αυτού  θα γειωθούν μέσω

αγωγού ΝΥΑ διατομής 6mm2 στη μπάρα γειώσεων του πίνακα διανομής.

Εντός  του  ΠΙΛΛΑΡ  θα  τοποθετηθεί  και  ένα  στεγανό  φωτιστικό   (IP44)  που  θα

τροφοδοτείται από τον πίνακα μέσω εξωτερικού διακόπτη στεγανού (IP44) εκτός του πίνακα

και πλησίον του φωτιστικού, με ενδεικτική λυχνία (συνέχεια αναμμένη).

9. Έλεγχος – Πιστοποίηση Λειτουργίας

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  κατασκευαστικών  εργασιών  θα  γίνουν  με  ευθύνη  του

ανάδοχου  έλεγχοι  λειτουργίας  και  πιστοποίηση  της  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης  με

κατάλληλο όργανο. Θα παραδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου, Πρωτόκολλο

Ελέγχου  Ηλεκτρικής  Εγκατάστασης  κατά  ΕΛΟΤ  HD  384,  Έκθεση  Παράδοσης  Ηλεκτρικής

Εγκατάστασης,  Μονογραμμικό  Σχέδιο  Πίνακα  και  Σχέδιο  Ηλεκτρικής  Εγκατάστασης,  όλα

υπογεγραμμένα  από  εξουσιοδοτημένο  ηλεκτρολόγο  εγκαταστάτη  και  θεωρημένα  από  το

Σύνδεσμο  Εργοληπτών  Ηλεκτρολόγων  ή  υπογεγραμμένα  από  διπλωματούχο  Ηλεκτρολόγο

Μηχανικό. Αν τα μετρούμενα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δεν τηρούν τα οριζόμενα από

το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και θα ακολουθήσει

νέα  πιστοποίηση  από  εγκαταστάτη  ηλεκτρολόγο  και  εκ  νέου  παράδοση  των  σχετικών

πιστοποιητικών.

10. Φωτισμός

Η  θέση  των  φωτιστικών  θα  ακολουθεί  τα  επισυναπτόμενα  σχέδια  ηλεκτρολογικής

μελέτης  ΗΛΜ02  και  φωτοτεχνικής  μελέτης  ΦΩΤ01.  Η  κατανομή  του  φωτός  θα  πρέπει  να

προσεγγίζει επαρκώς αυτή της επισυναπτόμενης φωτοτεχνικής μελέτης ΦΩΤ01 σύμφωνα με τα

εξής κριτήρια:

α) Ελάχιστος φωτισμός της περιοχής ενδιαφέροντος 3Lux.  Η περιοχή ενδιαφέροντος του

πάρκου  περιλαμβάνει  τη  περιβάλλουσα  περιοχή  πεζοδρομίων.  Εξαιρούνται  σημεία  που

εμποδίζονται από φυσικά εμπόδια (δέντρα και προϋπάρχουσες υποδομές πάρκου).

β) Υψηλή διάχυση και ομοιομορφία του παραγόμενου φωτός στη περιοχή ενδιαφέροντος.

γ) Περιορισμός  της  φωτιζόμενης  περιοχής  εντός  της  περιοχής  ενδιαφέροντος  για  την

αποφυγή  όχλησης  παρακείμενων  οικιών.  Ένταση  φωτισμού  εκτός  περιοχής  ενδιαφέροντος

<3Lux.

Σε κάθε περίπτωση η επισυναπτόμενη φωτοτεχνική μελέτη ΦΩΤ01 θα λαμβάνεται ως

αναφορά.
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Επισυνάπτονται:

ΗΛΜ01. Ηλεκτρολογική Μελέτη Υπολογισμού Καλωδίων

ΗΛΜ02. Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Ηλεκτροφωτισμού

ΗΛΜ03. Μονογραμμικό Σχέδιο Πίνακα

ΗΛΜ04. Κατασκευαστικό Σχέδιο Φωτιστικών, Ιστών και Βάσεων

ΗΛΜ05. Κατασκευαστικό Σχέδιο Φρεατίων και Ορυγμάτων

ΦΩΤ01. Φωτοτεχνική Μελέτη

Θέρμη           /         / 2016 Θέρμη           /         / 2016 Θέρμη             /         / 2016

ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

        ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ

         Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ

Πολιτκός Μηχ/κός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αριθ. Μελέτης :  62 / 16 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ»

Προϋπολογισμού : 17.000,00 €

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ (ΗΛΜ01)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 

Μέγιστη απόσταση πίνακα – φωτιστικού:
Σκέλος Α: 63m
Σκέλος Β: 43,5m
Μέγιστη τελική απόσταση πίνακα – φωτιστικού: 63m (=0,063Km)
Μέγιστη ισχύς λαμπτήρα ανά φωτιστικό: 150W
Μέγιστο Φορτίο Γραμμής Φωτιστικών: 150*6=900W
συνφ=1,0
Μέγιστο Απαιτούμενο Ρεύμα Γραμμής Φωτιστικών: 900/220=4,1Α

Για Καλώδιο Χαλκού J1VV-S 4G2.5:
Ειδική Αντίσταση AC Καλωδίου: 9,45Ω/Km
Αντίσταση AC Καλωδίου: R=2*0,063*9,45=1,19Ω

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1. Μέγιστο Επιτρεπτό Ρεύμα Καλωδίου:
Υπολογισμός Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ρεύματος Καλωδίου κατά ΕΛΟΤ HD 384:
Καλώδιο Τοποθετημένο στο Έδαφος εντός Οχετού.
Φορτιζόμενοι Αγωγοί: 3
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ρεύμα (Πίνακας 52-Κ3): 24Α
Συντελεστής Διόρθωσης Θερμοκρασίας Εδάφους (Πίνακας 52-Δ2): 0,77
Τελικό Επιτρεπόμενο Ρεύμα: 24*0,77=18,48Α

2. Πτώση Τάσης:
Για Ασφαλειοδιακόπτη Προστασίας 10Α:
Μέγιστη Πτώση Τάσης στο Καλώδιο: ΔV=10*1,19=11,9V =  (11,9/220)*100 = 5,4% > 4% (52.3.4)
Για Ασφαλειοδιακόπτη Προστασίας 6A:
Μέγιστη Πτώση Τάσης στο Καλώδιο: ΔV=6*1,19=7,14V =  (7,14/220)*100 = 3,2% < 4% (52.3.4)
Επιλέγεται Ασφαλειοδιακόπτης 6Α χαρακτηριστικής Β.

3. Ρεύμα Βραχυκύκλωσης:
Ρεύμα Βραχυκύκλωσης  στο άκρο της γραμμής:
Iβ=220/1,19=187,87Α
Ρεύμα Διακοπής Ασφαλειοδιακόπτη: Iδ=5*6=30Α
Ιδ << Ιβ

ΤΕΛΙΚΑ

Ασφαλειοδιακόπτης 6Α και καλώδιο διατομής 2,5mm2 ικανοποιούν 1,2 και 3. 
Επιλέγεται Ασφαλειοδιακόπτης 6Α και καλώδιο διατομής 2,5mm2  (4G2,5).

Θέρμη          /       / 2016
Ο Συντάξας

Θέρμη          /       / 2016
Η Προϊσταμένη ΤΜ ΚΕ&ΥΧ

Θέρμη          /       / 2016
Η Αν. Προϊσταμένη Διέυθυνσης

Κώστας Καρδάμογλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ουρανία Κοκκίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ιωάννα Γαλαζούλα
Πολιτικός Μηχανικός



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Πίνακας εντός ΠΙΛΛΑΡ

Φρεάτιο

Φωτιστικό

Καλώδιο Τροφοδοσίας Φωτιστικού
0 5m 10m

Ράβδος ή Πλάκα Γείωσης

Φ01

Φ02

Φ03
Φ04 Φ05 Φ06

Β

Ν

Φx

ΦΡx

ΦΡ01

ΦΡ02

ΦΡ03

ΦΡ04

ΦΡ05

ΦΡ06

ΦΡ07

ΦΡ08

ΦΡ09

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΚΟΥ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ:

HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

HΛΜ-02

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  Δ.ΘO ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ



LX <

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ
με ΘΕΣΗ 0

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 4G2.5

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ
με ΘΕΣΗ 0

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ

ΣΧΕΔΙΟ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

HΛΜ-03

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΡΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  Δ.Θ



ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑMETΡΟΥ Φ100mm, 

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΟΨΗ ΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ 3,50m

(353x63)mm

YΨΟΥΣ 3,50m

3.  ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΣΤΟ ΘΑ YΠΑΡΧΕΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (400Χ400)mm

ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΩΝ "ΤΥΠΟΥ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΟΤ ΕΝ 40
 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ & ΒΑΡΗ
 - ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ :

ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΘΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ, ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ.
ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΘΑ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ME ΚΟΧΛΙA ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ "ALLEN" ή
ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΟΥ ΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΧΕΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ.
ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΙΣΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ, ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΚΟΥ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ

ΣΧΕΔΙΟ:

HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

HΛΜ-04

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΟΜΗ Β-Β 

ΚΟΧΛΙΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ

ΑΓΚΥΡΙΟ Μ16x550 

ΕΛΑΣΜΑ ΒΑΣΗΣ
ΠΑΧΟΣ 17mm

ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75mm ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
(ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ)

ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ         /         / 2016

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ
ΘΕΡΜΗ          /        / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥΛΑ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Θ.
ΘΕΡΜΗ          /        / 2016

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΛΩΔΙΑ 4Χ10mm2

ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ

ΙΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 2.5 - 16mm²
ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΡΑΓΑΣ

NYY 3X1.5mm² 
ΠΡΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ

R,S,T,Ν  : ΦΑΣΕΙΣ / ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

Cu 6mm²

        ΑΚΑΥΣΤΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΥ

ΥΛΙΚΟ : ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ή

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟY ΙΣΤΟΥ

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ

4G2,54G2,5

Cu 25mm²

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ "C" 6A

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΛΑΣΗΣ ΙΡ44 ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

N
Y

Y
 3

X
1.

5m
m

²

Λαμπτήρας Μικροαυτόματος

Πίνακας Επιλογής Προστασίας

70-150W C 6A

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Cu 6mm²

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ "C" 2A



1) ΟΔΕΥΣΗ KATΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ / ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ

PE Φ50mm/6bar

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΤΑΙΝΙΑ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΜΜΟΣ ή  ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ KAΛΩΔΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΩΛΗΝΑ KAΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΩΛΗΝΑΣ HDPE Φ50

ΦΡΕΑΤΙΟ 40X40cm ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΙΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΣΩΛΗΝΑΣ 
HDPE Φ50

ΣΩΛΗΝΑΣ 
HDPE Φ50

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΚΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΚΟΥ ΟΔΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ

ΣΧΕΔΙΟ:

HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

HΛΜ-05

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

TOMH 1-1

OΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΧΩΜΑ ή ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 25mm2

2) ΟΔΕΥΣΗ KATΩ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

PE Φ50mm/6bar

ΤΑΙΝΙΑ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΜΜΟΣ ή ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ KAΛΩΔΙΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΣΩΛΗΝΑ KAΛΩΔΙΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΧΩΜΑ ή ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΓΥΜΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ 25mm2

ΧΩΜΑ ή ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ           /        / 2016

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ           /        / 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ           /        / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  Δ.Θ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αριθ. Μελέτης : 62 / 16

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΣΤΟ ΤΡΙΛΟΦΟ»

Προϋπολογισμού : 17.000,00 €

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
(ΦΩΤ01)

                                                                                                                                                                ▲  
                                                                           Σελίδα 1



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

Partner for Contact: 
Order No.: 
Company: 
Customer No.: 

Ημερομηνία: 08.07.2016
Υπεύθυνος επεξεργασίας: Κώστας Καραδάμογλου



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Περιεχόμενα

Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου
Εξώφυλλο μελέτης 1
Περιεχόμενα 2
1000 ZINLUX ASTRA S ZINLUX ASTRA S

ZINLUX ASTRA S
Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη κατανομής φωτός) 3

Ε&ξωτερική σκηνή 1
Στοιχεία σχεδιασμού 4
Κατάλογος φωτιστικών 5
Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων) 6
Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση αποτελεσμάτων) 7
Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων 8
Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου 9
Εξωτερικές επιφάνειες

Επιφάνεια υπολογισμού 1
Ισοδύναμες γραμμές (E, κάθετα) 10
Αποχρώσεις γκρι (E, κάθετα) 11
Γραφική παράσταση τιμών (Ε, κάθετα) 12

Σελίδα 2



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

1000 ZINLUX ASTRA S ZINLUX ASTRA S / Δελτίο δεδομένων LDC (καμπύλη 
κατανομής φωτός)

Φωτιστικό: 1000 ZINLUX ASTRA S 
ZINLUX ASTRA S

Λάμπες: 1 x HQI-T 70W

Σελίδα 3



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Στοιχεία σχεδιασμού

Συντελεστής συντήρησης: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 18.5% Κλίμακα 1:640

Κατάλογος τεμαχίων φωτιστικών

Αρ. Τεμάχια Ονομασία (Συντελεστής διόρθωσης)  (Φωτιστικό) [lm]  (Λάμπες) [lm] P [W]

1 6
1000 ZINLUX ASTRA S ZINLUX ASTRA S 
(1.000) 

2520 5600 70.0

Συνολικά: 15119 Συνολικά: 33600 420.0

Σελίδα 4



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Κατάλογος φωτιστικών

6 Τεμάχια 1000 ZINLUX ASTRA S ZINLUX ASTRA S
Αρ. είδους: ZINLUX ASTRA S
Φωτεινή ροή (Φωτιστικό): 2520 lm
Φωτεινή ροή (Λάμπες): 5600 lm
Ισχύς φωτιστικού: 70.0 W
Ταξινόμηση φωτιστικών σύμφωνα προς CIE: 79
Κωδικός ροής CIE: 13  43  74  79  45
Εξοπλισμός: 1 x HQI-T 70W (Συντελεστής 
διόρθωσης 1.000).

Δείτε φωτογραφία του 
φωτιστικού στον 
κατάλογο μας. 

Σελίδα 5



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Φωτιστικά (λίστα συντεταγμένων)

1000 ZINLUX ASTRA S ZINLUX ASTRA S
2520 lm, 70.0 W, 1 x 1 x HQI-T 70W (Συντελεστής διόρθωσης 1.000).

Αρ. Θέση [m] Περιστροφή [°]
X Y Z X Y Z

1 29.233 9.552 4.000 0.0 0.0 0.0

2 48.838 9.033 4.000 0.0 0.0 0.0

3 20.090 11.435 4.000 0.0 0.0 0.0

4 5.772 13.347 4.000 0.0 0.0 0.0

5 59.755 8.780 4.000 0.0 0.0 0.0

6 38.673 9.752 4.000 0.0 0.0 0.0

Σελίδα 6



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Επιφάνειες υπολογισμού (επισκόπηση 
αποτελεσμάτων)

Κλίμακα 1 : 640

Κατάλογος επιφανειών υπολογισμού

Αρ. Ονομασία Τύπος Κάνναβος Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Επιφάνεια 
υπολογισμού 1

Κάθετα 128 x 128 6.08 0.09 12 0.015 0.008

Σελίδα 7



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Προοπτικό σχέδιο 3 διαστάσεων

Σελίδα 8



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Λάθος χρώματα προοπτικού σχεδίου

Σελίδα 9



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Επιφάνεια υπολογισμού 1 / Ισοδύναμες γραμμές (E, 
κάθετα)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 563
Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(3.254 m, 10.631 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.08 0.09 12 0.015 0.008

Σελίδα 10



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Επιφάνεια υπολογισμού 1 / Αποχρώσεις γκρι (E, κάθετα)

Κλίμακα 1 : 563
Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(3.254 m, 10.631 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.08 0.09 12 0.015 0.008

Σελίδα 11



Ηλεκτροφωτισμός Πάρκου Οδ. Πρ. Ηλία Τριλόφου

08.07.2016

Δήμος Θέρμης, Τεχνική Υπηρεσία

Σωτήρη Πέτρουλα 24
54001 Θέρμη

Υπεύθυνος επεξεργασίας Κώστας Καραδάμογλου
Tηλέφωνο 2310-365630

Φαξ 2310-483414
e-Mail k.karadamoglou@thermi.gov.gr

Ε&ξωτερική σκηνή 1 / Επιφάνεια υπολογισμού 1 / Γραφική παράσταση τιμών (Ε, 
κάθετα)

Τιμές σε Lux, Κλίμακα 1 : 563
Δεν μπορούν να παρασταθούν όλες οι υπολογισμένες τιμές. 

Θέση της επιφανείας στο εξωτερικό 
σκηνικό:
Επιλεγμένο σημείο:
(3.254 m, 10.631 m, 0.000 m) 

Κάνναβος: 128 x 128 Σημεία 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

6.08 0.09 12 0.015 0.008

Σελίδα 12



ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  Δ.ΘO ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΔΑΜΟΓΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΡΜΗ       /        / 2016
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΚΕ&ΥΧ

Σελίδα 12


	1. ΓΕΝΙΚΑ

