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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Το έργο (θέση επέκτασης) αναπτύσσεται στη θέση «Εσκί Καπού» όπου και εντοπίζεται ο εν λειτουργία
ΧΥΤΑ Καβάλας, σε ευθεία απόσταση περίπου 3,0 km από την περιοχή «Περιγιάλι» (στην ανατολική
είσοδο της πόλης) και περίπου 5,0 km από τα όρια του πολεοδομικού ιστού της Καβάλας, μέσω της
υφιστάμενης οδού πρόσβασης. Η έκταση στην οποία λειτουργεί ο σημερινός χώρος, παραχωρήθηκε
στον Δήμο Καβάλας το 1993, με απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Γεωργίας.
Ο ΧΥΤΑ, συνδέεται με την πόλη της Καβάλας, με προϋπάρχοντα χωματόδρομο που βελτιώθηκε
(ασφαλτόστρωση, τεχνικά) για τη χρήση του από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Καβάλας, την
δεκαετία του '90. Ο χώρος απέχει ευθεία απόσταση από την Εγνατία οδό (η οποία διέρχεται νότια από
αυτόν), 1050 m. Το 2009 διαπλατύνθηκε η στροφή 180ο που βρίσκεται 1,0 km πριν τον χώρο, η οποία
δυσκόλευε και καθιστούσε επικίνδυνη την μετακίνηση των Α/Φ (Απορριμματοφόρων) από αυτό το
σημείο.
Ειδικότερα, το γήπεδο του ΧΥΤΑ βρίσκεται βάσει:
•
•

του Παγκόσμιου Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1984 (WGS84) σε γεωγραφικό πλάτος 40°
58' 39,08" και γεωγραφικό μήκος 24° 25' 27,56",
του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87) σε Χ= 535550,471 και Υ =
4536062,979,

και αναπτύσσεται σε υψομετρική ζώνη (υφιστάμενο και επέκταση) από 290,0 m μέχρι 430,0 m.
1.2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων διακρίνεται σε δύο φάσεις:
•
•

τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία στο ΧΥΤΑ της Καβάλας θα οδηγούνται τα σύμμεικτα των
Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας 50.349 τόνων
ετησίως,
την ολοκληρωμένη περίοδο (βασικό σενάριο), κατά την οποία στο ΧΥΤΑ της Καβάλας θα
οδηγούνται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα των Δήμων Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου, Δράμας,
Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου και Κ. Νευροκοπίου συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας
33.730 τόνων ετησίως.

1.3 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
O χώρος επέκτασης του ΧΥΤΑ Καβάλας εντοπίζεται σε όμορη του υφιστάμενου ΧΥΤΑ έκταση στα βόρεια
του τελευταίου. Πρόκειται για ένα καθαρά ορεινό ανάγλυφο με επί μέρους χαρακτηριστικά που
οφείλονται στους διαφορετικούς σχηματισμούς που την δομούν. Οι περιοχές που αποτελούνται από
μάρμαρα είναι σχετικά ομαλές με ήπιες κλίσεις, ενώ αυτές που αποτελούνται από σχιστογνεύσιους
εμφανίζουν πιο έντονο ανάγλυφο. Ακόμη και στους ίδιους τους σχηματισμούς η διαμόρφωση του
ανάγλυφου είναι διαφορετική. Όπου αυτοί εμφανίζονται υγιείς είναι έντονο και απότομο.
Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ καθώς και η προτεινόμενη επέκταση αυτού βρίσκεται σε μισγάγγεια, με ανάντη
λεκάνη απορροής 1,3 km2. Προχωρώντας προς τα βόρεια (περιοχή επέκτασης) όπου το υλικό γίνεται πιο
υγιές τα πρανή είναι αρκετά απότομα και το άνοιγμα του χειμάρρου εμφανίζεται υπό μορφή "V" με
κατεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ.
Η επιφάνεια του υφιστάμενου ΧΥΤΑ είναι διαμορφωμένη με υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ +330
και 353 μέτρων.
Η λεκάνη απόθεσης (επέκταση ΧΥΤ) προτείνεται να εγκατασταθεί σε μισγάγγεια διεύθυνσης ΝΑ – ΒΔ με
κλίσεις της τάξης από 20% έως 40%. Στην ουσία η μισγάγγεια αυτή αποτελεί συνέχεια της μισγάγγειας
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επί της οποίας έχει εγκατασταθεί η υφιστάμενη λεκάνη του ΧΥΤΑ.
Ο χώρος επέκτασης και δημιουργίας του συμπληρωματικού κυττάρου τοποθετείται βόρεια των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων με υψόμετρα που κυμαίνονται από +356 έως και 380 μ.
Οι κλίσεις της εδαφικής επιφάνειας αυτής κυμαίνονται από 10 έως 65%.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το έργο αφορά στην Αναβάθμιση και επέκταση του ΧΥΤ Καβάλας λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα που
θα καθιστούν τη λειτουργία του περιβαλλοντικά ορθή.
2.1 Κατασκευή επέκτασης ΧΥΤ Καβάλας
Το έργο της επέκτασης θα κατασκευαστεί σε όμορη έκταση με το χώρο που σήμερα λειτουργεί ο Χώρος
Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Καβάλας. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζει η παρούσα
«Τεχνική Περιγραφή» και η «Οριστική Μελέτη» του έργου με την σειρά ισχύος που ορίζεται στη
Διακήρυξη.
Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ «Για το μεταβατικό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τη λειτουργία
των έργων ασφαλούς διάθεσης, για τη διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων θα
αξιοποιούνται οι νόμιμοι ΧΥΤ που λειτουργούν στην Περιφέρεια, οι επεκτάσεις τους καθώς και όλες οι
σχετικές με την κείμενη νομοθεσία πρακτικές, όπως η αποθήκευση αποβλήτων σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 29407/3508/2002».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508/2002, σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πραγματοποιείται
διάθεση αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία, ώστε να μειώνονται οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από την υγειονομική ταφή.
Σύμφωνα με την Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για την Περιφέρεια αναφέρεται: «Για
το μεταβατικό/ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι τη λειτουργία των 2 κεντρικών ΟΕΔΑ, για τη
διαχείριση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, θα αξιοποιείται το δίκτυο των ΣΜΑ μαζί με τους 3 ΧΥΤ
(Ξάνθης, Καβάλας και Κομοτηνής), με τις απαραίτητες επεκτάσεις τους καθώς και επί τόπου
προεπεξεργασίας των ΑΣΑ, πριν την τελική διάθεση με διεργασίες όπως: τεμαχισμός, αφαίρεση
σιδηρούχων μετάλλων, διαχωρισμός υλικών για ανακύκλωση ……».
Ο ΧΥΤ Δήμου Καβάλας ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαίρι του 1998 και έχει λάβει απόφαση Ε.Π.Ο. το
1994. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι τροποποιήθηκαν/ανανεώθηκαν το 2005 και η ισχύς τους
έληξε τον Ιούλιο του 2010. Ανανεώθηκαν με την 3954 ΑΕΠΟ που εκδόθηκε την 7η -11-2017.
Στον όρο δημοτικά στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται όλα τα δημοτικά στερεά απόβλητα, καθώς και
άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα δημοτικά, όπως απόβλητα από
εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία,
κυβερνητικά κτίρια). Περιλαμβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα
κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων.
Στα δημοτικά απορρίμματα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκομιδής περιλαμβάνονται και:
• Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως δημοτικά απορρίμματα, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά που
τοποθετούνται μέσα στις πλαστικές σακούλες.
• Απορρίμματα από εμπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που τοποθετούνται
επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά.
• Κοπριές, αφυδατωμένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισμούς δρόμων και δημοσίων χώρων, που
συγκεντρώνονται σε μεγάλα δοχεία για την αποκομιδή τους.
• Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ., που συγκεντρώνονται επίσης σε μεγάλα
δοχεία για την αποκομιδή τους.
• Απορρίμματα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία (πλην των μολυσματικών)
που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.
• Ογκώδη αντικείμενα.
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Δεν περιλαμβάνονται στα δημοτικά απορρίμματα:
• Αδρανή και κατάλοιπα δημοσίων έργων.
• Βιομηχανικές στάχτες, σκουριές, μολυσματικά νοσοκομείων, υπολείμματα σφαγείων.
• Πολύ ογκώδη αντικείμενα που απαιτούν ειδικό τρόπο μεταφοράς.
Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (Ε.Κ.Α), τα δημοτικά απορρίμματα ταξινομούνται με τον
κωδικό 20: «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ
ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ».
Η επέκταση του ΧΥΤ, σύμφωνα με την οριστική μελέτη θα αναπτυχθεί σε μια φάση σε έκταση ~31
στρεμμάτων και με συνολική χωρητικότητα 368.000 m3 (απόβλητα και υλικά επικάλυψης).
Προκειμένου να λειτουργήσει ορθά περιβαλλοντικά ο υφιστάμενος χώρος και να πραγματοποιηθεί η
κατασκευή της επέκτασης του, απαιτούνται μία σειρά έργα για τη σωστή λειτουργία του στο σύνολό του.
Στην περίπτωση του ΧΥΤ Καβάλας πρέπει να ληφθούν υπόψη τα επόμενα:
• Η επέκταση του χώρου θα λειτουργήσει για 7,16 έτη και θα δέχεται το υπόλειμμα από την ΜΕΑ
Καβάλας. Ο χρόνος λειτουργίας του χώρου δύναται να επεκταθεί, ανάλογα με την τελική διάρκεια
της μεταβατικής περιόδου και τον τελικό χρόνο ζωής της επέκτασης του ΧΥΤ.
• Ο υφιστάμενος χώρος στερείται βασικών υποδομών όπως: μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων,
πυρσός καύσης, σύστημα έκπλυσης τροχών, συνεργείο συντήρησης, κτίριο διοίκησης (υπάρχει ένα
κτίριο στο χώρο αλλά δεν χρησιμοποιείται).
• Η μικρή διάρκεια ζωής της επέκτασης δεν μπορεί να συνοδευτεί από υποδομές που δε θα έχουν
προσθετική αξία (added value) στο έργο μετά την παύση της λειτουργίας του όπως κτήριο
διοίκησης, συνεργείο μηχανημάτων, και πλυντήριο οχημάτων. Ως κτήριο διοίκησης θα
χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο κτήριο κάνοντας βελτιωτικές παρεμβάσεις.
• Θα κατασκευαστεί μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων η οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο του
χώρου (επέκταση και υφιστάμενο χώρο).
• Θα τοποθετηθεί 1 πυρσός καύσης βιοαερίου για την επέκταση του ΧΥΤ.
Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τα εξής:
2.1.1

Τα έργα εισόδου – υποδομής, στα οποία περιλαμβάνονται:

• Η πύλη εισόδου.
• Φυλάκιο εισόδου/Ζυγιστήριο/Κτήριο διοίκησης (υφιστάμενο).
• Διάταξη καθαρισμού τροχών των οχημάτων.
• Δεξαμενή καυσίμων.
• Δεξαμενή Νερού.
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
• Περίφραξη του χώρου.
• Δενδροφύτευση.
• Εσωτερική οδοποιία.
• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Δίκτυα υποδομής (πυρόσβεσης, περιμετρικού φωτισμού).
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2.1.2

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων

Η ΜΕΣ ειδικότερα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
• Φρεάτιο εισόδου.
• Δεξαμενή εξισορρόπησης – αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης.
• Μονάδα λεπτοκοσκίνισης.
• Βιολογική βαθμίδα:
o Βιοαντιδραστήρας.
o Σύστημα διαχωρισμού ανάμικτου υγρού – υπερδιήθησης (M.B.R.).
• Μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO).
• Δεξαμενή απολύμανσης – αποθήκευσης καθαρών – αντλιοστάσια διάθεσης:
o Μονάδα χλωρίωσης.
o Δεξαμενή και αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης.
• Δεξαμενή πάχυνσης – αποθήκευσης ιλύος – αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης.
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο σχεδιασμό της εγκατάστασης τα επεξεργασμένα στραγγίσματα θα πρέπει
να μπορούν να οδηγούνται προς ανακυκλοφορία στο ΧΥΤ είτε να χρησιμοποιούνται για άρδευση των
χώρων πρασίνου εντός του γηπέδου. Ως εκ τούτου θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ
145116/2011, Παράρτημα Ι, Πίνακας 3. Για να εφαρμοσθεί ο ανωτέρω τρόπος διάθεσης θα πρέπει να
γίνει τροποποίηση της ΑΕΠΟ με ευθύνη του αναδόχου. Μέχρι να γίνει η τροποποίηση η διάθεση των
επεξεργασμένων θα γίνεται με τον τρόπο που ορίζει η ΑΕΠΟ.
2.1.3

Νέα λεκάνη ΧΥΤ Δ. Καβάλας

Η χωρητικότητα της νέας λεκάνης θα είναι 368.000 m3 χωρίς τις στεγανοποιητικές στρώσεις της λεκάνης
και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις περιγραφές και τα σχέδια της οριστικής μελέτης. Η υγειονομική
ταφή γίνεται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 29407 και 114218, ενώ εξασφαλίζεται η διαχείριση των παραγόμενων
στραγγισμάτων και βιοαερίου στο χώρο, με την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων
(ΜΕΣ) και έργων διαχείρισης του βιοαερίου.
Ο ΧΥΤ περιλαμβάνει:
1/ Διαμόρφωση και εργασίες εκμετάλλευσης του χώρου
Στη διαμόρφωση και τις εργασίες εκμετάλλευσης του ΧΥΤ περιλαμβάνει την χωροθέτηση των εξής
λειτουργιών:
• Εντοπισμός και διαμόρφωση περιοχών απόθεσης αποβλήτων.
• Έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων.
• Έργα οδοποιίας (εσωτερικής και προσωρινά δρομολόγια).
2/ Έργα στεγανοποίησης της λεκάνης απόθεσης των απορριμμάτων
Τα έργα στεγανοποίησης της λεκάνης περιλαμβάνουν:
• Κατασκευή φυσικού γεωλογικού φραγμού.
• Κατασκευή τεχνητού γεωλογικού φραγμού.
3/ Κατασκευή δικτύου συλλογής στραγγισμάτων
• Πρωτεύον δίκτυο συλλογής.
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• Σύστημα απαγωγής και μεταφοράς στην ΜΕΣ.
• Σύστημα ανακυκλοφορίας επεξεργασμένων στραγγισμάτων στο ΧΥΤ.
4/ Κατασκευή συστήματος διαχείρισης βιοαερίου
• Δίκτυο φρεατίων (γεωτρήσεων).
5/ Υποδομές περιβαλλοντική παρακολούθηση (monitoring) του ΧΥΤ
• Σύστημα παρακολούθησης στραγγισμάτων.
• Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας υπογείων και επιφανειακών υδάτων.
• Σύστημα παρακολούθησης του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤ.
• Σύστημα παρακολούθησης/ ανίχνευσης αέριων εκπομπών ρύπων.
• Σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων στα περαιωμένα τμήματα του ΧΥΤ.
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3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1.1

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύµφωνα µε το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για τις
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά
περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι
οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.
3.1.2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα µε την παράγραφο 4 της
Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω συμβατικά τεύχη όρων
σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών,
υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιμολογίου Μελέτης- περιλαµβάνονται στην
τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δε θα προµετρώνται/πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής
σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.
3.1.3

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι
των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν παρεκκλίνουν από
τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της παρούσας ΤΠ.
3.1.4

ΥΛΙΚΑ

3.1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ
(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.
(δ) Με τη δηµοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-06-2012 (σε
εφαρμογή των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία
προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας οφείλουν να συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρµονισµένα Eυρωπαϊκά
Πρότυπα που έχουν µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE.

3.1.4.2 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
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.
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3.1.4.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να
ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).
(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.
3.1.5

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(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, των
σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυνατόν ανεµπόδιστη καθ’
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την
ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.
(γ) 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. Επί πλέον επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρµογής από τον Ανάδοχο µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η κατά
µήκος κλίση ώστε να προσαρµοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλεται
προσπάθεια να µην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόµετρα του πυθµένα του αγωγού.
Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:1000 και οι µηκοτοµές σε κλίµακα 1:2000 για τα µήκη
και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεµάτων ή γεφυρών καθώς και στις θέσεις
κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίµακα 1:100, 1:50
ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφόσον προκύψουν σηµαντικές διαφορές, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
µεταξύ των πραγµατικών στοιχείων του εδάφους (υψόµετρα, αποστάσεις, κτλ.) και των αντιστοίχων
στοιχείων της µελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να ανασυντάξει τη µελέτη σύµφωνα µε όσα
καθορίζονται στο Π∆ 696/1974, λαµβάνοντας υπόψη και όλες τις παραδοχές της υπάρχουσας µελέτης.
Για τις τυχόν, γενικότερα, τροποποιήσεις της µελέτης θα ζητείται η γνώµη του µελετητή, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Μόνο µετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία της επί
τόπου χάραξης των έργων µπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των έργων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα
έχει καθοριστεί.
3.1.6

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

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
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κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιµολόγιο.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών του παρόντος.
Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» µιας επιµέρους ΤΠ του παρόντος που αναφέρεται σε µια
τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών
της συγκεκριµένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο καµίας άλλης εργασίας που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.
3.2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) -ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, σύµφωνα µε
τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήµατος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-10-2012 του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. Στο συγκεκριμένο έργο
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ:
α/α

Α.T.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

7

6

8

7

9

8

10

9

12

10

13

11

14

12

18

13

19

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.Τ. ΥΠΕΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α: Έργα οδοποιίας
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-2
ημιβραχώδες
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες.
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-3.2
με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια
ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-18.1
υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Κατασκευή επιχωμάτων
ΝΕΤΟΔΟ Γ\Α-20
Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση
οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-1.2
0,10 m
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-2.2
m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-3
Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική
στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους
ΝΕΤ ΟΔΟ Γ/Δ-5.1
0,05 m
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας.
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-8.1
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου
Κατασκευή ερεισμάτων
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Γ-5
Διαγράμμιση οδοστρώματος.
Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ΝΕΤΟΔΟ Γ/Ε-17.1
ανακλαστική βαφή
ΟΜΑΔΑ B: Υδραυλικά έργα
Φίλτρα
στραγγιστηρίων
από
ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.10
διαβαθμισμένα αδρανή
Εκσκαφές
τάφρων
ή
διωρύγων
αρδευτικών
ή
αποστραγγιστικών
δικτύων
σε
εδάφη
γαιώδη
- ΝΕΤΥΔΡ Γ/3.01.01
ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
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ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501
02-02-01-00
02-02-01-00
02-06-00-00
02-07-01-00
05-03-03-00
05-03-03-00
05-03-11-01
05-03-11-04

05-03-11-04
05-03-03-00
05-04-02-00

08-03-02-00

08-01-01-00
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14

30

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

15

31

ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

16

32

ΓΙα βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m

17

33

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

18

34

Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

19

35

Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m

20

38

21

39

22

41

23

44

24

47

25

50

26

51

27

52

28

53

29

61

30

67

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.10.01.01
ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.10.01.02
ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.10.01.03
ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.11.01.01
ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.11.01.02
ΝΕΤΥΔΡ
Γ/3.11.01.03

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση
και
συντήρηση
ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.03
σκυροδέματος. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση
και
συντήρηση
ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.05
σκυροδέματος. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων μεγάλης
ΝΕΤΥΔΡ
διαμέτρου σε μαλακά πετρώματα.
Γ/15.01.01
Διαμέτρου οπής 800 mm
Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος
ΝΕΤΥΔΡ
στεγανοποίησης.
Σε
επιφάνειες
Γ/14.01.01
εδάφους με κλίση έως 15%
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVCU συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί
ΝΕΤΥΔΡ
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
Γ/12.10.01
41, DN 110 mm
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο προελεύσεως
ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.07
λατομείου
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με
ΝΕΤΥΔΡ
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Γ/13.03.01.01
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVCU συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί
ΝΕΤΥΔΡ
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
Γ/12.10.02
41, DN 125 mm
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVCU συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί
ΝΕΤΥΔΡ
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
Γ/12.10.03
41, DN 160 mm
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 17 1/2''
ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.20
(D450 mm) σε μαλακά πετρώματα
Διάνοιξη γεωτρήσεως Φ 146 mm σε
ΝΕΤΥΔΡ
μαλακά πετρώματα. Διάνοιξη σε βάθος
Γ/15.06.01
0-20,00 m
ΟΜΑΔΑ Γ: Οικοδομικά έργα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08-01-03-01
08-01-03-01
08-01-03-01
08-01-03-01
08-01-03-01
08-01-03-01
01-01-01-00, 01-01-02-00,
01-01-03-00, 01-01-04-00,
01-01-05-00, 01-01-07-00
01-01-01-00, 01-01-02-00,
01-01-03-00, 01-01-04-00,
01-01-05-00, 01-01-07-00
08-09-01-00

08-05-03-01

08-06-02-02

08-01-03-02

08-06-07-02
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08-09-01-00
08-09-01-00
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Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
(S500s)
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη
χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη
γαιώδη-ημιβραχώδη
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης
Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24
cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων.
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις
πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με
πλάκες μαρμάρου σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά
τετραγωνικό μέτρο
Κατώφλια και περιζώματα
(μπορντούρες) επιστρώσεων από
μάρμαρο. Kατώφλια από μάρμαρο
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους
3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο.
Ποδιές παραθύρων από σκληρό /
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30
cm

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΕΤΟΙΚ
Β/38.20.02

01-02-01-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/20.04.01

02-04-00-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/22.15.01

15-02-01-01

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.04

14-02-02-01

ΝΕΤΟΙΚ Β/20.10

02-07-02-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/32.01.03

01-01-01-00, 01-01-02-00,
01-01-03-00, 01-01-04-00,
01-01-05-00, 01-01-07-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/32.01.04

01-01-01-00, 01-01-02-00,
01-01-03-00, 01-01-04-00,
01-01-05-00, 01-01-07-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/38.20.03
ΝΕΤΟΙΚ Β/38.03

01-02-01-00
01-04-00-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/46.15.01

03-02-02-00

ΝΕΤΟΙΚ Β/71.21

03-03-01-00

NETOIK
B/74.30.13

03-07-03-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/75.01.04

03-07-03-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/75.31.04

03-07-03-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/73.33.02

03-07-02-00
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Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια
εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα
(γκρέ). Επενδύσεις με πλακίδια
εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm,
κολλητά
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο.
Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο
πάχους 2 cm
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά
πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων
με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
20x20 cm
Τυποποιημένα κουφώματα από
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή.
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί
υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm,
(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm,
κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα
δρομική, πλάτους έως 13 cm
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα
δρομική, πλάτους έως 13 cm
Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών
επιφανειών. Με επισκευές της
επιφανείας σε ποσοστό έως 5%
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού
τύπου
Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm
Θερμική απομόνωση οροφών και
δαπέδων με φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης πάχους 50 mm
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή
τυποποιημένα
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου,
μή τυποποιημένα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΕΤΟΙΚ
Β/73.31.03

03-07-02-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/75.11.01

03-07-03-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/73.34.01

03-07-02-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/65.01.02

03-08-03-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/76.27.04

03-08-07-02

ΝΕΤΟΙΚ
Β/54.40.01
ΝΕΤΟΙΚ
Β/54.46.01

03-08-01-00
03-08-01-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/77.80.01

03-10-02-00

ΝΕΤΟΙΚ
Β/77.02.01

03-10-02-00

ΝΕΤΟΙΚ Β/72.16

03-05-01-00

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.09

08-05-01-02

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.46

03-06-02-01

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.45

03-06-02-01

ΝΕΤΟΙΚ Β/56.23

03-09-01-00

ΝΕΤΟΙΚ Β/56.24

03-09-01-00
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Συρτάρια για κουζινοντούλαπα
ΝΕΤΟΙΚ Β/56.11
επιφάνειας έως 0,20 m2
Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες.
ΝΕΤΟΙΚ
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm
Β/56.04.01
Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24
ΝΕΤΟΙΚ
cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων.
Β/46.15.02
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί
τοίχοι)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
ΝΕΤΟΙΚ Β/71.31
μαρμαροκονίαμα
Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής,
ΝΕΤΟΙΚ
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
Β/77.80.02
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως.
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
ΝΕΤΟΙΚ Β/62.24
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες για την δημιουργία
ΝΕΤΟΙΚ Β/20.02
υπογείων κλπ χώρων
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συμπύκνωση
ΝΕΤΟΙΚ
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
Β/32.01.05
πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΟΜΑΔΑ Δ: Έργα πράσινου
Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός.
ΝΕΤΠΡΣ Ε2.2
Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50
x 0,50 m
Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με
ΝΕΤΠΡΣ Ε9.4
μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Δένδρα . Δένδρα κατηγορίας Δ5
ΝΕΤΠΡΣ Δ1.5
Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών.
ΝΕΤΠΡΣ ΣΤ1.1
Διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m
Υποστύλωση δένδρων. Υποστύλωση
δένδρου με την αξία του πασσάλου. Για
ΝΕΤΠΡΣ Ε11.1.1
μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ).
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ)
ΝΕΤΠΡΣ Η1.2.3
ονομαστικής πίεσης 10 atm.
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32
ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ. Σταλάκτες. Σταλάκτης
ΝΕΤΠΡΣ Η8.1.1
αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος
Προγραμματιστές - εξαρτήματα.
Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας
ΝΕΤΠΡΣ Η.9.2.1
μιας στάσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

03-09-01-00
03-09-01-00

03-02-02-00

03-03-01-00

03-10-02-00

03-08-02-00
02-03-00-00

01-01-01-00, 01-01-02-00,
01-01-03-00, 01-01-04-00,
01-01-05-00, 01-01-07-00

10-05-01-00

10-05-01-00
10-09-01-00
10-06-01-00
10-05-09-00

10-08-01-00

10-08-01-00
10-08-01-00
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.
Ηλεκτροβάνες. Ηλεκτροβάνες ελέγχου
ΝΕΤΠΡΣ H9.1.1.1
άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές. Χωρίς
μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1''
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών. 6'',
ΝΕΤΠΡΣ
μιας ηλεκτροβάνας
Η.9.2.13.1
ΦΙΛΤΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ. Φίλτρα νερού
σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής
ΝΕΤΠΡΣ Η7.2.2
πίεσης 10 atm. Φ 1'' κοντό
Bαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου,
ΝΕΤΠΡΣ Η5.7.1
πλαστικές ή μεταλλικές . Φ 1''
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι,
ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.3
κοχλιωτοί, PN 16. Φ 1''
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι,
ΝΕΤΠΡΣ Η5.1.2
κοχλιωτοί, PN 16. Φ 3/4''
ΟΜΑΔΑ Ε: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους
ΝΕΤΗΛΜ
9,00 m.
60.10.01.02
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου
βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής
ΝΕΤΗΛΜ
πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off,
60.10.20.03
ισχύος 150 W.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10-08-01-00

10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00
10-08-01-00

05-07-01-00

05-07-02-00
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3.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ
3.3.1

ΓΕΝΙΚΑ

Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι:

α/α

Α.T.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ. ΥΠΕΚΑ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Εργασίες περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων
1

5

Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων
μεταβλητού πάχους

2

6

Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα

3

11

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

4

15

Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2

ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Α23

---

ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-40

---

ΝΕΤΟΔΟ Γ/Δ-4

---

ΝΕΤΟΔΟ Γ/Β-64.4.2

---

ΟΜΑΔΑ Β: Υδραυλικά έργα
5

16

Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με
μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Με
μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm

6

17

Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με
μεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Με
μεμβράνη PE πάχους 2,0 mm

ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ
Γ/14.04.03

---

7

20

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα
εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης

ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.03

---

8

21

Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.17

---

9

22

Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.20

---

10

23

Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.02.21

---

11

24

Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.02

---

12

25

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.03

---

13

26

Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.08

---

14

27

Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2

ΝΕΤΥΔΡ Γ/14.05.01

---

15

28

Φρεάτιο συλλογής και ελέγχου

ΣΧΕΤ.

---

16

29

Φρεάτια καθαρισμού jetting

ΣΧΕΤ.

---

36

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.01

---

17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΤ. ΝΕΤΥΔΡ
Γ/14.04.03

---

Σελ. 22

18

37

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή
καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματος με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

19

40

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με
μεταλλικά πετάσματα

ΝΕΤΥΔΡ Γ/7.06

---

20

42

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600
mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.01.01.05

---

21

43

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.14

---

22

45

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D1000 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.01.01.07

---

23

46

Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΝΕΤΥΔΡ Γ/11.01.02

---

48

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη
υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό
υλικό λατομείου

ΝΕΤΥΔΡ Γ/5.09.02

---

49

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως
από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 122012. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.01

---

54

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως
από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 122012. Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.14.01.04

---

55

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από
σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,20 m

ΝΕΤΥΔΡ Γ/16.14.01

---

24

25

26

27

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΝΕΤΥΔΡ Γ/2.02

---

Σελ. 23

28

56

Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό
χυτοσίδηρο (gray iron)

ΝΕΤΥΔΡ Γ/11.01.01

---

57

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος
με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε
κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.36.01.05

---

58

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος
με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε
κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.36.01.06

---

59

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος
με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε
κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 125 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.36.01.07

---

32

60

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος
με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε
κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής
αντοχής ≥ 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή
που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.
Σωληνώσεις DN/ΟD 160 mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.36.01.09

---

33

62

Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D
250 mm) πάχους 6 mm

ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.25

---

34

63

Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας
Φ10" πάχους 6 mm

ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.26

---

35

64

Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας, Φ 1
1/2’’ υδρογεωτρήσεως.

ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.12

---

36

65

Ενεμα τσιμεντομπεντονίτη

ΣΧΕΤ

---

37

66

Σύστημα δειγματοληψίας

ΣΧΕΤ

---

29

30

31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 24

38

68

Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2"
πιεζομετρικής γεωτρήσεως.

39

69

40

ΝΕΤΥΔΡ Γ/15.11

---

Αργιλομπεντονίτης

ΣΧΕΤ

---

70

Σετ 24 δειγματοληπτών τύπου DΡB36 από ΡΕ
με ανέμη 100m

ΣΧΕΤ

---

41

71

Σταθμήμετρο για ρυπασμένα ύδατα

ΣΧΕΤ

---

42

72

Data Logger

ΣΧΕΤ

---

43

73

Αισθητήριο pH

ΣΧΕΤ

---

44

74

Αισθητήριο αγωγιμότητας

ΣΧΕΤ

---

45

75

Αισθητήριο θερμοκρασίας

ΣΧΕΤ

---

46

76

Αισθητήριο στάθμης

ΣΧΕΤ

---

47

77

Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου

ΣΧΕΤ

---

78

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας
C25/30

ΝΕΤΥΔΡ Γ/9.10.06

---

79

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800
mm

ΝΕΤΥΔΡ
Γ/12.01.01.06

---

48

49

ΟΜΑΔΑ Γ: Οικοδομικά έργα
50

81

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 1''

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.01

---

51

82

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 2 ''

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.03

---

52

85

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά
κιγκλιδώματα

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.65.02

---

53

86

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.45

---

54

87

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.20.01

---

55

88

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός
τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.21.01

---

56

91

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό
λατομείου

ΝΕΤΟΙΚ Β/20.20

---

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 25

57

95

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

58

98

59

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.21

---

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)
δρομικών τοίχων

ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.01

---

111

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων
διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.01.01

---

60

114

Καθαίρεση επικεραμώσεων . Με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε
ποσοστό άνω του 50%

ΝΕΤΟΙΚ Β/22.22.02

---

61

119

Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές
και στέγες . Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή

ΝΕΤΟΙΚ Β/52.01.01

---

62

120

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού
τύπου DUROPAL

ΝΕΤΟΙΚ Β/56.21

---

63

124

Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό
πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm. Nεροχύτης
από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm

ΝΕΤΟΙΚ Β/75.71.01

---

64

126

Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.48

---

65

127

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από
μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.41

---

66

128

Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο

ΣΧΕΤ

---

67

129

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.46

---

68

130

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm

ΝΕΤΟΙΚ Β/61.06

---

69

131

Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm

ΝΕΤΟΙΚ Β/63.02

---

70

133

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)
μπατικών τοίχων

ΝΕΤΟΙΚ Β/49.01.02

---

71

134

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5
cm

ΝΕΤΟΙΚ Β/73.91

---

72

138

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων
γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ''

ΝΕΤΟΙΚ Β/64.26.02

---

73

139

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού
δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα

ΝΕΤΟΙΚΒ Β/73.93

---

74

141

Μεταφορές με αυτοκίνητο . δια μέσου οδών
καλής βατότητας

ΝΕΤΟΙΚ Β/10.07.01

---

75

142

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με
μηχανικά μέσα

ΝΕΤΟΙΚ Β/20.30

---

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 26

76

144

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

ΝΕΤΟΙΚ Β/38.45

---

77

145

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς
τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.22

---

78

146

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή
υλικά

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.08

---

79

147

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με
εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο νερό

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.06

---

80

148

Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά
ΕΛΟΤ EN 14889-2

ΝΕΤΟΙΚ Β/79.24

---

ΟΜΑΔΑ Ε: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
81

163

Αντλία απαγωγής στραγγισμάτων

ΣΧΕΤ

---

164

Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό
συγκρότημα ακαθάρτων με σύστημα
τεμαχισμού στερεών, παροχής >3m³/h και
μανομετρικού ύψους >5 μΥΣ. Στο άρθρο
περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το
αντίστοιχο μήκος του inox καταθλιπτικού
αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το
αντεπίστροφο σε κάθε σωληνογραμμή.

ΣΧΕΤ

---

83

165

Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας
(Venturi-jet), παροχής αέρα >180m³/h σε
βάθος υγρού 3μ και εγκατεστημένης ισχύος
8kW<P2<10 kW

ΣΧΕΤ

---

84

166

Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση
των στραγγιδίων, εγκατεστημένης ισχύος
2,50kW<P2<3 kW, από ανοξείδωτο χάλυβα

ΣΧΕΤ

---

85

167

Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με
διάκενα 20mm

ΣΧΕΤ

---

86

168

Πυρσός 200 m3/ώρα

ΣΧΕΤ

---

87

169

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar,
11kW

ΣΧΕΤ

---

88

170

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6

ΣΧΕΤ

---

89

171

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40

ΣΧΕΤ

---

90

172

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 ''

ΣΧΕΤ

---

91

173

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50

ΣΧΕΤ

---

92

174

Προμήθεια και εγκατάσταση
γεφυροπλάστιγγας διαστάσεων 18,00x3,00μ

ΣΧΕΤ

---

93

175

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ
ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ,

ΣΧΕΤ

---

82

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 27

176

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων
απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών
διαστάσεων κάτοψης περίπου 35x35 εκ. και
βάθους περίπου 30εκ, με κάλυμμα κλάσης
Β125 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων
περίπου 400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης
μονάδων).

ΣΧΕΤ

---

177

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων
απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών
διαστάσεων κάτοψης περίπου 60x60 εκ. και
βάθους περίπου 80εκ, με κάλυμμα κλάσης
D400 από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων
περίπου 700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό
αγωγό, επί του οδοστρώματος).

ΣΧΕΤ

---

178

Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης
αποτελούμενο από 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες
(1+1εφ.), παροχής 4,5 m³/h και
μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt
πάνω σε ενιαία βάση, πλήρες, δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό
και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία.

ΣΧΕΤ

---

179

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW,
πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα
ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε
μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία,
σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή - προδιαγραφές.

ΣΧΕΤ

---

98

180

Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου
αποχέτευσης του υποστέγου συντήρησης
οχημάτων

ΣΧΕΤ

---

99

181

Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών,
πλήρως τοποθετημένη με όλα τα μικρουλικά.

ΣΧΕΤ

---

100

182

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής
και ανύψωσης λυμάτων ΑΣ-1.

ΣΧΕΤ

---

101

183

Πυροσβεστικός σταθμός

ΣΧΕΤ

---

102

184

Πυροσβεστικό ερμάριο

ΣΧΕΤ

---

103

185

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως,
τύπου Ρα, γομώσεως 25kg

ΣΧΕΤ

---

104

186

Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα,
γομώσεως 6kg

ΣΧΕΤ

---

94

95

96

97
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105

187

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής,
ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 12kg

ΣΧΕΤ

---

106

188

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού
ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου

ΣΧΕΤ

---

107

189

Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit
ονομαστικής ισχύος 12.000BTU (INVERTER)

ΣΧΕΤ

---

108

190

Φορητός αναλυτής βιοαερίου

ΣΧΕΤ

---

109

191

Δειγματολήπτης βιοαερίου για
μεσοπρόθεσμη ανάλυση

ΣΧΕΤ

---

110

192

Μάρτυρες καθίζησης

ΣΧΕΤ

---

111

193

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ανοικτή ημικυκλική

ΑΤΗΕ 80.62.1

---

112

194

Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα
εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την
βαφή, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά
ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα),
ονομ. διατομής DN80 (3ins)

ATHE N8062.40.1.8

---

113

195

Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης
ύδρευσης, αποχέτευσης και ειδών υγιεινής

ATHE Ν9000.1

---

114

196

Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης

ATHE Ν9000.2

---

115

197

Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης

ATHE Ν9000.3

---

116

198

Νιπτήρας από προσελάνη

ATHE 8160.1

---

117

199

Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με
πλαστικό κάθισμα

ATHE Ν8151.1

---

118

200

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος
νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος
επιχρωμιωμένος

ATHE Ν8141.1

---

119

201

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος
ντουζιέρας, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος

ATHE Ν8141.1

---

120

202

Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού
αποχωρητηρίου

ATHE Ν8154.3

---

121

203

Ντουζιέρα

ATHE Ν8151.1

---

122

206

Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών
διαστάσεων 50x50 cm.

NΕΤΗΛΜ 60.10.85.01

---

123

207

Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών
διαστάσεων 70x70 cm.

ΝΕΤΗΛΜ 60.10.85.02

---

124

208

Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών
διαστάσεων 90x90 cm.

ΝΕΤΗΛΜ 60.10.85.03

---

209

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου
γείωσης από χάλκινη πλάκα διαστάσεων
500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm.

NΕΤΗΛΜ 60.20.40.91

---

125
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126

210

Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι,
διατομής 25 mm².

127

211

128

ΝΕΤΗΛΜ 62.10.48.03

---

Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, με
κάλυμμα, πλάτους 100mm, ύψους 60mm και
πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm.

ΝΕΤΗΛΜ
65.80.40.162

---

212

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός,
ευθύς ή σπιράλ, βαρέως τύπου, ορατός ή
εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή
CONFLEX, διαμέτρου 25 ΜΜ.

Ν8733.22.5

---

129

213

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC,
επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 130χ50 ΜΜ.

Ν8741.21.2

---

130

214

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC,
επίτοιχο, διαστάσεων 40χ16 ΜΜ.

Ν8741.23.1

---

131

215

Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3
ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή,
διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m.

Ν8750.51.1.1

---

132

216

Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R
κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16 ΜΜ2.

Ν8757.91.1

---

133

217

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM)
χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, διατομής 3G1,5 ΜΜ².

8766.3.1

---

134

218

Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM)
χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ².

8766.3.2

---

135

219

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ25
ΜΜ2.

8774.1.7

---

136

220

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ35
ΜΜ2.

8774.1.8

---

137

221

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ70
ΜΜ2.

8774.1.10

---

138

222

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ95
ΜΜ2.

8774.1.11

---

139

223

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ1,5
ΜΜ2.

8774.2.1

---

140

224

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ10 ΜΜ2.

8774.2.5

---

225

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G2,5
ΜΜ².

8774.3.2

---

141
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142

226

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G4 ΜΜ2.

8774.3.3

---

143

227

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G10
ΜΜ².

8774.3.5

---

228

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο
μειωμένης διατομής, διατομής 3G50+25
ΜΜ².

8774.4.3

---

229

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο
μειωμένης διατομής, διατομής 3G70+35
ΜΜ².

8774.4.4

---

230

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο
μειωμένης διατομής, διατομής 3G185+95
MM².

8774.4.8

---

147

231

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4χ10
ΜΜ².

8774.5.5

---

148

232

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G4
ΜΜ².

8774.6.3

---

149

233

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G6
ΜΜ².

8774.6.4

---

150

234

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G10
ΜΜ2.

8774.6.5

---

151

235

Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή
εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G16
ΜΜ2.

Ν8774.6.6

---

152

236

Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής
1x70mm2/16mm2 (12/20kV).

Ν8780.61.4

---

153

237

Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα
πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4".

Ν8798.11.1

---

154

238

Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης
10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός
μονοπολικός.

Ν8801.21.1

---

239

Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης
10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ.

Ν8801.21.4

---

144

145

146

155

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 31

156

240

Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου,
έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ ή αλλέρετούρ.

157

241

Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης
16Α.

Ν8826.23.2

---

158

242

Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO,
έντασης 16 A.

Ν8826.41.2

---

159

243

Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος,
SCHUKO, έντασης 16 A.

Ν8826.42.2

---

160

244

Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO,
έντασης 16 Α.

Ν8827.23.2

---

161

245

Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού
τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 309-1/309-2,
με ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16
A.

Ν8827.31.1

---

162

246

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΔΕΞ.Π.

Ν8840.52.1.1

---

163

247

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΔΕΞ.Σ.

Ν8840.52.2.1

---

164

248

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΔΕΞ.Κ.

Ν8840.52.3.1

---

165

249

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης ΠΔΦ.

Ν8840.52.4.1

---

166

250

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π1.

Ν8840.52.5.1

---

167

251

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π2.

Ν8840.52.6.1

---

168

252

Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης,
τροφοδοτούμενος από UPS UΠ-ΔΦ.

Ν8840.61.1

---

169

253

Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.),
ηλεκτρικής ενέργειας, μονοφασικής εισόδου
και εξόδου, ισχύος εξόδου 3KVA/10min.

Ν8960.24.2

---

254

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο
από την οροφή, με κάλυμμα από
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά
των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W.

Ν8974.41.1

---

255

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο
από την οροφή, με κάλυμμα από
αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά
των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W.

Ν8974.41.2

---

170

171
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---

Σελ. 32

256

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65),
αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των
λαμπτήρων Τ16 2χ24 W.

Ν8974.42.1

---

257

Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65),
αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των
λαμπτήρων Τ16 2χ28 W.

Ν8974.42.2

---

258

Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας,
εξωτερικού χώρου, στεγανό (ΙΡ65), με έναν
συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W.

Ν8974.43.1

---

259

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού
ασφαλείας, μη συνεχούς φωτισμού, με
λαμπτήρα φθορισμού φωτεινής ροής
τουλάχιστον 250 LUMEN.

Ν8987.21.1

---

260

Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για
μετατροπή ενός λαμπτήρα (φθορισμού,
πυράκτωσης ή αλογόνου) κοινού φωτιστικού
σε ασφαλείας.

Ν8987.81.1

---

177

261

Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA),
βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6,
χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16
εξερχομένων θυρών.

Ν8993.19.1

---

178

262

Δίδυμη λήψη φωνής - δεδομένων,
κατηγορίας 6, με εξόδους RJ 45.

Ν8993.67.2

---

179

263

Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης
συναγερμού, με αφεσβενόμενο φλας.

Ν8994.162.1

---

264

Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ
ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με
καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3x1.5MM2,
μέσου μήκους γραμμής 8 Μ.

Ν8995.72.1

---

181

265

Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με
καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3x2.5MM2,
μέσου μήκους γραμμών 10 Μ.

Ν8995.81.1

---

182

266

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής,
με καλώδιο AO5VV διατομής 3x2.5MM2,
μέσου μήκους γραμμών 10 Μ.

Ν8995.82.1

---

183

267

Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής,
με καλώδιο AO5VV διατομής 3χ4ΜΜ2,
μέσου μήκους γραμμών 8 Μ.

Ν8995.83.1

---

184

268

Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού.

Ν8998.138.1

---

185

269

Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC
(0.6/1kV), διατομής 12χ1.5mm2.

Ν9337.91.7

---

172

173

174

175

176
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186

187

188

189

190

191

192

193

194

270

Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10
θέσεων, διαστάσεων 50χ5χ470mm,
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ
62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6620047 ή ισοδύναμου.

Ν9344.188.2.1

---

271

Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με
αλεξικέραυνο εκπομπής πρώιμου οχετού, με
τηλεσκοπικό ιστό ύψους 10m, ακτίνας
προστασίας 107Μ, κατά NFC 17102 (Pulsar
60), ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6022160 ή
ισοδύναμου.

Ν9984.41.4.4

---

272

Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-1&2,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή
ισοδύναμου.

Ν9985.55.1

---

273

Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός,
χάλκινος, επικασσιτερωμένος, διαστάσεων
23χ3χ200 Cu/eSn, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή ισοδύναμου.

Ν9985.135.1

---

274

Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός,
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ
62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6420108 ή ισοδύναμου, διαμέτρου 50τ.χ.

Ν9985.141.1

---

275

Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη
ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης
500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε
περιμετρική και θεμελιακή γείωση,
σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ
62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6401133 ή ισοδύναμου διαστάσεων 30χ3,5
ΜΜ.

Ν9985.142.1

---
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Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος,
χάλκινη επικασσιτερωμένη, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401216 η ισοδύναμου,
διαστάσεων Φ16χ600mm.

Ν9985.148.1

---
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Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6420252 ή ισοδύναμου,
διαστάσεων 25χ2 ΜΜ.

Ν9985.156.1

---

278

Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6420253 ή ισοδύναμου,
διαστάσεων 25χ3 ΜΜ.

Ν9985.156.2.1

---
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Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου,
με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης,
διαστάσεων 25χ25mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6009030.
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3.3.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ν9985.825.1

---

Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν οι ΠΤΠ
του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.3.2.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1: Κατασκευή στρώσης άμμου πάχους 0,10m (A.T. 5)
Κατασκευή στρώσης άμμου για την προστασία της γεωμεμβράνης πάχους 0,10m, μεγίστου κόκκου 20
cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών
•

•
•

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό
συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)
Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, του απαιτούμενου νερού
διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,
Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών

3.3.2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2: Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα (A.T. 6)
Αποστράγγιση οριζοντίων ή επικλινών εδαφικών στρώσεων ή κατακορύφων επιφανειών δομικών
στοιχείων με γεωσυνθετικό φύλλο αποτελούμενο από διαπερατό πυρήνα από τρισδιάτατο πλέγμα
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλενίου, μεταξύ δύο μή υφαντών
γεωυφασμάτων, συγκολλημένων εν θερμώ στο εργοστάσιο (έτοιμο προϊόν), σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 08-03-06-00 ‘’Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα’’.
Η στρώση αποστράγγισης των πρανών, θα αποτελείται από συνθετικό στραγγιστήρι δύο όψεων, μη
υφαντό, το οποίο θα κατ’ ελάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:
Υλικό

HDPE

Πάχος

10mm κατά EN 9863

Αντοχή σε θραύση

400kPa (±20%)

Παροχετευτικότητα

3,5l/s/m

Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό

14KN/m (±3) κατά EN ISO 10319

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια, η προσκόμιση επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές των αποστραγγιστικών
φύλλων
• τα εξαρτήματα και μέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προμηθευτής των
γεωσυνθετικών φύλλων
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
• η διάστρωση, η σύνδεση και η στερέωση των φύλλων, καθώς και οι απαιτούμενες διαμορφώσεις
των άκρων (σύνδεση με σωλήνες αποστράγγισης κλπ)
• οι απομειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων

3.3.2.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (A.T. 11)
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
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στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).

3.3.2.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4: Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 (A.T. 15)
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου,προσέγγιση και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος, για την
διαμόρφωση, σύμφωνα με την μελέτη, του συστήματος στεγάνωσης των κατακορύφων στοιχείων και
των φορέων (επιπέδων και καμπύλων) των σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C), εφελκυστικής αντοχής
κατά την κυρία διεύθυνση ≥20 kN/m κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319 και ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm
κατά ΕΝ ISO 12956.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές του
το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών
η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις
η προσέγγιση και η ελεύθερη τοποθέτησή του ή η ανάρτησή του από την στέψη των κατακορύφων
στοιχείων
• η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή τους
• οι διαμορφώσεις του γεωυφάσματος στα άκρα, σε θέσεις εγκάρσιων αγωγών κ.λ.π
Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών για την επίχωση των C&C, για την
αποφυγή φθορών στο γεωύφασμα.

3.3.2.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5: Τεχνητός γεωλογικός φραγμός, Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (G.C.L.)
(A.T. 16)

Ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός για τον υπό μελέτη ΧΥΤΑ, θα αποτελείται από γεωσυνθετικό αργιλικό
φραγμό GCL πάχους 6mm και διαπερατότητας μικρότερης από 10-12m/sec και από επιλεγμένο εδαφικό
υλικό καλά συμπυκνωμένο σε στρώσεις συνολικού πάχους 50,0cm.
Ο γεωσυνθετικός αργιλικός φραγμός (GCL) θα διαστρωθεί πάνω από τη συμπιεσμένη εδαφική στρώση
πάχους 0,50m, σε όλη την προς στεγανοποίηση έκταση της λεκάνης του ΧΥΤ. Θα έχει πάχος 6mm και
διαπερατότητα μικρότερη από 10-12m/sec. Πρόκειται για ένα μηχανικά και θερμικά συγκολλημένο
γεωσυνθετικό υλικό αποτελούμενο από ένα στρώμα σκόνης μπετονίτη σταθεροποιημένο με πλαστικές
ίνες, ανάμεσα σε δύο στρώματα γεωυφασμάτων, με τις κάτωθι ιδιότητες:
−
−
−
−
−
−

Κάτω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) υφαντού, βάρους περίπου 100g/m2.
Άνω γεωύφασμα: θα είναι εκ πολυπροπυλενίου (ΡΡ) μη υφαντού, βάρους περίπου 150g/m2.
Βάρος μπετονίτη: 3.000 g/m2.
Συνολικό βάρος υλικού: 3.450 g/m2 (+/- 10%).
Διαπερατότητα υλικού: < 10-12 m/s.
Αντοχή εφελκυσμού: 10 ΚΝ/m.

Στην τιμή περιλαμβάνειται:
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, συγκόλληση καθώς και ο έλεγχος στεγανότητος

3.3.2.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6: Στεγανοποίηση με τραχεία (και στις δυο όψεις) γεωμεμβράνη πάχους
2,00mm (HDPE) (A.T. 17)

Ως στεγανοποιητική στρώση επιλέγεται τραχεία (και στις δύο όψεις) γεωμεμβράνη πάχους 2,0mm
κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολύαιθυλένιο (HDPE). Η αγκύρωση της γεωμεμβράνης θα γίνει
σε τάφρο περιμετρικά στο φρύδι των περιμετρικών πρανών. Διαστασιολόγηση και τρόπος κατασκευής της
τάφρου αγκύρωσης δίνονται αναλυτικά στην Ενότητα της Γεωτεχνικής Μελέτης.
Στην τιμή περιλαμβάνειται:
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, συγκόλληση καθώς και ο έλεγχος στεγανότητος

3.3.2.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7: Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συμπύκνωσης (A.T. 20)

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, χωρίς
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των
προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή)
ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

3.3.2.8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8: Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 21)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.
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β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.17

Ονομ. διαμέτρου DN 400 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

3.3.2.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9: Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 22)
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.20

Ονομ. διαμέτρου DN 560 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

3.3.2.10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10: Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 23)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
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εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.02

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.02.21

Ονομ. διαμέτρου DN 630 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9

3.3.2.11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 11: Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 24)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.02

Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

3.3.2.12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 12: Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 25)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
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Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.03

Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

3.3.2.13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 13: Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 26)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 42

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
12.14.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
12.14.01.08

Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2

3.3.2.14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 14: Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2 (A.T. 27)

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες
γεωυφάσματος μή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής
μεμβράνης.
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3.3.2.15

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 15: Τάφρος εγκιβωτισμού αγωγού (A.T. 28)

Η τοπική βάθυνση αυτή θα προκύψει από την κατάλληλη διαμόρφωση του πυθμένα της υπόβασης καθ’
όλο το μήκος κατά το οποίο θα τοποθετηθεί ο σωλήνας αποστράγγισης και με την τοποθέτηση επ’ αυτής
των στρώσεων του τεχνητού γεωλογικού φραγμού με τρόπο, ποιότητα, προδιαγραφές και ελάχιστο
πάχος όπως έχει περιγραφεί για την γενική στεγάνωση του πυθμένα του. Στα σημεία της τοπικής
βάθυνσης η κλίση προς τον σωλήνα θα είναι της τάξης του 25% (4 μήκος:1 ύψος).

3.3.2.16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: Φρεάτια καθαρισμού jetting (A.T. 29)

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο επάνω μέρος θα φέρουν στεγανό
κάλυμμα από χυτοσίδηρο και οι αγωγοί καθαρισμού θα στηρίζονται με μεταλλικά στηρίγματα στο τοιχίο
του φρεατίου. Τα φρεάτια θα έχουν διαστάσεις 0,5m x 0,5m x 0,5m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)ενώ το
πάχος των τοιχίων των φρεατίων τα οποία είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 15
cm.

3.3.2.17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 17: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών
και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (A.T.
36 )

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από
τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,

3.3.2.18

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18: Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου
ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (A.T.
37)

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από
τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας
κατασκευής (κατά περίπτωση),

3.3.2.19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 19: Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα (A.T. 40)

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ανάλογου, της απαιτούμενης
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από
μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις
απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λπ.
β. Η απασχόληση των απαιτούμενων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων
στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πετασμάτων
αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο το
τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από
την στάθμη του εδάφους.
Επισήμανση:

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου

3.3.2.20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 20: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (A.T. 42)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 6811.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και
επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός
καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως
προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να είναι
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Όταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα
θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης
τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά
υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς
δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά
μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή
στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου
τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο,
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

3.3.2.21

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 21: Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

(A.T. 43)

Κατασκευή χαλικοφίλτρου υδρογεωτρήσεως στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων οπής και εξωτερικής
παρειάς περιφραγματικού σωλήνα.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια διαβαθμισμένου υλικού και τοποθέτησή του περιμετρικά των
φιλτροσωλήνων της υδρογεώτρησης.
Επιμέτρηση με βάση την θεωρητική διατομή του δακτυλίου.

3.3.2.22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 22: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (A.T. 45)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 6811.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και
επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός
καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση ως
προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.
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Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να είναι
ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την
συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα
θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης
τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή λοιπά
υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς
δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά
μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή
στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την
μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του υπολοίπου
τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο,
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

3.3.2.23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 23: Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile
iron) (A.T. 46)

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που
προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση).

3.3.2.24

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 24:
Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές
στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (A.T. 48)

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του
έργου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση,
των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού
εξοπλισμού.

3.3.2.25

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 25:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου
DN 32 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 49)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
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πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων
από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα
με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.

3.3.2.26

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 26:
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου
DN 32 mm / ΡΝ 10 atm (A.T. 54)

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
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Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.

β.

Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ.

Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή
χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με
τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ.

Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως
βάσει των σχετικών άρθρων.

3.3.2.27

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 27:
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου
1,20 m (A.T. 55)

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής,
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη
του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και
αντιστηρίξεις
Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα
στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι
στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό
λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)

3.3.2.28

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 28: Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

(A.T. 56)3

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση).

3.3.2.29

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 29: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ? 450 N
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm (A.T. 57)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

3.3.2.30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ? 450 N
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm (A.T. 58)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

3.3.2.31

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 31: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 125 mm (A.T. 59)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από
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πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

3.3.2.32

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 32: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE),
δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N
κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/ΟD 160 mm (A.T. 60)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

3.3.2.33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 33: Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 10'' (D 250 mm) πάχους 6 mm

(A.T. 62)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση στην υδρογεώτρηση γαλβανισμένου χαλύβδινου
σωλήνα με διαμήκη ραφή, εσωτερικής διαμέτρου Φ 10'' (D 250 mm) και πάχους τοιχώματος 6 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι
χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος ελάσματος)

3.3.2.34

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 34: Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ10" πάχους 6 mm

(A.T. 63)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου φιλτροσωλήνα Φ 10"
(D 250 mm), με οπές Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της επιφανείας του τοιχώματος
(περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους) και εκατέρωθεν σπειρώματα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως των σωλήνων, οι γαλβνισμένοι
χαλύβδινοι οδηγοί και η διαμόρφωση της σωληνώσεως.
Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων άλλης διαμέτρου ή διαφορετικού πάχους ελάσματος, οι
τιμές εφαρμογής προκύπτουν κατ' αναλογία του γινομένου (περίμετρος σωλήνα x πάχος ελάσματος)

3.3.2.35

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
υδρογεωτρήσεως. (A.T. 64)

35:

Γαλβανισμένος

πιεζομετρικός

σωλήνας,

Φ

1

1/2’’

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (στο διάκενο μεταξύ της
σωλήνωσης και του τοιχώματος της οπής), γαλβανισμένου σωλήνα Φ 1 1/2 '' για την διαμόρφωση
πιεζομετρικής στήλης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η συγκόλληση του σωλήνα στο κάτω άκρο της μεταλλικής
επένδυσης της γεώτρησης και η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του
σωλήνα στην επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm).

3.3.2.36

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 36: Ενεμα τσιμεντομπεντονίτη (A.T. 65)

Προμήθεια και διάστρωση ενέματος τσιμεντομπεντονίτη για την υδραυλική απομόνωση της
πιεζομετρικής στήλης που βρίσκεται τοποθετημένη εντός της γεώτρησης ελέγχου υπογείων υδάτων.

3.3.2.37

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 37: Σύστημα δειγματοληψίας (A.T. 66)

Το σύστημα μετρήσεων με δειγματολήπτη θα χρησιμοποιηθεί για τη μεσοπρόθεσμη αποθήκευση και
ανάλυση στο εργαστήριο (χρωματογράφο) δείγματος βιοαερίου. Το σύστημα θα αποτελείται από
χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγματοληψίας, φυσίγγια με δύο βαλβίδες και χωρητικότητα
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περίπου 500 ml αερίου σε κανονικές συνθήκες έκαστο, ειδικό εξάρτημα έκπλυσης των φυσιγγίων,
ένδειξη πλήρωσης και βαλιτσάκι με οδηγίες χρήσης.

3.3.2.38

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 38: Γαλβανισμένος φιλτροσωλήνας Φ 2" πιεζομετρικής γεωτρήσεως.

(A.T. 68)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση σε γεώτρηση γαλβανισμένου φιλτροσωλήνα Φ 2",
με διατρήσεις Φ 3 mm, σε κανονική διάταξη στο 20% περίπου της επιφανείας του τοιχώματος
(περίπου 20 οπές ανά μέτρο μήκους), για τη διαμόρφωση πιεζομετρικής στήλης.
Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση πώματος με κλειδαριά ασφαλείας στην απόληξη του σωλήνα στην
επιφάνεια του εδάφους (προεξοχή του σωλήνα κατά περίπου 30 cm).

3.3.2.39

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 39: Αργιλομπεντονίτης

(A.T.

69

)

Προμήθεια και διάστρωση ενέματος αργιλομπεντονίτη εντός των γεωτρήσεων ελέγχου διαφυγών
βιοαερίου, για την αποτροπή εισρόφησης ατμοσφαιρικού αέρα κατά τις δειγματοληψίες του
βιοαερίου.

3.3.2.40
(A.T.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 40: Σετ 24 δειγματοληπτών τύπου DΡB36 από ΡΕ με ανέμη 100m
70 )

Για τον έλεγχο της σύστασης των υπογείων υδάτων αυτός θα μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση
δειγματολήπτη για τη λήψη δειγμάτων από μεγάλα βάθη, που θα ανοιγοκλείνει σε στάθμη της
επιλογής του χρήστη.
Προβλέπονται δύο (2) σετ 24 δειγματοληπτών, περιεκτικότητας 1 λίτρου έκαστος,.

3.3.2.41

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 41: Σταθμήμετρο για ρυπασμένα ύδατα (A.T. 71)

Για τον έλεγχο της σύστασης των επιφανειακών υδάτων αυτός θα μπορεί να διεξάγεται με τη χρήση
ενός (1) σταθμήμετρου.
Τύμπανο:
Υλικό κατασκευής: από ανθεκτικό PVC, σκελετός χαλύβδινος με εποξική βαφή και προστατευτική
κάλυψη από συνθετικό υλικό.
Εξαρτήματα: Χειρολαβή, φρένο για την ακινητοποίηση, θήκη αισθητηρίου
Ταινία: Από πλαστικό. Ανεξίτηλες υποδιαιρέσεις ανά 1 χιλιοστόµετρο και 1 εκατοστόµετρo και ανά 1
µέτρο. Βάρος ταινίας 1 kg ανά 50 µέτρα.
Αισθητήριο :
Υλικό κατασκευής:

από ανοξείδωτο χάλυβα και τεφλόν

Διαστάσεις:

Μήκος: 170mm, Διάμετρος: 16mm

Βάρος

300g

Mπαταρία:

ξηρό στοιχείο κοινού τύπου, 9V («πλακέ µπαταρία» κατά προτίµηση αλκαλική)

Διαθέσιμο Μήκος:

30m

3.3.2.42

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 42: Data Logger (A.T.

72)

O data logger θα αποθηκεύει στην µνήµη τις µετρήσεις, µε προγραµµατιζόµενη συχνότητα. Με το
λογισµικό που θα τον συνοδεύει, θα πρέπει να είναι δυνατή η µεταφορά των αποτελεσµάτων σε PC
για αρχειοθέτηση και περαιτέρω επεξεργασία.
Θα πρέπει να διαθέτει 7 αναλογικές και δύο ψηφιακές (pulse) εισόδους, με τροφοδοτικό 230 VAC,
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κοινή, επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου (gel cell), 2ΑΗ/12VDC και back-up
μπαταρία μνήμης από λίθιο, μνήμη 40.000 θέσεων, ανάλυση 16 bit (2 μήνeς αποθήκευσης 2λεπτων
τιμών), σειριακή έξοδο RS 2329.600-115.200 Baud, δυνατότητα σύνδεσης και με επιπλέον
αισθητήρια και έξοδο 4-20 mA.
Επιπλέον, θα πρέπει να περιλαμβάνει λογισμικό ρύθμισης και downloading σε PC. Προστασία ΙΡ65.
Αυτόνομη λειτουργία με την μπαταρία για >2 μήνες. Να διαθέτει στεγανό περίβλημα για λειτουργία
σε εξωτερικούς χώρους.

3.3.2.43

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 43: Αισθητήριο pH (A.T. 73)

Αισθητήριο pH µε καλώδιο 100 m.
Κλίμακα:

0-14 pH

Ακρίβεια:

± 2%

∆ιαστάσεις αισθητηρίου:

1 ¼ " x 10 " (διάµετρος x µήκος)

Τροφοδοσία:

10-36 VDC

Έξοδος:

4-20 mA

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-5ο έως +45 οC

Βάρος:

~370g

3.3.2.44

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 44: Αισθητήριο αγωγιμότητας (A.T.

74)

Αισθητήριο αγωγιµότητας µε καλώδιο 100 m.
Κλίµακες µέτρησης:

2 – 20 / 20 – 200 / 200 – 2.000 mS/cm

Ακρίβεια:

± 0,5 %

Ανάλυση:

0,1 / 1 μS/cm ή 0,01 / 0,1 / 1 mS/cm

Μέγιστη πίεση:

35 psi (~2,5 bar), έως 25 m

Τροφοδοσία:

10-36 VDC

Έξοδος:

4-20 mA

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-5ο έως +70 οC

Βάρος:

~230g

3.3.2.45

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 45: Αισθητήριο θερμοκρασίας (A.T.

75 )

Αισθητήριο θερμοκρασίας µε καλώδιο 100 m.
Κλίµακες µέτρησης:

-50ο έως +50 οC

Ακρίβεια:

± 0,1 %

∆ιαστάσεις αισθητηρίου:

3 ¼ " x 4 ½ " (διάµετρος x µήκος)

Τροφοδοσία:

10-36 VDC

Έξοδος:

4-20 mA
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Θερμοκρασία λειτουργίας:

-50ο έως +100 οC

Βάρος:

~250g

3.3.2.46

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 46: Αισθητήριο στάθμης (A.T. 76 )

Αισθητήριο στάθμης με καλώδιο 100m
Κλίμακα (μεταβολή στάθμης):

0-9 m

Ακρίβεια:

±0,1% FS για σταθερή θερμοκρασία, 0,2% μεταξύ 1ο ως 21 οC

Τροφοδοσία:

10-36 VDC

Έξοδος:

4-20 mA

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-40ο έως +85 οC

Βάρος:

~190g

3.3.2.47

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 47: Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου (A.T. 77)

Το Λογισμικό παρακολούθησης και ελέγχου (Βάση Δεδομένων) θα λειτουργεί σε περιβάλλον Windows, γεγονός
που θα την καθιστά φιλική και εύκολη για κάθε χρήστη και θα περιλαμβάνει:

•

Γενικά και Τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων του έργου: θέση, συντεταγμένες,
εξυπηρετούμενος πληθυσμός, χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, σχέδιο λειτουργίας του χώρου,
συστήματα μετρήσεων και ελέγχου κ.λπ.

•

Οικονομικά στοιχεία: αφορά σε όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ακριβή
υπολογισμό του κόστους λειτουργίας του έργου

•

Στοιχεία ζυγιστηρίου όπου περιέχονται μεταξύ άλλων: στοιχεία εισερχομένων φορτίων, στοιχεία
εισερχομένων οχημάτων, ανάλυση εισερχομένων απορριμμάτων ανά ημέρα, κ.λπ.

Στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση του χώρου: παρακολουθούμενες παράμετροι, μετρώμενες
τιμές, παρατηρούμενες αστοχίες, επεξεργασία καταχωρούμενων δεδομένων, κ.λπ.

3.3.2.48

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 48: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (A.T. 78)

Κατασκευή υπαίθριων τεχνικών έργων φράγματος από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 01-01-07-00 " Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες λοιπές ΕΤΕΠ για την παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση
και συμπύκνωση του σκυροδέματος.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι ξυλότυποι πλευρικής διαμόρφωσης, οι οδηγοί
σκυροδέτησης (μοδίνες) και η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη.
Περιλαμβάνεται επίσης η λήψη μέτρων για την αποφυγή ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών λόγω
της εξώθερμης αντίδρασης ενυδάτωσης του σκυροδέματος (π.χ. χρήση συνθέτων τσιμέντων,
ενσωμάτωση ιπτάμενης τέφρας, ψύξη των αδρανών κλπ), όταν πρόκειται για σκυροδέτηση ογκωδών
κατασκευών, σύμφωνα με την μεθοδολογία σκυροδέτησης που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία μετά
από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου.

3.3.2.49

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 49: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (A.T. 79 )

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
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τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bellsochet pipes)
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειράς) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους,
για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν
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άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

3.3.2.50

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 50: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 1'' (A.T. 81)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με
βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

3.3.2.51

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 51: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 2 '' (A.T.
82)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με
βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

3.3.2.52

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 52: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (A.T. 85)

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

3.3.2.53

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 53: Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (A.T. 86)

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

3.3.2.54

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 54: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (A.T. 87)

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς
φόρτωση.

3.3.2.55

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 55: Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (A.T. 88)

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.

3.3.2.56

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 56: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (A.T. 91)

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές
πλάκες.

3.3.2.57

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 57: Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 (A.T. 95)

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών
εκάστου των ως άνω υλικών.

3.3.2.58

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 58: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 56

διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (A.T. 98)

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06
m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

3.3.2.59

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 59: Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (A.T. 111)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

3.3.2.60

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 60: Καθαίρεση επικεραμώσεων . Με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% (A.T. 114)

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

3.3.2.61

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 61: Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες . Από ξυλεία
ελάτου, πελεκητή (A.T. 119)

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε
κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της
μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

3.3.2.62

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 62: Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (A.T.

120)

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου,
που περιλαμβάνει:
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από
άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα
εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με
αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των
τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά
σχέδια.
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3.3.2.63

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 63: Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους
20 cm. Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm (A.T. 124)

Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, με τα υλικά
τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.

3.3.2.64

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 64: Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή (A.T. 126)

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

3.3.2.65

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 65: Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T''

(A.T. 127)

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί,
οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως
τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την
αξία του).

3.3.2.66

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 66: Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο (A.T. 128)

Σύρμα ενίσχυσης γαλβανισμένο πάχους 4.00mm, απλό ή διπλό τοποθετημένο σε οσεσδήποτε σειρές
οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη.

3.3.2.67

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 67: Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο

(A.T. 129)

Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με γαλβανισμένο σύρμα σε
πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με
την μελέτη.

3.3.2.68

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 68: Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm (A.T. 130)

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες
(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη και έδρασή τους επί των στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
(με σήμανση CE).
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

3.3.2.69

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 69: Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm (A.T. 131)

Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθμίδων μήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις βοηθητικές κλίμακες
με ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες με εσωτερική διάμετρο 11/2", ευθείες ή περιστροφικές με ή χωρίς
πλατύσκαλα, με σκελετό βαθμίδων από λάμες και γωνιακά ελάσματα των 3cm, μέτωπα με επένδυση
από λαμαρίνα μαύρη πάχους 1,0 mm ή από δικτυωτά χωρίς λαμαρίνα, με πατήματα από μαύρη
μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm με αντίστοιχο μήκος κιγκλιδώματος με χειρολισθήρα
διατομής 5 x 25 mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, συμπεριλαμβανομένων των πλατυσκάλων με τα αναγκαία
διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης με μπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαμαρίνα και γενικά σίδηρος,
υλικά ήλωσης και στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο
στρώσεις, ικριώματα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

3.3.2.70

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 70: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 58

διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (A.T. 133)

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06
m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

3.3.2.71

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 71: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm (A.T. 134)

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C,
ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις
περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου
σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από
χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την
μελέτη.
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15
mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,
σύμφωνα με την μελέτη.

3.3.2.72

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 72: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες
γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 '' (A.T. 138)

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

3.3.2.73

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 73: Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό
ρητινοκονίαμα (A.T. 139)

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα τριών
στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με ειδικη φρέζα
δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με αναρρόφηση της παραγόμενης
σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.
β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή στεγανοποιητικής
επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει 3%.
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γ)

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος του
βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα.
δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της τελική
σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή
ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με λοιπές
κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου και η
τοποθέτηση λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με την μελέτη.
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις
οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.

3.3.2.74

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 74: Μεταφορές με αυτοκίνητο . δια μέσου οδών καλής βατότητας (A.T.

141)

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

3.3.2.75

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 75: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (A.T.

142)

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

3.3.2.76

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 76: Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (A.T. 144)

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες)
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

3.3.2.77

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 77: Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN
934-2 (A.T. 145)

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών
εκάστου των ως άνω υλικών.

3.3.2.78

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 78: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (A.T. 146)

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας
επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η
προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό
συνιστάται από τον προμηθευτή του.

3.3.2.79

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 79: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
κατάλληλα για πόσιμο νερό (A.T. 147)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με πόσιμο νερό αρμοδίου προς τούτο
Φορέα (potability certificate), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα
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με τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις
συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν
απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του
υλικού.

3.3.2.80

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 80: Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 (A.T.

148)

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σοο νωπό σκυρόδεμα, πριν από
την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγματώσεων που
οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης.

3.3.2.81

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 81: Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m. (A.T. 204 )

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού,
κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς
φωτισμού και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους
εργασίες/υλικά:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. Οι σωλήνες διέλευσης
καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).
Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με
βάση την τυπική διατομή της μελέτης.
Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως
τοποθετημένα.
Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.
Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.
Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού.
H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης
βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες
εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ).
Το ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της.
H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και
κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης
και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).
H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το
αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.
Οι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

3.3.2.82

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 82: Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα
Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP), τύπου semi cut-off, ισχύος 150 W. (A.T. 205)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 60598-2-3, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για
τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες
με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και
την ειδική μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα
για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος
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επίστρωσης60 μm (500 g/m)κατά ΕΛΟΤ ENISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ελάχιστος χρόνος της
"οικονομικής ζωής" των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 15.000 ώρες λειτουργίας.
Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες
απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. Στις τιμές μονάδας
περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου
σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα,
καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξείδωτων ή γαλβανισμένων
η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής)
η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την
μελέτη
η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού
τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους

3.3.2.83

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 83: Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 50x50 cm. (A.T.

206)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15cm, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή
προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

3.3.2.84

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 84: Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 70x70 cm. (A.T.

207)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15 cm και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή
προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)
η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

3.3.2.85

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 85: Φρεάτιο έλξης καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων 90x90 cm. (A.T.

208)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 62

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 15 cm και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

•

η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος
η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων
στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω
ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση
εποξειδικής βαφής)
η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

3.3.2.86

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 86: Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη
πλάκα διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. (A.T. 209)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό
διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 5 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα
το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35
mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο. Στην τιμή του
παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την τοποθέτηση
του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την
εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γη του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.

3.3.2.87

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 87: Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι, διατομής 25 mm². (A.T. 210)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού,
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες,
πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και
ελέγχων.

3.3.2.88

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 88 : Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, με κάλυμμα, πλάτους 100mm,
ύψους 60mm και πάχους λαμαρίνας έως 1,5mm. (A.T. 211)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους έως 1,5
mm, ύψους 60 mm, με κάλυμμα και όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.),
στήριξης ή ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03
"Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμός που απαιτούνται για
την εκτέλεση των
εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

3.3.2.89

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 89: Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, βαρέως
τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος, ενδεικτικού τύπου CONDUR ή CONFLEX, διαμέτρου 25 ΜΜ. (A.T. 212)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ή σπιράλ, βαρέως τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος,
ενδεικτικού τύπου CONDUR ή CONFLEX, διαμέτρου 25 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή, σωλήνας με τα απαραίτητα ευθύ ή καμπύλα προστόμια από
πλαστικό υλικό και με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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3.3.2.90

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 90: Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές,
διαστάσεων 130χ50 ΜΜ. (A.T. 213)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διμερές, διαστάσεων 130χ50 ΜΜ, με το κάλυμμά
του και με όλα τα ειδικά τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών,
σταυρών, ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα πλαστικά στηρίγματα στερέωσης των
καλωδίων ανά ένα, πλήρες, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση,
κατασκευή, στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από την οροφή μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

3.3.2.91

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 91
επίτοιχο, διαστάσεων 40χ16 ΜΜ.
(A.T.

:
214

Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC,
)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κανάλι πλαστικό καλωδίων από σκληρό PVC, επίτοιχο, διαστάσεων 40χ16 ΜΜ, με το κάλυμμά του και με
όλα τα ειδικά τεμάχια (σύνδεσης, στροφής, ανόδου, καθόδου, προβόλου, ταυ, συστολών, σταυρών,
ορθοστατών, αναρτήρων, διαχωριστικών, κλπ.) και τα πλαστικά στηρίγματα στερέωσης των καλωδίων
ανά ένα, πλήρες, δηλαδή προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση, κατασκευή,
στερέωση στον τοίχο ή ανάρτησης από την οροφή μέχρι παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.92

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 92: Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με
χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 3m. (A.T. 215)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και
μήκους 3m, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
διατεταγμένα εντός του εδάφους στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς 3 Μ, δι' εμπήξεως ή
κατόπιν εκσκαφής, κατακορύφως μέχρι βάθους του πάνω άκρου 0,50 Μ κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, συνδεδεμένων μεταξύ τους με χάλκινο αγωγό διατομής 70 ΜΜ2 με την βοήθεια χάλκινων
περιλαίμιων επικασσιτερωμένων και συγκολλημένων πάνω στα ηλεκτρόδια με κασσιτεροκόλληση, με τα
τυποποιημένα φρεάτια επιθεώρησης διαστάσεων 25χ25 CM και με τα καλύμματά τους στις κορυφές,
δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και εργασία συναρμολόγησης,
τοποθέτησης, σύνδεσης, μετρήσεων και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας εκσκαφής των
λάκκων και της τυχόν αναγκαίας πλήρωσής τους με φυτική γη, ρινίσματα σιδήρου κλπ. Και συμπίεσής
τους για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.93

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 93: Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16
ΜΜ2. (A.T. 216)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο χαλκού τύπου HO7V-R κιτρινοπράσινο, διατομής 1χ16 mm2, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες,
τάκοι, βίδες, γύψος κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία για την τοποθέτηση με στηρίγματα ή
μονωτήρες.

3.3.2.94

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 94: Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή
εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G1,5 ΜΜ². (A.T. 217)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής
3G1,5 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε είδους όπως και ειδικά στηρίγματα ή
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 64

αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του
καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

3.3.2.95

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 95
:
Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων
αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ².
(A.T.
218
)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου AO5VV-(U ή R) (NYM) χάλκινων αγωγών, ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής
3G2,5 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά κάθε είδους όπως και ειδικά στηρίγματα ή
αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του
καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

3.3.2.96

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 96: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
μονοπολικό, διατομής 1χ25 ΜΜ2. (A.T. 219)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ25 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.97

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 97: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
μονοπολικό, διατομής 1χ35 ΜΜ2. (A.T. 220)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ35 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.98

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 98: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
μονοπολικό, διατομής 1χ70 ΜΜ2. (A.T. 221)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ70 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.99

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 99: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
μονοπολικό, διατομής 1χ95 ΜΜ2. (A.T. 222)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, μονοπολικό, διατομής 1χ95 ΜΜ2, δηλαδή
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προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.100

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 100: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
διπολικό, διατομής 2χ1,5 ΜΜ2. (A.T. 223)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ1,5 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.101

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 101: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
διπολικό, διατομής 2χ10 ΜΜ2. (A.T. 224)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, διπολικό, διατομής 2χ10 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.102

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 102: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ². (A.T. 225)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G2,5 ΜΜ², δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.103

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 103: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, διατομής 3G4 ΜΜ2. (A.T. 226)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G4 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.104

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 104: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, διατομής 3G10 ΜΜ². (A.T. 227)
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Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, διατομής 3G10 ΜΜ², δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.105

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 105: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G50+25 ΜΜ². (A.T. 228)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής,
διατομής 3G50+25 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες,
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία
εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

3.3.2.106

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 106: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G70+35 ΜΜ². (A.T. 229)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής,
διατομής 3G70+35 ΜΜ², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες,
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία
εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

3.3.2.107

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 107: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής, διατομής 3G185+95 MM². (A.T. 230)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τριπολικό, με ουδέτερο μειωμένης διατομής,
διατομής 3G185+95 MM², δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες,
μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία
εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα
εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

3.3.2.108

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 108: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
τετραπολικό, διατομής 4χ10 ΜΜ². (A.T. 231)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, τετραπολικό, διατομής 4χ10 ΜΜ², δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 67

διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.109

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 109: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5G4 ΜΜ². (A.T. 232)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G4 ΜΜ², δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.110

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 110: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5G6 ΜΜ². (A.T. 233
)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G6 ΜΜ², δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.111

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 111: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5G10 ΜΜ2. (A.T. 234)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G10 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.112

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 112: Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο,
πενταπολικό, διατομής 5G16 ΜΜ2. (A.T. 235)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου E1VV-(U,R,S) (ΝΥΥ), ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5G16 ΜΜ2, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια,
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ.) στον τόπο
του έργου και εργασία διάνοιξης αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση,
διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά και με τα εξαρτήματα της εγκατάστασης) και
πλήρη εγκατάσταση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.113

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 113: Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής 1x70mm2/16mm2 (12/20kV). (A.T.

236)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου 2ΧSY διατομής 1x70mm2/16mm2 (12/20kV) πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή
και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά στο τόπο του έργου και εργασία
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τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης για πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.114

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 114: Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC
11801 & EIA/TIA 568B, 4". (A.T. 237)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου UTP Cat 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 & EIA/TIA 568B, 4" πλήρες, σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών
(καλώδιο, στηρίγματα, αναλογία εσχάρας, κλπ), προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία διάνοιξης
αυλακιών και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, με την τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση
των άκρων του καλωδίου (μέσα στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και εργασία για πλήρη
εγκατάσταση.

3.3.2.115

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 115: Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το
κουτί, απλός μονοπολικός. (A.T.
238)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, απλός μονοπολικός, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

3.3.2.116

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 116: Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το
κουτί, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. (A.T. 239)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο, έντασης 10Α, τάσης 250V, με το κουτί, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

3.3.2.117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 117: Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης
250V, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ. (A.T. 240
)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Διακόπτης στεγανός, επίτοιχος, πλήκτρου, έντασης 10Α, τάσης 250V, κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών (γύψος, κανάβι, μίνιο, κλπ.) εγκατάσταση και
σύνδεση.

3.3.2.118

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 118: Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16Α. (A.T. 241)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16Α, με το κουτί, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδομένος σε λειτουργία.

3.3.2.119

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 119: Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A. (A.T. 242)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Διπλός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A, αποτελούμενος από δύο μηχανισμούς
ρευματοδοτών SCHUKO σε ενιαίο πλαίσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση
και σύνδεση.

3.3.2.120

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 120: Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A.

(A.T. 243)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Διπλός στεγανός ρευματοδότης επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 A, αποτελούμενος από δύο μηχανισμούς
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ρευματοδοτών SCHUKO σε ενιαίο πλαίσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση
και σύνδεση.

3.3.2.121

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 121: Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 Α. (A.T.

244)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ρευματοδότης στεγανός, επίτοιχος, SCHUKO, έντασης 16 Α, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
ρευματοδότη και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση.

3.3.2.122

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 122: Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες
κατά IEC 309-1/309-2, με ουδέτερο και επαφή γείωσης, έντασης 16 A. (A.T. 245)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Μονοφασικός ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου, με ακροδέκτες κατά IEC 309-1/309-2, με ουδέτερο
και επαφή γείωσης, έντασης 16 A, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών,
εγκατάσταση και σύνδεση.

3.3.2.123

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 123: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Π. (A.T. 246)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Π πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα
πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής,
ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες,
ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας,
κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου
και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την
εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη
ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των
μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.

3.3.2.124

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 124: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Σ. (A.T. 247)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Σ με Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC),
συνοδευόμενο από το απαραίτητο λογισμικό και υλισμικό για τον προγραμματισμό και θα διαθέτει κατ'
ελάχιστον:
• CPU με μνήμη προγράμματος εφαρμογής τουλάχιστον 128Κbytes
• 32 δυαδικές εισόδους 24VDC
• 32 δυαδικές εξόδους ρελαί 2Α
• 2 αναλογικές εισόδους 4-20mA
• θύρα RS485
• δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο Εthernet
• ρολόι πραγματικού χρόνου
πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις
Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής
προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των
ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική
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συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη
ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία
εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των
μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση
σε λειτουργία.

3.3.2.125

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 125: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Κ. (A.T. 248)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΕΞ.Κ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα
πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής,
ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής,
διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή
προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο,
μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και
δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

3.3.2.126

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 126: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΦ. (A.T. 249)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-ΔΦ πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα
πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής,
ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής,
διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή
προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο,
μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και
δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

3.3.2.127

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 127: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1. (A.T. 250)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-1 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα
πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής,
ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής,
διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή
προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο,
μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και
δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

3.3.2.128

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 128: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-2. (A.T. 251)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης Π-2 πλήρης, σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα
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πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα τα όργανα διακοπής,
ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, ρελέ διαφυγής,
διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις μπάρες
χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες καλωδιώσεων
εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά, δηλαδή
προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο σύνολο,
μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των εισερχόμενων και
απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και κάθε εργασία και
δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

3.3.2.129

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 129: Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης, τροφοδοτούμενος από
UPS UΠ-ΔΦ. (A.T.
252)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ηλεκτρικός πίνακας φωτισμού & κίνησης, τροφοδοτούμενος από UPS UΠ-ΔΦ πλήρης, σύμφωνα με τα
μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές της μελέτης, με όλα
τα όργανα διακοπής, ελέγχου, προστασίας και μετρήσεων (όπως διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές
λυχνίες, ρελέ διαφυγής, διατάξεις διαφορικής και αντικεραυνικής προστασίας, κλπ), με τα απαραίτητα
στηρίγματα, τις μπάρες χαλκού, τις οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών τους ακροδέκτες
καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας, την εσωτερική συνδεσμολογία, τις βαφές κλπ. μικροϋλικά,
δηλαδή προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση συγκροτημένου σε ενιαίο
σύνολο, μεταφορά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης του πίνακα, σύνδεση των
εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών, μετά των μικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης, καθώς και
κάθε εργασία και δαπάνη για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

3.3.2.130

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 130: Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας,
μονοφασικής εισόδου και εξόδου, ισχύος εξόδου 3KVA/10min. (A.T. 253)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Mονάδα αδιάλειπτης παροχής (U.P.S.), ηλεκτρικής ενέργειας, μονοφασικής εισόδου και εξόδου, ισχύος
εξόδου 3KVA/10min, αποτελούμενη από ανορθωτή, στατό μετατροπέα, ηλεκτρονικό μεταγωγικό
διακόπτη και συστοιχία συσσωρευτών σφραγισμένου τύπου (χωρίς συντήρηση), με όλα τα βοηθητικά
όργανα και συσκευές και τα όργανα ελέγχου, τηλεσήμανσης και συναγερμού και με όλα τα απαιτούμενα
μικροϋλικά, εξαιρουμένων μόνο των ηλεκτρικών πινάκων (πεδίων), συνεχούς και εναλλασσομένου
ρεύματος και με τα όργανά τους (διακόπτες, ασφάλειες, όργανα μέτρησης κλπ.), σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

3.3.2.131

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 131: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με
κάλυμμα από αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W. (A.T. 254)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από αντιθαμβωτικές περσίδες
αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές,
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και βελτίωσης
συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη
εγκατάσταση.

3.3.2.132

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 132: Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με
κάλυμμα από αντιθαμβωτικές περσίδες αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W. (A.T. 255)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 72

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, αναρτημένο από την οροφή, με κάλυμμα από αντιθαμβωτικές περσίδες
αλουμινίου , μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ49 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές,
διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και βελτίωσης
συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη
εγκατάσταση.

3.3.2.133

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 133: Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την
οροφή, με αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W. (A.T. 256)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ24 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
(λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και
βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

3.3.2.134

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 134: Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την
οροφή, με αυτόσβηστο πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ28 W. (A.T. 257)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό (ΙΡ65), αναρτημένο από την οροφή, με αυτόσβηστο
πολυκαρβονικό κάλυμμα, μετά των λαμπτήρων Τ16 2χ28 W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση
(λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης, ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και
βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ), σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα, λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και
εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

3.3.2.135

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 135: Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, εξωτερικού χώρου,
στεγανό (ΙΡ65), με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού 18W. (A.T. 258)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικό σώμα τύπου επίτοιχης απλίκας, εξωτερικού χώρου, στεγανό (ΙΡ65), με έναν συμπαγή
λαμπτήρα φθορισμού 18W με πλήρη ηλεκτρολογική εξάρτηση (λυχνιολαβές, διακλαδωτήρα σύνδεσης,
ακροδέκτη γείωσης, εσωτερικές συρματώσεις, όργανα αφής και βελτίωσης συντελεστού ισχύος, κλπ),
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή φωτιστικό σώμα,
λαμπτήρες και λοιπά υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

3.3.2.136

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 136: Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, μη συνεχούς
φωτισμού, με λαμπτήρα φθορισμού φωτεινής ροής τουλάχιστον 250 LUMEN.
(A.T. 259)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, μη συνεχούς φωτισμού, με λαμπτήρα φθορισμού
φωτεινής ροής τουλάχιστον 250 LUMEN απλής ή διπλής όψης, με οποιαδήποτε σήμανση (όδευσης
διαφυγής, ΕΧΙΤ κλπ), με ενσωματωμένο συσσωρευτή Νικελίου - Καδμίου αυτονομίας 90min, αυτόματη
φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε περίπτωση ανάγκης, με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και κομβίο
δοκιμής, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή
προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε κανονική
λειτουργία.

3.3.2.137

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 137: Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για μετατροπή ενός
λαμπτήρα (φθορισμού, πυράκτωσης ή αλογόνου) κοινού φωτιστικού σε ασφαλείας. (A.T. 260)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 73

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σύστημα φορτιστού-συσσωρευτών, για μετατροπή ενός λαμπτήρα (φθορισμού, πυράκτωσης ή
αλογόνου) κοινού φωτιστικού σε ασφαλείας, με αυτόματη φόρτιση και αυτόματο μεταγωγέα σε
περίπτωση ανάγκης, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα
υλικά και μικροϋλικά και εργασία επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών και
παράδοση σε λειτουργία

3.3.2.138

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 138: Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου,
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16
εξερχομένων θυρών. (A.T. 261)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ
568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16 εξερχομένων θυρών σφηνωτής σύνδεσης, με
εξόδους RJ45, κατάλληλος για τοποθέτηση σε RACK 19", μετά του οδηγού μικτονόμησης και των Patch
cord χαλκού, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα
καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.139

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 139: Δίδυμη λήψη φωνής - δεδομένων, κατηγορίας 6, με εξόδους RJ
45. (A.T. 262)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Κατανεμητής φωνής - δεδομένων (DATA), βυσματικού τύπου, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ
568 κατηγορία 6, χωρητικότητας 16 εισερχομένων και 16 εξερχομένων θυρών σφηνωτής σύνδεσης, με
εξόδους RJ45, κατάλληλος για τοποθέτηση σε RACK 19", μετά του οδηγού μικτονόμησης και των Patch
cord χαλκού, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης,
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με τα εισερχόμενα και εξερχόμενα
καλώδια, αρίθμηση καλωδίων, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3.3.2.140

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 140: Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με αφεσβενόμενο
φλας. (A.T. 263)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σειρήνα ηλεκτρονική, σήμανσης συναγερμού, με αφεσβενόμενο φλας με ενσωματωμένη μπαταρία
κλειστού τύπου μολύβδου επαναφορτιζόμενη 1.9ΑΗ, προστατευόμενη εντός κυτίου, πλήρης, σύμφωνα
με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή σειρήνα και μικροϋλικά επί τόπου του
έργου και εργασία εγκατάστασης, ηλεκτρικής σύνδεσης, ρύθμισης, δοκιμών και παράδοσης σε πλήρη και
κανονική λειτουργία.

3.3.2.141

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 141: Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο
από πίνακα, με καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3G1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 Μ. (A.T. 264)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φωτιστικό σημείο απλό, κομιτατέρ, αλλέ ρετούρ ή χειριζόμενο από πίνακα, με καλώδιο AO5VV-(U,R)
διατομής 3G1.5MM2, μέσου μήκους γραμμής 8 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα
μέχρι το φωτιστικό σημείο τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως
τύπου, ευθύ και σπιράλ, κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το
καλώδιο, τους διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και
σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική
λειτουργία. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του φωτιστικού σώματος, του διακοπτικού υλικού και
οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 74

3.3.2.142

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 142: Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με καλώδιο AO5VV-(U,R)
διατομής 3G2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. (A.T. 265)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σημείο τροφοδοσίας ρευματοδότου, με καλώδιο AO5VV-(U,R) διατομής 3G2.5MM2, μέσου μήκους
γραμμών 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο ρευματοδότου τα
αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου ευθύ και σπιράλ
κατάλληλης διατομής (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους
διακλαδωτήρες και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την
απαιτούμενη εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία του ρευματοδότη και οι σχάρες ή τα κανάλια διέλευσης.

3.3.2.143

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 143: Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV
διατομής 3x2.5MM2, μέσου μήκους γραμμών 10 Μ. (A.T. 266)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 3G2.5MM2, μέσου μήκους
γραμμών 10 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο τροφοδότησης της
ηλεκτρικής συσκευής τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου
ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες
και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη
εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν
περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής συσκευής.

3.3.2.144

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 144: Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV
διατομής 3x4ΜΜ2, μέσου μήκους γραμμών 8 Μ. (A.T. 267)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σημείο τροφοδοσίας ηλεκτρικής συσκευής, με καλώδιο AO5VV διατομής 3G4ΜΜ2, μέσου μήκους
γραμμών 8 Μ, το οποίο περιλαμβάνει από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το σημείο τροφοδότησης της
ηλεκτρικής συσκευής τα αναλογούντα μήκη ηλεκτρικής γραμμής από πλαστικό σωλήνα βαρέως τύπου
ευθύ και σπιράλ (στις εκτός σχάρας οδεύσεις), τα κουτιά διακλάδωσης, το καλώδιο, τους διακλαδωτήρες
και τα κάθε είδους λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη
εργασία για παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή δεν
περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής συσκευής.

3.3.2.145

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 145: Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού. (A.T. 268)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φλοτεροδιακόπτης ένδειξης στάθμης υγρού με το αισθητήριο, το καλώδιο από το αισθητήριο μέχρι το
σημείο λήψης του σήματος, δηλαδή τον εκάστοτε πίνακα αυτοματισμού, πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική
λειτουργία.

3.3.2.146

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 146: Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC (0.6/1kV), διατομής
12χ1.5mm2. (A.T. 269)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Καλώδιο τύπου XLPE/PVC/SWA/PVC (0.6/1kV), διατομής 12χ1.5mm2 σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή αγωγός, υλικά σύνδεσης και επισήμανσης και
μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, διακλάδωσης, δοκιμών μόνωσης, για πλήρη
και κανονική λειτουργία.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 75

3.3.2.147

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 147: Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10 θέσεων, διαστάσεων
50χ5χ470mm, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6620047 ή
ισοδύναμου. (A.T. 270)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Ζυγός γείωσης χάλκινος επινικελωμένος, 10 θέσεων, διαστάσεων 50χ5χ470mm, σύμφωνα με το πρότυπο
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6620047 ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών
και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

3.3.2.148

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 148: Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο εκπομπής
πρώιμου οχετού, με τηλεσκοπικό ιστό ύψους 10m, ακτίνας προστασίας 107Μ, κατά NFC 17102 (Pulsar 60),
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6022160 ή ισοδύναμου. (A.T. 271)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας με αλεξικέραυνο εκπομπής πρώιμου οχετού, με τηλεσκοπικό ιστό
ύψους 10m, ακτίνας προστασίας 107Μ, κατά NFC 17102 (Pulsar 60), ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6022160 ή ισοδύναμου αποτελούμενο από την κεφαλή του αλεξικεραύνου και τον τηλεσκοπικό
μεταλλικό ιστό εδραζόμενο σε αρθρωτή βάση 90 μοιρών, πλήρες, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή,
τις Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση,
εγκατάσταση, συνδέσεις, δοκιμές και παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και ο χάλκινος αγωγός διατομής 50mm2, που συνδέει την ακίδα με το τρίγωνο γείωσης.

3.3.2.149

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 149: Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ
62561-1&2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή ισοδύναμου. (A.T. 272
)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Υποδοχή γείωσης επίτοιχη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-1&2, ενδεικτικού τύπου
ΕΛΕΜΚΟ 6524408 ή ισοδύναμου, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της
μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση και εργασία
πλήρους τοποθέτησης.

3.3.2.150

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 150: Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός, χάλκινος,
επικασσιτερωμένος, διαστάσεων 23χ3χ200 Cu/eSn, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή ισοδύναμου.
(A.T. 273)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Προδιαμορφωμένος εύκαμπτος αγωγός, χάλκινος, επικασσιτερωμένος, διαστάσεων 23χ3χ200 Cu/eSn,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6425200 ή ισοδύναμου πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών
(ταινία, υλικά σύνδεσης, κλπ), προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης.

3.3.2.151

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 151: Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420108 ή ισοδύναμου, διαμέτρου 50τ.χ. (A.T.
274)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Αγωγός γείωσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420108 ή ισοδύναμου, διαμέτρου 50τ.χ. με τα απαιτούμενα στηρίγματα, πλήρης,
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις.

3.3.2.152

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 152: Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία με πάχος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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επιψευδαργύρωσης 500gr/m2, κατάλληλη για χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το
πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναμου διαστάσεων 30χ3,5 ΜΜ.
(A.T. 275)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2, κατάλληλη για
χρήση σε περιμετρική και θεμελιακή γείωση, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401133 ή ισοδύναμου διαστάσεων 30χ3,5 ΜΜ, με τα στηρίγματα για
τοποθέτηση της ταινίας σε κατακόρυφη θέση, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου του
έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης.

3.3.2.153

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 153: Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος, χάλκινη
επικασσιτερωμένη, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401216 η
ισοδύναμου, διαστάσεων Φ16χ600mm. (A.T. 276)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Aκίδα επί στηρίγματος μονωμένου δώματος, χάλκινη επικασσιτερωμένη, σύμφωνα με το πρότυπο
IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401216 η ισοδύναμου, διαστάσεων Φ16χ600mm
πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, με τα υλικά και μικροϋλικά
στήριξης και σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, στερέωση, σύνδεση και παράδοση
σε πλήρη λειτουργία.

3.3.2.154

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 154: Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420252 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ2 ΜΜ. (A.T. 277)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420252 ή
ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ2 ΜΜ, με τα απαιτούμενα στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς
τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις.

3.3.2.155

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 155: Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2,
ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420253 ή ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ3 ΜΜ. (A.T. 278)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Χάλκινη ταινία, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/ΕΛΟΤ/ΕΝ 62561-2, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6420253 ή
ισοδύναμου, διαστάσεων 25χ3 ΜΜ, με τα απαιτούμενα στηρίγματα, πλήρης, σύμφωνα με την Τεχνική
Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς
τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις.

3.3.2.156

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 156: Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη
σήμανση της γείωσης, διαστάσεων 25χ25mm, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6009030. (A.T. 279)

Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09,02Β της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ
Φρεάτιο γειώσεως από PVC, βαρέως τύπου, με ανάγλυφη σήμανση της γείωσης, διαστάσεων 25χ25mm,
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6009030, πλήρες, μετά του καλύμματος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία
εγκατάστασης.

3.3.2.157

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 157: Αντλία απαγωγής στραγγισμάτων (A.T. 163)

Αντλίες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, για
οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση, συζευγμένες μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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•

Αντλία

Η αντλία θα διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση που θα
σχηματίζει κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται με
διαιρούμενους κώνους και περικόχλια στον άξονα και θα φέρουν αντικαθιστόμενο δακτύλιο φθοράς.
Επιπλέον, ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων με ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με
αντικαθιστόμενα ενδιάμεσα έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας. Τέλος θα διαθέτει κεφαλή
καταθλίψεως με εσωτερικό (θηλυκό) σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής με
ανοξείδωτο δακτύλιο στηρίξεως και έμφραξη από βουλκανισμένο συνθετικό ελαστικό (NBR).
•

Ηλεκτροκινητήρας

Υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα.
Περιέλιξη στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη από κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα. Ο
άξονας θα φέρει 2 σετ από διπλά ακτινικά έδρανα από καρβίδιο βολφραμίου. Ωστικό έδρανο τύπου
MICHELL με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και 6 γραφιτούχα κινητά πέλματα στο σταθερό μέρος.
Κεφαλή και άξονας ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με πρότυπα ΝΕΜΑ MG1-18413.

3.3.2.158

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 158: Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων
παροχής ≥ 3m³/h και μανομετρικού ύψους ≥5 μΥΣ. Στο άρθρο περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το
αντίστοιχο μήκος του inox καταθλιπτικού αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το αντεπίστροφο σε κάθε
σωληνογραμμή. (A.T. 164)

Φυγοκεντρικό, υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων παροχής ≥3m³/h και μανομετρικού ύψους
≥5 μΥΣ. Στο άρθρο περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση με το αντίστοιχο μήκος του inox καταθλιπτικού
αγωγού, τη δικλείδα απομόνωσης και το αντεπίστροφο σε κάθε σωληνογραμμή.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.159

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 159: Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-jet), παροχής
αέρα ≥180m³/h σε βάθος υγρού 3μ και εγκατεστημένης ισχύος 8kW<P2 (A.T. 165)

Φυγοκεντρικός, υποβρύχιος αεριστήρας (Venturi-jet), παροχής αέρα ≥180m³/h σε βάθος υγρού 3μ και
εγκατεστημένης ισχύος 8kW<P2.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού

3.3.2.160

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 160: Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των στραγγιδίων,
εγκατεστημένης ισχύος 2,50kW<P2, από ανοξείδωτο χάλυβα (A.T. 166)

Υποβρύχιος αναδευτήρας για την ανάδευση των στραγγιδίων, εγκατεστημένης ισχύος 2,50kW<P2, από
ανοξείδωτο χάλυβα
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.161

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 161: Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 12mm (A.T.

167)

Ανοξείδωτη χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, με διάκενα 12mm
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.162

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 162: Μονάδα λεπτοκοσκίνισης διαμέτρου οπών μεγέθους 0,25mm
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Η μονάδα λεπτοκοσκίνισης θα είναι τύπου αυτοκαθαριζόμενου περιστρεφόμενου κοσκίνου (rotary
sieve) και αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους μέρη:
➢ Κόσκινο τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (filter drum). Η εν λόγω διάταξη συγκρατεί όλα τα
στερεά σωμάτια με μέγεθος μεγαλύτερο από το επιλεχθέν άνοιγμα βροχίδος, παρεμποδίζοντας
έτσι τη συσσώρευσή τους στο εσωτερικό του τυμπάνου.
➢ Σώμα φίλτρου (filter body). Το φίλτρο φέρει δοχείο υποδοχής του προς εσχάρωση υγρού.
➢ Ξέστρο καθαρισμού (skimming blade) για αφαίρεση των στερεών που επικάθονται.
➢ Μηχανισμό οδήγησης (drive mechanism).
➢ Δοχείο παραλαβής εσχαρισμένου υγρού (filtered water reception tank) που είναι τοποθετημένο
κάτω από το σώμα του φίλτρου και εκκενώνεται μέσω σωλήνα.
➢ Διάταξη αντίστροφης πλύσης (back-washing arrangement), η οποία φέρει ακροφύσια που
εξακοντίζουν νερό υπό πίεση, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη καθαρισμό από επικαθίσεις στερεών.
Η τροφοδότηση του κόσκινου γίνεται απευθείας από τον καταθλιπτικό αγωγό του αντλιοστασίου
ανύψωσης μέσω φλατζωτού συνδέσμου.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.163

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤ163: Σύστημα διαχωρισμού με μεμβράνες UF – MBR

Όλες οι διεργασίες φίλτρανσης με μεμβράνες στηρίζονται στην ίδια βασική αρχή, ήτοι στην άσκηση
πίεσης που εξαναγκάζει το υγρό να διέλθει μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης που συγκρατεί όλα τα
στερεά σωμάτια με μέγεθος μεγαλύτερο από ένα δεδομένο άνοιγμα πόρων. Η φίλτρανση δηλαδή η ροή
του διηθήματος μπορεί να είναι είτε "από έξω προς τα μέσα" είτε "από μέσα προς τα έξω". Ο τύπος ροής
"έξω - μέσα" βρίσκει εφαρμογή στα συστήματα βυθισμένων μεμβρανών (immersed UF, iUF), ενώ η ροή
"μέσα - έξω" εφαρμόζεται στα συστήματα εξωτερικής εγκατάστασης & παράπλευρης ροής (external UF,
exUF).
Σε αντίθεση με τα συστήματα iUF, τα συστήματα exUF δεν απαιτούν ξεχωριστή δεξαμενή για
εγκατάσταση των μεμβρανών. Αντ’ αυτής, τα εν λόγω συστήματα χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες
οριζόντιες συστοιχίες μεμβρανών (racks, skids) που στοιβάζονται παράλληλα. Κάθε συστοιχία
αποτελείται συνήθως από 3 έως 7 ανεξάρτητες υπομονάδες μεμβρανών (membrane modules)
συνδεμένες σε σειρά. Τέλος, κάθε module συνίσταται από δέσμη μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων
σωληνωτών μεμβρανών υπερδιήθησης (UF) που τοποθετούνται εντός κατάλληλα διαμορφωμένου
κυλινδρικού κελύφους από ενισχυμένο με ίνες πλαστικό (FRP). Οι μεμβράνες καθαυτές κατασκευάζονται
είτε από πολυαιθερικές σουλφόνες (PES) είτε από πολυβινυλιδενοχλωρίδιο (PVDF) ή από άλλο
κατάλληλο υλικό κι έχουν μέγεθος αποκοπής (cut-off size) μικρότερο ή ίσo με 0.1 μm. Επί του παρόντος,
για εφαρμογές φίλτρανσης με μεμβράνες, η συνήθης χρησιμοποιούμενη διάμετρος σωληνωτών
μεμβρανών είναι 8 mm ή 5.2 mm. Τα modules των μεμβρανών, από την άλλη, διατίθενται εμπορικά σε
αρκετά τυποποιημένα μεγέθη, με συνηθέστερα τα modules διαμέτρου 3" ή 8" και μήκους 3 m.
Στα συστήματα exUF, η προώθηση του μικτού υγρού από το βιοαντιδραστήρα στις συστοιχίες
μεμβρανών γίνεται μέσω ειδικής αντλίας τροφοδοσίας (feed pump). Το υγρό ανακυκλοφορείται με
υψηλή ταχύτητα (3-5 m/s) μέσω των επιμέρους σωληνωτών καναλιών υπό μέσες τιμές πίεσης (3-7 bar).
Για ταχύτητες μεταξύ 3-5 m/s, η πτώση πίεσης ανά module κυμαίνεται μεταξύ 0.6-0.8 bar. Η
απαιτούμενη πίεση στην είσοδο του πρώτου module εξαρτάται από τη φύση του προς επεξεργασία
υγρού αποβλήτου, τη συγκέντρωση ολικών αιωρούμενων στερεών και τον αριθμό, τον τύπο και τη
διαμόρφωση των χρησιμοποιούμενων modules. Η εφαρμοζόμενη διαμεμβρανική πίεση (transmembrane
pressure, TMP) εξαναγκάζει ένα μέρος του αξονικά κινούμενου υγρού να διέλθει μέσω του τοιχώματος
των μεμβρανών και να καταλήξει στην εξωτερική πλευρά τους όπου και συλλέγεται ως επεξεργασμένη
εκροή (διήθημα, permeate). Η ροή του διηθήματος (permeate flux) είναι κάθετη προς τη διεύθυνση ροής
του κύριου ρεύματος ανακυκλοφορίας στο εσωτερικό των σωληνωτών μεμβρανών εξ ου και ο
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χαρακτηρισμός του εν λόγω τύπου διήθησης ως "διήθηση διασταυρούμενης ροής" (cross-flow filtration).
Το προκύπτον ρεύμα συμπυκνώματος (concentrate) κινείται αξονικά μαζί με το ρεύμα ανακυκλοφορίας.
Οι υψηλές εφαρμοζόμενες τιμές της μέσης αξονικής ταχύτητας του υγρού εντός των αυλών (cross-flow
velocity, CFV) αποσκοπούν στη δημιουργία έντονα τυρβώδους ροής που εξασφαλίζει τη διαρκή
ανανέωση (καταστροφή και επαναδημιουργία) της συμπαγούς στιβάδας στερεών (cake layer) που
"χτίζεται" σταδιακά σε άμεση επαφή με την επιφάνεια των μεμβρανών.
Το σύστημα υπερδιήθησης που προτείνεται για την παρούσα εφαρμογή, θα αποτελεί μία ενιαία και
συμπαγή μονάδα η οποία θα είναι εγκατεστημένη σε παράπλευρο χώρο από τις δεξαμενές βιολογικών
διεργασιών. Προτείνεται η χρήση είτε iUF είτε exUF αρκεί το σύστημα να είναι ήδη προ-εγκατεστημένο
σε κοντέινερ για να μειωθεί ο συνολικά χρόνος κατασκευής της Μ.Ε.Σ. Έτσι, το σύνολο του απαιτούμενου
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι μεμβράνες, αντλίες, υδραυλικά εξαρτήματα & σωληνώσεις,
συστήματα ελέγχου, αυτοματισμού & παρακολούθησης της λειτουργίας, θα είναι πλήρως
εγκατεστημένο σε ένα ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό container (εμπορευματοκιβώτιο)
κατάλληλων διαστάσεων και εσωτερικού δαιχωρισμού. Η ποσότητα των μεμβρανών που θα απαιτηθούν
(m2 μεμβράνης) θα είναι πρόταση του προμηθευτή των μεμβρανών με βάση την προτεινόμενη από
αυτόν ροή (flux) διαμέσου τους. Η ροή (flux) θα αναγράφεται για τις συνθήκες του έργου (υδραυλικό και
ρυπαντικό φορτίο, χαρακτηριστικά εισερχόμενων στραγγισμάτων κλπ.). Από την ροή αυτή θα
προκύπτουν τα προμηθευόμενα m2 μεμβρανών υπερδιήθησης. Σε κάθε περίπτωση, η ροή αυτή (flux)
δεν θα ξεπερνά τα 50LMH.
Η ροή του συμπυκνώματος κατά μήκος της μεμβράνης (αξονική ροή) και αυτή του διηθήματος διαμέσου
της μεμβράνης (ακτινική ροή) συνδιαμορφώνουν ένα τύπο διήθησης που περιγράφεται ως διήθηση
διασταυρούμενης ροής (cross-flow filtration) ή διήθηση εφαπτομενικής ροής (tangential-flow filtration).
Η μέθοδος cross-flow επιτρέπει την επίτευξη υψηλών χρόνων διήθησης με μικρή μόνο πτώση στην
παραγωγή του εξαγόμενου διηθήματος. Κατά τη διάρκεια της συμβατικής διήθησης, τα σωματίδια που
έχουν συγκρατηθεί, συσσωρεύονται στο διηθητικό μέσο μέχρι το σημείο που το ρευστό δε δύναται
πλέον να διέλθει μέσω του φίλτρου. Η διήθηση τύπου cross flow δημιουργεί τύρβη στην επιφάνεια των
μεμβρανών, παρεμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση των συγκρατούμενων σωματιδίων. Για το λόγο αυτό
θα απαιτηθεί υψηλή αξονική ταχύτητα (cross – flow velocity) για την δημιουργία μεγαλύτερης τύρβης
και την υψηλή δυνατότητα «αυτοκαθαρισμού» των μεμβρανών. Η υψηλή αξονική ταχύτητα ροής
μεταφέρει τα μη διαπερατά συστατικά από την επιφάνεια των μεμβρανών πίσω στην κύρια ροή,
αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό μιας στιβάδας επικάλυψης (coating layer) ή ελαχιστοποιώντας το
πάχος της. Στην περίπτωση χρήσης συστήματος υπερδιήθησης τύπου exUF, Η αξονική ταχύτητα ( cross
flow velocity) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με 4m/sec.
Σε αντίθεση, στην περίπτωση χρήσης διήθησης σε iUF δηλαδή με βυθισμένες μεμβράνες, η επίτευξη του
καθαρισμού των μεμβρανών θα γίνεται με τη χρήση συστήματος αερισμού, δηλαδή με air scouring. Η
απαιτούμενη δυναμικότητα (σε παροχή αέρα) αλλά και το σενάριο (η διάρκεια) λειτουργίας του
συστήματος αερισμού θα καθορίζεται από τον κατασκευαστή των μεμβρανών.
Το σύστημα υπερδιήθησης έχει ως βασική αποστολή τη συγκράτηση του συνόλου των βακτηρίων και ιών
που περιέχονται στο υγρό και την παραγωγή διηθήματος που είναι ελεύθερο στερεών και υγιεινολογικά
ασφαλές.
Το εν λόγω σύστημα υπερδιήθησης θα είναι πλήρως εγκατεστημένο στο εσωτερικό κατάλληλα
διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό ISO-standard container, περιλαμβάνει δε τη συστοιχία των
μεμβρανών διαχωρισμού και το σύνολο του παρελκόμενου ΗΜ εξοπλισμού καθώς και τα απαιτούμενα
υδραυλικά εξαρτήματα & σωληνώσεις, τα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας και τέλος τον
πίνακα αυτοματισμού & ελέγχου.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χρήσης βυθιζόμενων μεμβρανών εντός δεξαμενής, πρέπει το σύστημα
και πάλι να μπορεί να ενσωματώνεται σε προκατασκευασμένο συγκρότημα (container) το οποίο
εγκαθίσταται στον προβλεπόμενο χώρο.
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Το παραγόμενο διήθημα από την διάταξη μεμβρανών καταλήγει μέσω κοινού συλλεκτήριου αγωγού σε
δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης και από εκεί στην κατάντη μονάδα R.O.
Η όλη εγκατάσταση συμπληρώνεται από το σύστημα επιτόπου χημικού καθαρισμού (CIP) των
μεμβρανών, η οποία αναμένεται να λαμβάνει χώρα άπαξ μηνιαίως. Το σύστημα CIP περιλαμβάνει τη
δεξαμενή CIP (εκτός container) και τις απαιτούμενες αντλίες (δοσομέτρησης χημικών, αντίστροφης
πλύσης κλπ.)
Σε κάθε περίπτωση, οι μεμβράνες του συστήματος UF που θα προσφερθεί θα έχουν τα κάτωθι
χαρακτηριστικά:
Παράμετρος
Τύπος μεμβράνης διαχωρισμού
Διαπερατότητα μεμβρανών (clean water permeability)
Πίεση άντλησης λειτουργίας (suction operation
pressure)
Εύρος θερμοκρασίας
Μέγιστη έκθεση σε χλωρίνη (NaOCl) και σόδα (NaOH)
Μέγιστη έκθεση σε υδροχλωρικό οξύ (HCl)
Ροή διηθήματος (permeate flux)
Αξονική ταχύτητα ροής (cross flow velocity) για την
περίπτωση χρήσης exUF

Μονάδα μέτρησης

Τιμή

L/m2.bar

Υπερδιήθησης
(ultrafiltration, UF)
≥ 3.000

bar

≤0.5

oC

pH
pH
L/m2/h (LMH)

10-40
≥ 12
≤3
≤ 50

m/sec

≥4

─

Το σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον
δεκαοχτώ (18) μηνών. Η εγγύηση θα προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση – εγγύηση του
κατασκευαστή (και όχι του αντιπροσώπου ή προμηθευτή) του συστήματος, η οποία θα κατατεθεί στην
τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων.

3.3.2.164

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΤ164: Σύστημα αντίστροφης όσμωσης RΟ

Για τις ανάγκες περαιτέρω επεξεργασίας του εξερχόμενου υγρού από τον βιοαντιδραστήρα MBR,
εγκαθίσταται μονάδα αντίστροφης όσμωσης (RO) η οποία θα περιλαμβάνει δύο τουλάχιστον διακριτά
συστήματα μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης (skids RO) πλήρη και λειτουργικά (δηλαδή με το σύνολο
του απαιτούμενου παρελκόμενου ΗΜ εξοπλισμού, όπως αντλία τροφοδοσίας μεμβρανών, όργανα,
σωληνώσεις κλπ.)
Η μονάδα RO θα πρέπει να έχει βαθμό ανάκτησης τουλάχιστον ίσο με 65% και δυναμικότητα
επεξεργασίας τουλάχιστον ίση με 3m3/hr (σε κάθε περίπτωση, η δυναμικότητα της RO θα πρέπει να
καλύπτει την εισερχόμενη παροχή στραγγισμάτων στη ΜΕΣ από το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας της
βιολογικής βαθμίδας)
Η μονάδα RO θα βρίσκεται προ-εγακτεστημένη μαζί με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό της εντός
συμπαγούς εμπορευματοκiβωτίου (container) και ελέγχεται από τοπικό πίνακα με σύστημα ελέγχου PLC.
Η επικοινωνία με την υπόλοιπη εγκατάσταση γίνεται μέσω του κεντρικού πίνακα ελέγχου της Μ.Ε.Σ. που
θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης (υφιστάμενο) του ΧΥΤ .
Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτική περιγραφή λειτουργίας της μονάδας:
Από την δεξαμενή αποθήκευσης του διηθήματος του MBR μια αντλία παραλαμβάνει το διήθημα και το
τροφοδοτεί σε δεξαμενή προκατεργασίας – ρύθμισης pH.
Η αντλία τροφοδοσίας παραλαμβάνει το προκατεργασμένο στράγγισμα από την δεξαμενή ρύθμισης pH
και το οδηγεί μέσα από το φίλτρο φυσιγγίων, το οποίο απομακρύνει αιωρούμενα έως 1 μικρά, στην
αναρρόφηση της αντλίας τροφοδοσίας του 1ου συστήματος μεμβρανών.
Η αντλία αυτή δημιουργεί την κατάλληλη πίεση ώστε το επιβαρυμένο με διαλυτά συστατικά (οργανικά &
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ανόργανα) στράγγισμα να διαπεράσει τις μεμβράνες.
Το στράγγισμα χωρίζεται στο 1ο σύστημα μεμβρανών σε δύο ρεύματα: το ρεύμα του απορριπτόμενου
συμπυκνώματος και το ρεύμα του διηθήματος. Το μεν ρεύμα του συμπυκνώματος, όπου είναι
συσσωρευμένοι οι περισσότεροι ρύποι της τροφοδοσίας, επιστρέφει στον ΧΥΤ, όπου οι συμπυκνωμένοι
ρύποι προσροφόνται στα στερεά υλικά του. Το δε ρεύμα του διηθήματος οδηγείται σε ενδιάμεση
δεξαμενή με σκοπό την παραπέρα επεξεργασία του.
Το διήθημα του 1ου συστήματος παραλαμβάνεται από την αντλία του 2ου συστήματος που το οδηγεί
στις μεμβράνες του περάσματος.
Το ρεύμα αυτό χωρίζεται στο 2ο σύστημα μεμβρανών επίσης σε δύο (2) ρεύματα. Το ρεύμα του τελικού
διηθήματος και το ρεύμα του συμπυκνώματος το οποίο μπορεί να ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή
ρύθμισης pH - τροφοδοσίας του συστήματος (ανάμιξη με το ρεύμα της τροφοδοσίας).
Λόγω των αυξημένων ρύπων του στραγγίσματος απαιτούνται τακτικοί χημικοί καθαρισμοί των
μεμβρανών και των δύο συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό το σύστημα ενσωματώνει κατάλληλο σύστημα
χημικών καθαρισμών και έκπλυσης (αντλία καθαρισμών, δεξαμενή κλπ.).
Τα κύρια φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προς επεξεργασία στραγγίσματος (pH, ORP-REDOX,
ΠΑΡΟΧΗ) ελέγχονται από το PLC της μονάδος.
Η μονάδα Αντιστρόφου Οσμώσεως είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διακόπτει την λειτουργία της
κάθε φορά που αυτό επιβάλλεται ώστε να προστατευθούν οι μεμβράνες που αποτελούν την καρδιά του
συστήματος.
Το διήθημα της μονάδας οδηγείται προς την κατάντη μονάδα απολύμανσης ενώ το συμπύκνωμα του
πρώτου σταδίου που απορρίπτεται, οδηγείται μέσω δικτύου ανακυκλοφορίας στον ΧΥΤ ως εσωτερικό
απόβλητό του.

3.3.2.165

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 165: Μονάδα χλωρίωσης

Πλαστική δεξαμενή ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον 2,5m3, η οποία εγκαθίσταται υπέργεια, σε
παράπλευρο χώρο της αντίστροφης όσμωσης.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.166

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 166: Μονάδα αποθήκευσης – πάχυνσης ιλύος

Προκατασκευασμένη δεξαμενή συνολικού ωφέλιμου όγκου περί τα 50m3.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 4. Τεχνικές
Προδιαγραφές Εξοπλισμού.

3.3.2.167

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 167: Πυρσός 200 m3/ώρα (A.T. 168)

Ο πυρσός θα είναι κλειστού τύπου, με δυνατότητα καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 850 oC και
θα είναι επιπλέον εφοδιασμένος με γραμμή μέτρησης παραμέτρων του αντλούμενου βιοαερίου μεταξύ
της αντλίας και του πυρσού καύσης (μέτρηση παροχής αερίου, θερμοκρασίας και πίεσης) και κεντρικό
σύστημα αυτομάτου ελέγχου με PLC.
Η αντλία που θα συνοδεύει τον πυρσό καύσης, θα είναι ηλεκτροκίνητη, αντιεκρηκτική, ειδική για
βιοαέριο. Θα προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης μιας ή δύο αντλιών, ανάλογα με τις ανάγκες του
δικτύου άντλησης. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι βαμμένα με βαφές που αντέχουν σε σκωρίες και στη
διάβρωση.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 05.02 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Παράγραφος 6.5.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 82

3.3.2.168

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 168: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar, 11kW (A.T. 169)

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΤΛΙΑ Q=12m³/h, P=15bar, 11kW
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.3.2.169

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 169: ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6 (A.T. 170)

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ, DN150, PN6
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.3.2.170

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 170: ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40 (A.T. 171)

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ 40x40
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.3.2.171

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 171: ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 '' (A.T.

172)

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/4 ''
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.3.2.172

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 172: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50 (A.T. 173)

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ DN50
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

3.3.2.173

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 173: Προμήθεια και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας διαστάσεων
18,00x3,00μ (A.T. 174)

Η γεφυροπλάστιγγα θα είναι υπόγεια (εντός τάφρου) και θα έχει διαστάσεις πλατφόρμας 18x3m. Θα
είναι ηλεκτρονική και θα λειτουργεί με 4 δυναμοκυψέλες (LOAD CELLS) δυναμικότητας 60tn η κάθε μία
και θα έχει ικανότητα ζύγισης μέχρι 80 τόνους. Η κλίμακα των ενδείξεων του ζυγιστηρίου και του
εκτυπωτή θα έχει μικρότερη υποδιαίρεση 10 Kg.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 07.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, Παράγραφος 3.2

3.3.2.174

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 174: ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (A.T. 175)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 07.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, Παράγραφος 3.5

3.3.2.175

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 175: Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου,
εσωτερικών διαστάσεων κάτοψης περίπου 35x35 εκ. και βάθους περίπου 30εκ, με κάλυμμα κλάσης Β125
από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης μονάδων). (A.T. 176)

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών διαστάσεων κάτοψης
περίπου 35x35 εκ. και βάθους περίπου 30εκ, με κάλυμμα κλάσης Β125 από σφαιροειδή γραφίτη
διαστάσεων περίπου 400x400mm (φρεάτιο σύνδεσης μονάδων).
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.176

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 176: Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου,
εσωτερικών διαστάσεων κάτοψης περίπου 60x60 εκ. και βάθους περίπου 80εκ, με κάλυμμα κλάσης D400
από σφαιροειδή γραφίτη διαστάσεων περίπου 700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό αγωγό, επί του
οδοστρώματος). (A.T. 177)

Προκάτ φρεάτιο τοποθέτησης δικλείδων απομόνωσης δικτύου, εσωτερικών διαστάσεων κάτοψης
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περίπου 60x60 εκ. και βάθους περίπου 80εκ, με κάλυμμα κλάσης D400 από σφαιροειδή γραφίτη
διαστάσεων περίπου 700x700mm (φρεάτιο στον κεντρικό αγωγό, επί του οδοστρώματος).
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.177

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 177: Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αποτελούμενο από 2
ηλεκτροκίνητες αντλίες (1+1εφ.), παροχής 4,5 m³/h και μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt πάνω
σε ενιαία βάση, πλήρες, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και
ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία. (A.T. 178)

Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης αποτελούμενο από 2 ηλεκτροκίνητες αντλίες (1+1εφ.), παροχής 4,5 m³/h
και μανομετρικού 50mΥΣ με πιεστικό δοχείο 50lt πάνω σε ενιαία βάση, πλήρες, δηλαδή προμήθεια
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε
μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.178

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 178: Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό
και εργασία γιά την πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές. (A.T. 179)

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80lt/4kW, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση
προς τα δίκτυα ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά την πλήρη
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή προδιαγραφές.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.179

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 179: Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του
υποστέγου συντήρησης οχημάτων (A.T. 180)

Πλήρης κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του υποστέγου συντήρησης οχημάτων
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 180: Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών, πλήρως τοποθετημένη με
όλα τα μικρουλικά. (A.T. 181)

Αντλία συστήματος έκπλυσης τροχών, πλήρως τοποθετημένη με όλα τα μικρουλικά.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.181

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 181: Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης
λυμάτων ΑΣ-1. (A.T. 182)

Προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης λυμάτων ΑΣ-1.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.182

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 182: Πυροσβεστικός σταθμός (A.T. 183)

Πυροσβεστικός σταθμός
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.183

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 183: Πυροσβεστικό ερμάριο

(A.T. 184)

Πυροσβεστικό ερμάριο
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Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.184

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 184: Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως
25kg (A.T. 185)

Τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 25kg
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.185

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 185: Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 6kg (A.T. 186)

Πυροσβεστήρας κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 6kg
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.186

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 186: Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως, τύπου
Ρα, γομώσεως 12kg (A.T. 187)

Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηράς κόνεως, τύπου Ρα, γομώσεως 12kg
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.187

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 187: Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη
πορείας εξόδου (A.T. 188)

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, με ένδειξη πορείας εξόδου
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.188

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 188: Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit ονομαστικής ισχύος
12.000BTU (INVERTER)
(A.T. 189)

Τοπική κλιματιστική μονάδα split-unit ονομαστικής ισχύος 12.000BTU (INVERTER)
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 09.01 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.189

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 189: Φορητός αναλυτής βιοαερίου (A.T. 190)

•

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° έως +50 °C

•

Ηλεκτρική Τροφοδοσία: Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες (Nickel Metal Hydride)

•

Αυτονομία μπαταρίας: ≈ 8 ώρες από πλήρη φόρτιση

•

Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας: ≈ 3 ώρες από πλήρη εκφόρτιση

•

Μετρούμενα αέρια / Περιοχή μετρήσεων

•

-

CH4, και CO2: 0 – 100% αισθητήρας υπερύθρου διπλού μήκους κύματος

-

O2:
0
–
25% εσωτερικό
ηλεκτροχημικό
αισθητήριο
μακράς
διάρκειας
CO: 0 – 2.000 ppm (Η2 compensated) εσωτερικό αισθητήριο (με ένδειξη επιπέδων H2)

-

H2S: 0 – 500 / 0 – 5.000 / 0 – 10.000 ppm με εσωτερικό ηλεκτροχημικό αισθητήριο

Άλλες Μετρούμενες Παράμετροι δείγματος αερίου:
-

Βαρομετρική πίεση: 500 – 1.500 mbar

-

Σχετική Πίεση: ± 500 mbar από την βαθμονομημένη βαρομετρική

-

Θερμοκρασία: -10 έως +75 °C με εξωτερικό αισθητήρα

-

Μέτρηση θερμοκρασίας αερίου στο σημείο λήψης με παρελκόμενο ηλεκτρονικό αισθητήρα.
Τοποθετείται εξωτερικά.
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•

Οθόνη Ultra-clear high resolution 4.3” full colour TFT μεγάλων διαστάσεων, φωτιζόμενη

•

Βάρος συσκευής: 1,5 kg

•

Διαστάσεις: 60 x 155 x 220 mm

•

Προστασία κελύφους: IP 65 Αντιεκρηκτική Προστασία: Πιστοποιητικό ATEX, Ζώνη 1, ΙΙ 2G EEx ib
IIA T1 Gb (Ta = - 0° έως +50 °C)

•

Πιστοποιητικό Έγκρισης ΜCERTS και βαθμονόμησης ISO 17025 UKAS (certificate number 4533)

Το όργανο παραδίδεται έτοιμο για λειτουργία, με σωλήνα δειγματοληψίας, υδατοπαγίδα, φίλτρο
εισόδου, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, φορτιστή ταχείας φόρτισης, τσάντα προστασίας, πλήρες
φυλλάδιο οδηγιών στην αγγλική γλώσσα, πιστοποιητικό βαθμονόμησης και στιβαρό βαλιτσάκι
μεταφοράς.

3.3.2.190

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 190: Δειγματολήπτης βιοαερίου για μεσοπρόθεσμη ανάλυση (A.T. 191)

Δειγματολήπτης βιοαερίου για μεσοπρόθεσμη ανάλυση.
Το σύστημα θα αποτελείται από χειροκίνητη αντλία, ειδικό σωληνάκι δειγματοληψίας, φυσίγγια με δύο
βαλβίδες και χωρητικότητα περίπου 500 ml αερίου σε κανονικές συνθήκες έκαστο, ειδικό εξάρτημα
έκπλυσης των φυσιγγίων, ένδειξη πλήρωσης και βαλιτσάκι με οδηγίες χρήσης.
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 11 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, παράγραφος 3.3.2.2

3.3.2.191

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 191: Μάρτυρες καθίζησης (A.T. 192 )

Μάρτυρες καθίζησης
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 11 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ, παράγραφος 3.4

3.3.2.192

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 192: Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική (A.T.

193)

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.193

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 193: Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα εξαρτήματα σύνδεσης και
στερέωσης και την βαφή, σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα),
ονομ. διατομής DN80 (3ins) (A.T. 194)

Υδρορροή κυκλικής διατομής με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα), ονομ. διατομής DN80 (3ins)
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.194

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 194: Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης
και ειδών υγιεινής (A.T. 195)

Αποξήλωση υφιστάμενης εγκατάστασης ύδρευσης, αποχέτευσης και ειδών υγιεινής
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.195

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 195: Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης (A.T. 196)

Αποκατάσταση εγκατάστασης Ύδρευσης
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.196

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 196: Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης (A.T. 197)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σελ. 86

Αποκατάσταση εγκατάστασης Αποχέτευσης
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.197

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 197: Νιπτήρας από προσελάνη (A.T. 198)

Νιπτήρας από προσελάνη
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.198

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 198: Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με πλαστικό κάθισμα

(A.T. 199)

Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως με πλαστικό κάθισμα
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.199

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 199: Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα,
ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος (A.T. 200)

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.200

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 200: Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος ντουζιέρας, ορειχάλκινος
επιχρωμιωμένος (A.T. 201)

Αναμικτήρας θερμού – Ψυχρού ύδατος νεροχύτη ή νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.201

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 201: Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού αποχωρητηρίου (A.T.

202)

Βαλβίδα έκπλυσης λεκάνης ή ουρητήριού αποχωρητηρίου
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

3.3.2.202

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 202: Ντουζιέρα (A.T. 203)

Ντουζιέρα
Αναλυτικές προδιαγραφές στο Τεύχος 06 της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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