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Τέστος Τετνικών Προδιαγραφών Έργων ΠΜ               ζελ. 2 από 3 

1  ΓΔΞΑΜΔΝΔ  
Οη δεμακελέο κπνξεί λα είλαη είηε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, είηε πξνθαηαζθεπαζκέλεο.  
ε πεξίπησζε πνπ είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλεο, ζα είλαη από πιηθό αλζεθηηθό ζε ιύκαηα θαζώο θαη 
κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, όπσο θαηάιιειν πιαζηηθό, ή αλνμείδσηεο AISI 316. 

Σν ζύλνιν ησλ δεμακελώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζα θαηαζθεπαζηνύλ βάζε ησλ παξαθάησ 
πξνδηαγξαθώλ : 

1. θειεηόο θαη ηνηρνπνηία δεμακελήο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C30/37. 

2. Oξνθή θαη ππζκέλαο δεμακελήο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C25/30. 

3. Τπόβαζε δεμακελήο από  C12/16 

 

2  OIKIKO EΛEΓXOY 
Ο νηθίζθνο ζα θαηαζθεπαζηεί βάζε ησλ ζρεδίσλ ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη ηπρόλ ππνδείμεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
 
1. θειεηόο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 (δελ ζα γίλνπλ δεθηνί πξνθαηαζθεπαζκέλνη 

νηθίζθνη ηύπνπ isobeaux) 
2. Oξνθή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25. 
3. Tνηρνπνηεία εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά από νπηνπιηλζνδνκέο ηππνπνηεκέλσλ νπηνπιίλζσλ 

δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) . 
4. Kνπθώκαηα από αινπκίλην αλνδησκέλν θαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν. 
5. Eπηζηξώζεηο βηνκεραληθνύ δαπέδνπ ειαθξνύ ηύπνπ  
 
ε θάζε εζσηεξηθό ρώξν ζα ππάξρνπλ θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ θαη ξεπκαηνδόηεο 
κνλνθαζηθνί θαη έλαο ηξηθαζηθόο. Δπίζεο ζηελ νξνθή ηνπ νηθίζθνπ ή ζε εηδηθή ππεξπςσκέλε βάζε 
πιεζίνλ ηνπ νηθίζθνπ ζα ηνπνζεηεζεί δεμακελή λεξνύ 500lt γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθύγξαλζεο ηνπ 
βηόθηιηξνπ απόζκεζεο. 
 
 
 

3 ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ 
Η πεξίθξαμε ηνπ νηθνπέδνπ εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε ζπξκάηηλν γαιβαληζκέλν πιέγκα πνπ ζα 
πξνζδεζεί κε ηελ βνήζεηα ηξηώλ δηακήθσλ θαη δύν δηαγσλίσλ ζπξκάησλ "Νν16" ζε παζζάινπο από 
ζηδεξνγσληέο. Οη πάζζαινη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε βάζε (ζελάδ) από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 0,15 Υ 
0,30 "C16/20". Η δηαηνκή ησλ γσληώλ ζα είλαη 40×40×4 mm θαη ζε θάζε ηξίην πάζζαιν ηνπνζεηνύκε 
ινμή αληεξίδα εληζρύζεσο κήθνπο πεξίπνπ 2m από γσλία ηεο απηήο δηαηνκήο. Οη πάζζαινη ζα είλαη 
κήθνπο πεξίπνπ 2,5m εθ ησλ νπνίσλ ηα 50cm ζα επξίζθεηαη εληόο ηνπ εδάθνπο. ηελ θνξπθή ησλ 
παζζάισλ ζα ηνπνζεηεζνύλ ινμέο πξνζζήθεο πεξίπνπ 30cm από γσλία 30×30 ζηηο νπνίεο ζα 
πξνζδεζεί αγθαζσηό ζύξκα "Νν13" γαιβαληζκέλν ζε δύν ζεηξέο. Σα ηζνζθειή γσληαθά ειάζκαηα εθ 
ράιπβνο ζεξκηθήο εμειάζεσο εζηξνγγπιεπκέλσλ αθκώλ ζα είλαη θαηά DIN 1028. Οη πάζζαινη ζα 
είλαη ζεξκνγαιβαληζκέλνη θαη θαηαζθεπαζκέλνη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθώλ 
Πξνδηαγξαθώλ, ην δε πάρνο γαιβαλίζκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 κε 100 κηθξά. 
 
 
 



Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηα έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ ζην γήπεδν ηεο Δ.Δ.Λ. 

Τέστος Τετνικών Προδιαγραφών Έργων ΠΜ               ζελ. 3 από 3 

4 ΓΔΝΓΡΟΦΤΣΔΤΗ & ΓΙΚΣΤΟ ΑΡΓΔΤΗ 
Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ, ζε πιάηνο δώλεο ηνπιάρηζηνλ 1 κ, πξνβιέπεηαη ε θύηεπζε δέλδξσλ 
θαηεγνξίαο Γ4, αλά 2 κέηξα κήθνπο ηεο πεξίθξαμεο πεξίπνπ, θαηά πξνηίκεζε πδξόθηισλ – 
αηζαιώλ, θαζώο θαη ε πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ηνπο 
ρώξνπο πξαζίλνπ εληόο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.  Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άλνηγκα 
ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο, θαζώο θαη θαζαξηζκόο θαη απνθνκηδή ησλ 
ππνιεηκκάησλ ξηδώλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθώλ. Αθνινύζσο ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
θαιισπηζηηθώλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν 
ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηώξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ 
κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη 
κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 
δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θύηεπζή ηνπο. 
Η δελδξνθύηεπζε πεξηιακβάλεη ηελ θύηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνύ ζην ιάθθν κέρξη ην 
ιαηκό ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρώκαηνο κέζα 
ζην ιάθθν θύηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκόο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε 
θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο.  

 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο, πξνβιέπεηαη 
Ηιεθηξνθίλεην, πηεζζηηθό θπγνθεληξηθό αληιεηηθό ζπγθξόηεκα λεξνύ,  παξνρήο 5 m3/h σε 15 mΤ, 
απνηεινύκελν από αλνμείδσηε, θπγνθεληξηθή αληιία ζπλδεδεκέλε άκεζα ζε εληαίν θέιπθνο κε 
ηξηθαζηθό (380/660V), αζύγρξνλν ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, πιήξσο ζπδεπγκέλα 
θαη ηνπνζεηεκέλα ζε βάζε ζηήξημεο, κε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο, ηα αληαιιαθηηθά θαη θάζε άιιν 
αλαγθαίν εμάξηεκα ή κηθξνϋιηθό, δει. πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε, εγθαηάζηαζε, ζύλδεζε κε ην 
πδξαπιηθό θαη ην ειεθηξηθό δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Σν πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα 
ηξνθνδνηεί δίθηπν ζσιελώζεσλ γηα ηελ άξδεπζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Δ.Δ.Λ από HDPE, Ολνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ D50 mm, θαη Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm. κε ζηαιαθηεθόξνπο Φ20 mm από 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο (θνληνύο ή καθξνύο), κε ιαβύξηλζν καθξάο 
δηαδξνκήο, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ISO 9261 γηα 
ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο από 1,00 έσο 3,00 atm. 
 

5 ΓΙΑΣΡΩΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΟΒΑΗ  

Γηα ηελ εύθνιε πξόζβαζε ζε όια ηα ζεκεία ησλ ρώξσλ ζα δηακνξθσζεί πεξηκεηξηθά ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ δηάδξνκνο πξνζπέιαζεο πιάηνπο 1 – 3 m πνπ ζα δηαζηξσζεί κε αδξαλέο πιηθό 3Α 
πάρνπο 5 - 10 cm 

 
Υαληά   11/4/2019 
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