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TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Αντικείμενο. 
  
Αντικείμενο της παρούσης είναι η διατύπωση των τεχνικών συμβατικών όρων με τους οποίους πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης 
Δημοπρασίας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
 
 

Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1  Υποχρεωτική εφαρμογή  

1.1.1  Η παρούσα περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, και σε 
συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις 
κατασκευές του έργου. 

1.1.2 Η παρούσα έχει προκύψει κατ’ εφαρμογή της Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα "Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 
τα Δημόσια Έργα".  

Ως εκ τούτου, η παρούσα ουσιαστικά αποτελείται από το παράρτημα 1 που περιλαμβάνει τις 
ΕΤΕΠ οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν για την υλοποίηση του δημοπρατούμενου έργου.  

1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της παρούσης από την 
Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δια ειδικής επιστολής. 

Στην αντίθετη περίπτωση : 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με τον ΚτΕ 
στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο 
συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

1.2 Συμπληρωματικές Προδιαγραφές 

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

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας.  

θα εφαρμόζονται : 

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

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

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

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 



ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»                                                      Σελίδα 3 

     
 

απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον 
οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) ή του προγενέστερου Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε.) καθ’ ό μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία 
και τις προβλέψεις της παρούσας. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

1.3 Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων και Αναδόχου 

  Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς και ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της Προσφοράς 
του, αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρμογή των. 

1.4 Δαπάνες Αναδόχου 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας και των σχετικών και/ή 
αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 
γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 
συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο της παρούσης περί του αντιθέτου. 

 

Άρθρο 2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) ΚΑΙ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

2.1  Εφαρμοστέες ΕΤΕΠ 

 Στο παράρτημα 1 δίδονται οι εφαρμοστέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).   

 Oι ΕΤΕΠ του Πίνακα ΕΤΕΠ προς Εφαρμογή δεν παρατίθενται εκτυπωμένες (προς αποφυγή 
ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης), καθόσον διατίθενται στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων pdf (ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΠ), με 
υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης 
(και όχι επέμβασης στο περιεχόμενο). 

2.2 Θεσμοθετημένα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hΕΝ) 

                     Στο παράρτημα 2 δίδεται πλήρης κατάλογος των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που 
έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων 
(όπως κατά περίπτωση έχουν ονομασθεί), των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τις 
δημόσιες συμβάσεις. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ggde.gr/
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ 
α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

    

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες 
σκυροδέτησης 

  

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

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

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

4 01-01-04-00 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

Work site concrete batching plants 

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

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

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

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

  01-03 κλπ Ικριώματα - καλούπια   

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

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

12 01-05-00-00 
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in cast 
concrete without use of mortars 

        

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών  

  

13 02-01-01-00 
Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη 
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 

Works zone grubbing and clearing 

15 02-02-01-00 
Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων 

General excavations for Road and 
Hydraulic works 

17 02-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών Έργων Excavations for foundation works 

19 02-06-00-00 
Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και 
δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

        

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

  05-03 Οδοστρώματα   

118 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά  

Road pavement layers with unbound 
aggregates 

122 05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating  

123 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

126 05-03-14-00 
Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος 

Milling of asphalt concrete 
pavements 

        

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-01 Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων   

172 08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

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

  08-03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών    

180 08-03-02-00 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 
αδρανή 

Underdrain filters with graded 
aggregates 

181 08-03-03-00 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων Geotextiles for underdrains 
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α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

183 08-03-06-00 
Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 
φύλλα 

Surface drainage with geosynthetics 

    

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

1. Γενικοί Όροι  

 Αντικείμενο του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) είναι η διατύπωση των ειδικών 

τεχνικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα, από τον Κύριο του 

Έργου, λοιπά Τεύχη και Σχέδια της Μελέτης θα εκτελεσθεί το, εν λόγω, έργο.  

 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν με τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της 

Τεχνικής και βάσει των όσων, ειδικότερα, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών έχουν εφαρμογή, έστω και εάν δεν γίνεται μνεία στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, όλοι οι επίσημοι Ελληνικοί Κανονισμοί (π.χ. Κανονισμός για την μελέτη και 

κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, Αντισεισμικός Κανονισμός, διατάξεις περί ασφαλείας στα 

εργοτάξια, κ.λ.π. και οι συναφείς ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τα πρότυπα ΕΛ.Ο.Τ. Ισχύουν, 

επίσης, και τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 

του Π.Δ/τος 23/1984.  

 Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων ( Υδραυλικών – Οικοδομικών έργων του τ. 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων, που δεν καταργήθηκαν και περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση του 

1964 και που αναφέρονται ως Π.Τ.Π., συμπληρώνουν τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 Σαν «αποδεκτά» πρότυπα χαρακτηρίζονται, πλην των Ελληνικών προτύπων (και σχεδίων 

προτύπων) του ΕΛ.Ο.Τ. και των «Ευρωπαϊκών προτύπων», τα διεθνή ISO, τα γερμανικά DIN και τα 

βρετανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και τα αμερικάνικα ASTM και AWWA. Εφόσον δεν αναφέρεται 

χρονολογία έκδοσης των προτύπων, νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.  

 Όσες φορές αναφέρεται ότι κάποια εργασία ή υλικό θα κατασκευασθεί, σύμφωνα με ορισμένο 

πρότυπο Π.Τ.Π. ή άλλη προδιαγραφή, εξυπακούεται, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στις 

παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ότι είναι υποχρεωτική και η εκτέλεση όλων των αντίστοιχων 

δοκιμών, που προδιαγράφονται, έστω και αν αναφέρονται ως προαιρετικές στο πρότυπο αυτό ή τις 

προδιαγραφές αυτές, περιλαμβανομένων των σχετικών δαπανών στις αντίστοιχες τιμές μονάδος 

του Τιμολογίου.  

 Σε όσα σημεία το κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης είναι διαφορετικό του κειμένου 

Π.Τ.Π. ή άλλων προδιαγραφών, στις οποίες αναφέρεται, υπερισχύει το κείμενο των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της μελέτης.  

Οι εργασίες, γενικώς, θα εκτελεσθούν με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Εργασίες, που 
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εκτελέστηκαν με διαστάσεις, βάρη ή σε αριθμό μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή σε 

όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, γίνονται, από 

τεχνική άποψη, αποδεκτές μόνον εφόσον δεν παραβλάπτουν, κατά την κρίση της επίβλεψης, την 

ασφάλεια ή την λειτουργικότητα του όλου έργου.  

 Οι εργασίες, γενικά, θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 

διατάξεις, περιλαμβανομένων των αστυνομικών διατάξεων, που ισχύουν για την εκτέλεσή τους.  

 

 

2. Εφαρμογή οριστικής μελέτης στο έδαφος  

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Ανάδοχο την οριστική μελέτη του 

αντίστοιχου τμήματος των έργων. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να 

προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους. Εκτός από την επισήμανση των φανερών 

εμποδίων, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει και θα επισημάνει, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και 

διαγράμματα, καθώς και διενεργώντας ερευνητικές τομές, όλα τα αφανή εμπόδια και κυρίως όλα τα 

δίκτυα και τεχνικά έργα (φρεάτια, κ.λ.π.) κοινής ωφέλειας (αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων, ύδρευσης, αερίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.). Ερευνητικές τομές θα γίνουν σε όλες τις θέσεις, 

που πιθανολογείται ότι οι, προς κατασκευή, αγωγοί διασταυρώνονται με άλλα δίκτυα κοινής 

ωφελείας. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία και δαπάνη 

προκύψει (ακόμα και ανακατασκευή τμημάτων του έργου) από την μη έγκαιρη επισήμανση των 

εμποδίων. Τα στοιχεία των εμποδίων, που θα επισημάνει, θα τα απεικονίσει σε σχέδια κατάλληλων 

κλιμάκων. Πάντως, καθορίζεται ότι θα γίνουν ερευνητικές τομές στις εξής θέσεις :  

• Σε όλες τις θέσεις, που πιθανολογείται ότι διασταυρώνονται οι προς κατασκευή αγωγοί με 

υφιστάμενους, πάσης, φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας.  

• Ανά αποστάσεις το πολύ 30 m, όπου πιθανολογείται παράλληλη τοποθέτηση αγωγών με 

υφιστάμενους, πάσης φύσεως, αγωγούς κοινής ωφέλειας.  

• Στις θέσεις των υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης, πλησίον των οικοδομών.  

• Σε όποιες άλλες θέσεις κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί μια πλήρης εικόνα των 

υφιστάμενων εμποδίων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει στο έδαφος τα έργα της μελέτης, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της οριστικής μελέτης και όσα καθορίζονται, κατ’ αναλογία και περίπτωση, στην 

παράγραφο 10 και 11 του άρθρου 119 του Π.Δ/τος 696/1974 και να συντάξει οριζοντιογραφίες (σε 

κλίμακα 1:1000) και κατά μήκος τομές (σε κλίμακα 1:1000 / 1:100 μήκη / ύψη), σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Εφόσον υπάρχουν προβλήματα ευκρίνειας στην απεικόνιση για περιορισμένα τμήματα των έργων, 

η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη σύνταξη λεπτομερέστερων διαγραμμάτων (1:500, 

1:200), σχεδίων λεπτομερειών και κατά πλάτος τομών σε μεγαλύτερες κλίμακες (1:200, κ.λ.π.).  

Τα στοιχεία, που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης έχουν ληφθεί από τις οριζοντιογραφίες που 

υπάρχουν. Ενδεχόμενα να διαφέρουν από αυτά που θα διαπιστωθούν κατά την εφαρμογή. Ο 
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Ανάδοχος θα συντάξει τα τελικά σχέδια εφαρμογής, προσαρμόζοντάς τα στα οριστικά στοιχεία του 

εδάφους. Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλει προσπάθεια να μην μεταβληθούν, όσο είναι 

δυνατόν, τα υψόμετρα τοποθέτησης αγωγών και οι άλλες στάθμες, που καθορίζει η μελέτη. Εφόσον 

προκύψουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους (υψόμετρα, 

αποστάσεις, κ.λ.π.) και των αντίστοιχων της μελέτης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

ανασυντάξει την μελέτη, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 217 και 218 

του Π.Δ/τος 696/1974 και τις παραδοχές της μελέτης.  

Για ευρύτερες τροποποιήσεις της μελέτης θα ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

Η κατασκευή των έργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο θα συνταχθεί 

και θα εγκριθεί, θα αρχίσει μόνο μετά την εκτέλεση των παραπάνω προκαταρκτικών εργασιών και 

την έγκριση, από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, της, επί του εδάφους, εφαρμογής των χαράξεων και 

των ενδεχόμενων τροποποιήσεων της μελέτης.  

Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σημεία (τριγονωμετρικά και πολυγωνικά, χωροσταθμικές αφετηρίες, 

κ.λ.π.) θα εξασφαλιστούν και θα διατηρηθούν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου, σε 

όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, καταστραφούν 

σταθερά σημεία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα επανατοποθετήσει.  

Ο Ανάδοχος είναι, επίσης, υποχρεωμένος να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και 

διαβήματα, ώστε οι αρμόδιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας να μετακινήσουν στύλους, καλώδια, 

σωλήνες, κ.λ.π. Εφόσον η μετακίνηση είναι, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή και 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Επίβλεψης, απόλυτα απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, εάν οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

καθυστερήσουν να προβούν στις μετακινήσεις αυτές. 

 Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συλλογή στοιχείων εδάφους και 

εφαρμογής των χαράξεων, καταμετρήσεων, σύνταξη σχεδίων, μελετών, κ.λ.π. (πλην της 

απαραίτητης μετακίνησης των αγωγών κοινής ωφέλειας) βαρύνουν, εξ ολοκλήρου, τον Ανάδοχο και 

περιέχονται στις τιμές μονάδος εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών και στο ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε.  

 

3 . Λειτουργία υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, να εξασφαλίζει, με 

οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, την λειτουργία των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων 

και, έστω και με άντληση, την λειτουργία των υφιστάμενων έργων αποχέτευσης ακαθάρτων.  

Εφόσον δεν υπάρχει στο Τιμολόγιο και στις Τεχνικές Προδιαγραφές ρητή αντίθετη αναφορά, οι 

σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβανόμενες ανοιγμένες στις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου.  
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4. Επιμετρήσεις  

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Υπηρεσίας. O τρόπος επιμέτρησης κάθε επιμέρους εργασίας καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του 

Τιμολογίου και της Τεχνικής Προδιαγραφής της εγκεκριμένης μελέτης. Για όσες εργασίες δεν 

αναφέρονται ρητώς στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και στα άρθρα του Τιμολογίου ειδικοί 

όροι επιμέτρησης και πληρωμής, οι επιμετρήσεις των ποσοτήτων, που θα εκτελεσθούν, θα γίνουν 

με βάση τις πραγματικές ποσότητες εργασιών, που θα έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή όποιες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από 

την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Εργολάβο για επιπλέον 

ποσότητες εργασιών, που έχουν προκύψει από την εκτέλεση εργασιών, με διαστάσεις, βάρη ή σε 

αριθμό μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια της μελέτης ή τις όποιες 

τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις γίνουν ή εγκριθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, έστω και αν 

αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από τεχνική άποψη.  

 

5. Τιμές μονάδος  

Οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις παρούσες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. Περιλαμβάνονται, επίσης, και η αποζημίωση όλων των ελέγχων και 

δοκιμών που απαιτούνται, καθώς και η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού, που απαιτείται. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ  ΕΤΕΠ 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 400/230V 

Μεταλλικά μέρη 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 
απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 
 
Όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει 
να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα). 
 
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες. 
 
 

Γενικές απαιτήσεις 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 
να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 
 
Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 
διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 
ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45C καθώς και τα 

καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας . 
 
Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 
"γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων. 
 
Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση 
θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 
στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. 
 
Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 
οποιαδήποτε εργασία σxετικά με τις παραπάνω.  
 
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια 
των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
 
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα. 
 
Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπαρών διανομής προς τους διακόπτες 
αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α μέχρι και 630Α θα 
γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον εκείνης του 
διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 
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Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 
λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από 
θερμοπλαστική μόνωση. 
 
Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες (τρείς φάσεις, ουδέτερος και γείωση) . 
 
Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω από 
100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 
 
- Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος 

του πίνακα και εύκολα προσιτό και  
- Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 

συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 
 
Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 
 
Για τις τρείς φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε  
φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 
 
Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 
των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο) . 
 
Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 
του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 
 
Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελλωμένα ή επιφωσφατωμένα ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και  
Προδιαγραφές: 
  
- Ελληνικούς Κανονισμούς 
- VDΕ 0100, 0110, 0660 
- ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 
- ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 
 
Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά, μέσω θυρών. 
 
Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη 
με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή 
αφαιρούμε το κάλυμμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στον διακόπτη. 
 
Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του 
κιβωτίου του πίνακα. 
 
Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό 
προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 
 
Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το 
υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 
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- Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του έργου 
(PAS PARTOUT). 

- Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 
- Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την τοποθέτηση 

των σχεδίων του πίνακα. 
- Ακροδέκτη γείωσης. 
 
Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική 
επέκταση. 
 
Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης 
διαμέτρου. 
 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια 
κλπ.. 
 
- Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 
- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 

πίνακα. 
- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 
 
Δοκιμές 
Πριν την παράδοση όλοι οι πίνακες Χαμηλής Τάσης υπόκεινται σε δοκιμές σειράς κατά IEC 439 και 
συγκεκριμένα: 

 έλεγχος σύσφιγξης καλωδίων κυκλωμάτων 
 έλεγχος εσωτερικής - εξωτερικής σήμανσης 
 έλεγχος σήμανσης ακροδεκτών 
 έλεγχος εξοπλισμού 
 έλεγχος προστασίας έναντι έμμεσης και άμεσης επαφής 
 έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού 

 έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων και κλειδαριών 
 διηλεκτρική δοκιμή στα 2500 V 
 δοκιμή μόνωσης 
 έλεγχος συνέχειας κυκλωμάτων γείωσης 
 
 
 

Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών μη στεγανοί  

Θα πληρούν την προδιαγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ. 
 
Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, τύπου ερμαρίου, μετά 
εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ40 κατά DΙΝ 40050. 
 
Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα στοιχεία 
ζυγών κλπ. 
 
Οι πίνακες αυτοί θα είναι τύπου STAB SIEMENS και θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : 
 
- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 
- Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική  
- Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 
- Μεταλλική θύρα. 
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Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα – χαλυβδοέλασμα DKP - 
ικανοποιητικού πάχους, τουλάχιστον 2mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 
 
Οι μεταλλικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 
αρεσκείας της επίβλεψης. 
 
Στο εσωτερικό τμήμα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλλα προστατευόμενη από διαφανές πλαστικό, επι 
της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώματα. 
 
Η μεταλλική κατασκευή των πινάκων δυνατό να είναι εγχώρια πανομοιότυπη όμως προς την 
κατασκευή των πινάκων "STAB SIEMENS". 
 
Προκειμένου για εγχώρια κατασκευή πρέπει εκ των προτέρων να προσκομισθεί σχετικό δείγμα προς 
έγκριση στην επίβλεψη. 
 
 

Μεταλλικοί πίνακες φωτισμού - Ρευματοδοτών  Στεγανοί 

Αυτοί θα είναι του ίδιου τύπου με τους μεταλλικούς πίνακες με τη διαφορά, ότι αυτοί θα είναι 
προστασίας ΙΡ54 κατά DΙΝ  40050. 
 
Η προστασία ΙΡ54 θα επιτυγχάνεται με στεγανοποίηση του ερμαρίου και της πόρτας αυτού. Οι 
στεγανοί μεταλλικοί πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση. 
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Μεταλλικό κιβώτιο πίλλαρ (Συμπληρωματικά από ΕΤΕΠ 05-07-01-00) 

Το πίλλαρ θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό, προστασίας ΙΡ66, κατάλληλο για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο, από χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm, γαλβανισμένο εν θερμώ και με πρόσθετη 
προστασία ηλεκτροστατικής βαφής. Οι εξωτερικές διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 800mm, ύψος 
1000mm, και βάθος 300mm και θα αποτελείται από δύο μέρη που θα κλείνουν με χωριστές 
θύρες και εσωτερικά θα διαχωρίζονται με λαμαρίνα πάχους 2mm. Στο ένα μέρος θα μπορεί να 
τοποθετηθεί ο Μετρητής της ΔΕΗ. Η διαχωριστική λαμαρίνα θα φέρει 4 οπές διαμέτρου 25mm στο 
επάνω μέρος για τη διέλευση των καλωδίων.  
 
Οι θύρες του πίλλαρ θα εφάπτονται πολύ καλά και σφικτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του 
πίλλαρ ώστε να αποκλείεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Στην εξωτερική πλευρά της δεξιάς 
θύρας του πίλλαρ θα αναγράφεται με χυτά τυποποιημένα γράμματα επιγραφή που θα δοθεί από την 
Υπηρεσία. Το σύνολο της επιγραφής θα τοποθετηθεί ώστε το κέντρο κάθε σειράς γραμμάτων να 
συμπίπτει με το νοητό άξονα κάθετα στο κέντρο της θύρας. Η αναγραφή των γραμμάτων θα γίνει 
με διπλή στρώση λευκού ελαιοχρώματος. 
 
Το πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, διαστάσεων 
1000x300x500mm (ΠxΥxΒ) και στο σημείο επαφής του με τη βάση θα φέρει, περιφερειακά, 
σιδηρογωνιά πλάτους 40mm και πάχους 3,5mm. Σε κάθε γωνία θα είναι συγκολλημένη τριγωνική 
λάμα με οπές για την διέλευση των μπουλονιών που θα είναι ενσωματωμένα στη βάση από 
σκυρόδεμα. Το πίλλαρ πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. Το πίλλαρ θα είναι 
συναρμολογημένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει άνεση χώρου για την είσοδο των 
καλωδίων και τη σύνδεσή τους με τα διάφορα όργανα. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην καλή και 
σύμμετρη εμφάνισή του. 
 
Στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη, επάνω σε οδηγούς από γωνίες Π (που θα 
κατασκευασθούν από στρατζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30x20x2mm), γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 2mm για την επ’ αυτής στερέωση του ηλεκτρικού πίνακα.  
 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω 
γενικές αρχές για την κατασκευή της: 
 
- Η είσοδος για την τροφοδότηση θα είναι από το κάτω μέρος, εφ’ όσον η τροφοδότηση είναι 

υπόγεια με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες. Αν η τροφοδότηση δεν είναι υπόγεια, η είσοδος θα 
γίνει από το επάνω μέρος. 

 
- Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνική και αισθητική άποψη. 

Τα καλώδια που είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά 
προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνων και θα φέρουν, όπου απαιτείται, στα άκρα τους 
ακροδέκτες. 

 
- Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενς βαρέως τύπου 

συρταρωτές και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με 
τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 

 
Το γαλβάνισμα εν θερμώ και η ηλεκτροστατική βαφή του πίλλαρ με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσης 
πολυεστέρα TGIC FREE, είναι ιδανικά για την βαφή μεταλλικών επιφανειών εξωτερικού χώρου, οι 
οποίες χρειάζονται μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στα χτυπήματα. 
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Υλικά πινάκων 

Μικροαυτόματοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 
 
Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να 
διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  
 
Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου L εκτος αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 

Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 

χαρακτηριστική τους 

Ονομαστικό 

ρεύμα 

ΙΝ 

Ελάχιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Μέγιστο ρεύμα 

δοκιμής 

Ρεύμα στο οποίο 
επενεργούν τα 

μαγνητικά 

Τύπος L ή Η μέχρι 10Α 1.5 ΙΝ 1.9 ΙΝ 3ΧΙΝ (Η) 

VDΕ 0641 

CEE ΡUΒL.19 
πάνω από 10Α 1.4 ΙΝ 1.75ΙΝ 5ΧΙΝ (Ι) 

CΕΕ ΡUΒL.19 G. 6 εως 32Α 1.05ΙΝ 1.35ΙΝ 10ΧΙΝ 

 
Επεξηγήσεις 
- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής 
- Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει. 
- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής 
 
Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει. 
Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση 
από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου 
"Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH. 
 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη 
βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική 
ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα 
(Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιές ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των 
μικροαυτόματων). 
 
Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των 
μικροαυτομάτων 
 

Στάθμη 

Βραχυκυκλώματος 
Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, σύμφωνα με VDE 0641 

A 1.5 KA 3 KA 5 KA 7 KA 10 KA 

 1.500 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

  3.000 35 A     

  5.000  50 A    

  7.000   63 A   

 10.000    80 A  
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> 10.000     100 A 

 
Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  
 
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ 
των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις. 
 
Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να απόσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του 
συστήματος. 
 
Εαν απότύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το 
προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντικτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο κίνδυνο 
για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. 
 
 
– Στοιχεία διακοπής Χ.Τ. 
Τα στοιχεία διακοπής χαμηλής τάσης θα είναι ενδεικτικού τύπου Siemens, Merlin Gerin, ABB ή 
ισοδύναμο. 
 
 

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων)  

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 
 
Έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται δι 
ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 
 
Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του απόζεύκτου. 
 
Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 
 
 

Διακόπτες διαρροής 

Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία από 
ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. Ονομαστικό 
ρεύμα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. 
 
 
– Βοηθητικά κυκλώματα ελέγχου – αυτοματισμού 
Μεταγωγικοί διακόπτες (Αυτόματα-Ο-Χειροκίνητα)  

Αυτοί θα είναι ονομαστικής τάσης 230V τριών θέσεων (Α.Ο.Μ) κατάλληλοι για εγκατάσταση σε 
πίνακα και ειδικά για βοηθητικά κυκλώματα. Οι διακόπτες θα περιλαμβάνουν το χειριστήριο και τη 
μετωπική πλάκα στην οποία θα είναι χαραγμένα τα γράμματα των θέσεων. 
 
Θα είναι ονομαστικής έντασης κατάλληλης για το εξυπηρετούμενο φορτίο. 
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Βοηθητικοί Ηλεκτρονόμοι (Auxiliary relays) 

Οι ηλεκτρονόμοι θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά και θα πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
 
- Τάση λειτουργίας 230 V AC 50 Ηz (εκτός αν σημειώνεται διαφορετική στα σχέδια). 
- Ονομαστική ένταση διακοπής κάθε επαφής : ανάλογα με τη φόρτιση 5 ΑΑC 11 / 230 V, 50 ΗΖ 
- 7,5 ΑDC 22 /  50 V, D.C. 
- 5 ΑDC 11 /  24 V, D.C. 
- εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια. 
- Αριθμός επαφών : Σύμφωνα με τα σχέδια συμπεριλαμβανομένου και ποσοστού εφεδρείας 25% - 

30%. 
- Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : - 20C μέχρι 50C. 

- Μηχανική διάρκεια ζωής :  15 Χ 10^6 χειρισμοί τουλάχιστον 
- Τάση διέγερσης : 80% μέχρι 110% της ονομαστικής. 
- Τάση απόδιέγερσης : 40% μέχρι 60% της ονομαστικής. 
 
Με διάταξη περιορισμού του ρεύματος. Για όλους τους ηλεκτρονόμους που λειτουργούν σε συνεχές 
ρεύμα (π.χ. αντίσταση οικονομίας και επαφή ηρεμίας με καθυστέρηση ή ισοδύναμη διάταξη). 
 
Ισχύοντες κανονισμοί : VDΕ 0660 μέρος 2ο, DΙΝ 46199 (σήμανση επαφών). 
 
Στάθμη θορύβου : 30 dB. 
 
 

Eνδεικτικές λυχνίες 

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων θα έχουν διάμετρο 22 mm  . 
 
Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι 
διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας συναρμολογημένα 
στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τον διακοσμητικό δακτύλιο, 
το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι συναρμολογημένα στο κάλυμμα του 
κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην χρειάζεται καμία επέμβαση στην 
ενδεικτική λυχνία. 
 
Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα είναι 
τύπου Bayonet.  
 
Τα λαμπάκια θα είναι νήματος ισχύος 2 W. 
 
Τα χρώματα των ενδεικτικών λυχνιών θα εκλεγούν σύμφωνα με την λειτουργία που δείχνουν ως 
εξής: 
 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
Κατάσταση όχι 
κανονική 

Ένδειξη ότι η μηχανή σταμάτησε από 
σφάλμα (υπερένταση, υπερτάχυνση κ.λπ.) 

Εντολή σταματήματος 

ΚΙΤΡΙΝΟ 
Προσοχή-

Προειδοποίηση 

Ορισμένα μεγέθη πλησιάζουν τη μέγιστη ή 
ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή τους (ρεύμα, 

θερμοκρασία, στάθμη, πίεση κ.λπ.) 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΑΣΠΡΟ 
Μηχανή έτοιμη προς 
λειτουργία 

Ετοιμότητα μηχανής 

Όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός 

λειτουργεί 

Τα διάφορα μεγέθη έχουν την κανονική 
τιμή τους 

Ο κύκλος λειτουργίας τελείωσε και υπάρχει 
ετοιμότητα για επαναλειτουργία 

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΣΠΡΟ 

Κύκλωμα χειρισμού 
υγιές 

Κανονική λειτουργία 

Κύριος διακόπτης στη θέση κλειστός 

Επιμέρους ή βοηθητικός εξοπλισμός σε 
λειτουργία 

Λειτουργία μηχανής 

ΜΠΛΕ 

Όλες 

 οι υπόλοιπες 

περιπτώσεις 

 

 
Επίσης οι ενδεικτικές λυχνίες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 
- Να πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών VDΕ και ΙΕC. 
- Περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας : -20  έως +40 C. 

- Ονομαστική τάση μόνωσης 250 V : Κλάση μόνωσης C/VDΕ 0110. 
- Ονομαστικό ρεύμα : 2Α 
- Μέση διάρκεια ζωής στην ονομαστική τάση : Τουλάχιστον 5.000 ώρες. 
- Βαθμός προστασίας μπροστινής επιφάνειας : ΙΡ65 DΙΝ 40050 (ΙΕC 144). 
 
 

Χρονοδιακόπτης 

Ο χρονοδιακόπτης θα είναι μονοφασικός 230V 50 Ηz 10 A με ικανότητα 24 ώρες λειτουργίας από 
την διακοπή ρεύματος. Θα είναι δύο προγραμμάτων με ελάχιστο χρόνο χρονικής ρύθμισης 1/4 ώραs. 
Ο χρονοδιακόπτης θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση πάνω σε πίνακα θα έχουν εφεδρική πορεία 
48 ωρών. 
 

Διάταξη Φωτοκυττάρου 

Διάταξη συσκευής φωτοκυττάρου για την αυτόματη αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων του εξωτερικού 

οδοφωτισμού. Η κάθε συσκευή αποτελείται από την φωτοκυψέλη και τα λοιπά όργανα για την αυτόματη 
λειτουργία και θα είναι τοποθετημένη μέσα σε στεγανό κουτί που θα εξασφαλίζει στη συσκευή βαθμό 

προστασίας ΙΡ54. Η φωτοκυψέλη θα δίνει την εντολή για την αποσύνδεση ή σύνδεση του κυκλώματος 

τροφοδοτήσεως του εξωτερικού φωτισμού με επιβράδυνση ενός (1) λεπτού (min) και θα μπορεί να ρυθμισθεί 
ώστε να επηρεάζεται από φως ημέρας εντάσεως από 5 έως 1.000 LUX. Κάθε συσκευή θα είναι κατάλληλη για 

τάση λειτουργίας 230 V ±10%, 50 Hz  και θα συνδέει και θα αποσυνδέει αυτόματα το κύκλωμα 
τροφοδοτήσεως των φωτιστικών σωμάτων με τη βοήθεια τηλεχειριζόμενου διακόπτη (ρελέ) που θα είναι 

εγκατεστημένος μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα διανομής. Σε κάθε πίνακα θα τοποθετηθεί το συνεργαζόμενο 

ρελέ φωτοκυττάρου με επιλογικό διακόπτη 3 θέσεων, το οποίο λαμβάνει εντολή από το φωτοκύτταρο και 
ενεργοποιεί τον τηλεχειριζόμενο διακόπτη. 

Η συσκευή φωτοκυττάρου θα τοποθετηθεί πάνω στο μεταλλικό πίλλαρ με κατάλληλο στήριγμα, με βίδες 
ανοξείδωτες κατά τρόπο σταθερό και αμετάθετο. Η τροφοδότηση του φωτοκυττάρου θα γίνεται με καλώδιο 

ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2. 

Όλα τα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή για την 
πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία περιλαμβάνονται στη συσκευή του φωτοκυττάρου 
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Τηλεδιακόπτες (ωστικοί ηλεκτρονόμοι)  

Για το χειρισμό κυκλωμάτων με τηλεχειρισμό, όπου προβλέπεται τέτοια διάταξη, θα 
χρησιμοποιηθούν τηλεδιακόπτες με μηχανική μανδάλωση (καστάνια) ονομαστικής έντασης 16Α 
μονοπολικοί ή διπολικοί, με δύο βοηθητικές επαφές όπου είναι απαραίτητο, τάσης χειρισμού 
230VAC, 50Hz. Η διάρκεια ζωής των επαφών τους, ανάλογα με το είδος του φορτίου, θα ανέρχεται 
τουλάχιστον στον αριθμό ζεύξεων και αποζεύξεων που καθορίζεται πιο κάτω: 
 
- Για ωμικό φορτίο ή για λαμπτήρες φθορισμού σε 75000 χειρισμούς. 
- Για λαμπτήρες φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση σε 40000 χειρισμούς. 
- Για λαμπτήρες πυράκτωσης σε 30000 χειρισμούς. 
 
Οι τηλεδιακόπτες θα είναι εγκατεστημένοι μέσα στους πίνακες, πάνω σε ειδική ράβδο (ράγα) ειδικής 
διατομής, κατά DIN 46277, όπως και οι μικροαυτόματοι. 
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Πλαστικοί σωλήνες διέλευσης υπογείων δικτύων 

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, 
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , 
ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση 
καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη ατσαλίνα, παραδιδόμενων 
σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα. 
 
Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος από 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε υπόγειες ηλεκτρικές και 
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις. Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων πρέπει να γίνει σε 
ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων.  
Η Αντίσταση του σωλήνα στη συμπίεση θα είναι 750 Nt. 
Ο σωλήνας αποτελείται από δύο συνεξωθημένα (co-extruded) τοιχώματα, δομημένα εξωτερικά για 
μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, μικρότερο βάρος και μεγαλύτερη ευκαμψία και λεία εσωτερικά για 
να διευκολύνουν τη διέλευση των καλωδίων. Τα δύο τοιχώματα λόγω της παραγωγικής διαδικασίας 
(συνεξώθηση) είναι αδύνατον να διαχωριστούν. Ο σωλήνας πρέπει να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης 
(μούφα). 
Η όδευση των καλωδίων από τα φρεάτια στους υποπίνακες θα γίνεται σε σωλήνες σπιράλ. Όλες οι 
καταλήξεις των σπιράλ και οι συνδέσεις των καλωδίων θα γίνουν σε προστατευτικές ταινίες και 
κολάρα ώστε να διατηρούν τη συνοχή τους και να αποφεύγονται οι φθορές από εξωγενείς 
παράγοντες (Ενδεικτικός Τύπος: GEONFLEX  KOUVIDIS) 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Κατασκευή: Ο Σωλήνας Δομημένου Διπλού τοιχώματος, είναι κατασκευασμένος από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο με UV προστασία για υπόγεια ηλεκτρολογικά και τηλεφωνικά 
καλώδια. Είναι κατασκευασμένος από δύο δομημένα τοιχώματα: το εξωτερικό τοίχωμα είναι 
ελικοειδές (spiral) για να διαθέτει ελαστικότητα και για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αντοχή στην 
παραμόρφωση. Το εσωτερικό τοίχωμα είναι λείο ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή των 
καλωδίων. Παράγεται σύμφωνα με CEI EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN 50086-2-4(CEI 23-46), 
EN 61386. 

 Εφαρμογή: Υψηλών απαιτήσεων προστασία για ηλεκτρολογικές και τηλεφωνικές εγκαταστάσεις. 
Κατάλληλος για κάθε είδους υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισμού & σηματοδοτήσεως με εξαιρετική 
αντοχή και μεγάλη ευκαμψία. Πρόσθετη εξωτερική προστασία για σωλήνες νερού ή φυσικού 
αερίου. 

 Αντοχή θερμοκρασίας: -5o C/ +90o C 
 Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 8 φορές την εξωτερική διάμετρο. 
 Αντοχή παραμόρφωσης:> 450 Ν με παραμόρφωση της εσωτερικής διαμέτρου ίση με 

5%(σύμφωνη με την διάταξη ΕΝ 50086-2-4 CEI. 23-46).  

 Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου: > 650 N 
 Εξαρτήματα: Κάθε κουλούρα περιέχει και οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του καλωδίου, 

εξάρτημα σύνδεσης (μούφα), καθώς και προαιρετικά ελαστικό δακτύλιο για αεροστεγές 
σφράγισμα 

 Διηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm. 
 Ηλεκτρική αντοχή απομόνωσης: >100 Μ Ω. 
 Σύνθεση: Πολυαιθυλένιο: 97%, Χρωστικές: 2%, Πρόσμικτα (UV προστασία): 1% 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
Για την εγκατάσταση των σωλήνων δημιουργείται τάφρος βάθους 60 εκ. Ο πυθμένας της τάφρου 
και το γέμισμα μέχρι 10εκ. πάνω από τον σωλήνα αποτελείται γενικά από άμμο για να δημιουργείται 
μια συνεχής και επίπεδη επιφάνεια. Η έδραση του σωλήνα γίνεται σε μια λεπτή στρώση ύψους 10 
εκ. από άμμο. Η πλήρωση του υπολοίπου της τάφρου θα γίνεται από θραυστό υλικό λατομείου. 
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ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 
(Συμπληρωματικά από: Αγωγοί - Καλώδια  ΧΤ  ΕΤΕΠ 04-20-02-01) 
 

 Γενικά 

 
Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνθεση των απαιτούμενων 

καλωδιώσεων για την τροφοδότηση του πίνακα, τη σύνδεση των κυρίων μονάδων, καθώς και του βοηθητικού 

εξοπλισμού. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για όλες τις απαιτούμενες 

συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής ή χαμηλής τάσεως για την ομαλή λειτουργία των 
κυρίων μονάδων, του βοηθητικού εξοπλισμού, του συστήματος αυτοματισμού και της εγκαταστάσεως 

φωτισμού. 

Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξελάσεως, μονόκλωνοι μέχρι διατομής 6mm2 και 
πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές. 

Οι διατομές των αγωγών θα είναι το ελάχιστο οι αναφερόμενες στα συμβατικά σχέδια. Σε όσες περιπτώσεις 
δεν αναγράφονται διαστάσεις στα σχέδια για αγωγούς χαμηλής τάσεως, η διατομή τους θα ορισθεί από τον 

Ανάδοχο, ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς για το ρεύμα που τους διαρρέει. Ο έλεγχος πτώσης τάσης θα γίνει 

από τον Ανάδοχο. 
 

Ειδικότερα αναφέρονται τα εξής δίκτυα: 
 

- Δίκτυο κινήσεως 220/380V. 
- Δίκτυο φωτισμού και ρευματοδοτών 220V. 

- Δίκτυο βοηθητικών καταναλώσεων. 

 
 Kαλώδια και αγωγοί χαμηλής τάσεως 

 

- Τα καλώδια συνδέσεως της ΔΕΗ με τον πίνακα και τροφοδοτήσεως των κινητήρων από τον πίνακα θα 
είναι ανθυγρού τύπου, αποτελούμενα από αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση περιεχόμενους μέσα σε 

περίβλημα θερμοπλαστικής ύλης, τύπου ΝΥΥ κατά VDE 0271. Τα καλώδια των κινητήρων δύνανται να 

οδεύουν μέσα σε διάτρητη μεταλλική γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων ή μέσα σε επίτοιχο γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα ή σε πλαστικό σωλήνα, ανάλογα με τον τρόπο όδευσης. 

- Όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για τα βοηθητικά κυκλώματα και τον 
ηλεκτροφωτισμό θα είναι τύπου ΝΥΥ και δύνανται να οδεύουν μέσα σε διάτρητη μεταλλική γαλβανισμένη 

σχάρα καλωδίων ή μέσα σε επίτοιχο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή σε πλαστικό σωλήνα, ανάλογα με τον 
τρόπο όδευσης. 

 

 Καλώδια αυτοματισμών 

 
Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή των διαφόρων εξαρτημάτων του συστήματος 

αυτοματισμού, θα γίνουν με ειδικό καλώδιο αυτοματισμών τύπου ΝΥΥ κατάλληλο και για τοποθέτηση μέσα 
στο έδαφος με αγωγούς χάλκινους 1,5mm2 τουλάχιστον και δύνανται να οδεύουν μέσα σε διάτρητη μεταλλική 

γαλβανισμένη σχάρα καλωδίων ή μέσα σε επίτοιχο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ή σε πλαστικό σωλήνα, 

ανάλογα με τον τρόπο όδευσης.  

 
 
 
  ΓΕΙΩΣΕΙΣ 
 
Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της ουδετέρωσης. Η 
σύνδεση του αγωγού προστασίας με τον ουδέτερο γίνεται στον κύριο ζυγό γείωσης της παροχής 
στον μετρητή της ΔΕΗ. Ο κύριος ζυγός γείωσης της παροχής συνδέεται στην Κύρια Ισοδυναμική 
Σύνδεση (ΚΙΣ) και μέσω αυτής σε πλάκα γείωσης δίπλα στον μετρητή της ΔΕΗ. 
 
Η Πλάκα γείωσης θα είναι από χαλκό, διαστάσεων 0,50x0,50m, πάχους 3mm, με 
συγκολλημένο στο κέντρο βάρους της το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 
μήκους 5m, το άλλο άκρο του οποίου θα φέρει συγκολλημένο ακροδέκτη 35mm2. Οι πλάκες γείωσης 
τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον αγωγό γείωσης, με 
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αγωγό διατομής 25 mm2. Στο πέρας κάθε τροφοδοτικής γραμμής φωτισμού εγκαθίσταται πλάκα 
γείωσης. 
 
Κάθε μεταλλικό τμήμα των ιστών και γενικά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που κανονικά δεν 
πρέπει να βρίσκεται υπό τάση (εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη), συνδέεται με αγωγό προστασίας [ΡΕ] Cu 
25 mm2  ο οποίος οδεύει μαζί με τους τροφοδοτικούς αγωγούς και καταλήγει στον ζυγό γείωσης 
προστασίας του Ηλεκτρικού Πίνακα. 
 
Ο ζυγός γείωσης προστασίας του Ηλεκτρικού Πίνακα συνδέεται με τον αγωγό προστασίας στην 
Κύρια Ισοδυναμική Σύνδεση [ΚΙΣ] της εγκατάστασης (κύριος ακροδέκτης γείωσης ή κύριος ζυγός 
γείωσης). Η ΚΙΣ συνδέεται με τον αγωγό γείωσης στην πλάκα γείωσης. Στην ΚΙΣ συνδέονται με 
αγωγούς ισοδυναμικής σύνδεσης τα ξένα αγώγιμα στοιχεία και οι ακροδέκτες γείωσης των 
ρευματοδοτών. 
 
Η γείωση των ιστών θα γίνει με χάλκινο αγωγό γείωσης 25mm2. Ο αγωγός γείωσης διατομής 
25mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται με 
τους ακροδέκτες των ιστών με χάλκινο αγωγό διατομής 6 mm2 με σφικτήρες.  
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνολική αντίσταση γείωσης μικρότερη από 1Ω θα τοποθετηθούν 
πρόσθετα  ηλεκτρόδια. 
 
Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια έτσι ώστε το σημείο σύνδεσης του αγωγού 
γείωσης με την κεφαλή του ηλεκτροδίου να είναι επισκέψιμο και άμεσα ελεγχόμενο.  
 
Η έμπηξη των ηλεκτροδίων θα γίνει είτε με την βοήθεια σφύρας είτε με κατάλληλο διατρητικό 
μηχάνημα. Στην περίπτωση που το έδαφος είναι χαμηλής αγωγιμότητας, βραχώδες, επιβάλλεται η 
πλήρωση των οπών που θα ανοιχτούν, με βελτιωτικό υλικό. Όλα τα εξαρτήματα του ηλεκτροδίου, 
όπως ο σφικτήρας σύνδεσης με τον αγωγό καθόδου και επιμήκυνσης των θα ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50164-1. 
 
Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατακόρυφα, ραβδοειδή, διαστάσεων Φ14x1500mm, κατασκευασμένα από 
χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm. Η 
σύνδεση μεταξύ τους και με την πλάκα γείωσης θα γίνει με αγωγό 25mm2 χάλκινο και κατάλληλους 
σφικτήρες. 
 

 
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ  
 

Βάση σιδηροϊστού από σκυρόδεμα, διαστάσεων (Mήκος x Πλάτος x Ύψος) 700Χ700Χ700mm, 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, που αποτελείται από: 
 Σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 και οπλισμό B500C. 

 Βάση Αγκύρωσης από 4 αγκύρια διατομής Μ16, μήκους 500 mm, σε διάταξη 235Χ235mm, 
γαλβανισμένη εν θερμώ, που συγκρατούνται με σιδηρογωνιές, ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω στα 
αγκύρια, διάταξης σχήματος τετραγώνου στο άνω (κάτω από το σπείρωμα) και στο κάτω μέρος 
των αγκυρίων και σε διάταξη χιαστί στο μέσον τους, με 8 περικόχλια και 8 ροδέλλες με 
γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων EN ISO 1462. 

 

 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
 
 Φρεάτιο Έλξης Καλωδίων, εσωτερικών διαστάσεων 400Χ400 mm, με στεγανό 

ελατοχυτοσιδηρό κάλυμμα 400Χ400mm, κατηγορίας C 250, κατασκευασμένο κατά EN 124. Κατά 
την κατασκευή των τοιχωμάτων θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο 
στήριξης-συγκράτησης του καλύμματος. Τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευασθούν από 
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ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πάχους 15cm, με δομικό πλέγμα Τ196. Ο πυθμένας του 
φρεατίου θα διαστρωθεί με άοπλο σκυρόδεμα C10/12, πάχους 5 cm, επάνω σε στρώση 
στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, με κατάλληλη κλίση προς οπή διαμέτρου 
Φ50mm. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία 

των 600kg τσιμέντου. 
 Πλαστική σωλήνα Φ50mm για τη διέλευση του καλωδίου από το ένα φρεάτιο στο άλλο και  

πλαστική σωλήνα Φ50mm για τη διέλευση του καλωδίου από το φρεάτιο προς τον ιστό. 
 
 

ΙΣΤΟΣ  
 

Ιστός τηλεσκοπικός ύψους 3,8 μέτρα, κατασκευασμένος, από Χάλυβα Θερμής Έλασης, ποιότητας 
S235JR/EN 10025, με πλάκα έδρασης 354 mm (όσο και η διάμετρος της χυτοσιδηρής βάσης). 
Πρώτο τμήμα από σωλήνα Φ114 , δεύτερο τμήμα από σωλήνα Φ 89 , γαλβανισμένοι εν θερμώ μετά 
την κατασκευή τους και βαμμένοι ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστέρα σε απόχρωση της 
επιλογής της επίβλεψης με χυτοσιδηρή διακοσμητική βάση που καλύπτει το πρώτο τμήμα, με 
χυτοσιδηρή διακοσμητική απόληξη για την προσαρμογή του φωτιστικού, με στεγανό ακροκιβώτιο, 
με αγκύρια στήριξης στην προβλεπόμενη βάση από σκυρόδεμα. 
 
ΒΑΦΗ ΙΣΤΟΥ 
Το βάψιμο του ιστού γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή. 
 
ΒΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗΣ ΒΑΣΗΣ 
Η βαφή έχει τις εξής φάσεις μετά από την χύτευση. 

1) Αφαίρεση των ενδεχόμενων ατελειών κατά την χύτευση. 

2) Καθαρισμό από τις ατέλειες. 

3) Αμμοβολή. 

4) Πλύσιμο σε ειδική βάνα με χημικά ( ψυχρό γαλβάνισμα) 

5) Στέγνωμα σε φούρνο 

6) Επίστρωση με πούδρα/χρώμα/ηλεκτροστατική βαφή. 

7) Φούρνος/ψήσιμο των τεμαχίων. 

Ο κατασκευαστής των ιστών πρέπει να έχει ISO 9001:2015 και 14001:2015 
 
ΦΑΝΑΡΙ 
Φωτιστικό σώμα μορφής τετράεδρου φαναριού με σώμα κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο. 
Φέρει υποδοχή προσαρμογής σε κορυφή ιστού (και εναλλακτικά υποδοχή κρέμασης από 
βραχίονα).  
 
ΒΑΦΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  
Ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται στη βαφή χυτοσιδηρής βάσης. 
 
 
ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ LED 
 
Περιλαμβάνεται βάση, κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο με περιεκτικότητα σε χαλκό 
<1%, στην οποία στερεώνονται η οπτική μονάδα μαζί με τις φωτεινές πηγές καθώς και η μονάδα 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 
Προστασία οπτικής μονάδας από πρισματικό γυαλί (PCG) πάχους 4mm, ανθεκτικό σε γρατζουνιές το 
οποίο προσφέρει βαθμό προστασίας, στην οπτική μονάδα, IP66 και βαθμό μηχανικής αντοχής ΙΚ09. 
Θα φέρει σύστημα απαγωγής θερμότητας, με πτερύγια που σκοπό έχουν την ανταλλαγή θερμότητας 
που παράγεται από την οπτική μονάδα με το εξωτερικό περιβάλλον και τη διατήρηση της βέλτιστης 
θερμοκρασίας. Εύρος θερμοκρασία λειτουργίας: από -40οC  έως +35οC. Τα μεταλλικά μέρη θα 
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φέρουν επίστρωση πολυεστερικής πούδρας για προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας και 
οξείδωσης σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η οπτική μονάδα θα αποτελείται από στοιχεία LED και θα περιλαμβάνει σύστημα ανακλαστήρων 
κατασκευασμένων από αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας με περιεκτικότητα σε χαλκό όχι μεγαλύτερη 
από 1%. Τα LED δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για την αποφυγή του κιτρινίσματος και 
των συνεπειών του. 

Για την οπτική μονάδα θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον τέσσερις (4) 
τύπους ανακλαστήρων, εργοστασιακής κατασκευής, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. 

Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι ταξινομημένο σύμφωνα µε το πρότυπο φωτοβιολογικής 
ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (μηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 

Το LED θα είναι ασύμμετρης δέσμης. 

Ονομαστική φωτεινή ροή: ≥ 5.100lm για ιστό 3,8μ. 

Η φωτεινή πηγή LED θα είναι υψηλής απόδοσης (≥ 170 lm/W).  Τα LED θα είναι διατεταγμένα σε 
τυπωμένα κυκλώματα έχοντας ένα στρώμα στήριξης από αλουμίνιο για καλύτερη θερμική διάχυση. 

Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4000Κ ± 10%. 
Ο δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων θα είναι Ra≥70. 
Η πραγματική απόδοση του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 129 lm/W. 
 

Η διάρκεια ζωής, των στοιχείων LED θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες L80B10 σε Tq=25°C (η 
απομείωση της φωτεινότητας στις 100.000 ώρες θα είναι το 80% από την αρχικά δηλωμένη με ένα 
κλάσμα αποτυχίας των 10%). 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Η ηλεκτρική μονάδα (τροφοδοτικό) θα είναι πλήρως αποσπώμενη για λόγους εύκολης συντήρησης 
και θα έχει βαθμό προστασίας IP20.  

Το τροφοδοτικό θα επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινής ροής (Dimming) μέσω πρωτοκόλλων DALI. 
Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με εργοστασιακή προεπιλογή σεναρίων 
λειτουργίας σε τουλάχιστον 4 στάθμες φωτισμού. 

Θα φέρει ξεχωριστό σύστημα προστασίας από υπερτάσεις μέχρι 10kV, για την πλήρη διασφάλιση 
του από ηλεκτρικές ανωμαλίες.  

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά 

Ονομαστική ισχύς: ≤ 40W για ιστό 3,8μ.  

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220-240V 

Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας: 50Hz    

Συντελεστής ισχύος: >0.90 (σε πλήρες φορτίο)  

Κλάση μόνωσης: Κλάση Ι ή II 

 

ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ 

Ακροκιβώτιο από αυτοσβενόμενη πολυαμιδική ρητίνη, κλάσης μόνωσης ΙΙ, με βαθμό προστασίας 
ΙΡ43, αντοχής σε κρούση ΙΚ08, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και ΕΛΟΤ 50102, με οπές 
στο κάτω μέρος του, για διέλευση 3 καλωδίων διατομής μέχρι 4χ6mm2, με διακλαδωτήρα για την 
σύνδεση των καλωδίων και με μικροαυτόματες ασφάλειες ή με γυάλινες ασφάλειες διαστάσεων 
5χ20mm μέσα σε κυλινδρικές ασφαλειοθήκες από άκαυστο μονωτικό, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60529. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Για κάθε προσφερόμενο φωτιστικό σώμα ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων 

για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του προμηθευτή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων 

για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του κατασκευαστή για συστήματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 του προμηθευτή για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του κατασκευαστή για το σύστημα διαχείρισης υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία 

 Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 του προμηθευτή για το σύστημα διαχείρισης υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία 

 Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE και για τα παρακάτω πρότυπα: 

o EN 60598-1 (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) 

o EN 60598-2-3 (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) 

o EN55015 / EN 61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) 

o EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 (Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) 

o EN 62471 (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα)  

Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 

o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή νεότερη 

o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεότερη 

o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη 

 Πιστοποιητικό ENEC, για την οπτική μονάδα, από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το 

οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ62031:2008 (LED 

modules for general lighting). 

 Έκθεση δοκιμής (Test Report) κατά IEC 62031, για την οπτική μονάδα  

 Πιστοποιητικό από  φωτομετρικό εργαστήριο αναγνωρισμένο από ανεξάρτητο φορέα 

διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτομετρικών μεγεθών)  για την 

επιβεβαίωση όλων των φωτομετρικών και λοιπών μεγεθών όπως : η συνολική ισχύς 

κατανάλωσης του φωτιστικού σώματος, η απόδοση (lm/W), η φωτεινή ροή (lm), η 

θερμοκρασία χρώματος (Κ), ο δείκτης χρωματικής απόδοσης, η φωτομετρική καμπύλη 

(πολικό διάγραμμα) του φωτιστικού. 

 Επίσημο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύμφωνα με τα πρότυπα LM80-

08&TM-21-08 ή μεταγενέστερα 

 Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility). 

 Για το/τα εργαστήριο/α διενέργειας των μετρήσεων, και των εκθέσεων ελέγχου 

συμμόρφωσης με τα πρότυπα θα πρέπει: -Εάν πρόκειται για ανεξάρτητο εργαστήριο 

δοκιμών, να προσκομιστεί διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005 από φορέα διαπίστευσης 

για τις ζητούμενες μετρήσεις, δοκιμές και διακριβώσεις. -Εάν ο κατασκευαστής των 

προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων διαθέτει ιδιόκτητο εργαστήριο δοκιμών, να 

προσκομιστεί εξουσιοδότηση-αναγνώριση από τρίτο διεθνή φορέα ελέγχων και 
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πιστοποιήσεων για την ικανότητα του/των εργαστηρίου/ων να διενεργούν τις ζητούμενες 

μετρήσεις, δοκιμές και διακριβώσεις. 

 Επίσημο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, το 

οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης φωτιστικού 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άμεση 

εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να 

συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε 

χώρα η μέτρηση των φωτιστικών. 

 Εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:  NEOVILLA ALU ILNA της εταιρείας BENITO NOVATILU LIGHT. 
(τοποθέτηση σε κορυφή ιστού), με Αριθμό Leds: 16, Απόδοση Leds: 172 Lm/W, Ισχύος: 
40W, Φωτεινή ροή: 5.160Lm, Απόδοση φωτιστικού: 129Lm/W, 4000Κ, >10.000 ώρες 
λειτουργίας 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Ισχυρών Ρευμάτων – 
ΕΤΕΠ 

 

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις παρούσες 
προδιαγραφές, τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις Τεχνικές Οδηγίες. Συμπληρωματικά ελήφθησαν 
υπόψη οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 
 
ΕΤΕΠ 04.20.01.01 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων _ Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων _ Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης _ 
Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

 
ΕΤΕΠ 04.20.01.02 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων _ Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων _ Σωληνώσεις και Μέσα Ανάρτησης _ Πλαστικές 
Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

 
ΕΤΕΠ 04.20.02.01 Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων _ Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις 

Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων _ Καλωδιώσεις – Ηλεκτρική Τροφοδοσία _ 
Αγωγοί – Καλώδια Χαμηλής Τάσης 

 
ΕΤΕΠ 05.07.01.00 Έργα Οδοποιίας _ Οδοφωτισμός _ Υποδομή Οδοφωτισμού 
 
ΕΤΕΠ 05.07.02.00 Έργα Οδοποιίας _ Οδοφωτισμός _ Ανωδομή Οδοφωτισμού 
 
ΕΤΕΠ 08.01.03.01 Υδραυλικά Έργα _ Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων _ Εκσκαφές και 

Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων _ Εκσκαφές Ορυγμάτων 
Υπογείων Δικτύων 

 
ΕΤΕΠ 08.01.03.02 Υδραυλικά Έργα _ Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων _ Εκσκαφές και 

Επανεπιχώσεις Ορυγμάτων Υπογείων Δικτύων _ Επανεπίχωση Απόμένοντος 
Όγκου Εκσκαφών Υπογείων Δικτύων 

 
ΕΤΕΠ 08.06.08.01 Υδραυλικά Έργα _ Σωληνώσεις – Δίκτυα _ Διάφορες Εργασίες Κατασκευής 

Υπογείων Δικτύων _ Ταινίες Σημάνσεως Υπογείων Δικτύων 
 
Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 
 
Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
 

– ΚΑΛΩΔΙΑ 
 
- Αγωγός με μόνωση PVC χωρίς μανδύα H07V-U [NYA(re)] ή H07V-R [NYA(rm)] κατά  ΕΛΟΤ 563 

(HD 21.3). 
 
- Ελαφρύ καλώδιο με μόνωση και μανδύα PVC H05VV-U [NYM/A05VV-U] ή H05VV-R 

[NYM(rm)/A05VV-U] κατά  ΕΛΟΤ 563 (HD 21.4). 
 
- Καλώδιο ισχύος με μόνωση και μανδύα PVC E1W-U [NYY/J1VV-U] ή E1W-R [NYY/J1VV-R]  ή 

E1W-S [NYY/J1VV-S] κατά  ΕΛΟΤ 843. 
 
- Καλώδιο με πολύκλωνους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από ελαστικό H07RN-F  κατά  ΕΛΟΤ 

623.4 (HD 22.4). 
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– ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 
- ΕΝ. 61386 – 24 Particular requirements – Buried under ground Conduit systems  

Το παρόν Πρότυπο προδιαγράφει τις απαιτήσεις και δοκιμές για σωλήνες υπογείως τοποθετημένη, 
συμπεριλαμβανόμενων και εξαρτημάτων σωλήνων, για την προστασία και την διευθέτηση 
μονωμένων αγωγών ή/ και καλωδίων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή σε συστήματα επικοινωνίας 
(Από 22/06/2004 ισχύουν νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχων που αφορούν την διαχείριση των 
καλωδίων μέσα σε αγωγούς – σωλήνες τα οποία βασίστηκαν και αντικαθιστούν σταδιακά τα 
υπάρχοντα, ΕΝ.50086-1/1994 όπου έχουν ισχύ μέχρι το 2008) 

 
- Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι, άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και εξαρτήματα αυτών 

(ρακόρ, μούφες, καμπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι σύμφωνα με 
τα πρότυπα EN 50085-1:1997 και EN 50086-2-1:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423-98. 

 
- Πλαστικοί σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ), διαμορφώσιμοι (που καμπυλώνονται με την εφαρμογή 

κάποιας δύναμης) και εύκαμπτοι (που καμπυλώνονται με την εφαρμογή μικρότερης δύναμης) 
καθώς και εξαρτήματα αυτών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.1, EN 50086-2-
2:1998 και EN 50086-2-3:1998 και ως προς τις διατομές σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 60423. 

 
- Εξαρτήματα όπως μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ. 
 
- Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύμφωνα με IEC 60670. 
 
Λοιπά υλικά: 
 
- Στηρίγματα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων. 
 
- Αυτοεκτονούμενα βύσματα με τους αντίστοιχους κοχλίες και στηρίγματα. 
 
- Μονωτικά υλικά για την διέλευση των σωληνώσεων από τα οικοδομικά υλικά. 
 
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 
 
- HD 384.1 Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων. 

Μέρος 1: Αντικείμενο. 
 
- EN 50085-1:1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήματα εγκατάστασης 

καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
 
- EN 50086-2-1:1995 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-1: Particular Requirements 

for Rigid Conduit Systems Superseded by EN 61386-21: 2/2004 -- Συστήματα σωλήνων για 
διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα άκαμπτων σωλήνων 

 
- EN 50086-2-2:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-2: Particular Requirements 

for Pliable Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-2: Ειδικές 
απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων 

 
- EN 50086-2-3:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-3: Particular Requirements 

for Flexible Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-3: 
Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων 

 
- EN 60423 Conduits for Electrical Purposes - Outside Diameters of Conduits for Electrical 

Installations and Threads for Conduits and Fittings (IEC 423 : 1993, Modified) (Supersedes HD 
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393 SI : 1979) -- Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων για 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα σωλήνων και εξαρτημάτων. 

 
- IEC 60614-1:1994-03 Conduits for electrical installations - Specification - Part 1: General 

requirements -- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις 

 
- IEC 60614-2-5:1992-11 Specifications for conduits for electrical installations - Part 2: Particular 

specifications for conduits - Section 5: Flexible conduits -- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
- Προδιαγραφές - Μέρος 2: Ειδικές προδιαγραφές για σωλήνες - Εύκαμπτοι σωλήνες 

 

 
               ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2021 
                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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