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1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη εφαρμογής αναφέρεται στις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις του 

έργου « Ανάπλαση οδών ήπιας κυκλοφορίας Δήμου Ανωγείων» και εκπονήθηκε 
σύμφωνα με τις Γενικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και το Π.Δ. 696/74.  
 
 

2 ΓΕΝΙΚΑ Η/Μ  

Γιά την εκπόνηση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα 
παρακάτω: 
 
- Λειτουργικές ανάγκες 
 

Ο γενικός σχεδιασμός των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα ικανοποιεί 
πλήρως τις υποδείξεις του Κυρίου του Έργου σχετικά με τις λειτουργικές ανάγκες της 
Περιοχής Μελέτης. 
 

- Αρχιτεκτονική ένταξη 
  

Οι τυχόν Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους θα 
συγκεντρωθούν σε ομάδες ώστε να αποτελούν ενταγμένους στην αρχιτεκτονική της 
Περιοχής Μελέτης όγκους. 

 
- Ευελιξία σχεδιασμού 
  

Ο γενικός σχεδιασμός των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα αντιμετωπισθεί 
με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών 
προσαρμογής που απαιτούνται σε χώρους και εξοπλισμούς καθώς αυτά 
αναπτύσσονται και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. 
 

- Κόστος εγκατάστασης 
  

Οικονομοτεχνική διαστασιολόγηση και επιλογή υλικών, μηχανημάτων και συσκευών.  
 
- Ποιότητα εγκατάστασης 
  

Επιλογή άριστης ποιότητας υλικών, μηχανημάτων και συσκευών.  
 
- Κόστος λειτουργίας 
  

Εξοικονόμηση ενέργειας θα επιχειρηθεί να γίνει με κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε είδους 
εγκατάσταση. Οι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας ανά εγκατάσταση αναφέρονται στα 
αντίστοιχα κεφάλαια. 

  
- Συντήρηση 
  

Ευκολία προσπέλασης στα μηχανήματα και τα δίκτυα προς ευχερή συντήρηση.  
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Γιά την εξυπηρέτηση της Περιοχής Μελέτης προβλέπεται να κατασκευασθούν οι 
παρακάτω εγκαταστάσεις: 
 
- Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού 
 
 

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384:2004) 
 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/481/02-07-86 (ΦΕΚ 573Β/09-09-86) κατά το 
τμήμα της που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την 1.6 Απόφαση 
 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/0/123/08-03-88 (ΦΕΚ 177Β/31-03-88) κατά το 
τμήμα της που διατηρείται σε ισχύ, σύμφωνα με την 1.6 Απόφαση 
 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13/β/0/5781/21-12-94 (ΦΕΚ 967Β/28-12-94) 
 
Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE (CIE) σχετικές με τα 
θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών 
 
Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ13/β/ΟΙΚ/16522/30-11-2004 «Φωτομετρικά Στοιχεία 
και Τεχνικές Προδιαγραφές Οδικού Ηλεκτροφωτισμού» 
 
Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 1/2005 με αριθ. πρωτ. Δ13/β/04318/08-03-2005 
 
Οδηγίες ΔΕΗ 
 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδομικός Κανονισμός 
 
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 

3.2 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Υπάρχει δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης 230/400V–50Hz της ΔΕΗ. 
 
Το Ηλεκτρικό Δίκτυο Χαμηλής Τάσης 230/400V–50Hz της ΔΕΗ έχει επαρκή ισχύ για την 
ηλεκτροδότηση της Περιοχής Μελέτης. 
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3.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3.3.1 Αντικείμενο  

Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων που θα τροφοδοτεί με 
χαμηλή τάση 230/400V–50Hz τα κυκλώματα της Περιοχής Μελέτης. Η ηλεκτροδότηση θα 
γίνει από το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ. 
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων θα αρχίζει από τον Μετρητή ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΔΕΗ και θα καταλήγει στις διάφορες καταναλώσεις. 
 
 

3.3.2 Ηλεκτροδότηση  

Η ηλεκτροδότηση της Περιοχής Μελέτης θα γίνει με έναν (1) Μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας 
από το δίκτυο χαμηλής τάσης 230/400V-50Hz της ΔΕΗ. 
 
Ο μετρητής θα τοποθετηθεί μέσα σε Πίλλαρ, στη θέση που φαίνεται στα Σχέδια. 
 
 

3.3.3 Ηλεκτρικοί Πίνακες  

Σε κατάλληλη θέση μέσα στην Περιοχή Μελέτης τοποθετείται, μέσα σε Πίλλαρ, ο 
Ηλεκτρικός Πίνακας της εγκατάστασης. 
 
Ο τριφασικός Ηλεκτρικός  Πίνακας θα τροφοδοτεί τα τριφασικά κυκλώματα οδοφωτισμού, 
το κύκλωμα του μονοφασικού ρευματοδότη του Πίλλαρ, το κύκλωμα του τριφασικού 
ρευματοδότη του Πίλλαρ και το κύκλωμα αυτοματισμού της εγκατάστασης οδοφωτισμού. 
 
Ο πίνακας θα έχει χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης. 
 
Ο πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% του αριθμού 
των αναχωρήσεών του και 25% της ισχύος του. 
 
Ο εξοπλισμός του πίνακα φαίνεται αναλυτικά στο αντίστοιχο μονογραμμικό διάγραμμα. 
 
 

3.3.4 Εξοπλισμός  ηλεκτρικών γραμμών 

Η γραμμή τροφοδότησης του Ηλεκτρικού Πίνακα θα εφοδιασθεί με αυτόματο διακόπτη 
ισχύος, αυτόματο διακόπτη διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες. 
 
Κάθε γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση τριφασικού κυκλώματος οδοφωτισμού θα 
εφοδιασθεί με τριπολικό μικροαυτόματο, αυτόματο διακόπτη 0-AUTO-I (ρελέ) πάνω στον 
οποίο θα επενεργεί το κύκλωμα αυτοματισμού και τετραπολικό αυτόματο διακόπτη 
διαρροής. 
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Η γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση του μονοφασικού κυκλώματος ρευματοδότη 
εργασίας του Πίλλαρ θα εφοδιασθεί με διπολικό ραγοδιακόπτη, μονοπολικό 
μικροαυτόματο και διπολικό συτόματο διακόπτη διαρροής. 
 
Η γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση του τριφασικού κυκλώματος ρευματοδότη 
εργασίας του Πίλλαρ θα εφοδιασθεί με τριπολικό ραγοδιακόπτη, τριπολικό μικροαυτόματο 
και τετραπολικό συτόματο διακόπτη διαρροής. 
 
Η γραμμή αναχώρησης για την τροφοδότηση του κυκλώματος αυτοματισμού του 
Ηλεκτρικού Πίνακα θα εφοδιασθεί με μονοπολικό μικροαυτόματο. 
 
Όλα τα υλικά του Ηλεκτρικού Πίνακα θα είναι κατάλληλα για το αναμενόμενο ρεύμα 
βραχυκύκλωσης. 
 
 

3.3.5 Ηλεκτρικά δίκτυα  

Όλο το δίκτυο χαμηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. 
 
Οι υπόγειες ηλεκτρικές γραμμές θα τοποθετούνται μέσα σε δίκτυο σωληνώσεων όδευσης 

υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων από PE διαμέτρου Ø50mm. Σε κάθε σωλήνωση 
θα τοποθετείται ένα μόνο καλώδιο ή περισσότερα καλώδια που όμως προστατεύονται 
από την ίδια ασφάλεια. Σε όλο το μήκος των υπόγειων ηλεκτρικών γραμμών θα 
τοποθετηθεί μία επί πλέον όμοια σωλήνωση για μελλοντική χρήση. 
 

Οι σωληνώσεις θα οδεύουν μέσα σε τάφρους πλάτους 0,30 έως 0,40m και βάθους 

0,60m,  επιχωμένες με άμμο, πάχους 0,10m, κάτω από τον σωλήνα για την έδραση του 

και πάχους 0,10m πάνω από το ανωράχιο για τον εγκιβωτισμό της ζώνης των σωλήνων 
και θραυστό υλικό λατομείου στην υπόλοιπη τάφρο ή εγκιβωτισμένες σε ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με δομικό πλέγμα Τ196, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κάθε τάφρος θα σημαίνεται με ειδικό πλαστικό πλέγμα πάνω 
από το σκυρόδεμα εγιβωτισμού. 
 
Κατά μήκος του δικτύου σωληνώσεων όδευσης υπόγειων καλωδίων ισχυρών ρευμάτων 
θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης. 
 
Τα τοιχώματα των φρεατίων θα κατασκευασθούν από ελαφρώς oπλισμένο σκυρόδεμα 
C20/25, πάχους 15cm, με δομικό πλέγμα Τ196. Ο πυθμένας του φρεατίου θα διαστρωθεί 
επάνω σε στρώση στράγγισης από χαλίκι συνολικού πάχους 10cm, με κατάλληλη κλίση 
προς οπή διαμέτρου Ø50mm. Ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες του φρεατίου θα 
επιχρισθούν με τσιμεντοκονία των 600kg τσιμέντου. Κατά την κατασκευή των τοιχωμάτων 
θα εγκιβωτίζεται στην τελική επιφάνεια του στομίου το τελάρο στήριξης-συγκράτησης του 
καλύμματος. Το κάλυμμα του φρεατίου θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης B125. 
 
Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ιστούς θα 

γίνει με καλώδιο J1VV-U [ΝΥΥ] διατομής 4x6mm² (μπλε, καφέ, μαύρο γκρι) και γυμνό 

χάλκινο αγωγό γείωσης 25mm
2
. Το καλώδιο θα οδεύει μέσα σε υπόγειες εύκαμπτες 

πλαστικές σωληνώσεις από PE διαμέτρου Ø50mm και ο αγωγός γείωσης απ’ ευθείας στο 
έδαφος. Το καλώδιο θα εισέρχεται στο κουτί διακλάδωσης αλουμινίου, IP67, διαστάσεων 
τουλάχιστον 90x90mm, θα συνδέεται με το καλώδιο τροφοδότησης του ιστού και θα 
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εξέρχεται  για να τροφοδοτήσει τον επόμενο ιστό. Από το κουτί διακλάδωσης θα αναχωρεί 

ένα καλώδιο H07RN-F ή ΝΥΥ 3x1,5mm
2
 για την τροφοδότηση του φωτιστικού σώματος 

του ιστού. Όλες οι είσοδοι – έξοδοι από το κουτί διακλάδωσης θα γίνουν με τη βοήθεια 

ανάλογων στυπιοθλιπτών. Αγωγός γείωσης 6mm
2
 από τον ιστό θα εξέρχεται προς το 

φρεάτιο σύνδεσης και θα συνδέεται με τον αγωγό γείωσης μέσα σε αυτό με κατάλληλο 
σφιγκτήρα. Κάθε φωτιστικό σώμα θα τροφοδοτείται από τη μία φάση και τον ουδέτερο και 
οι άλλες δύο φάσεις θα συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τα επόμενα φωτιστικά. Στο τέλος 

κάθε γραμμής και στο τέλος κάθε κλάδου αυτής θα τοποθετηθεί πλάκα γείωσης. 
 
 

3.3.6 Γειώσεις  

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. 
 
Κάθε μεταλλικό τμήμα των συσκευών και των μηχανημάτων και γενικά της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης, που κανονικά δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τάση (εκτεθειμένα αγώγιμα 
μέρη), συνδέεται με αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος οδεύει μαζί με τους τροφοδοτικούς 
αγωγούς στο ίδιο καλώδιο με αυτούς 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 αγωγό γείωσης 25mm
2
 που θα οδεύει παράλληλα με τα 

καλώδια μέσα στα χαντάκια σε επαφή με το έδαφος και πλάκες γείωσης στα άκρα κάθε 
γραμμής και κάθε κλάδου που τροφοδοτεί ιστούς. Οι αγωγοί γείωσης από τους ιστούς 
συνδέονται απ’ ευθείας στον αγωγό γείωσης μέσα στα χαντάκια με κατάλληλους 
σφιγκτήρες. 
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