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Α - 1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
  
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς 

όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων 
συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

 

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται 
οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και 
οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματά της. 

 
1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την Κοινοτική 

Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας 

την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 
 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ 

στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο 

συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι 
περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ) που 

δεν καλύπτονται από: 

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

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  
 θα εφαρμόζονται: 
  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των 
οργανισμών αυτών. 

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

 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 

Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO 
(International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 

λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι 
αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την 
εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει 
από την εφαρμογή των. 

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή 

αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως 
αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για 
μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε 
σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 
περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα 
φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής 
του. 

 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια 
από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις 
τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας. 
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1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και 
των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του 
υλικού. 
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Β-1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Αρθρο 1ο.  Πινακίδες στα εκτελούμενα έργα. 

Ο ανάδοχος της παρούσης εργολαβίας υποχρεούται αν σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας 

πρόκειται για συγκετρωμένο έργο να τοποθετήσει αμέσως μετά την  έναρξη των εργασιών, σε εμφανή 
σημεία, πληροφοριακές αντανακλαστικές πινακίδες. 
 
Στις πινακίδες αυτές θα αναγράφονται και στις δύο πλευρές τους τα εξής: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι πινακίδες αυτές θα είναι κατασκευασμένες από μία πλάκα μεταλλική διαστάσεων 0,60Χ1,20μ πάχους 3χιλ. 
πάνω στην οποία θα αναγράφονται αυτά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Η πλάκα θα είναι βαμμένη με μπλε 
χρώμα ενώ τα γράμματα θα έχουν άσπρο χρώμα. 
 
Η βάση στηρίξεως της πλάκας αυτής θα  είναι σχήματος Π, και θα είναι κατασκευασμένη από στραντζαριστή 
λαμαρίνα και διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην  ανατρέπεται από τον άνεμο ή το ρεύμα 

αέρος που δημιουργείται από τη διέλευση των τροχοφόρων. Το συνολικό ύψος της πινακίδας από το έδαφος 
θα είναι 1,00 μ. 
 
Το παραπάνω πλαίσιο θα είναι επιμελώς προσαρμοσμένο στη βάση στηρίξεως. 
 
Πληροφοριακές πινακίδες που επισημαίνουν τα έργα, θα παραλάβει ο ανάδοχος από τις αποθήκες της 
Υπηρεσίας και με δικές του δαπάνες, ανηγμένες στα γενικά έξοδα, θα τις         επισκευάσει κατάλληλα, 

συμπεριλαμβανομένης της βαφής και αναγραφής των γραμμάτων, και θα τις τοποθετήσει στο έργο σύμφωνα 
με οδηγίες της επίβλεψης, αν η Υπηρεσία δεν μπορεί να χορηγήσει πληροφοριακές πινακίδες, τότε η 
προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνει και θα πληρωθεί με βάση το σχετικό άρθρο του τιμολογίου της 
εργολαβίας για πληροφοριακές πινακίδες. 
 
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει και παραδώσει τις πινακίδες 
στις αποθήκες της Υπηρεσίας σε καλή κατάσταση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε νέες 

εργολαβίες. Γι’ αυτό το λόγο δεν θα αναγράφεται πάνω στις πινακίδες το όνομα του αναδόχου. 
            

Αρθρο 2ο.  Mεταλλικό προστατευτικό πλαίσιο. 
Τούτο θα κατασκευασθεί απο δύο χαλύβδινες λάμες (DIN 59200) πάχους 6χιλ. στρατζαρισμένες με Rμεσ 
ίσον 12 χιλ. σε U182x50 χιλ. μήκους 1,50-2,00μ η κάθε μία, που θα είναι ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω σε 
τρία  (3) U80Χ45χιλ. (κατά DIN 1026) μήκους 1,20 μ. 
 

Το πλαίσιο θα τοποθετηθεί δεξιά ή και αριστερά του ιστού, για να τον προστατέψει από τις τυχόν 
συγκρούσεις αυτ/των, και θα πακτωθεί αφού εκσκαφεί ο κατάλληλος λάκκος, γύρω από τη βάση του ιστού 
με σκυρόδεμα Β160 (Σ150). 
 
Λεπτομέρειες υπάρχουν στο συνημμένο σχέδιο. 
 
Το πλαίσιο ή θα εγκατασταθεί και αυτό κατά τη διάρκεια κατασκευής της βάσης του ιστού ή θα εγκατασταθεί 

εκ των υστέρων. 
 
Το πλαίσιο, μετά την κατασκευή του, θα βαφεί με δύο στρώσεις μινίου και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος 
απόχρωσης της αρεσκείας της Υπηρεσίας, σύμφωνα και με τα άρθρα ΑΤΟΕ 7081 και 7756. 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Ζητούμε συγνώμη για την ενόχληση. 
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Αρθρο 3ο.  Ακροκιβώτιο ιστού. 
Αυτό θα φέρει στο μεν κάτω μέρος του ειδική διμερή υποδοχή δύο εισόδων κατάλληλη για υπόγειο καλώδιο 

4Χ6 mm2 μέχρι 4Χ16 mm2 στο δε πάνω μέρος στυπιοθλίπτη ή στυπιοθλίπτες. 

Μέσα στο κιβώτιο θα υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες των 10-16  mm2 μία ασφάλεια  αντίστοιχα σε κάθε 

γραμμή προς τα φωτιστικά σώματα των 6Α (τύπου ταμπακιέρας ή φυσιγγίου) κατάλληλη για το ακροκιβώτιο 
και κοχλίας πρόσδεσης του χαλκού. 
 
Το όλο κιβώτιο θα κλείνει στεγανά με πώμα με κοχλίες. 
 
Ο βαθμός προστασίας του όλου ακροκιβωτίου θα είναι  τουλάχιστον ΙΡ 54 (p44) κατά DIN 40050/IEC 144. 
Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι τέτοιες ώστε να τοποθετείται με ευχέρεια μέσα στον ιστό και να 

είναι επαρκές και άνετο για την συνδεσμολογία των αφικνουμένων και αναχωρούντων υπογείων καλωδίων 
καθώς και των τροφοδοτικών καλωδίων στα φωτιστικά. 
 
Πριν την εγκατάσταση των ακροκιβωτίων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγμα αυτών στην 
Υπηρεσία γιά έγκριση. 
 
Η Υπηρεσία δύναται να εγκρίνει και διαφορετικού τύπου ακροκιβώτιο, εφ’ όσον τούτο προσφέρει 

πλεονεκτήματα έναντι του προδιαγραφομένου. 
 
Το ακροκιβώτιο θα παραδοθεί και θα πληρωθεί πλήρως συνδεδεμένο. 
           
Αρθρο 4ο.  Γείωση 
Η άμεση γείωση των εγκαταστάσεων του οδικού ηλεκ/σμού πραγματοποιείται και εξασφαλίζεται: 

 
α) Μέσω ιδιαιτέρου χαλκίνου πολυκλώνου γυμνού αγωγού γειώσεως διατομής 25 τ.χ. που θα οδεύει εντός 
χάνδακος εντός ή εκτός των σωλήνων οδεύσεως των καλωδίων. 
 
β) με αγωγό όπως στην παράγραφο α αλλά διατομής 10 τ.χ. που θα συνδέει το γενικό δίκτυο γειώσεως δηλ. 
τον αγωγό της παρ. α με το μεταλλικό σώμα των σιδηροϊστών. 
 

γ) με πλάκες γειώσεως απο φύλλο χαλκού διαστάσεων 50χ50εκ. και πάχους τουλάχιστον 5χιλ. που θα 
τοποθετηθούν στο τέλος κάθε τροφοδικής γραμμής καθώς και σε κάθε πίλλαρ. Τέτοιες πλάκες γειώσεως 
μπορεί να τοποθετηθούν και σε ενδιάμεσες θέσεις, αν διαπιστωθεί μεγάλη τιμή της αντιστάσεως γειώσεως 
στο δίκτυο. Οι  πλάκες γειώσεως θα τοποθετηθούν κατακόρυφα μέσα στο έδαφος, αφού ανοιχτεί ο 
κατάλληλος λάκκος, σε βάθος (ή πάνω τους πλευρά) 1,00μ κάτω απο την επιφάνεια του εδάφους, θα 
φέρουν δε δύο (2) οπές για το  πέρασμα, τη στερέωση και τη συγκόλληση του αγωγού της παρ. α και θα 
απέχουν (η κατακόρυφη επιφάνειά τους) τουλάχιστον 1μ απο την πλησιέστερη πλευρά της βάσης του ιστού 

ή πίλλαρ. 
 
δ) Το ακροκιβώτιο μέσω του κοχλία γείωσής του θα γειώνεται στο μεταλλικό σώμα των σιδηροϊστών με 
χάλκινο επικασσιτερωμένο πολύκλωνο γυμνό αγωγό γειώσεως (κορδόνι ή πλεξούδα) διατομής 10 τ.χ. 
 
ε) Τα φωτιστικά σώματα θα γειώνονται στο κοφρέ, μέσω του τρίτου αγωγού (κιτρίνου χρώματος) του 
καλωδίου τροφοδοτήσεως τους. 

 
Οι διακλαδώσεις και γενικά οι συνδέσεις των αγωγών γειώσεως θα γίνονται με κόλληση και θα συσφίγγονται 
με καβουράκια βαρέος τύπου. Κάθε σύνδεση γειώσεως που γίνεται μέσα στο έδαφος, αμέσως μετά την 
εκτέλεση της θα επιχρίεται αντιδιαβρωτικά και θα επικαλύπτεται με  πίσσα (άρθρο  26 των ΚΕΗΕ). 
 
Στις τιμές του τιμολογίου των άρθων 83 και 84, περιλαμβάνεται και η απώλεια λόγω οφιοειδούς τοποθέτησης 
του αγωγού γειώσεως 5% καθώς επίσης και η  αξία απαιτουμένων  μικρουλικών και εργασίας τοποθετήσεως, 

στερεώσεως προστασίας και συσφίξεως  (καβουράκια, ακροδέκτες (κός)  βίδες, ροδέλλες, κόλληση, πίσσα 
κλπ.). 
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Η λήψη  αυτού του μέτρου προστασίας, δηλ. της άμεσης γείωσης που προαναφέραμε, δεν απαλλάσει τον 
ανάδοχο της υποχρέωσης όπως πραγματοποιήσει αυτήν με επιμελή τρόπο  και καθ’όλα σύμφωνο με  τις 
διατάξεις των  ΚΕΗΕ και τους κανόνες της τέχνης. 
     

        
Αρθρο 5ο.  Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων 
Πάνω σε κάθε ιστό ηλ/σμού προβλέπεται η εγκατάσταση ενός βραχίονα για τη στήριξη των φωτιστικών 
σωμάτων του ιστού. 
 
Ανάλογα με τον αριθμό των φωτιστικών  σωμάτων, που θα φέρει κάθε ιστός, θα εγκατασταθεί, για την 
στερέωσή τους, ένας βραχίονας με ισάριθμα των φωτιστικών σωμάτων σκέλη, στο κάθε άκρο των οποίων θα 

στερεωθεί απο ένα φωτιστικό σώμα.  Έτσι ο βραχίονας αυτός, μπορεί να είναι μονός  ή διπλός ή τριπλός ή 
τετραπλός, με ευθύγραμμο ή τοξοειδές σχήμα. 
 
Κάθε βραχίονας θα αποτελείται απο μια βάση, για τη στερέωση του πάνω στην κορυφή του ιστού και απο 
ένα ή περισσότερα σκέλη, που στο άκρο τους θα φέρουν ειδική γαλβ. μεταλλική υποδοχή (ακροφύσιο) 
αναλόγου διαμέτρου και μήκους, για τη στερέωση κάθε φωτ/κού σώματος. 
 

Η βάση του βραχίονα θα κατασκευασθεί απο γαλβ. σιδ/να τέτοιας διαμέτρου και μήκους τέτοιου, ώστε να 
φθάνει μέχρι την ένωση του τελευταίου ακραίου τμήματος του ιστού (κορυφή) και θα στερεώνεται πάνω σ’ 
αυτό με τρείς βίδες διαμέτρου 3/8" [με σύσφυξη στους σιδ/στούς και περαστές στους τσιμ/στούς) μέσω 
ισαρίθμων γαλβ. περικοχλίων, συγκολλημένων στην εξωτερική επιφάνεια της βάσης του βραχίονα. 
 
Στο πάνω  μέρος κάθε  βάσης θα  είναι στεγανά  συγκολλημένο κατάλληλα κυκλικό σιδ. έλασμα πάχους 5 χιλ. 
για να μην μπαίνουν νερά μέσα στον ιστό. 

 
To κάθε σκέλος του βραχίονα θα κατασκευαστεί απο γαλβ. σιδ/να ονομ. διαμέτρου 2"  (Φ.60, 3/55,3 χιλ) και 
πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλ. (σχετικά άρθρα 107, 108 και 109 του τιμολογίου) ή ονομ. διαμ. 3" (Φ 88,9/80,8 
χιλ.) και πάχους 4,05 χιλ. (σχετικό άρθρο 52 του τιμολογίου) και θα στερεώνεται  πάνω στη βάση του, αφού 
ανοιχτεί πάνω σ’ αυτή κατάλληλη οπή, με περιφεριακή συνεχή ραφή, αφού  προηγουμένως θα έχει εισαχθεί 
μέσα στη βάση μέσω της οπής κατά 5 εκ.περίπου. Μεταξύ βάσης και σκέλους του  βραχίονα  θα 
ηλεκτροσυγκολληθούν κατάλληλα ενισχυτικά πτερύγια για την ασφαλέστερη στήριξη του σκέλους. Η κλίση 

των βραχιόνων θα μπορεί να κυμανθεί από 0ο μέχρι 20ο προς τα πάνω ανάλογα. 
 
Στο άκρο κάθε σκέλους του βραχίονα θα  ηλεκτροσυγκολλάται, αφού εισαχθεί μέσα σ’ αυτόν κατά 10εκ. 
γαλβ. σιδ/νας ακροφύσιο καταλλήλου διαμέτρου και μήκους, ούτως ώστε να εισέρχεται καθ’ όλο το μήκος 
του στην υποδοχή του φωτ/κού σώματος και να αντέχει στα φορτία απο το φωτ/κό σώμα (κάμψη-
διάτμηση). 
 

Τέλος μετά την κατασκευή του, ο βραχίονας θα  υποστεί κατεργασία με θερμό γαλβάνισμα μέσα σε λουτρό. 
Το είδος και οι διαστάσεις των βραχιόνων, που πρόκειται  να εγκατασταθούν στα δίκτυα, θα καθορίζονται  
πάντοτε σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 
 
Ο βραχίονας (βάση-σκέλη-ακροφύσια) θα κατασκευασθεί απο αυτούσια τμήματα, δηλ. χωρίς εγκάρσιες 
λοξές, ελικoειδείς ή ενδιάμεσες συγκολλήσεις.  
   

Αρθρο 6ο.  Προδιαγραφές για πίλλαρς 
 
A. Τεχνική προδιαγραφή μεταλλικού κιβωτίου πίλλαρ 
Το πίλλαρ θα είναι βιομηχανικού τύπου μεταλλικό, στεγανό, προστασίας ΙΡ54, κατάλληλο  για τοποθέτηση 
σε εξωτερικό χώρο, κατασκευασμένο απο λαμαρίνα "ΝΤΕΚΑΠΕ" πάχους 2 χιλ.  
 
Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: 

Πλάτος 1,25μ, ύψος 1,00μ και βάθος 0,30μ. 
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Εσωτερικά θα διαιρείται με λαμαρίνα "ΝΤΕΚΑΠΕ" πάχους 2 χιλ. σε δύο χώρους, ο  ένας  πρός τα αριστερά 
χώρος θα έχει πλάτος 0,60μ. και θα προορίζεται για το μετρητή και το  δέκτη ΤΑΣ της ΔΕΗ και ο άλλος προς 
τα δεξιά χώρος που θα  έχει πλάτος 0,65μ. θα προ-ορίζεται για την ηλεκτρική διανομή. 
 

Καθένας απο τους δύο πιο πάνω χώρους θα κλείνει με χωριστή πόρτα. 
 
H διαχωριστική λαμαρίνα στο πάνω μέρος της, θα φέρει δύο (2) καταλλήλους στυπιοθλίπτες για το πέρασμα 
του καλωδίου παροχής και του καλωδίου ΤΑΣ της ΔΕΗ και στο κάτω μέρος της άνοιγμα για το πέρασμα του 
αγωγού γειώσεως. 
 
Η βάση του πίλλαρ θα είναι ενισχυμένη με πλαίσιο απο σιδηρογωνία 40Χ40Χ4χιλ. που  στις τέσσερεις (4) 

γωνίες του θα συγκοληθούν ισάριθμα τριγωνικά κλάσματα σχήματος ισοσκελούς ορθογωνίου τριγώνου 
καθέτου πλευράς 60 χιλ. και πάχους 2χιλ. που θα έχουν το καθένα απο μία οπή Φ10 χιλ. για να περνάνε τα 
ενσωματωμένα στη βάση απο σκυρόδεμα  σιδερένια άγκιστρα (μπουλόνια)  Φ3/8Χ20εκ. στα οποία θα 
στερεώνεται με βίδωμα το κιβώτιο πίλλαρ, ούτως ώστε να μπορεί να αφαιρείται με αποκοχλίωση (το πίλλαρ). 
 
Το στέγαστρο (καπάκι) του κιβωτίου πίλλαρ θα είναι και αυτό κατασκευασμένο από λαμαρίνα "ΝΤΕΚΑΠΕ" 
πάχους 2 χιλ. και θα έχει μήκος 1,33, πλάτος 0,38 μ, ύψος 0,10 μ και σχήμα στεγοειδές. 

 
Οι πόρτες του πίλλαρ θα εφάπτονται πολύ καλά και σφικτά σε όλα τα σημεία με το κύριο σώμα του πίλλαρ 
ώστε να αποφεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό  του και θα  μανταλώνονται στο κύριο σώμα με διπλή 
κλειδαριά σε κάθε πόρτα. 
 
Το κάθε κιβώτιο πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση απο σκυρόδεμα  Β160 με μήκος 1,35μ,  πλάτος 0,40μ και 
καθαρό ύψος πάνω απο το έδαφος (πεζοδρόμιο κλπ.) 0,30μ ενώ ηθεμελίωση του  θα  έχει  βάθος  0,50μ  

τουλάχιστον. Οι διαστάσεις αυτές μπορεί να διαφοροποιηθούν αν το απαιτούν τοπικές ανάγκες.  
 
Η επάνω επιφάνεια της βάσης θα είναι με απόλυτη ακρίβεια οριζοντιωμένη. 
 
Εάν το κιβώτιο πίλλαρ δεν εγκατασταθεί ταυτόχρονα με  τη πλήρωση της βάσης του με σκυρόδεμα, τότε 
κατά το καλούπωμα της βάσης θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) τεμάχια φελιζόλ διαστάσεων 6Χ6Χ20εκ. στις 4 
άκρες της για να διευκολυνθεί μετά η πάκτωση των  μπουλωνιών του πίλλαρ με ανάλογη ποσότητα 

σκυροδέματος Β160. 
 
Επίσης, κατά το καλούπωμα, θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις δύο (2) τεμάχια πλαστικού σωλήνα 
εξωτ. διαμ.100 χιλ. των 4 ΑΤΜ αναλόγου μήκους για τη διέλευση των καλωδίων του δικτύου και της ΔΕΗ και 
ένα τεμάχιο σωλήνας τύπου HELIFLEX εσωτ. διαμ. 2" αναλόγου μήκους, για το πέρασμα του χαλκού 
γειώσεως του πίλλαρ. Αντί να τοποθετηθεί  ένας πλαστικός σωλήνας εξωτ. διαμ. 100 χιλ. των 4  ΑΤΜ, όπως 
περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να τοποθετηθούν αναλόγου αριθμού σωλήνες τύπου HELIFLEX εσωτ. διαμ. 

2" για το πέρασμα των καλωδίων του δικτύου. 
 
Όλοι οι πιο πάνω πλαστικοί σωλήνες θα φθάσουν σε απόσταση 0,50μ απο την εξωτερική επιφάνεια της 
βάσης. 
Στο χώρο που προορίζεται για τη ΔΕΗ θα υπάρχει στην  πλάτη του πίλλαρ γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
2χιλ. με ύψος 80εκ. και πλάτος 40εκ. για  τη στερέωση των οργάνων της ΔΕΗ. Η λαμαρίνα αυτή θα 
στερεώνεται με κοχλίες 5/16" και περικόχλια ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένα πάνω σε δύο δύο οδηγούς που θα 

βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. Οι οδηγοί αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από 
στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων 30Χ20Χ2 χιλ. σχήματος Π, αναλόγου μήκους και θα είναι 
συγκολλημένοι στην πλάτη του κιβωτίου πίλλαρ. 
 
Στο χώρο που προορίζεται για την ηλεκτρική διανομή θα υπάρχει  με τον ίδιο ακριβώς ως άνω τρόπο 
στερεωμένη γαλβανισμένη λαμαρίνα ύψους 80cm, πλάτους 40cm και πάχους 2 mm για την επ’ αυτής 
στερέωση του πίνακα ηλεκτρικής διανομής. 

 
Οι μεντεσέδες στις πόρτες θα είναι σιδερένοι βαρέος τύπου και εσωτερικά  θα  έχουν  ειδικό δακτύλιο απο 
ορείχαλκο, καθώς επίσης και ορειχάλκινη ροδέλλα. Οι πείροι θα είναισιδερένοι και θα έχουν περιφερειακά 
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αυλάκια για να λιπαίνονται οι μεντεσέδες θα  στερεώνοται με ηλεκτροσυγκόλληση τόσο στο σώμα του 
κιβωτίου πίλλαρ, όσο και στίς πόρτες. 
 
Ο τρόπος που θα  γίνεται η μανδάλωση, το σχήμα του πίλλαρ και του στεγάστου καθώς και κάθε άλλη 

κατασκευαστική λεπτομέρια θα γίνουν σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια. 
 
Ολες οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ πριν την βαφή τους θα υποστούν αμμοβολή 
σύμφωνα με τα πρότυπα SVENSK STANDARD SIS 055900 του 1967 βαθμός SΑ-3, μετά δε και σε διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των 12 ωρών θα περαστούν με μιά στρώση αντιδιαβρωτικού επωξειδικού ασταριού 
(PRIMER) και δύο στρώσεις επωξειδικού χρώματος ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης ανοικτού 
γκρί χρώματος. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χιλ. 

 
Ο εργολάβος  υποχρεούται  να  γνωρίσει  στην  Υπηρεσία  τον τόπο  ή το εργοστάσιο κατασκευής του 
“πίλλαρ” και να μην προβεί στη βαφή πριν λάβει ύστερα από επιτόπια αυτοψία της επίβλεψης έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας. 
            
B. Tεχνική προδιαγραφή ηλεκτρικής διανομής πίλλαρ. 
Η στεγανή διανομή, βιομηχανικού τύπου θα είναι κατάλληλη για να τοποθετηθεί στο χώρο του πίλλαρ που 

προορίζεται γι’αυτήν. 
 
Το κιβώτιο διανομής, μέσα στο οποίο θα είναι  τοποθετημένα τα όργανα διακοπής και προστασίας  των 
γραμμών θα είναι κατασκευασμένο απο λαμαρίνα “ΝΤΕΚΑΠΕ” τουλάχιστον  1,5χιλ. πάχους και θα 
στερεώνεται πάνω στους δύο οδηγούς που περιγράφτηκαν πιο πάνω με γαλβανισμένους  ηλεκτρολυτικά 
κοχλίες 5/16" ροδέλλες και περικόχλια, αναλόγου μήκους. 
 

Οι ωφέλιμες διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι: 
Υψος 0,70μ, πλάτος 0,50μ και βάθος  0,17μ. Το βάθος μπορεί να είναι μικρότερο αν το επιτρέπει το ύψος 
των οργάνων. 
 
Τα διάφορα τμήματα που θα αποτελούν το κιβώτιο διανομής θα ηλεκτροκολλούνται μεταξύ τους και στη 
συνέχεια θα τροχίζονται το ίδιο θα ισχύει και για το κιβώτιο πίλλαρ που περιγράψαμε πιο πάνω (παρ. Α). 
 

Η πόρτα της διανομής, που θα ανοίγει απο αριστερά προς  τα δεξιά, θα στερεώνεται και θα περιστρέφεται σε 
δύο μεντεσέδες και περιφερειακά θα έχει λαστιχένιο παρέμβασμα για τη στεγανότητα του κιβωτίου διανομής,  
ενώ για τη μανδάλωση της θα υπάρχει πόμολο-κλειδαριά. 
 
Η πόρτα θα εφαρμόζει στεγανά σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή στο σώμα του κιβωτίου διανομής. 
Στο εσωτερικό του κιβωτίου διανομής θα υπάρχει βάση απο λαμαρίνα, πάνω στην οποία θα στερεωθούν οι 
ράγες και τα διάφορα όργανα της διανομής. 

 
Το κιβώτιο διανομής θα έχει στο πάνω μέρος δύο (2) οπές με κατάλληλους στυπιοθλίπτες για το πέρασμα 
των καλωδίων παροχής ρεύματος και τηλεχειρισμού απο τη ΔΕΗ, ενώ στο κάτω μέρος θα έχει ανάλογο 
αριθμό οπών με  κατάλληλους στυπιοθλίπτες για τις αναχωρήσεις  προς το δίκτυο και τη γείωση. 
 
Στο κάτω μέρος του κιβωτίου διανομής θα υπάρχει τοποθετημένος ορειχάλκινος κοχλίας με διάμετρο 5/16" 
με ένα ακροδέκτη εσωτερικά, για τη γείωση του κιβωτίου και της βάσης των οργάνων του. 

 
Ολες οι εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του  κιβωτίου διανομής, αφου τροχιστούν οι κολλήσεις και 
απομακρυνθούν οι σκουριές κλπ. θα βαφούν και αυτά όπως τα κιβώτια πίλλαρ (παρ. Α), αλλά χωρίς 
αμμοβολή. 
 
Μέσα στο κιβώτιο διανομής θα υπάρχουν απαραίτητα όργανα, που θα είναι συναρμολογημένα και στηριγμένα 
σε ενιαία μεταλλική πλάκα έδρασης (βάση), που θα απέχει 1 εκατ. απο την πλάτη του κιβωτίου διανομής και 

που θα μπορεί να  αποσπασθεί εύκολα με    αποκοχλίωση με τη βοήθεια  ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένων ή 
ανοξειδώτων περικοχλίων. 
 



 

ΕΡΓΟ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΡΙΤΣΑΣ ~ 10 ~  
 
      

 

Τα οργάνα που θα υπάρχουν μέσα σε κάθε κιβώτιο διανομής, θα ανήκουν σε ένα από τους εγκεκριμένους 
από τα Υπουργείο Βιομηχανίας τύπους και οι προδιαγραφές που πρέπει να καλύπτουν το καθένα αντίστοιχα 
είναι: 
α) Γενικός διακόπτης (ραγοδιακόπτης) 3χ63Α - VDE O632 

β) Γενικές ασφάλειες τήξεως ράγας 63/35Α ή 63/50Α-DIN 49522 
γ) Αυτόματοι διακόπτες (ρελαί) 4χ40Α ή 4χ63Α, τάση πηνίου του διακόπτη 230/240V τύπου ράγας. 
δ)  Ροηφόρες χάλκινες ράβδοι των 100Α μήκους τουλάχιστον 15 εκ.-VDE O660 
ε) Μερικοί διακόπτες 3 χ 40Α-VDE O632. τύπου ράγας, για τις παροχετεύσεις. 
στ) Μερικές ασφάλειες τήξεως ράγας 25/20Α - DIN 49522 για τις παροχετεύσεις. 
ζ) Κλέμενς ράγας των 16 τ.χ. τύπου Λεγκράν.  
η) Ρευματοδότης ΣΟΥΚΟ 16Α ράγας DIN 49462. 

θ)  Μικροαυτόματοι  (αυτόματες  ασφάλειες)  ράγας  6-16Α  τύπου  WL-SIEMENS VDE 0641. 
ι) Ενδεικτικές λυχνίες φάσεων, με πράσινο κάλλυμα ράγας για τάση 230/240V. 
ια) Φωτιστικό σώμα για νυκτερινή εργασία, τύπου χελώνας με πλαστικό προστατευτικό πλέγμα. Το σώμα 
στερεώνεται στο μεταλλικό ερμάριο (όχι εντός της ηλεκτρικής διανομής) και δεν καλείπτεται από την 
μεταλλική πλάκα. 
 
Το κιβώτιο θα γειώνεται με τη γείωση της πλάκας έδρασης των οργάνων στον ορειχάλκινο κοχλία στο κάτω 

μέρος που προαναφέρθηκε. 
 
Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και συμμετρική εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι ακόλουθες γενικές 
αρχές για την κατασκευή της. 
 
α) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη απο τεχνική και             αισθητική άποψη. 
Τα καλώδια αναλόγων χρωμάτων είναι μονόκλωνα, θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες  διαδρομές, θα είναι 

καλά προσαρμοσμένα στα άκρα των οργάνωνκαι θα έχουν ακροδέκτες όπου χρειάζεται. Στην περίπτωση που 
τα καλώδια θα είναι πολύκλωνα θα  οδεύουν σε πλαστικά κανάλια με μανταλωτό κάλλυμα και θα έχουν 
ακροδέκτες για τη σύνδεσή τους στα όργανα. 
β) Τα όργανα θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο. 
γ) Ολα τα υλικά (όργανα) της ηλεκτρικής διανομής θα καλύπτονται με μετωπική μεταλλική πλάκα, η οποία θα 
αφαιρείται εύκολα, με αποκοχλίωση με τη βοήθεια δύο τυφλών ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένων ή 
ανοξειδώτων περικοχλίων και θα έχει ανάλογα ανοίγματα μόνο στα σημεία  όπου υπάρχουν όργανα για το 

χειρισμό. 
δ) Τα κινητά μέρη (π.χ. πόρτες) του κιβωτίου πίλλαρ και της ηλεκτρικής διανομής θα είναι γειωμένα με 
κορδόνι ή πλεξούδα  χαλκού γείωσης επικασσιτερωμένο διατομής 10 τ.χ. αναλόγου μήκους. 
Κάθε διανομή θα είναι κατασκευασμένη για τέσσερις (4) αναχωρήσεις, αλλά στην περίπτωση που απαιτηθεί η 
κατασκευή διανομής  δύο (2) αναχωρήσεων δεν θα  καλωδιωθούν και δεν θα τοποθετηθούν οι δύο (2) 
μερικοί διακόπτες 3Χ40Α, οι έξη ασφάλειες 20Α και οι οκτώ (8) κλέμενς ράγες 16Α. 
Η είσοδος για την τροφοδότηση του πίλλαρ απο τη ΔΕΗ θα είναι απο το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση 

είναι υπόγεια και αν όχι απο το πάνω μέρος μέσω καταλλήλου στύλου και στυπιοθλιπτών πάνω στο σώμα 
του κιβωτίου πίλλαρ. 

 
Αρθρο 7ο.  ΙΣΤΟΙ 
 
1. Τσιμεντοιστοί 
 

 Οι  τσιμεντοιστοί που θα εγκατασταθούν στα δίκτυα θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα χρώματος γκρί, 
λείας επιφάνειας, εσωτερικά κοίλοι και θα έχουν κατασκευαστεί με την φυγοκεντρική μέθοδο. 
 
Κάθε τσιμεντοιστός θα φέρει σε απόσταση 1,80μ για ιστούς μέχρι 9μ ή σε απόσταση 2,30μ για ιστούς απο 
10,0 μέχρι 13,0 απο την άκρη της βάσης του κατάλληλη  ορθογωνικού σχήματος οπή που θα φέρει πλαίσιο 
απο ορείχαλκο ή αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου για την ευχερή τοποθέτηση και εκτοποθέτηση του 
ακροκιβωτίου (κοφρέ) που θα κλείνει με θυρίδα  από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου ή γαλβανισμένη 

λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3χιλ. χρώματος γκρί και που θα στερεώνεται στο πιο πάνω πλαίσιο με 
ορειχάλκινες βίδες. 
Γενικά θα πρέπει ο οριζόντιος άξονας συμμετρίαςτης πιο πάνω  οπής να απέχει 80 εκ. απο το δάπεδο 
εργασίας. 
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Κοντά στη βάση του και σε απόσταση απο το άκρο της ανάλογης με το βάθος πάκτωσης του ιστού θα φέρει 
ορθογωνικού σχήματος οπή για την διέλευση των τροφοδοτικών καλωδίων. Η απόσταση αυτή, συνήθως 
0,80μ, θα καθορίζεται κάθε φορά σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 
 

Κάθε τσιμεντοιστός θα φέρει κατά μήκος σιδηρούν οπλισμό αντοχής καθώς και σπειροειδή οπλισμό και θα 
έχει υπολογιστεί για ωφέλιμο οριζόντιο φορτίο κορυφής ίσο με 150 χλγ. και συντελεστή ασφάλειας 3. 
 
Πρό της εγκαταστάσεως των τσιμεντοιστών από τον ανάδοχο, θα προσκομισθούν από αυτόν στην Δ/νουσα 
Υπηρεσία πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής νόμιμα  υπογεγραμμένα ενφαίνοντα την τήρηση των 
ανωτέρων παραδοχών ως προς τη δοκιμασία αντοχής αυτών. 

   

2. Τηλεσκοπικοί σιδηροιστοί. 
Οι τηλεσκοπικοί σιδηροιστοί θα κατασκευαστούν  από  σιδηροσωλήνες κυκλικής διατομής, σε μορφή 
τηλεσκοπικής διάταξης. 
 
Συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα τους θ’ αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 6",  πάχους 4,5 mm, το 
δεύτερο τμήμα από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 5", πάχους 4 mm, το τρίτο τμήμα από σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου 4", πάχους 4 mm και στην κορυφή θα υπάρχει σταθερά για όλους τους ιστούς σιδηροσωλήνας 

τούμπο Φ94/102 mm. 
 
Οι συνδέσεις των τμημάτων του σιδηροϊστού θα είναι καμπύλες. 
 
Οι σιδηροσωλήνες μικρότερης διατομής θα εισέρχονται 0,10 m ή 0,20 m μέσα στους σιδηροσωλήνες 
μεγαλύτερης διατομής ανάλογα με την περίπτωση (τούμπο ή σιδ/νας με ραφή). 
 

Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετράγωνη πλάκα στήριξης και τριγωνικά πτερύγια 
αντιστήριξης ηλεκτροσυγκολλημένα καλά μεταξύ του κορμού του ιστού και της πλάκας στήριξης του ιστού. 
 
Η διάταξη των τμημάτων των σιδηροιστών, τα μήκη τους και οι διαστάσεις της πλάκας  έδρασης και των 
πτερυγίων αντιστήριξης θα έχουν, ανάλογα με το ύψος του σιδεροϊστού,  τις παρακάτω διατομές, μήκη και 
διαστάσεις. 

 

Σ Ι Δ Η Ρ Ο Σ Ω Λ Η Ν Α Σ ( εμφανή  μήκη σε μέτρα )    

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ 6" 5" 4" Φ102mm 

Ύψους 7,00m           3,00 m      1,80 m      1,70 m       0,50 m    

Ύψους 8,00m           3,00 m      2,80 m      1,70 m       0,50 m    

Ύψους 9,00m           4,50 m      2,25 m      1,75 m       0,50 m    

Ύψους 10,00m         5,00 m      2,80 m      1,70 m       0,50 m    

Ύψους 11,00m         6,00 m      2,80 m      1,70 m       0,50 m    

Ύψους 12,00m         6,00 m      3,00 m      2,50 m       0,50 m    

Ύψους 13,00m         6,00 m      4,00 m      2,50 m       0,50 m    

Ύψους 14,00m        Σύμφωνα με την Τεχν. προδιαγραφή τηςΕΗ1/01/481/2-
8-86 όπως συμπληρώθηκε με την ΕΗ1/0/123/8-3-88 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 

 

Για σιδ/σωλήνες με ραφή που εισέρχονται κατά 0,20m στο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου. Για τούμπο το 
δεύτερο τμήμα των ιστών ύψους από 7 έως και11m θα έχει μήκος μεγαλύτερο κατά 0,10 m. ενώ το τρίτο 
λιγότερο κατά 0,10 m 
 
Για ενδιάμεσα συνολικά ύψη σιδ/στών θα λαμβάνονται οι διάμετροι και τα μήκη των τμημάτων του αμέσως 
μεγαλύτερου αναφερομένου στον πιο πάνω πίνακα ύψους σιδ/στού, με ανάλογη μείωση του μήκους του 
τμήματος διαμέτρου 4". 

 
 Στην περίπτωση παλαιών δικτύων Η/Φ ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χα-λύβδινη πλάκα 
(κατά DIN 1543) διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,015μ. για ιστούς ύψους μέχρι 10μ ή διαστάσεων 



 

ΕΡΓΟ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΡΙΤΣΑΣ ~ 12 ~  
 
      

 

0,60Χ0,60Χ0,20μ για τους ιστούς ύψους 10,01μ μέχρι 14μ. Κορμός και πλάκα θα είναι καλά 
ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους με συνεχή εξωραφή αναλόγου πάχους. 
 
Η πιο πάνω χαλύβδινη πλάκα θα φέρει κάθετα σ’αυτή και σε ίσες μεταξύ τους  αποστάσεις  τέσσερα (4) 

ενισχυτικά πτερύγια στήριξης πάχους 15χιλ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων 
πλευρών-0,15μΧ0,30μ για τις πλάκες διαστάσεων 0,50Χ0,50μ ή 0,20Χ0,35μ για τις πλάκες διαρτ. 0,60Χ0,60μ 
που θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολλημένα με διπλή συνεχή εξωραφή αναλόγου πάχους, τόσο πάνω στην 
πλάκα όσο και πάνω στον κορμό του σιδ/ιστού. 
Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των πιο πάνω πτερυγίων ώστε να είναι δυνατή η συνεχής 
συγκόλληση του κορμού πάνω στην πλάκα για την αποφυγή δημιουργίας τριαξονικών τάσεων. Γι αυτό το 
λόγο θα πρέπει να αποκοπεί λίγο η κορυφή της ορθής γωνίας των πτερυγίων. 

 
Η εκτέλεση όλων των συγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα με το DIN 1000. 
 
Η πιο πάνω πλάκα θα φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαμ. 100 χιλ. για την διέλευση των καλωδίων, καθώς και 
τέσσερις (4) οπές σχήματος οβάλ 27Χ54 χιλ. (ή  κυκλικές  διαμέτρου  30 χιλ.) η κάθε μία για πλάκα 
διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,15μ ή  οβάλ 30Χ60 χιλ. για πλάκα διαστάσεων 0,60Χ0,60Χ0,20 χιλ. για τη διέλευση 
των μπουλωνιών του κλωβού αγκύρωσης του σιδ/στού. 

 
Οι πιο πάνω 4 οπές θα δημιουργούν τετράγωνο πλευράς 40εκ. ή 50εκ. αντίστοιχα για τους δύο τύπους 
πλακών (σε ορισμέμες περιπτώσεις οι οπές αυτές θα γίνονται επι τόπου για την προσαρμογή τους ανάλογα 
με την υπάρχουσα βάση του ιστού). 
 
Στην περίπτωση νέων δικτύων Η/Φ ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα 
διαστάσεων,  0,40Χ0,40Χ0,015μ. για ιστούς μέχρι 10μ. διαστάσεων  0,40Χ0,40Χ0,020  μ. για ιστούς  μέχρι 

και 13μ. και διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,020 μ. για ιστούς  μέχρι και 14  μ. 
 
Η χαλύβδινη πλάκα θα φέρει κάθετα σ’ αυτή και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις τέσσερα (4)  ενισχυτικά 
πτερύγια στήριξης πάχους 15 χλστ. σχήματος ορθογωνίου τριγώνου  διαστάσεων των καθέτων πλευρών 
0,12μΧ0,25μ (όμοια και στις τρείς παραπάνω περιπτώσεις πλακών έδρασης). 
 
Η πιό πάνω πλάκα θα φέρει κεντρική οπή διαμ. 0,80χλστ. γιά την είσοδο και έξοδο των καλωδίων μέσα στον 

ιστό και τέσσερις (4) οπές αντίστοιχες προς τα μπουλόνια του κλωβού όπου θα στηριχθεί ο ιστός σύμφωνα 
με ανάλογες βάσεις που αντιστοιχούν στους ιστούς, βάσει της οικείας περιγραφής που αφορά στους 
κλωβούς. 
Ο ιστός μετά  τη σχετική  προεργασία,  δηλ. την απόξεση τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην 
διακρίνονται τα σημεία ραφής του  θα υποστεί αμμοβολή σύμφωνα με τα πρότυπα SVENSK STANDAND SIS 
055900 του 1967 βαθμού SΑ-3  θα ελεγχθούν απο την επίβλεψη και μετά απο έγγραφη έγκριση της και σε 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12  ωρών θα περαστεί με μία  στρώση αντιδιαβρωτικού  εποξεικού ασταριού 

(PRIMER) και δύο στρώσεις  ελαιοχρώματος  ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες απόχρωσις ανοικτού γκρί 
χρώματος. Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο απο 0,4 χιλ. 
 
Η βαφή των σιδ/στών θα παραμείνει σε άριστη κατάσταση, τουλάχιστον μέχρι της οριστικής παραλαβής. 
 
Σε απόσταση 0,80μ απο τη βάση του ιστού θα υπάρχει οπή ορθογωνίου σχήματος επί του κορμού του ιστού, 
διαστάσεων 30εκ. ύψους και 10εκ. πλάτους, με καλά επεξεργασμένες (λειασμένες) τις τέσσερις ακμές του για 

να μη “κόβουν”, για να επιτυγχάνεται η ευχερής τοποθέτηση και εκτοποθέτηση του ακροκιβωτίου (κοφρέ). 
 
Η πιο πάνω οπή θα καλύπτεται με κατάλληλη θυρίδα απο λαμαρίνα πάχους 3 χιλ. καλά βαμένη με το ίδιο 
χρώμα  του ιστού και θα  φέρει απαραιτήτως ορειχάλκινες  βίδες για τη  στερεωσή της, που θα βιδώνουν 
πάνω σε ανάλογα σπειρώματα του κορμού του ιστού. Η θυρίδα θα μπορεί να είναι κατασκευασμένη επίσης 
απο αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου ή   γαλβανισμένη  λαμαρίνα  ή να χρησιμοποιεί το αποκοπέν τμήμα του 
κορμού του ιστού για τη διάνοιξη της πιο πάνω οπής, αλλά θα πρέπει σ’αυτή την περίπτωση να είναι καλά 

επεξεργασμένο στις ακμές του και να βιδώνει με ορειχάλκινες βίδες πάνω σε ανάλογο εσωτερικά τοποθε-
τημένο πλαίσιο για να μην εξέχει. 
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Στο εσωτερικό του κορμού του ιστού, και σε κατάλληλη θέση, κοντά στην πιο πάνω οπή, θα πρέπει να 
συγκολληθεί και ο κοχλίας γείωσης του ιστού.  
 
Στους τέσσερις (4) ήλους αγκυρώσεως του σιδ/στού θα τοποθετηθούν, πριν την ανύψωση του ιστού απο 

ένα περικόχλιο για να στηρίζεται η πλάκα έδρασης του ιστού, χωρίς σφήνες κατά την ζυγοσταθμισή του, η 
οποία πλάκα θα στερεώνεται με  σύσφυξη στο πάνω μέρος της με ένα (1) περικόχλιο σε κάθε θέση. Μετά 
την τοποθέτηση του ιστού  πάνω στη βάση θα καλύπτωνται τα σπειρώματα των μπουλονιών και τα 
περικόχλια με γράσσο ή βαζελίνη. 
Στο κενό που δημιουργείται μεταξύ πλάκας έδρασης και εδάφους, θα τοποθετείται απαραίτητα τσιμεντοκονία 
για την προστασία των υπογείων καλωδίων.  
 
3. Σιδηροιστοί 4" 
 
Κάθε σιδηροιστός του είδους αυτού θα είναι κατασκευασμένος απο καινουργή αυτούσια  σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου 4" (105,3/114,3χιλ) πάχους τοιχώματος 4,5 χιλ. σε μήκη 3μ. μέχρι 6μ. 
 
Σε απόσταση 0,80μ απο το κάτω άκρο του ιστού θα υπάρχει οπή διαστάσεων 0,30Χ0,10μ για την ευχερή 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου (κοφρέ), και θα κλείνεται με κατάλληλα διαμορφωμένη γαλβανισμένη 

λαμαρίνα  πάχους 3χιλ. που θα στερεώνεται στο σώμα του ιστού με ορειχάλκινους κοχλίες. 
 
Ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα έδρασης με τα αντίστοιχα  τέσσερα (4) τρίγωνα 
στήριξης  κατάλληλα διαμορφωμένα για την αποφυγή τριαξονικών τάσεων. Αυτή η πλάκα θα έχει διαστάσεις 
0,40Χ0,40Χ0,015μ τα δε τρίγωνα στήριξης θα έχουν διαστάσεις -οι κάθετες πλευρές τους- 0,15Χ0,20μ και θα 
έχουν πάχος 15χιλ.  Επίσης η πλάκα  έδρασης θα φέρει τέσσερις (4)  κατάλληλες οπές για τα μπουλόνια 
πακτώσεως καθώς  και ανάλογη κεντρική οπή για την είσοδο-έξοδο των υπογείων καλωδίων. Κορμός πλάκα 

πτερύγια θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους με διπλή συνεχή εξωραφή αναλόγου πάχους. Η 
εκτέλεση όλων των συγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα  με το DIN 1000. 
 
O ιστός αν  πρόκειται να στηριχθεί  πάνω σε στηθαία,  γέφυρες ή άλλες παραμφερείς κατασκευές δεν θα 
φέρει πλάκα έδρασης αλλά  θα  στηρίζεται πάνω στις πιο πάνω κατασκευές με κατάλληλης μορφής και 
διατομής σιδηρά ελάσματα. 
 

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φέρει στο κάτω μέρος του κατάλληλη οπή για τη διέλευση των 
σωλήνων των καλωδίων τροφοδότησης. 
 
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σιδηροσωλήνας εμφανούς μήκους 0,40 μ διαμέτρου 94,4/101,6  χιλ.  
που θα εισέρχεται κατά 0,10  μ μέσα στην κορυφή του ιστού,  όπου και θα ηλεκτροσυγκολλιέται και πάνω 
στο οποίο θα στερεώνεται ο βραχίονας με σύσφυξη με την βοήθεια τριών  (3)  γαλβανισμένων κοχλιών διαμ. 
3/8" μέσω ισαρίθμων γαλβ. περικοχλιών συγκολλημένων στην εξωτερική επιφάνεια της βάσης του βραχίονα. 

 
Ο ιστός μετά τη σχετική  προεργασία,  δηλ. την απόξεση, τον καθαρισμό και  λοιπές  εργασίες, θα βαφεί με 
δύο (2) στρώσεις αντισκουριακής βαφής (ελαιόχρωμα μινίου ή ειδικού PRIMER για τις γαλβανισμένες 
επιφάνειες) και δύο  (2)  στρώσεις χρώματος  ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες  και επιδράσεις 
αποχρώσεως ανοικτού γκρί χρώματος. 
   
Στο εσωτερικό του κορμού,  και σε κατάλληλη θέση,  κοντά στην οπή του ιστού για την τοποθέτηση 

ακροκιβωτίου,  θα πρέπει να συγκολληθεί  και ο κοχλίας γείωσης του ιστού. 
 
Στους  τέσσερις  (4)  ήλους αγκυρώσεως του σιδ/στού  θα τοποθετηθούν, πριν την ανύψωση του ιστού απο 
ένα περικόχλιο  για  να  στηρίζεται  η πλάκα έδρασης του ιστού, χωρίς σφήνες κατά την ζυγοσταθμισή του, η 
οποία πλάκα θα στερεώνεται με σύσφυξη,  στο πάνω μέρος της  με ένα (1)  περικόχλιο σε κάθε θέση.  Μετά 
την τοποθέτηση  του  ιστού  πάνω στη βάση  θα  καλύπτωνται τα σπειρώματα των μπουλονιών και τα 
περικόχλια με γράσσο ή βαζελίνη. 

 
Στο κενό  που δημιουργείται μεταξύ  πλάκας  έδρασης  και  εδάφους, θα  τοποθετείται  απαραίτητα  
τσιμεντοκονία  για  την  προστασία  των  υπογείων καλωδίων.  
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4. Εξαγωνικοί σιδηροιστοί 
Ο ιστός αυτός σχήματος κολούρου πυραμίδας θα  έχει  συνολικό ύψος απο 3,00  μ μέχρι 19,00  μ με διατομή 
σχήματος κανονικού εξαγώνου, το εξαγωνικό του  τμήμα θα  έχει δε πάχος ελάσματος ανάλογα με  το  ύψος  
του ιστού όπως αναφέρεται πιο κάτω. 

α. Για ιστούς ύψους μέχρι 8,00 μ πάχος 4 χιλ. 
β. Για ιστούς ύψους απο 8,01 μ μέχρι 12,00 μ πάχους 5 χιλ. 
γ. Για ιστούς ύψους απο 12,01 μ μέχρι 19,00 μ πάχους 6 χιλ. 
 
Τα μήκη των τμημάτων του ιστού θα είναι μικρότερα των 2μ για την αποφυγή  μεγάλου αριθμού 
συγκολλήσεων. Οι συγκολλήσεις θα εκτελεστούν επιμελώς για την εξασφάλιση επαρκούς μηχανικής αντοχής, 
με τη βοήθεια και καταλλήλων ενδιαμέσων εσωτερικών ελασμάτων  καθώς και ικανοποιητικής αισθητικής 

εμφανίσεως. 
 
Το μήκος της πλευράς του εξαγώνου στην  κορυφή του ιστού  θα είναι 66 χιλιοστά ενώ στη βάση του ιστού 
είναι ανάλογα με  το  ύψος  του ιστού, όπως αναφέρεται πιο κάτω: 
 

 

ύψος ιστού (μ) μήκος πλευράς βάσης (χιλ.) 

3 84 

4 90 

5 96 

6 102 

7 108 

8 114 

9 120 

10 126 

11 132 

12 138 

13 144 

14 150 

15 156 

16 162 

17 168 

18 174 

19 180 

 
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σιδηροσωλήνας εμφανούς μήκους 0,50 μ διαμέτρου 94,4/101,6  χιλ.  
που θα εισέρχεται κατά 0,25  μ μέσα στην κορυφή του ιστού,  όπου και θα ηλεκτροσυγκολλιέται (καμπύλη 

άρθρωση) και πάνω στον οποίο θα  στερεώνεται ο βραχίονας με  σύσφυξη. 
 
Ο κορμός του σιδ/στού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα (κατά DIN 1543) διαστάσεων  0,50Χ0,50Χ0,15μ 
για ιστούς συνολικού ύψους μέχρι 10 μ 0,60Χ0,60Χ0,20  μ  για  ιστούς  συνολικούς ύψους 10,01μ μέχρι 14  
μ ή 0,70Χ0,70Χ0,20μ για ιστούς συνολικού ύψους 14,01 μ μέχρι 19,00 μ θα φέρει δε στην πρώτη περίπτωση 
τέσσερα (4)  ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις έξι (6) ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως απο χαλυβδοέλασμα 
πάχους 15  χιλ. για τις δύο περιπτώσεις ή 20  χιλ. για την τρίτη περίπτωση. Τα πτερύγια αυτά, σχήματος ορ-

θογωνίου τριγώνου, θα έχουν διαστάσεις-οι κάθετες πλευρές τους-ανάλογες με το  μήκος πλευράς του 
εξαγώνου της βάσης του ιστού, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Υψος ιστού (μ) Μήκος πλευράς (μ) Διαστάσεις τριγώνου (μ) Αριθμός πτερυγίων (τμχ) 
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3 - 10 84 - 126 (0,17 - 0,13)χ 0,30 2 

  (0,16 - 0,11)χ 0,30 2 

10,01 - 14 132 - 150 (0,20 - 0,19)χ 0,35 4 

  (0,16 - 0,14)χ 0,35 2 

14,01 - 19 156 - 180 (0,24 - 0,21)χ 0,40 4 

  (0,18 - 0,16)χ 0,40 2 

 
    
Κορμός  και πλάκα θα είναι καλά ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους με συνεχή  εξωραφή αναλόγου πάχους. 
Τα πτερύγια θα είναι καλά ηλεκ/μένα με διπλή συνεχή εξωραφή αναλόγου  πάχους, τόσο πάνω στην πλάκα 
όσο και στον κορμό του ιστού. Θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση  των πτερυγίων ώστε να είναι 

δυνατή η συνεχής συγκόληση του κορμού πάνω στην πλάκα για την αποφυγή δημιουργίας τριαξονικών 
τάσεων. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να αποκοπεί λόγο η κορυφή της ορθής γωνίας των πτερυγίων. Η 
εκτέλεση όλων των συγκολλήσεων θα γίνει σύμφωνα με το DIN 1000. 
 
Η πλάκα έδρασης θα φέρει ανάλογη κεντρική οπή διαμέτρου 100 χιλ. για  τη διέλευση των καλωδίων, καθώς 
και τέσσερις (4) οπές διαμέτρου 30 χιλ. η κάθε μία για πλάκα διαστάσεων  0,50Χ0,50 μ  ή  διαμ. 40χιλ. για 
πλάκες διαστάσεων 0,60Χ0,60  μ  ή 0,70Χ0,70  μ για τη διέλευση  των μπουλονιών του κλωβού αγκύρωσης 

του ιστού. 
 
Οι πιο πάνω 4 οπές θα δημιουργούν τετράγωνο πλευράς 40εκ. ή 50εκ. ή 60εκ. αντίστοιχα για τους τρείς 
τύπους πλακών. 
 
Για  την αμμοβολή, τη βαφή, τη θυρίδα, τον κοχλία γειώσεως, τα περικόχλια, των ηλών αγκυρώσεως και το 
κενό πλάκας - εδάφους των εξαγωνικών σιδ/ιστών ισχύουν όσα αναφέρονται για τούς τηλεσκοπικούς 

σιδ/ιστούς. 
            

Αρθρο 8ο.  Πάκτωση ιστών 
 
α) Πάκτωση τσιμεντοιστού 
 
Για την πάκτωση  σιμεντοϊστού  θα ανοιγεί  λάκκος διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00μ για ιστούς μέχρι 9μ ύψους 

ή διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,50μ για ιστούς απο 10 μ μέχρι 13 μ ύψος. 
Στο κέντρο του πιό πάνω λάκκου θα τοποθετηθεί κατακόρυφα κυλινδρικός άοπλος τσιμεντοσωλήνας 
εμπορίου εσωτερικής διαμέτρου 40εκ. πάχους τοιχώματος 5 εκ. και μήκους 1,00 μ για ιστούς ύψους μέχρι 9 
μ ή μήκους 1,50μ για ιστούς απο 10μ μέχρι 13μ.  Πάνω σ’ αυτόν τον τσιμεντοσωλήνα και σε κατάλληλες 
θέσεις (ανάλογα με το δίκτυο σωληνώσεων) θα ανοιχτούν με προσοχή δύο οπές για την εισαγωγή δύο 
τεμαχίων σπιράλ πλαστικών σωλήνων μήκους εκάστου 1,50 μ τύπου HELIFLEX ηλεκτρολογικής χρήσης Φ.2 
1/2" (72,6/65 χιλ.) των 6 ΑΤΜ, για την τοποθέτηση, μέσα σ’αυτούς, των καλωδίων παροχής και του χαλκού 

γείωσης. Η ελάχιστη ακτίνα κάμψεως των σωλήνων αυτών θα είναι 37 εκ. και μέσα σ’αυτούς θα τοποθετηθεί 
απο ένα οδηγό απο γαλβανισμένο  σύρμα  Φ 4 χιλ.  για την έλξη των καλωδίων. Οι πλαστικοί σωλήνες θα 
ταπωθούν και στα δύο άκρα τους για να μην μπαίνουν νερά και χώματα μέσα σ’αυτούς, μέχρι να συνδεθούν 
με τους σωλήνες του δικτύου.  Το ένα άκρο τους θα  εισέρχεται στο εσωτερικό του σιμεντοσωλήνα και το 
άλλο θα βρίσκεται έξω από τη βάση και σε ελάχιστη απόσταση 0,50  μ από την εξωτερική πλευρά της για  
την διευκόλυνση της συντήρησης. 

 
Στο διάκενο που σχηματίζεται μεταξύ των παρειών του λάκκου και της εξωτερικής επιφανείας του πιο πάνω 
σιμεντοσωλήνα, θα τοποθετηθεί σκυρόδεμα Β 160 (Σ 150) που η πάνω του επιφάνεια  θα  είναι απόλυτα 
επίπεδη και ορθογωνισμένη. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών των καλωδιώσεων και της σύνδεσης του χαλκού γειώσεως  θα τοποθετηθεί ο 
σιμεντοιστός κατακόρυφα στο κέντρο του σιμ/να Φ. 40εκ. θα τραβηχτούν τα καλώδια και ο χαλκός γειώσεως 

από την κάτω θυρίδα μέχρι την πάνω θυρίδα του σιμ/ιστού και το διάκενο που σχηματίζεται μεταξύ της 
εξωτερικής επιφάνειας του τσιμ/ιστού και της εσωτερικής επιφάνειας του τσιμ/να να πληρωθεί με άμμο 
μπετόν λατομείου, που αφού βραχεί θα συμπυκνωθεί καλά με κοπάνισμα, μέχρι στάθμης που θα απέχει 15 
εκ. κάτω από το χείλος του σιμ/να. Στη συνέχεια,  ο ανωτέρω τσιμεντοσωλήνας θα πωματισθεί με 
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σκυρόδεμα Β 160 (Σ 150) πάχους 15εκ. (δακτύλιος) επι της συμπυκνωθείσης άμμου μέχρι του χείλους του, 
για την ασφαλέστερη στερέωση του τσιμεντοιστού.  
 
Στην κάτω θυρίδα διελεύσεως των καλωδίων και του χαλκού γείωσης θα τοποθετηθεί πλαστική σωλήνα 

τύπου HELIFLEX για την προστασία  των υπογείων καλωδίων. 
 

β) Πάκτωση σιδηροιστού 
 
Για  την  πάκτωση  του  σιδηροιστού  θα   ανοιγεί  λάκκος  διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,20 μ για ιστούς μέχρι 
10μ ύψος ή διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,50μ για ιστούς ύψους απο 10,01μ  μέχρι 14,00μ ή  διαστάσεων 
1,20Χ1,20Χ1,50μ για ιστούς ύψους απο  14,01μ  μέχρι  16.00μ  ή  διαστάσεων  1,50Χ1,50Χ2,00μ για ιστούς 

ύψους 16,01 μέχρι 19 μ. 
 
Οι πιο πάνω διαστάσεις μπορεί να τροποποιηθούν λίγο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, αλλά μετά από 
εντολή που θα δοθεί απο την Υπηρεσία. 
 
Mέσα στο λάκκο θα  τοποθετηθεί και θα  στερεωθεί  κατάλληλα ο κλωβός αγκυρώσεως του σιδηροιστού, 
όπως αυτός περιγράφεται πιο κάτω, πάνω στον οποίο θα στερεωθούν δύο τεμάχια σπιράλ πλαστικοί 

σωλήνες, μήκους εκάστου 1,50 μ τύπου HELIFLEX ηλεκτρολογικής χρήσης Φ. 2" των GATM, για την 
τοποθέτηση μέσα σ’αυτούς των καλωδίων παροχής και του χαλκού γείωσης. Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης των 
σωλήνων αυτή θα είναι 37 εκ. και μέσα σ’αυτούς θα τοποθετηθεί απο ένας οδηγός απο γαλβ. σύρμα Φ 4 χιλ. 
για την έλξη των καλωδίων. 
 
Οι πλαστικοί σωλήνες θα ταπωθούν και στα δύο άκρα τους για να μην μπαίνουν νερά και χώματα μέσα 
σ’αυτούς, μέχρι να συνδεθούν με τους σωλήνες  του δικτύου. Το ένα άκρο τους θα στερεωθεί στο κέντρο 

του κλωβού αγκυρώσεως και το άλλο θα βρίσκεται έξω από  τη βάση και σε ελάχιστη απόσταση 0,50μ απο 
την εξωτερική της πλευρά της για τη διευκόλυνση της συντήρησης.  
 
Στη συνέχεια ο λάκκος θα πληρωθεί  με σκυρόδεμα  Β 160  (Σ 150) που η πάνω τους επιφάνεια θα είναι 
απόλυτα επίπεδη και ορθογωνισμένη. 
 
Ο κλωβός αγκυρώσεως θα αποτελείται από τέσσερις ράβδους (μπουλόνια) ST 37 μήκους εκάστου 1,00μ και 

διαμέτρου 1" για ιστούς μέχρι 10μ ύψους, η μήκους εκάστου 1,00μ και διαμέτρου Μ27 για ιστούς ύψους απο 
10,01μ μέχρι 14 μη μήκους εκάστου 1,50 μ και διαμ. 1 1/2" για ιστούς ύψους απο 14,01 μ μέχρι 19 μ. 
 
Το κάτω άκρο τους να είναι γυρισμένο  σε σχήμα αγκυρίου και  στο πάνω θα καταλήγουν σε σπείρωμα 
μήκους 12 εκ. καλά επεξεργασμένο. 
 
Οι τέσσερις ράβδοι του κλωβού θα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένες μεηλεκτροσυγκολλημένες σιδηρογωνίες 

διαστάσεων 30Χ30Χ3 χιλ. αναλόγου μήκους, σε σχήμα τετραγώνου στο κάτω τους άκρο και χιαστί στο πάνω 
τους άκρο, κάτω από το σπείρωμα, για την αποφυγή μετακινησή τους κατά την πάκτωση. 
 
Οι  άξονες των  ράβδων πρέπει να  είναι παράλληλοι,  η δε κάθετη τομή τους να δημιουργεί τετράγωνο 
πλευράς 28εκ. μέχρι 70εκ. ανάλογα με τις οπές της πλάκας έδρασης των σιδ/ιστών. 
 
Κάθε κλωβός αγκυρώσεως θα συνοδεύεται από (8)  περικόχλια  (δύο ανά ράβδο)  με  τις αντίστοιχες 

ροδέλλες  για την οριζοντίωση και  στερέωση του σιδ/ιστού. 
 
γ. Πάκτωση σιδηροϊστού σε υπάρχουσα βάση τσιμεντοϊστού. 
 
Γίνεται κατ’ αρχάς η εκτοποθέτηση κοτσανιού του κατεστραμένου τσιμεντοϊστού  ή ακόμη  και  
εκτοποθέτηση του υπάρχοντος τσιμεντοϊστού με τον βραχίονα και τα φωτιστικά. 
 

Οι εργασίες αυτές περιγράφονται και  πληρώνονται  αντίστοιχα  με τα άρθρα 29 και 30 του Τιμολογίου 
Μελέτης. 
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Ο σιδηροϊστός που θα πακτωθεί στη θέση της υπάρχουσας βάσης τσιμεντοϊστού δεν θα  φέρει πλάκα 
έδρασης και θα εισχωρεί μέσα στη βάση. 
 
Κατά 1,00 μ. γιά ιστούς ύψους μέχρι και 10,00 μ. και κατά 1,50 μ για ιστούς ύψους 10,01 μ. μέχρι 14,00 μ. 

Κατά συνέπεια ανάλογο πρόσθετο μήκος θα έχουν και τα πρώτα τμήματα των σιδηροϊστών του πίνακα της 
παρ. 2 του άρθρου 7 της ΤΣΥ, όταν αυτοί προβλέπονται νατοποθετηθούν κατά τον παραπάνω αναφερόμενο 
τρόπο. 
 
Κοντά στη βάση του και σε απόσταση από το άκρο του, ανάλογης με το βάθος  πάκτωσης του ιστού και το 
βάθος χάνδακος τοποθέτησης των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, θα υπάρχει κατάλληλη οπή  (κάτω  
θυρίδα)  για την διεύλεση πλαστικού σωλήνα τύπου HELIFLEX διαμέτρου 2 1/2" για την προστασία των 

καλωδίων παροχής και γείωσης ιστού. 
 
Σε ύψος 0,80 μ από τη βάση του όπου θα είναι πακτωμένος ο σιδηροϊστός θα υπάρχει καταλλήλων 
διαστάσεων θυρίδα για την εύκολη τοποθέτηση και εκτοποθέτηση του ακροκιβωτίου (κοφρέ). Η θυρίδα αυτή 
θα καλύπτεται με κατάλληλα διαμορφωμένη λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 3mm, βαμένη με το ίδιο χρώμα του 
ιστού και θα στερεώνεται επί του ιστού με ορειχάλκινες βίδες. 
 

Στο εσωτερικό του κορμού του ιστού και σε κατάλληλη θέση κοντά στην πιό πάνω θυρίδα, θα πρέπει να 
συγκολληθεί και ο κοχλίας γείωσης του ιστού. 
 
Το τμήμα του σιδηροϊστού που θα βρίσκεται πακτωμένο μέσα στη βάση θα περασθεί  επιπρόσθετα πριν την 
τοποθέτησή του με δύο  (2) στρώσεις πίσσας (για προστασία από διάβρωση)  μέχρι ύψους 20 εκ. πάνω από 
το ανώτερο σημείο πάκτωσης αυτού. 
 

Μετά το πέρας των εργασιών, καλωδιώσεων και της σύνδεσης του χαλκού γειώσεως, θα τοποθετηθεί ο 
σιδηροϊστός κατακόρυφα στο κέντρο του τσιμεντοσωλήνα, θα τραβηχτούν τα    καλώδια και ο χαλκός 
γειώσεως από την κάτω θυρίδα μέχρι την πάνω θυρίδα του σιδηροϊστού και το διάκενο που σχηματίζεται 
μεταξύ εξωτερικής επιφάνειας του σιδηροϊστού και της  εσωτερικής επιφάνειας του τσιμεντοσωλήνα, θα 
γεμίσει με άμμο λατομείου και θα συμπυκνωθεί καλά με κοπάνισμα, μέχρι της στάθμης που απέχει 15εκ. 
κάτω από το χείλος του τσιμεντοσωλήνα. Στη συνέχεια ο ανωτέρω τσιμεντοσωλήνας θα πληρωθεί πάνω από 
τη συμπυκνωθείσα άμμο και μέχρι του χείλους του με σκυρόδεμα Β 160. 

 
Σε περίπτωση που για ειδικούς λόγους δεν θα μπορούν να κατασκευαστούν οι  βάσεις των τσιμεντοιστών και 
των σιδηροιστών στις προαναφερόμενες διαστάσεις, θα κατασκευασθούν βάσεις σε άλλες διαστάσεις που θα 
δίνουν όμως τον ίδιο όγκο και σε περίπτωση που θα  απαιτηθεί απο στατικούς ή γενικά τεχνικούς λόγους, θα 
ενισχυθούν με σιδηρό οπλισμό ή  κατάλληλο πλέγμα, σύμφωνα με τη σχετική τεχνική  μελέτη  και σύμφωνα 
με τους ισχύοντες εγκεκριμένους κανονισμούς (DIN 1075/488, ΠΤΠ Β-2 κλπ.). 
 

Ο σιδηρούς οπλισμός ή το πλέγμα θα πληρωθούν ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του τιμολογίου. 
            
Aρθρο 9ο.  Εγκατάσταση νέου ηλεκτρικού δικτύου.  
 
Το δίκτυο γενικά θα είναι υπόγειο. Ο χάνδακας που θα ανοιχθεί γι’ αυτό το σκοπό θα έχει πλάτος μέχρι 0,50 
μ και βάθος το λιγώτερο 0,70 μ εκτός των περιπτώσεων που ειδικοί λόγοι (π.χ.  εμπόδια,  βράχοι  κλπ.)  
επιβάλλουν να ανοιχτεί σε μικρότερο πλάτος και βάθος. Ο χάνδακας θα είναι ευθύγραμμος και προ της 

τοποθέτησης των σωληνώσεων ο πυθμένας  του θα  καθαρίζεται καλά απο πέτρες και ξένα σώματα και θα 
γίνεται επίπεδος. Οταν το δίκτυο πρόκειται να περάσει κάτω απο οδοστρώματα ή πλακοστρώσεις, τότε θα 
εκτελείται τομή αναλόγου πλάτους και βάθους τουλάχιστον 20εκ. ή 30εκ αντίστοιχα.  Οι εκσκαφές θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ΠΤΠΤ 50, Τ 110, ΧΙ και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Οι σωληνώσεις  που θα  τοποθετηθούν στον πιο πάνω  χάνδακα ή  τομή θα αποτελούνται είτε από γαλβ. 
σιδ/να ονομ. διαμ. 2" με πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2,5 χιλ. είτε από πλαστικό σωλήνα εξωτ. διαμ. 

63χιλ. με πάχος τοιχώματος 1,8χιλ. πιέσεως τουλάχιστον 4ατμ. είτε από πλαστικό σωλήνα εξωτ. διαμ. 100μ 
χιλ. με πάχος τοιχώματος 2,1 χιλ. πιέσεως τουλάχιστον 4 ατμ. 
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Οι σωληνώσεις θα πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να σχηματιστούν θύλακες 
ύδατος και επίσης, οι αγωγοί που θα είναι τοποθετημένοι μέσα  σ’αυτές  να αντικαθίστανται εύκολα. 
Απαγορεύονται οι λοξές διαδρομές. Οι αλλαγές δ/νσεως θα επιτελούνται μέσω καμπύλων τεμαχίων ή γωνιών 
ή και με επιμελημένη κύρτωση των σωλήνων, καθώς επίσης και μέσω φρεατίων επισκέψεως. 

Οι γαλβανισμένες σιδ/νες θα συνδέωνται μεταξύ τους μέσω ειδικών γαλβ. συνδέσμων  σωλήνων (μούφες) 
και θα είναι κοχλιωτές. Οι συγκολλήσεις, δεν επιτρέπονται. Οι πλαστικοί   σωλήνες, για την μεταξύ τους 
σύνδεση, θα φέρουν κωδωνοειδή κεφαλή.  Γενικά το εσωτερικό και τα άκρα των σωλήνων πρέπει να είναι 
απόλυτα λεία, σε τρόπο που το μονωτικό περίβλημα των αγωγών  να μην υφίστανται φθορά κατά την έλξη 
τους μέσα στους σωλήνες. 
 
Αφού τοποθετηθούν οι σωληνώσεις, οι χάνδακες θα επιχωματωθούν με γαίες από τα  προιόντα  της   

εκσκαφής, που θα καταβρέχονται και θα συμπυκνώνονται με κατάλληλα μηχανήματα σε  ποσοστό  95% 
σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο δοκιμασίας PROCTOR. Η επίβλεψη θα ελέγχει τη συμπύκνωση και 
μόνο μετά απο έγγραφη έγκριση της επιτρέπεται να γίνουν σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ΠΤΠ η οδοστρωσία, 
τα ασφαλτικά ή οι πλακοστρώσεις. Τα πλεονάζοντα προιόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται κάθε φορά στην 
πλησιέστερη επιτρεπόμενη  απο την Αστυνομία  ή  άλλη  συναρμόδια Αρχή, θέση. 
 
Στον πυθμένα του χάνδακος θα τοποθετηθεί ο πολύκλωνος χαλκός γειώσεως του δικτύου, διατομής 25 τ.χ. 

Μέσα στους πιο πάνω σωλήνες θα τοποθετηθούν οι αγωγοί του δικτύου (καλώδια ΝΥΥ 4χ10  τ.χ.) με έλξη, 
με τη βοήθεια συρμάτινου οδηγού από γαλβ. σίδερο διαμ. 4χιλ. Οι τιμές του τιμολογίου για αγωγούς γενικά 
(καλώδια, χαλκοί)  περιλαμβάνουν και  την  αύξηση,  στο  πραγματικό  μήκος τους, από οφιοειδή 
τοποθέτηση  τους και η επιμέτρηση θα γίνεται σε ευθύγραμμο μήκος απο άκρη σε άκρη. 
 
Οι θέσεις των πίλλαρ, των ιστών, της διαδρομής και του βάθους των χανδάκων των  θεμελίων και των 
τομών θα καθορίζονται, κάθε φορά, σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 

 
Σε συνεννόηση  με την επίβλεψη θα καθορίζεται επίσης, κάθε φορά και κάθε άλλο τεχνικό  χαρακτηριστικό 
που αφορά στα δίκτυα, όπως π.χ. είδος-ύψος ιστών, είδος- διατομές- διαδρομές αγωγών, τρόπος στηρίξεως, 
φωτ/κών, πινάκων, κυτίων κλπ. (πάκτωση - σιδηροκατασκευή) κλπ. 
 
Λόγω της φύσεως του έργου, θα πρέπει ο ανάδοχος του έργου, να ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία,  το 
αργότερο από την προηγούμενη ημέρα, για τον τόπο εκτελέσεως  των εργασιών,   ούτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η παρακολούθηση,  ο έλεγχος και η απροσκόπτη άσκηση της επίβλεψης (παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 6 του Ν.Δ. 1418/84).  
 
 
Aρθρο 10ο . Φωτιστικά σώματα ατμών Νατρίου ή Υδραργύρου 
 
Ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕN 60598. 2. 3./του 2003, 

60598.2.20/Α2/του 2004, 60598.2.5/του 1998, η απόφαση Δ13β/οικ.16522/30.11.2004, οι ΟΜΟΕ-τεύχος 9 
«Οδικές Σήραγγες, έργα Η/Φ και φωτισμός υπαιθρίων οδικών έργων» που εγκρίθηκαν με την Απόφαση   
ΔΜΕΟ/α/0/285/19-2-03 και οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, τροπολογίες ή διορθώσεις που θα ισχύουν κατά 
την ημέρα δημοπράτησης του έργου. 
 
Επίσης, γιά ότι δεν αναφέρεται στις παραπάνω προδιαγραφές ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
δημοσιευθεί στα ΦΕΚ 573/Β'/9.9.86, 177/Β'/31.3.88 και 288/Β'/29.3.77. 

 
Τα φωτιστικά θα πρέπει να είναι αντιθαμβωτικά, αυστηρώς του τύπου CUT-OFF κατά ΙΕC. 
 
Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της να προβεί σε οποιοδήποτε έλεγχο προς διαπίστωση των 
φωτομετρικών και κατασκευαστικών του φωτιστικού σώματος χαρακτηριστικών, όπως π.χ. μετρήσεις CUT-
OFF, συντελεστού ισχύος απαδόσεως, χρησιμοποιήσεως κατά  ΙΕC, περιεκτικότητος σε ΑL καθρέπτου και 
κελύφους κλπ. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις  θα διεξάγωνται απο κρατικά εργαστήρια (Πολυτεχνείου, ΔΕΗ ή 

της Υπηρεσίας κλπ.) και οι δαπάνες θα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 
 
Ο ανάδοχος, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5)  ημερών απο της εγκαταστασής του στα έργα, 
οφείλει να καταθέσει στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση δύο (2)  δείγματα φωτιστικών σωμάτων Να.Υ.Π. 
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(ένα 250W και ένα 400W). Σε περίπτωση που ένα δείγμα δεν πληροί τις αναφερόμενες σ’αυτό το άρθρο 
προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει  άλλο φωτιστικό σώμα, σε διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των (3) ημερών απο της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν των αποτελεσμάτων ελέγχου του πρώτου 
φωτιστικού σώματος κ.ο.κ. πλήν όμως η Υπηρεσία διατηρεί το Δικαίωμα να προβεί στην κατάσχεση κάθε 

φωτιστικού σώματος που δέν πληροί τις πιο πάνω προυποθέσεις και προδιαγραφές, βάσει του άρθρου 21 
του Ν.1418/84 και να επιβάλει στον ανάδοχο ποινική ρήτρα δραχμών 40.000 για κάθε περίπτωση 
απορρίψεως φωτιστικού σώματος. 
 
Εάν ο ανάδοχος έχει τοποθετήσει στα δίκτυα  μη  εγκεκριμένο φωτιστικό σώμα, τότε  αυτός, είναι 
υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με άλλο εγκεκριμένο, αφού τηρηθούν τα όσα αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

            
Αρθρο 11ο  Φωτιστικά σώματα φθορισμού ή Να Χ.Π. μεταλλικού κελύφους. 
 
Ανάλογα με το είδος και την ισχύ του λαμπτήρα που θα περιέχουν, τα φωτιστικά σώματα φθορισμού ή Να 
Χ.Π. θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν και σύμφωνα  με τους πιό 
κάτω τύπου φωτιστικών σωμάτων (Φ.Σ) που φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 

Τύπος Φωτιστικών 
Σωμάτων   

Ισχύς λαμπτήρων 
(W) 

είδος λαμπτήρων Πλήθος (τεμ.)  
λαμπτήρων 

Αρθμ. σχεδίων. 
 

Α1 65-58 Φθορισμού  1-6 

Α2   40-36 Φθορισμού  1-6 

Α3 20-18 Φθορισμού  1-6 

Β1 65-58 Φθορισμού  16-21 

Β2    40-36 Φθορισμού  16-21 

Β3 20-18 Φθορισμού  16-21 

Γ 90 Νατρίου Χ.Π.          8-13 

Δ 40-36 Φθορισμού  26-31 

                                          
Κάθε Φ.Σ.  που αναφέρεται πιό πάνω θα αποτελείται από τα πιό κάτω τμήματα. 
 
1) (Κέλυφος (σχετ. αρ. σχεδίου 2,17,9,26) 

2) Πλάγια τοιχώματα του κελύφους (σχετ. αρ. σχεδίων 5,21,12,27) 
3) (Βάση στήριξης της ηλεκτρικής μονάδας (σχετ. αρ. σχεδ. 4,21,11,31) 
4) Ανταυγαστήρας (κάτοπτρο - σχετ. αρ. σχεδ. 6,19,13,29)    
5) Στηρίγματα ανταυγαστήρα (σχετ. αρ. σχεδ. 5,18,11,31) 
6) Mετωπική πλάκα (πλαίσιο) (σχετ. αρ. σχεδ. 3,20,10,27,31) 
7) Ελαστικό παρέμβασμα (σχετ.αρ.σχεδ.14,36) 

8)  Πλαστικός διαφανής πίνακας (πλεξιγκλάς)  ή λεξάν (αναλόγων διαστ. για τους τύπους Α, Β, και Γ ή διαστ. 
100Χ10Χ1227 χιλ. για τον τύπο Δ (σχεδ. 28) 
9) Ηλεκτρική μονάδα  
Το  σχήμα (μορφή) και  οι διαστάσεις  των πιο πάνω τμημάτων των Φ.Σ φαίνονται  στα αντίστοιχα σχέδια 
και επί πλέον θα ισχύουν γι αυτά  οι πιό κάτω προδιαγραφές. 
 
Ι)  

 
1)Το κέλυφος θα είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβ. εν θερμώ πάχους τριών (3) χιλ. και θα φέρει (6) 
οπές με αντίστοιχα ορειχάλκινα περικόχλια καλά οξυγονοκολυμμένα  πάνω στην εσωτ. του επιφάνεια για την 
στερέωση της μετωπικής πλάκας (πλαισίου). Για τα ΦΣ τύπου Δ ισχύει ότι φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια Νο 
26 - 31. 
2) Τα δύο πλάγια τοιχώματα (καπάκια)  του κελύφους θα είναι και αυτά κατασκευασμένα από λαμαρίνα γαλβ. 
εν θερμώ πάχους τριών (3) χιλ. θα είναι κατά την περίμετρο τους καλά οξυγονοκολλημένα, χωρίς διάκενα, 

στα πλάγια του κελύφους. 
3) Η βάση στήριξης της ηλεκτρικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα  γαλβ. εν θερμώ πάχους 
1,5 χιλ. που θα φέρει ανάλογες οπές και λαμάκια για την ασφαλή στήριξη των οργάνων της ηλεκτρικής 
μονάδας. 
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4) Ο ανταυγαστήρας (κάτοπτρο) θα είναι κατασκευασμένος από ανοδειωμένο ή στιλβωμένο φύλλο 
αλουμινίου καθαρότητας 99,9%  πάχους Ι χιλ. και θα στερεώνεται πάνω στα στηρίγματα του με δύο (2) σε 
κάθε μεριά γαλβ. λαμαρινόβιδες. 
5) Τα δύο (2) στηρίγματα του ανταυγαστήρα θα είναι κατασκευασμένα απόορθογώνια σωλήνα μορφής 

διατομής 60Χ40 χιλ. για τους τύπους Α και Β ή στρατζαριστή γωνία 80χ10  χιλ, για τον τύπο Γ αναλόγου 
μήκους, και θα είναι καλά συγκολλημένα στα  άκρα του πλαισίου και στα πλάγια τοιχώματα. Για τα Φ.Σ Δ 
τύπου ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα  σχέδια  Ν.26 έως 31. 
Πάνω στα στηρίγματα θα στερεώνονται  ο ανταυγαστήρας και οι  λυχνιολαβές με γαλβ. λαμαρινόβιδες. 
6) Η μετωπική ή πλάκα (πλαίσιο)  θα είναι κτασκευασμένη από λαμαρίνα γαλβ. εν θερμώ πάχους 2χιλ. που 
θα στερεώνεται πάνω στο κέλυφος με έξης ορειχάλκινους κοχλίες. 
Στην εσοχή θα τοποθετηθεί το ελαστικό παρέμβυσμα ειδικού απαιτουμένου σχήματος και μέσα σ’αυτό ο 

πλαστικός διαφανής πίνακας. 
Για τα  μέν Φ.Σ τύπου Δ ισχύουν τα όσα αναφέρονται  στα αντίστοιχα σχέδια Ν. 26-31. 
7) Το ελαστικό παρέμβασμα θα είναι κατασκευασμένο απο ελαστικό υλικό ανθεκτικό στην Θερμοκρασία και 
στις καιρικές συνθήκες. 
Οι αρχικές ιδιότητές του αν εκτεθεί στο ύπαιθρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15οC  σύν 50οC δεν  πρέπει 
να αλοιωθούν για  χρονικό διάστημα τουλάχιστον (3) ετών. 
Το ελαστικό παρέμβασμα θα τοποθετηθεί και θα  συγκολληθεί στο πλαίσιο με βενζινόκολα.   

Στο εσωτερικό του θα τοποθετηθεί σφικτά  οδιαφανής κώδωνας (πλεξιγκλάς λεξάν). 
Η όλη συναρμογή πλαισίου-ελαστικού  παρεμβάσματος-διαφανούς κώδωνα, θα πρέπει να έχει προστασία 
κατά DIN 40050/IEC 144. 
Eάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διαφορετικής μορφής ελαστικό παρέμβασμα απ’αυτό που φαίνεται στα 
σχέδια, τότε θα πρέπει να εγκριθεί απο την επίβλεψη. 
8) Ο πλαστικός διαφανής κώδωνας (πλεξιγκλάς ή πλεξάν)  θα έχει πάχος 10χιλ. και θα  έχει διαστάσεις 
ανάλογες με τον τύπο (Α,Β,Γ,Δ) του αντίστοιχου Φ.Σ. που πρόκειται να            τοποθετηθεί. 

9)  Ολες οι μεταλλικές επιφάνειες (εσωτερικές  και εξωτερικές) (εκτός του ανταυγαστήρα)  των Φ.Σ.  θα 
πρέπει μετά την κατασκευή και συναρμολόγηση τους να υποστούν κατεργασία με θερμό γαλβάνισμα μέσα σε 
λουτρά και  προ της εγκαταστάσεως τους να  προετοιμαστούν για βαφή (π.χ.  απομάκρυνση σκουριών, 
στοκάρισμα, τρίψιμο κλπ.) να περαστούν με ένα χέρι εποξειδικό αστάρι (μίνιο ή ειδικό PRIMER για τις γαλβ.  
επιφάνειες) και στη συνέχεια να περαστούν με (2) δύο χέρια χρώματος ντούκο απόχρωσης ανοικτού γκρί ή 
λευκού. 
Το συνολικό πάχος βαφής δεν θα είναι μικρότερο από 0,4 χιλ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίσει στην Υπηρεσία τον τόπο ή εργοστάσιο κατασκευής των Φ.Σ και να μην 
προβεί  στην βαφή τους  πριν λάβει ύστερα από επιτόπια αυτοψία της επίβλεψης έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας.  
10)  Τα φωτιστικά σώματα θα στερεώνονται πάνω σε τοίχους  ή οροφές με “ούπα”  και γαλβ. ή ορειχάλκινα 
στριφόνια με γαλβ. ροδέλλες και γκρόβερ ενώ πάνω σε σιδηροκατασκευή κουπαστής με δύο ή τρείς γαλβ. 
κοχλίες Μ12 με γαλβ. ροδέλλες και γκρόβερ αναλόγου μήκους που θα συγκολλούνται (οι κοχλίες) πάνω στην 
σιδ/υή. 

Στις ακραίες οπές (παροχής) θα τοποθετηθούν αναλόγου μεγέθους μεταλλικοί          στυπιοθλίπτες,  ενώ στις 
ενδιάμεσες οπές διελέυσεως των καλωδίων απο το ένα φωτιστικό στο άλλο  θα  τοποθετηθούν κατάλληλα  
ελαστικά για την αποφυγή εκδοράς του μονωτικού περιβλήματος των καλωδίων. 
Ο χάλκινος αγωγός γειώσεως θα διέρχεται απο το ένα φωτιστικό στο άλλο μέσω ιδιαίτερης οπής που θα έχει 
ανοιχτεί πάνω στα πλάγια τοιχώματα των Φ.Σ. 
Ο χρωματισμός και ο τρόπος στήριξης των Φ.Σ. καθώς και η θέση, το μέγεθος και το πλήθος των 
απαιτουμένων οπών για την στήριξη των  Φ.Σ. και την διέλευση  των καλωδίων  θα καθορίζεται κάθε φορά 

σε συνεννόηση με την επίβλεψη, προ της κατασκευής και οριστικής εγκατάστασης των Φ.Σ. 
 
ΙΙ) Η ηλεκτρική μονάδα των Φ.Σ, θα αποτελείται από: 
 
α) Τον εκκινητή (STARTER) ενδ. τύπου ST III με τη βάση του. 
β) Το στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) ισχύος 20 ή 40 ή 65W ανάλογα για τους λαμπτηρες φθορισμού ή 
90W για τους λαμπτήρες Να Χ.Π. 

γ) Τον πυκνωτή διορθώσεως του συντ. ισχύος (τουλάχιστον  σε 0,85) χωριτικότητος 2-6 μF για τους 
λαμπτήρες φθορισμού ή 20 μF (ή 22μF) για τους λαμπτήρες Να Χ.Π. 
δ) Τον αντιπαραστατικό πυκνωτή χωρητικότητος/τάσεως 47 μF/630 V. 
ε) Τις δύο (2) λυχνιολαβές (ΝΤΟΥΙ). 
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στ) Την απαιτούμενη κλέμμα συνδέσεων διατομής 4-16 τχ. ανάλογα. 
ζ) Το λάστιχο διελεύσεως των καλωδίων μεταξύ των Φ.Σ. 
η) Τα καλώδια (εσωτ.  καλωδιώσεις)  τύπου ΝΥΑF διατ. 1,5 τ.χ. για τα Φ.Σ φθορισμού ή SΙLΙCΟΝ διατ. 1,5 
τ.χ για τα Φ.Σ Να Χ.Π. 

θ) Ασφάλεια πλήρης των 3Α, βραδείας τήξεως. 
ι) Ενα (1)  μεταλλικό στυπιοθλίπτη αναλόγου διατομής  για την παροχή στο πρώτο Φ.Σ σειράς ή δύο (2) 
μεταλλικούς στυπιοθλίπτους αναλόγου διατομής για  μεμονωμένα Φ.Σ.  
ια) Λαμπτήρες φθορισμού, απόχρωσης αρεσκείας της Υπηρεσίας,  ισχύος 65  -  58W ή 40-36W ή 20-18W για 
τα Φ.Σ. φθορισμού ή λαμπτήρας ατμών Να Χ.Π. ισχύος 90W για τα Φ.Σ. Να Χ.Π. 
ιβ) Καλά συγκολημένος ακροδέκτης γειώσεως σύμφωνα με τους κανονισμούς. Γενικά η ολή κατασκευή θα 
γίνεται στιβαρή και καλαίσθητη. 

 
Οι εσωτερικές καλωδιώσεις θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές και θα στερεώνονται σταθερά 
πάνω στα όργανα. 
 
Καλώδια χαλκός γειώσεως και όργανα (πλήν των ντουί  και του λαμπτήρα) θα  βρίσκονται πίσω από τον 
ανταυγαστήρα και δεν θα διακρίνωνται από την εμπρόσθια πλευρά του Φ.Σ. Τα φωτιστικά σώματα ατμών Να 
Χ.Π. 90W θα πληρούν τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3. 

 
Όλα τα Φ.Σ. των αναφερομένων  τύπων Α, Β, Γ ή Δ θα είναι εγχωρίου κατασκευής  και  θα είναι κατάλληλα 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο (στεγανά, βαθμού προστασίας ΙΙ 55). 
 
Άθραυστα διαφανή καλύμματα (λεξάν) φωτιστικών σωμάτων φθορισμού και Να Χ.Π. 
 
Το υλικό των καλυμμάτων αυτών θα είναι άμορφο θερμοπλαστικό (πολυκαρβονικό)  εξελασμένο σε διαφανή 

και άθραυστα φύλλα ενδεικτικού τύπου ΑΧΧΙS-PC-111, που θα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην κρούση  και 
στην κάμψη υπό φορτίο κατά την άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς και πολύ μεγάλη μηχανική αντοχή σε 
Θερμοκρασίες- 100οC μέχρι  σύν 120οC. Οι φυσικές ιδιότητες του υλικού θα  πρέπει  να  κυμαίνονται στα 
όρια  που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

Πυκνότης 120 γραμ/εκ2 

Δείκτης διαθλάσεως (στους 20οC)                         1,585 

 

Φωτεινή διαπερατότητα (3 χιλ.) 86% 

Οριακή θερμοκρασία αντοχής 140οC 

Θερμική αγωγιμότητα (λ)                                     0,21W.Κ.μ. 
 

Συντελεστής θερμικής γραμμικής διαστολής (0-60οC)   65χ10-6 Ι/Κ       
 

Θερμοκρασία κάμψης κάτω απο φορτίο Ι.S.Ο. R 75 
 

Μέθοδος Α: ,81Ν/ΜΜ2 135 - 140οC 

Μέθοδος Β: 0,45 Ν/ΜΜ2                                  140 - 145οC 
 

Μεγίστη συνεχής Θερμοκρασία περιβάλλοντος           120οC 

 

Αντοχή σε εφελκυσμό 23ο 65 - 70 Ν/χιλ.2 

Συντελεστής ελαστικότητας 23ο 2,300  Ν/χιλ.2 

Αντοχή κρούσεως ΙΖΟD 23ο                    600 - 800 j/μ 
 

Σκληρότητα ROCWELL 23ο                    M70 - M78 
 

Διηλεκτρική αντοχή 23ο μεγ. των 30 ΚV/χιλ. 

Ογκομετρική αντίσταση                                      μεγ. 10 + 16 ΟΗΜ εκ. 
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Αρθρο 12ο.  Κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργου. 
 

Ο ανάδοχος μετά από κάθε τμηματική περαίωση του έργου, υποχρεούται να προσκομίζει στην υπηρεσία, τα 
αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια και στοιχεία του έργου, αυτού και τα οποία θα περιλαμβάνουν: 
οριζοντιογραφία της οδού, γέφυρας, διαβάσεως κλπ. όπου θα φαίνονται οι θέσεις και αποστάσεις, ιστών, 
φωτιστικών, καλωδίων, χαλκών γειώσεως,  πίλλαρ κλπ. καθώς επίσης και κατασκευαστικά στοιχεία των 
χρησιμοποιούμενων υλικών του  έργου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. 
 
Η οριζοντιογραφία της οδού κλπ. θα είναι ακριβές τοπογραφικό σχέδιο με κλίμακα  1:500, όπου θα 

περιλαμβάνονται η οδός κλπ. με τις τυχόν διασταυρούμενες οδούς, καθώς και τα πεζοδρόμια, οι νησίδες και 
πλατείες. 
 
Πάνω στην οριζοντιογραφία αυτή θα σχεδιάζονται και θα αναγράφονται. 
 
1) Η θέση των ιστών, όπου θα αναγράφονται και οι ακριβείς μεταξύ τους αποστάσεις, θα συμβολίζονται δε 
με μαύρο κύκλο Φ 4 χιλ. 

2)  Τα φωτιστικά σώματα και βραχίονες.  Οι βραχίονες θα συμβολίζονται με ευθεία γραμμή μήκους 6 χιλ. που 
θα ξεκινάει απο τη θέση του ιστού και θα καταλήγει στο φωτιστικό.  Το φωτιστικό  θα συμβολίζεται με 
κύκλο 4 χιλ. και που θα είναι όμως μαύρος, για φωτιστικά 400W Να και μισός μαύρος για φωτ/κά 
250W.Να.Λευκός θα είναι για φωτιστικά 400W  ΗG  και λευκός με μία  γραμμή 4χιλ. κατά την διάμετρο του 
για φωτιστικά 250W ΗG. Ο συμβολισμός για άλλο τύπο φωτιστικών θα καθορίζεται απο την Υπηρεσία. 
3) Τα καλώδια αυτά θα συμβολίζονται με διακεκομένη  γραμμή, που θα δείχνει και τη  διαδρομή τους και θα 
αναγράφεται, ο τύπος,η διατομή, ο σωλήνας διελεύσεως(είδος-διάμετρος) καθώς και το βάθος όπου έχουν 

τοποθετηθεί για τα υπόγεια, και το ύψος για τα εναέρια ή επίτοιχα δίκτυα. 
4)  Το δίκτυο γειώσεως,  που θα συμβολίζονται  με διακοπτόμενη γραμμή και τελεία (-.-), θα δείχνει και τη 
διαδρομή του χαλκού καθώς και τη θέση των πλακών  γειώσεως  επίσης σε τυχόν διέλευση του χαλκού 
γείωσης σε σωλήνα θα ανσγράφεται το είδος και η  διάμετρος  αυτού  και  σε περίπτωση υπόγειας 
τοποθέτησης το βάθος εγκαταστάσεως του. 
5)  Πίλλαρ: Αυτό θα συμβολίζεται και θα σχεδιάζεται με το γνωστό ηλεκτρολογικό σύμβολο για πίνακα 
διανομής και θα αναγράφονται οι διαστάσεις η παροχή και οι αναχωρήσεις (πλήθος - Α). 

Κάθε πίλλαρ θα συμβολίζεται με  ένα αύξοντα αριθμό  π.χ Π 3  και θα εννοείται το 3ο πίλλαρ  της οδού,  
όπως επίσης θα αναγράφεται δίπλα  και το δελτίο πελάτου (ΔΠ) του πίλλαρ π.χ. Π3-ΔΠ 45636. 
6) Δίπλα στο συμβολισμό κάθε ιστού θα αναγράφεται ο αριθμός του, που θα περιλαμβάνει: 
α) Τον α/α του ιστού,  ως προς το σύνολο των ιστών της οδού, μέσα σε κύκλο. 
β) Τον αριθμό του πίλλαρ (π.χ. Π3) που τροφοδοτεί στον ιστό αυτόν, κάτω από τον προηγούμενο αριθμό. 
γ) Τον α/α του ιστού, ως προς το σύνολο των ιστών που τροφοδοτούνται με το ίδιο καλώδιο, που θα 
συμβολίζεται με ένα αριθμό και  ένα γράμμα π.χ. 5α και θα εννοείται ο 5ος ιστός που τροφοδοτείται με  το  

καλώδιο α  και θα αναγράφεται δίπλα στον πιό πάνω αριθμό του πίλλαρ (π.χ. Π3 - 5α). 
7) Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων. 
8) Στο άνω αριστερό μέρος του σχεδίου ο τίτλος.  
 
Κάτω απο τον τίτλο και στο μέσον του σχεδίου η ονομασία της οδού κάτω από τον τίτλο:  
ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ 
 

Στο κάτω δεξιό μέρος του σχεδίου θα αναγράφονται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω)  η ονομασία και η 
περιοχή της οδού,  το υπόμνημα των συμβόλων και σε συνέχεια μέσα  σε πλαίσιο,  ο αριθμός του σχεδίου,  η 
κλίμακα, η ημερομηνία σύνταξης και σχεδιάσης και το ονοματεπώνυμον του αναδόχου. 
 
 
 
9) Τα κατασκευαστικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν: 

 
Α) Γενικά στοιχεία. 
 

Ονομασία οδού: 
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Δήμος ή Κοινότης: 
Συνοικία ή περιοχή: 
            

Β) Γεωμετρικά στοιχεία οδού. 

 
Τυπική διατομή απο: 
                       έως: 
Συνολικό πλάτος οδού (κυρία και δευτερ.): 
Κυρία οδός απλής κυκλοφορίας: 
Κυρία οδός διπλής κυκλοφορίας: 
            

1) Κυρία οδός χωρίς διαχωριστική νησίδα: 
 
Πλάτος οδοστρώματος: 
Πλάτος πεζοδρομίου δεξιά: 
Πλάτος πεζοδρομίου αριστερά: 
Λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση: 
            

2) Κυρία οδός με διαχωριστική νησίδα: 
 
Πλάτος οδοστρώματος δεξιά: 
Πλάτος οδοστρώματος αριστερά: 
Πλάτος διαχωριστικής νησίδας: 
Πλάτος πεζοδρομίου δεξιά: 
Πλάτος πεζοδρομίου αριστερά: 

Λωρίδες κυκλοφορίας δεξιά: 
Λωρίδες κυκλοφορίας αριστερά: 
            
3) Δευτερεύουσα οδός. 
α) Δεξιά κυρίας οδού:  
Πλάτος οδοστρώματος: 
Πλάτος πεζοδρομίου: 

Πλάτος διαχωριστικής νησίδας: 
β) Αριστερά της κυρίας οδού: 
Πλάτος οδοστρώματος: 
Πλάτος πεζοδρομίου: 
Πλάτος διαχωριστικής νησίδας: 
            

Γ) Γεωμετρικά στοιχεία ηλεκ/σμού. 

 
1) Κυρία οδός: 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (απέναντι): 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (ζικ - ζακ): 
Φωτισμός στη μία πλευρά: 
Φωτισμός στη νησίδα: 
Απόσταση ιστού απο κράσπεδο: 

Οριζόντια προβολή βραχίονα: 
Κατακόρυφη προβολή βραχίονα: 
Υψος φωτιστικού σώματος απο το οδόστρωμα: 
Μέση απόσταση ιστών: 
            
2) Δευτερεύουσα οδός. 
 

α) Δεξιά της κυρίας οδού: 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (απέναντι): 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (ζικ - ζακ): 
Φωτισμός στη μία πλευρά: 
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Φωτισμός στη νησίδα: 
Απόσταση ιστού απο κράσπεδο: 
Οριζόντια προβολή βραχίονα: 
Κατακόρυφη προβολή βραχίονα: 

Υψος φωτιστικού σώματος απο το οδόστρωμα: 
Μέση απόσταση ιστών: 
 
β) Αριστερά της κυρίας οδού: 
 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (απέναντι): 
Φωτισμός και στις δύο πλευρές (ζικ - ζακ): 

Φωτισμός στη μία πλευρά: 
Φωτισμός στη νησίδα: 
Απόσταση ιστού απο κράσπεδο: 
Οριζόντια προβολή βραχίονα: 
Κατακόρυφη προβολή βραχίονα: 
Υψος φωτιστικού σώματος απο το οδόστρωμα: 
Μέση απόσταση ιστών: 

            
Δ) Τεχνικά στοιχεία: 

 
1)Ιστοί 
 

Είδος μήκος Α/Α ιστού τεμάχια 

Α    

Β    

Γ    

Δ    

Ε    

ΣΤ    

 
 

           
            

           
 
 
 

Υπόμνημα είδους ιστών. 

 
Είδος περιγραφή 
Α τσιμεντοιστός 
Β σιδηροιστός τηλεσκοπικός τούμπο 
Γ σιδηροιστός τηλεσκοπικός ραφής 
Δ σιδηροιστός 4 τηλεσκοπικός 

Ε εξαγωνικός  εξαγωνικός 
ΣΤ σιδ/ιστός (άλλης μορφής) 

 
 
 
            

2) Βραχίονες 

 

           
Είδος   

Θέση(Α/Α ιστού) κατ/φη προβολή (μ) Οριζ. προβ. (μ) διαμ.(in) R(Μ) 
 

τεμ. 

Α       
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Β       

Γ       

Δ       

Ε       

ΣΤ       

Ζ       

Η       

Θ       

Ι       

Κ       

Λ       

Μ       

            
 

3) Φωτιστικά σώματα. 
 

 

           Είδος         Θέση Α/Α ιστού       τεμάχια 

 

Α   

Β   

Γ   

Δ   

Ε   

ΣΤ   

Ζ   

Η   

Θ   

Ι   

Κ   

Λ   

Μ   

Ν   

Ξ   

Ο   

Π   

Ρ   

Σ   

Τ   

Υ   

 
 
 
 

 
 
 
 
            

Yπόμνημα βραχιόνων. 
 

Είδος περιγραφή: 

Α Μονός ευθύγραμμος 2" 

Β Διπλός ευθύγραμμος 2"                

Γ Τριπλός ευθύγραμμος 2" 
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Δ Τετραπλός ευθύγραμμος 2" 

Ε Μονός τοξωτός 2" 

ΣΤ Διπλός τοξωτός 2" 

Ζ Τριπλός τοξωτός 2" 

Η Τετραπλός τοξωτός 2" 

Θ Διπλός Η 

Ι Τετραπλός Η 

Κ Μονός τοξωτός 3"   

Λ Διπλός τοξωτός 3" 

Μ (άλλου είδους) 

         

Υπόμνημα φωτιστικών 

 Είδος κατασκευαστής Τύπος Περιγραφή 

Α   ΝαΥ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 150W 

Β   ΝαΥ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 250W 

Γ   ΝαΥ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 400W 

Δ   ΝαΥ.Π.  κορυφής αποιοειδ. λαμπτ/ρος 150W 

Ε   ΝαΥ.Π.  Βραχ/νος σωλην. λαμπτ/ρος 400W 

ΣΤ   ΗG.Υ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 125W 

Ζ   ΗG.Υ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 250W 

Η   ΗG.Υ.Π.  Βραχ/νος αποιοειδ. λαμπτ/ρος 400W 

Θ   ΗG.Υ.Π.  κορυφής αποιοειδ. λαμπτ/ρος 125W 

Ι   ΗG.Υ.Π.  κορυφής αποιοειδ. λαμπτ/ρος 250W 

Κ   Να ΧΠ   κουπαστής σωλην. λαμπτ/ρος 90W 

Λ   Να ΧΠ   επίτοιχο σωλην. λαμπτ/ρος 90W 

Μ   Φθορισμού  μεταλ. κελυφ. τύπου Α1, ΙΧ (65-58)W 

Ν   Φθορισμού  μεταλ. κελυφ. τύπου Α2, ΙΧ (40-36)W 

Ξ   Φθορισμού  μεταλ. κελυφ. τύπου Α3, ΙΧ (20-18)W 

Ο   Φθορισμού  μεταλ. κελυφ. τύπου Δ, ΙΧ (40-36)W 

Π   Φθορισμού  πλαστικ. κελυφ. 1 Χ 40W 

Ρ   Φθορισμού  πλαστικ. κελυφ. 2 Χ 40W 

Σ   Φθορισμού  πλαστικ. κελυφ. 1 Χ 65W 

Τ   Φθορισμού  πλαστικ. κελυφ. 2 Χ 65W 

Υ   άλλου τύπου ή 
είδους 
 

 

 

 
    
            

4) Λαμπτήρες. 
 

           Είδος        Θέση Α/Α ιστού τεμάχια 

Α   

Β   

Γ   

Δ   

Ε   

ΣΤ   

Ζ   

Η   

Θ   

Ι   

Κ   

Λ   
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Μ   

 
 

Υπόμνημα λαμπτήρων. 

 

            Είδος  κατασκευαστής Τύπος Περιγραφή 

Α   ΝαΥ.Π.  αποιοειδ. μορφής 150W 

Β   ΝαΥ.Π.   αποιοειδ. μορφής 250W 

Γ   ΝαΥ.Π.   αποιοειδ. μορφής 400W 

Δ   ΝαΥ.Π.   αποιοειδ. σωλην. 400W 

Ε   ΗG.Υ.Π.  αποιοειδ. μορφής 125W 

Ζ   ΗG.Υ.Π.  αποιοειδ. μορφής 250W 

Η   ΗG.Υ.Π.  αποιοειδ. μορφής 400W 

Θ   Να ΧΠ    σωλην. μορφής 90W 

Ι   φθορισμού  (65-68)W 

Κ   φθορισμού  (40-36)W 

Λ   φθορισμού  (20-18)W 

Μ   (άλλου τύπου ή 

είδους) 

 

 
          
 

 5) Φωτοτεχνικά στοιχεία: 
 

Μέση ένταση φωτισμού (LUX) 
Mέση λαμπρότητα (CD/M2) 
Βαθμός διαμήκους ομοιομορφίας (L ΜΙΝ/L ΜΑX) 
Βαθμός εγκαρσίας ομοιομορφίας (L ΜΙΝ/L) 
Δείκτης θαμβώσης φυσικός (G) 
Δείκτης θαμβώσης ψυχολογικός (ΤΙ) 
Υπόμνημα φωτοτεχνικών στοιχείων 

L: Mέση λαμπρότητα 
L ΜΙΝ, L ΜΑX: ελάχιστη μεγίστη λαμπρότητα 

 
 6) Στοιχεία τροφοδοσίας: 
 
    

Αριθμ. πιλ.    Ονομασία καλωδίου Απο Α/Α ιστού 

μέχρι Α/Α ιστού     

τύπος διατομή 

Π1     

Π1     

Π1     

Π1     

Π2     

 

 
  

 
Σύστημα αφής - σβέσης. 
 

ΕΙΔΟΣ αριθμός πίλλαρ 

Α  

Β  

Γ  

Δ  

Ε  
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Υπόμνημα συστήματος αφής σβέσης. 
 

ΕΙΔΟΣ περιγραφή 

Α Μέσω ΤΑΣ                      

Β Μέσω χρονοδιακόπτη                       

Γ Μέσω φωτοκυττάρου                       

Δ Μέσω διακόπτη (κατ’εκλογή)                       

Ε Μέσω (άλλου τρόπου) 

 
              

Παροχή ΔΕΔΔΗΕ (τύπος - διατομή καλωδίου - ασφάλειες). 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία (της παρ. 9) θα αναγράφονται με την παραπάνω τάξη επί του σχεδίου της 
οριζοντιογραφίας ή σε χωριστά φύλλα που θα συνοδεύουν το σχέδιο της οριζοντιογραφίας.  

      
 
Aρθρο 13ο.  Μετρήσεις. 
 

Μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών  ο ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος να ειδοποιήσει με έγγραφο την 
Υπηρεσία για το τέλος αυτών των εργασιών  και να διαθέσει τα κατάλληλα όργανα και  προσωπικό για τη  
μέτρηση της αντίστασης γείωσης και μόνωσης των αγωγών μεταξύ των και ως προς τη γή. 
 
Οι μετρήσεις αυτές θα  γίνονται παρουσία της επίβλεψης και αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου δομικών και μετρήσεων. Οι μετρούμενες τιμές δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν  το ανώτατο όριο των ισχυόντων κανονισμών. 

      
 
Αρθρο 14ο.  Φωτογράφηση του έργου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται μερίμνη και δαπάνη του, χωρίς ειδική αποζημίωση και σε βάρος των ΓΕ και ΟΕ,  να 
φωτογραφήσει το έργο σε διάφορες φάσεις  του. Οι  φωτογραφίες,  μετά την περαίωση των εργασιών,  μαζί 
με τα αρνητικά, θα παραδοθούν  στην  Υπηρεσία  σε  τρείς (3) σειρές μέσα στους ισαρίθμους ειδικούς 

φακέλλους φωτογραφιών (ALBUM) όπου επιγραφικά, σε κάθε φωτογραφία, θα αναγράφεται η ημερομήνια 
λήξεως, η θέση, η συνοπτική, περιγραφή των εργασιών που εικονίζονται, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που 
ήθελε κριθεί αναγκαίο για την πλήρη φωτογραφική παρουσιάση του έργου στις διάφορες φάσεις του. 
 
Η ποσότητα και οι θέσεις λήψεως φωτογραφιών του  έργου θα επιλέγονται και θα καθορίζονται κάθε φορά 
σε συνεννόηση με την επίβλεψη. 
 

Για την περίπτωση παράλειψης ή πλημμελούς εκτέλεσης της πιο πάνω αναφερομένης  φωτογράφησης  του 
έργου,  επιβάλλεται και παρακρατείται, στον πρώτο επόμενο λογ/σμό,  ισόποση ποινική ρήτρα προς την 
δαπάνη για την εκτέλεση ή συμπλήρωση για να  καλυφθούν  οι πιο πάνω υποχρεώσεις της φωτογράφησης 
και θα επιτευχθούν με μέριμνα της Υπηρεσίας με άλλα  πρόσωπα ή μέσα  απολογιστικά. Στην περίπτωση 
αυτή η Υπηρεσία  δεν  υποχρεούται να επιλέξει τον φθηνότερο τρόπο. 

 

Αρθρο 15ο.  Υλικά. 
 
Τα  διάφορα  χρησιμοποιούμενα και ενσωματούμενα στο έργο υλικά, συσκευές  ηλεκτρικά εξαρτήματα 
μηχανήματα όργανα κλπ. θα είναι αρίστης ποιότητος, καινουργή και θα είναιεγχώρια (άν υπάρχουν) τύπου 
εγκεκριμένου απο το Υπουργείο Βιομηχανίας, θα είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκεκριμένες 
προδιαγραφές. 
 

Ολα τα πιο πάνω υλικά κλπ. θα πρέπει να επισημαίνονται, σύμφωνα και με το άρθρο  5  των ΚΕΗΕ,  δηλ.  
πρέπει να τίθεται πάνω σ’αυτά το όνομα του κατασκευαστού, το εμπορικό του σήμα ή άλλο σύμβολο 
αναγνωρίσεως καθώς και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Αυτή η επισήμανση πρέπει να είναι 
ορατή και μετά την εγκατάσταση. 
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Η αρχή που θα διέπει την επιλογή των υλικών είναι ότι  όλα τα τμήματα μιας εγκαταστάσεως πρέπει να 
έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε τρόπο που να αντέχουν  όχι μόνο στις κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας αλλά και σε ανωμάλους, αυτό δε μέχρι της στιγμής αποζεύξεως αυτών απο τις προστατευτικές 
διατάξεις, να μην αποτελούν δε σε καμμία περίπτωση κίνδυνο για τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την 

όλη εγκατάσταση  (άρθρο  6 των ΚΕΗΕ). 
 
Αρθρο 16ο.  Φωτιστικά σώματα Υπογείων Διαβάσεων (τύπου σηράγγων) 
 
Στις υπόγειες διαβάσεις θα εγκαθίστανται αποκλειστικά, φωτιστικά σώματα τύπου “σηράγγων” που θα είναι 
σχεδιασμένα ειδικά για φωτισμό οδικών σηρράγγων και υπογείων οδικών διαβάσεων για λαμπτήρα Νατρίου 
υψηλής πίεσης, σωληνωτής μορφής, υψηλής απόδοσης, κατασκευασμένα και δοκιμασμένα σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 60598, ΕΛΟΤ CR 14380 και τις ΟΜΟΕ-τεύχος 9 «Οδικές σήραγγες, έργα Η/Μ και 
φωτισμός υπαιθρίων οδικών έργων. 
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης (λόγω βλάβης, καταστροφής κ.λ.π) ήδη εγκατεστημένου φωτιστικού τύπου 
“σηράγγων”, το φωτιστικό αυτό θα αντικαθίσταται με νέο φωτιστικό του ιδίου με το παλαιό.          

 

Άρθρο 17ο : Eγκατάσταση μιας εφίστιας πινακίδας ρυθμιστικής τύπου Ρ47   έως Ρ52 ή P32 ή P7 

δΙαμέτρου 600 χιλ. φωτεινής και πλήρως αντανακλαστικής  

 Α) 1. Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από ακρυλικό υλικό ελαχίστου πάχους 5 χιλ. ικανής μηχανικής 
αντοχής επί του οποίου είναι επικολλημένη ημιδιαφανής αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ σύμφωνα με 
τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύματος, η πινακίδα να παραμένει λειτουργική λόγω της υψηλής αντανακλαστικότητας της μεμβράνης.  

 
  2. Το πλαίσιο της πινακίδας θα είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό ικανής μηχανικής αντοχής και 
ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία εντός του οποίου θα είναι εγκατεστημένος πλήρης 
.ηλεκτρονικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για τον φωτισμό της πινάκίδας, ώστε να πληρεί τις ελάχιστες 
φωτοτεχνικές απαιτήσεις που είναι εκείνες των εξωτερικά φωτιζόμενων πινακίδων αντανακλαστικών 

κατασκευασμένων με μεμβράνη τύπου ΙΙΙ και να. εξασφαλίζει άριστη ορατότητα των μηνυμάτων από 
μεγάλες αποστάσεις ακόμα και στις δυσμενέστερες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Το υλικό 
κατασκευής του πλαισίου . 
α) θα παρέχει υψηλού βαθμού παθητική ασφάλεια ώστε σε πεpίmωση πρόσκρουσης οχήματος να μην 
εκτινάσσονται θραύσματα αξιόλόγου βάρους.  
β) θα είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε συνήθεις μηχανικές  κατάπονήσεις. 

 

 Ο εξοπλισμός του πλαισΙου θα ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

α) Δυνατότητα αφής του λαμπτήpα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20°C).  
β) Αύξηση της διάρκειας ζωής του λαμπτήpα ώστε να ελαχιστοποιείται η συντήρηση (συνήθης έλεγχος 
απαιτείται ανά 3ετία).  
γ) Απόδοση του λαμπτήρα τουλάχιστον ίση με εκείνον που τροφοδοτείται από συμβατικό σύστημα έναυσης 

στα 220 V.  
δ) Αντοχή σε διακυμάνσεις της τάσεως από 75% έως 125% και σε στιγμιαίες τιμές έως 500 V . 
ε) Εξασφάλιση λειτουργίας σε μεγάλο αριθμό εναύσεων άνω των 40.000.  
Τά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τόσο της πινακίδας όσο και  του ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρολογικού μέρους οφείλουν να εξασφαλ!ζουν σταθερό και ομοιόμορφο φωτισμό σ' όλη την επιφάνεια 
της πινακίδας και οι χρωματικές συντεταγμένες των μεμβρανών οφείλουν να είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφόμενες.  
 
Στην οπίσθια πλευρά του το πλαίσιο φέρει ειδική διάταξη για την στήριξη της πινακίδας επί του ιστού.  
Η φωτεινή πινακίδα είναι απόλυτα στεγανή σε νερό και σκόνη και η διάρκεια ζωής της τουλάχιστον ίση με 
εκείνη των αντίστοιχων αντανακλαστικών πινακίδων  
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Η πινακίδα ηλεκτροδοτείται με τάση μικρότερη των 50 V μέσω συστήματος τροφοδοσίας (Μετασχηματιστής 
Ανορθωτής) εγκατεστημένου σε κυτίο στεγανό το οποίο τοποθετείται με χρήση προσθέτων μεταλλικών 
ελασμάτων και κοχλίων στον πλησιέστερο ιστό ηλεκτροφωτισμού από τον οποίο γίνεται η λήψη της παροχής 

ή και στο εσωτερικό κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής. Στην περίπτωση λήψης της παροχής από ιστό 
ηλεκτροφωτισμού η εγκατάσταση του κυτίου τροφοδοσίας στον ιστό γίνεται σε ύψος άνω των 3 μ. από το 
έδαφος. Για την ηλεκτροδότηση του  τροφοδοτικού κυτίου χρησιμοποιείται καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ1,5 το 
οποίο με τη διάνοιξη κατάλληλης οπής επί του ιστού και πλησίον της θέσεως του τροφοδοτικού κυτίου 
εισέρχεται στο εσωτερικό του και συνδέεται στο ακροκιβώτιο του ιστού.  
 
Β.  Τον ιστό στήριξης που είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα ελάχιστης διαμέτρου 80 χιλ., πάχος 

τοιχώματος 3 χιλ. και ύψους 1500 - 1800 χιλ. που καθορίζεται ανά περίπτωση από την Υπηρεσία.  
 
Στο άνω μέρος ο σωλήνας φέρει εσωτερική ενίσχυση με προσθηκη ελάσματος πάχους 3 χιλ. και μήκους 150 
χιλ. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής στήριξη της πινακίδας με κοχλίες. Στο κάτω μέρος έχει την κατάλληλη 
διαμόρφωση ώστε να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις.  
 
α)  Εξασφάλιση ασφαλούς συναρμογής του ιστού στη βάση πάκτωση  

β)  Δυνατότητα  πλαστικής παραμόρφωσης του διαμορφωμένου τμήματος σε περίπτωση  πρόσκρουσης    
οχήματος ώστε να ελαχιστοποιούνται οι προκαλούμενες φθορές στο εμπλεκόμενο όχημα. 
γ) Μη πρόκληση φθορών μετά από πρόσκρουση οχήματος στην πακτωμένη βάση. 
 
Σε ύψος 800 χιλ. από το κάτω άκρο θα φέρει θυρίδα για την σύνδεση του καλωδίου της χαμηλής τάσεως μέ 
την φωτεινή πινακίδα.  
 

Γ.  Η  βάση  πακτώσεως  είναι  μεταλλική  και  φέρει  διάταξη  πάκτωσης  μήκους  400 - 600 χιλ. ανάλογα  
με  το  ύψος  του  ιστού,  η  οποία  εγκιβωτίζεται σε  σκυρόδεμα  κυλινδρικής διατομής διαμέτρου 500 χιλ. 
και ύψους  500 - 700  χιλ. αντίστοιχα.  Στο  άνω  υπέργειο  τμήμα της η βάση φέρει κατάλληλη διάταξη για 
την συναρμογή του ιστού με κοχλίες.  Η βάση είναι γαλβανισμένη ή εμβαπτισμένη σε εποξειδική ρητίνη. 
  
Για τηv εγκατάσταση και ηλεκτροδότηση  της εφίστιας  φωτεινής  πινακίδας,  παράλληλα με  την  εκσκαφή  
για   την   εγκατάσταση   της  βάσης  του  ιστού  προβλέπεται   και   έντεχνη   διάνοιξη    αύλακος  βάθους  

30  εκ.  και   ανάλογου   πλάτους   εντός   του   οποίου  τοποθετείται σωλήνας 1 1/4΄΄  για  τη  διέλευση  
του  καλωδίου  χαμηλής  τάσεως  ΝΥΥ 2Χ25  και  ο  οποίος  εκτείνεται  μέχρι το πλησιέστερο σημείο 
ηλεκτρικής παροχής.(Ιστός ηλεκτροφωτισμού ή κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής). Στην περίπτωση του ιστού 
ηλεκτροφωτισμού  επί  του  οποίου  έχει  τοποθετηθεί  το  κυτίο  τροφοδοσίας   με   τον   τρόπο  που  
προαναφέρθηκε.  Το καλώδιο  της  χαμηλής  τάσεως διέρχεται από την  βόση του ιστού  ηλεκτροφωτισμού  
και  δια  μέσου  της  διανοιχθείσης  οπής συνδέεται με το κυτίο τροφοδοσίας. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η έντεχνη αποκατάσταση της  διενεργηθείσης τομής  ώστε η  οδός   στην   θέση  
της υπογείου καλωδιώσεως να επανέλθει  στην πρωτεραία κατάστασή  της. 

 
 

                       
 
 

 
Γ - 1  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα της παρούσας 

ΤΣΥ. Χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται σε αυτές οι εν λόγω εργασίες θα καλύπτουν τις ακόλουθες 
μεταλλικές κατασκευές: 

 
α.  Σιδηροκατασκευές γεφυρών  
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β.  Χειρολισθήρας, στηθαίο ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήματα στα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας σε 

δρόμους και τοίχους. 
 

γ.  Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων (Σ.Τ.Ε.-1) και λοιπά είδη Στηθαίων Τεχνικών 
Έργων. 

 
δ.  Ενσωματωμένα σε σκυρόδεμα συγκολλητά ελάσματα (π.χ.περιμετρική διαμόρφωση σε 

ανθρωποθυρίδες επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύμματα 
επίσκεψης φρεατίων κλπ). 

 

ε. Σιδηροκατασκευές και πλαίσια στήριξής τους σε κάθε είδους φρεάτια της οδού ή Ο.Κ.Ω.κλπ. 
 
στ. Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα και κοχλίες αγκύρωσης (π.χ. σε βάσεις ιστών ηλεκτροφωτισμού). 
 
ζ. Χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης οδοφωτισμού,τηλεφωνοδότησης, 

σήμανσης, περίφραξης κλπ.  
 

η. Σιδηροκατασκευές κλιμάκων ,πλατυσκάλων και κιγκλιδωμάτων. 
 
θ. Υδρορροές 
 
ι. Πλαίσια (κάσσες) 
 
ια. Μεταλλικά καλώδια αναρτήσεων 

 
ιβ. Διάφορα άλλα μεταλλικά στοιχεία απαιτούμενα για την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με την 

τεχνική μελέτη, τους όρους δημοπράτησης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.   
 
Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της προδιαγραφομένης στο παρόν εργασίας, περιλαμβάνεται και η 

αντιδιαβρωτική προστασία όλων των μεταλλικών κατασκευών με εξαίρεση τις σιδηροκατασκευές 
γεφυρών 
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1.2 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των  συναφών προδιαγραφών 
όπως παρατίθεται στα παρακάτω :  

 

Υλικά   Προδιαγραφές 

α. Δομικός χάλυβας για συγκολλημένη κατασκευή DIN  17100 

β. Κοχλίες υψηλής αντοχής,περικόχλια και ροδέλες DIN   6914, 6915και 6916 

γ. Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DIN 7990,555 και 7989 

  
Υλικά άλλων προδιαγραφών  DIN μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγκριση  της Επίβλεψης. 

 
 
 
1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Μεταλλική κατασκευή νοείται κάθε κατασκευή με φέροντα στοιχεία από δομικό χάλυβα (μορφοσίδηρος - 
κοίλες διατομές) π.χ. πλαισιωτή, κελυφωτή, η κρεμαστή κατασκευή ή  συνδυασμός αυτών. 

 
 
 
1.4 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Όπως προαναφέρεται στην παράγραφο 17.1 του παρόντος, στο άρθρο αυτό προδιαγράφονται διάφορες 
ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ. Συνεπώς 

επιμετρώνται ή πληρώνονται ξεχωριστά μόνον οι μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται και δεν 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τους σε άλλα άρθρα 
 
 
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1.5.1 Υλικά 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι από την καλύτερη ποιότητα της ελληνικής αγοράς. Οι 
διάφοροι ράβδοι και τα ελάσματα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμοι και 
να μην παρουσιάζουν καμία ανωμαλία στις επιφάνειες και στις ακμές τους. 
  
Τα υλικά που δεν προδιαγράφονται ειδικά ως προς την κατάταξή τους, θα είναι τα πλέον κατάλληλα για το 

σκοπό που προορίζονται και θα συμφωνούν με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές των Κανονισμών DIN 
(Deutsches Institut fur Normung e.v.) , Ε.C.(Ευρωκώδικας). 
Στην περίπτωση κατασκευών από στραντζαριστή λαμαρίνα , οι μορφούμενες διατομές πρέπει να είναι 
απόλυτα σύμφωνες με τα σχέδια και οι επιφάνειες και ακμές να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες. 
Τα εξαρτήματα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να εγκρίνονται από την Υπηρεσία. 

 

 
 
1.5.2  Επεξεργασία συναρμολόγησης και κατασκευή 
 
1.5.2.1   Γενικά 
 
α. Όλα τα στοιχεία που προδιαγράφονται στο άρθρο αυτό ,θα ακολουθούν τις λεπτομέρειες και θα 

επεξεργάζονται ,όπως δείχνουν τα σχέδια ή όπως υποδείξει η Υπηρεσία. Οποιεσδήποτε αλλαγές 
προτείνει ο Ανάδοχος για χρησιμοποίηση τρέχουσας φύσης υλικών ή εργοταξιακής πρακτικής , θα 
υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία πριν από την εφαρμογή τους. 
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β.  Όπου είναι, κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας απαραίτητο, κατασκευαστικά σχέδια  λεπτομερειών και 
συναρμολόγησης θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την κατασκευή. Όλες οι 
μεταλλικές κατασκευές θα συναρμολογούνται επακριβώς ,σύμφωνα με τα Κατασκευαστικά σχέδια και 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας δίχως βλάβες από στρεβλώσεις, κάμψεις ή παραμορφώσεις των επιμέρους 

στοιχείων τους. 
 
γ. Επί μέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραμορφώσεις, δεν θα 

εγκαθίστανται πριν αποκατασταθούν τα ελαττώματά τους.  Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 
κατά την κατεργασία θα απορρίπτονται. Δεν θα επιτρέπεται, σφυρηλάτηση ,που μπορεί να προξενήσει 
βλάβες ή να παραμορφώσει τα στοιχεία. 

  

        Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα εφόδια συγκόλλησης και όλες τις αγκυρώσεις, προσωρινά 
αντιστηρίγματα, αμφιδέτες, σφήνες, κοχλίες συναρμολόγησης και τα διάφορα λοιπά υλικά ,που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στη θέση τους και τη συγκράτησή τους 
στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της διάστρωσης σκυροδέματος ή κονιάματος.  

 
δ. Τα σιδηρά στοιχεία θα κατασκευασθούν σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα. 
 Η ανάθεση της κατασκευής εκ μέρους του εργολάβου θα γίνει κατόπιν σχετικής έγκρισης της 

Υπηρεσίας και αφού η τελευταία βεβαιωθεί για τις δυνατότητες σε εξοπλισμό και ειδικευμένο 
προσωπικό του εργοστασίου. Επίσης στο συμφωνητικό της ανάθεσης, μεταξύ Εργολάβου και 
Κατασκευαστή, πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των 
εκπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο κατασκευής οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα, καθώς 
και την παροχή από τον Κατασκευαστή κάθε σχετικής πληροφορίας . 

 
ε. Ο εργολάβος υποχρεούται πριν από την έναρξη εφαρμογής των σχεδίων με μέριμνα και ευθύνη του να 

ελέγξει, όπου απαιτείται, με ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών εντός των οποίων θα στερεωθούν τα 
σιδηρά στοιχεία της κατασκευής και να αναφέρει έγγραφα στην Υπηρεσία κάθε τυχόν απόκλιση που θα 
παρατηρηθεί. 

        Όλα τα τμήματα της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισμένες διαστάσεις και να 
συναρμολογούνται με απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 

 

 Ο Εργολάβος , πριν από την έναρξη οποιασδήποτε σιδηράς κατασκευής, οφείλει να κατασκευάσει 
δείγμα, το οποίο μετά τις τυχόν διορθώσεις από την Υπηρεσία θα παραμείνει σαν υπόδειγμα. Μόνο 
μετά την έγγραφη έγκριση των υποβληθέντων δειγμάτων από την Υπηρεσία ο Εργολάβος δικαιούται 
να προβεί στην έναρξη κατασκευής.  

 
 Οι επιφάνειες των σιδηρών κατασκευών που δεν είναι δυνατόν να χρωματισθούν πρέπει να υφίστανται 

την βασική επεξεργασία των χρωματισμών, πριν από την τοποθέτηση. 

 
 Όσον αφορά στην ανοχή ανομοιομορφίας διατομών αυτή είναι 1%. 
 
στ.  Κατά την συναρμολόγηση των μεταλλικών κατασκευών θα τηρούνται τα ακόλουθα : 
 
Ι. Τα τεμάχια θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες των εγκεκριμένων σχεδίων 

λεπτομερειών και όποτε είναι δυνατό ,θα ελέγχονται οι διαστάσεις του τυχόν κατασκευασμένου 

σκυροδέματος, ώστε να μην επηρεαστεί η σωστή τοποθέτηση του κατασκευασμένου τεμαχίου στην 
περίπτωση ύπαρξης τυχόν αποκλίσεων 

 
ΙΙ. Η συναρμολόγηση των τεμαχίων θα εκτελείται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες για 

παραδόσεις στο εργοτάξιο. Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιούνται συγκολλήσεις στις 
εργασίες του εργοστασίου και κοχλιωτοί σύνδεσμοι στις εργασίες του εργοταξίου. 

 

ΙΙΙ. Σε τεμάχια που απαιτείται να έχουν λεία και συνεχή εξωτερική επιφάνεια οι επιφάνειες των 
συγκολλήσεων θα λειαίνονται μέχρι την πλήρη ισοπέδωσή τους.(Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι 
περιπτώσεις όλων των ορατών επιφανειών, όταν δεν  υπάρχουν αντενδείξεις στη λείανσή τους που θα 
πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Υπηρεσίας). 
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IV.  Οι προμήθειες θα περιλαμβάνουν όλα τα τεμάχια που απαιτούνται για την ικανοποιητική αγκύρωση 

των συναρμολογημένων τεμαχίων  πάνω στην κατασκευή. 
 

        Εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις διαφορετικών  προδιαγραφών, τα κατασκευασμένα τεμάχια 
αγκυρώσεων π.χ. ωτία στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες, θα κατασκευάζονται από το 
ίδιο υλικό και με το ίδιο φινίρισμα όπως οι αντίστοιχες μεταλλικές κατασκευές. 

 
V.  Όλες οι εκτεθειμένες αιχμές, κομμένες με πριόνι, ψαλίδι, ή με τη βοήθεια φλόγας, θα λειαίνονται μέχρι 

να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχμηρές γωνίες. 
 

VΙ. Πριν από το γαλβάνισμα, όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσεων θα καθαρίζονται 
εντελώς από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες ουσίες, που θα 
ήταν επιβλαβείς για την επικόλληση του ψευδαργύρου. 

 
VΙΙ.Τα τεμάχια που συναρμολογούνται με τη βοήθεια κοχλιών θα γαλβανίζονται χωριστά, οι δε αιχμές 

εφαπτομένων επιφανειών σε συγκολλητικούς αρμούς θα συγκολλούνται, μέχρι την παντελή σφράγιση 
του αρμού στις επιφάνειες που απαιτούν γαλβάνισμα. 

 
VΙΙΙ.Γαλβανισμένες επιφάνειες, που τυχόν πρόκειται να βαφούν δεν θα υφίστανται καμιά χημική 

επεξεργασία. 
 
ΙΧ. Τα ενσωματούμενα μεταλλικά ελάσματα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους, ή ράβδους για 

αγκυρώσεις, θα γαλβανίζονται μετά από την συγκόλλησή τους. 
 

 
 
1.5.2.2 Συγκολλήσεις 
 
α. Γενικά 
 
         Οι συνδέσεις των σιδηρών μελών μεταξύ τους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της 

μελέτης, πρέπει να γίνονται με συγκόλληση  
 
         Το είδος αυτής ορίζεται από την Υπηρεσία, ανάλογα με το είδος της κατασκευής, την επιθυμούμενη 

αντοχή και εμφάνιση της συγκόλλησης. 
 
         Σε ειδικές περιπτώσεις και όταν παραστεί ανάγκη μπορεί να γίνει και χρήση μεταλλικών συνδέσμων, με 

την προϋπόθεση ότι οι συνδέσεις δεν θα φαίνονται. Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με 

τους κανόνες της τεχνικής .Πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα ώστε κατά την συγκόλληση να μην 
προκληθεί αλλοίωση των ιδιοτήτων των συγκολλούμενων τμημάτων .Οι διάφορες ανωμαλίες των 
συγκολλήσεων θα εξαλείφονται με επιμέλεια, ώστε οι επιφάνειες των συγκολλούμενων τμημάτων να 
είναι συνεχείς, κανονικές και να μην εμφανίζουν τον παραμικρό κρατήρα ή διόγκωση. 

 
         Η συγκόλληση είναι προτιμότερο να γίνεται με ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση).  
         Η θέρμανση φθάνει είτε μέχρι ερυθροπύρωσης οπότε ακολουθεί σφυρηλάτιση των συνδεμένων 

τεμαχίων, είτε μέχρι τοπικής σύντηξής τους με τη μεσολάβηση συγκολλητικού μετάλλου , το οποίο 
φέρεται σε ράβδους 3-4 χιλ. (αυτογενής συγκόλληση). 

 
        Το συγκολλητικό μέσο έχει παρεμφερή σύνθεση με τα συνδεόμενα τεμάχια ή και διαφορετική , όπως 

κράματα αργύρου και χαλκού (ασημοκόλληση), χαλκού και κασσίτερου (μπρουτζοκόλληση), τα  οποία 
μάλιστα επιτρέπουν υποβιβασμό της θερμοκρασίας πύρωσης των συγκολλούμενων σιδηρών τεμαχίων. 

 

         Η συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται επιφανειακά κατά τη γραμμή δηλαδή επαφής των 
συγκολλούμενων στοιχείων , αλλά μετά από σχηματισμό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόμενο 
συγκολλητικό μέσο, γιατί διαφορετικά και μάλιστα μετά την αφαίρεση των εξογκωμάτων με τη λίμα 
(λιμάρισμα της συγκόλλησης ) η ένωση εξασθενεί πολύ αισθητά . 
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β. Προετοιμασία συγκόλλησης 
 
         Τα στοιχεία που θα ενωθούν με συγκόλληση θα κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους με τις αιχμές 

τους κομμένες με φλόγιστρο ή με μηχανικό τρόπο, ώστε  να προσφέρονται στον απαιτούμενο τρόπο 
συγκόλλησης και να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύντηξη του υλικού συγκόλλησης και του 
υλικού βάσης. 

 
 Οι κομμένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγμένες από ορατές ατέλειες, όπως λεπιδώσεις και επιφανειακές 

ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισμούς φλογίστρου κοπής ή κάθε άλλης επιβλαβούς ατέλειας. Οι 
επιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγμένες από σκουριά, λίπος ή άλλα ξένα υλικά 

κατά μήκος των άκρων που έχουν προετοιμαστεί για συγκόλληση. 
 
γ. Διαδικασία συγκόλλησης  
 
 Όλες οι συγκολλήσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού DIN 8563, Μέρη 1,2και 3. 
 
δ. Προϋποθέσεις  συγκολλήσεων  

 
 Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται μόνο όταν μπορούν να παραμείνουν εμφανείς ή όταν 

τα συγκολλούμενα τμήματα είναι μικρού πάχους ( κάτω από 3 χιλ.), οπότε κατά την πύρωση 
προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρμού επαφής. 

 
ε. Προϋποθέσεις συνεργείων συγκολήσεων 
 

         Όλοι οι συγκολλητές και οι τεχνίτες συγκολλήσεων που θα αναλάβουν τις συγκολλήσεις θα πρέπει να 
περάσουν εξετάσεις προσόντων και ικανοτήτων οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από εκείνες 
που προδιαγράφονται στον κανονισμό προσόντων συγκολλητών DIN 8560 

 
1.5.2.3 Oπές 
 
 Όλες οι οπές θα είναι κυκλικές εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα σχέδια. 

 Οι οπές θα ανοιγούν κάθετα προς τα στοιχεία και θα κοπούν χωρίς γρέζια και ανώμαλα άκρα. Οι οπές 
στα υλικά πάχους μεγαλύτερου από έξη (6) χλστ. θα διατρηθούν με περιστροφικό τρυπάνι, ενώ όλες 
οι άλλες μπορεί να γίνουν με διατρητικό εργαλείο ή με τρυπάνι, στο συνολικό τους μέγεθος. 

 Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς που 
προδιαγράφονται στον Κ.Μ.Ε. και τα ισχύοντα Πρότυπα των Γερμανικών Κανονισμών DIN.  

 
1.5.2.4 Κοχλίες, ροδέλες, περικόχλια 

 
  Εκτός εάν άλλως έχει εγκριθεί από την επίβλεψη, θα χρησιμοποιηθούν κοχλίες σύνδεσης σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της παράγρ. 17.2 
  Οι κοχλίες θα τοποθετούνται και θα στερεώνονται σύμφωνα με το DIN 18800, Μέρος 7.  
 
1.5.2.5  Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί μανδίες και διάφορες Μεταλλικές Κατασκευές 
 

  Οι ενσωματωμένοι κοχλίες αγκύρωσης με ή χωρίς σωληνωτούς μανδύες θα κατασκευασθούν όπως 
προβλέπεται στα σχέδια. Οι κοχλίες αγκύρωσης θα τοποθετηθούν προσεκτικά για να εξασφαλισθεί η 
σωστή συναρμογή με τα μη εμπεπηγμένα στοιχεία. 

 Ο καθαρισμός και η βαφή θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωματωμένα στο 
σκυρόδεμα μεταλλικά στοιχεία θα τοποθετηθούν με ακρίβεια στη θέση τους κατά το χρόνο 
σκυροδέτησης, αλλιώς θα παραμείνουν υποδοχές στο σκυρόδεμα και το μεταλλικό στοιχείο θα 
τοποθετηθεί, αγκυρωθεί και η υποδοχή θα πληρωθεί με κονίαμα, μετά την πήξη του σκυροδέματος 

του δομικού μέλους. 
 
1.5.2.6 Στηρίξεις 
 



 

ΕΡΓΟ:  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΚΡΙΤΣΑΣ ~ 36 ~  
 
      

 

  Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται το αμετάθετό τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραμόρφωσή τους. 

 Γενικά οι πακτώσεις και στερεώσεις των σιδηρών στοιχείων επί των δομικών τμημάτων θα γίνουν 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

 
1.5.3.7  Πλαίσια (κάσσες) από στρανταζαριστή λαμαρίνα  
 
         Η κατασκευή και τοποθέτηση των κασσών από στραντζαριστή λαμαρίνα θα γίνει όπως φαίνεται στα 

σχέδια. Η τοποθέτηση είναι προτιμότερο να γίνει πριν από τη δόμηση της τοιχοποιίας, με τη 
μεγαλύτερη προσοχή για την ακριβή θέση του κουφώματος . 

  

       Οι ανοχές τοποθέτησης και διαστάσεων των πλαισίων είναι: 
 
α) Πλευρές κασσών- απόκλιση  
 από την κατακόρυφο  0.5% 
  
β) Διαστάσεις πλαισίων- 
 ολικές ή μερικές   0.5% 

 
1.5.3.8  Υδροροές 
 
 Οι υδροροές θα κατασκευαστούν από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με διάμετρο την οριζόμενη στα σχέδια 

της μελέτης 
 
 

 
1.5.3  Γενικά περί αντιδιαβρωτικής προστασίας 
 
1.5.3.1 Με εξαίρεση τις σιδηροκατασκευές γεφυρών, η αντιδιαβρωτική προστασία όλων των υπολοίπων 

μεταλλικών κατασκευών θα γίνει σύμφωνα με το Αγγλικό Πρότυπο BS 5493/1977, ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες έκθεσης και ατμοσφαιρικών συνθηκών και ανάλογα προς τον τυπικό χρόνο μέχρι την 
πρώτη συντήρηση ως ακολούθως : 

 
1η Περίπτωση : 
  
Εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη μεσογειακή ατμόσφαιρα (ΕXTERIOR EXPOSED NON - 

POLLUTED INLAND ATMOSPHERE) - Προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια) 
 
         [ Ισχύει ο πίνακας 3 - μέρος 1, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και ειδικότερα το τμήμα του που 

αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.] 
         Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή και αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου 

να εφαρμόσει την παρακάτω προστασία: 
 
Ι. Θερμό γαλβάνισμα (μετά την συναρμολόγηση) στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια, σε συσχετισμό με 

τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισμού σοβαρών οίκων στην  Ελλάδα ή/και σε χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ., 
με ελάχιστο πάχος προστασίας 85μm (600 γραμ/μ2). (Σχετικό σύστημα της προδιαγραφής BS 

5493/1977 το SB1). 
II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία με στρώση ψευδαργύρου (UNSEALEDSPRAYED ZINC) 

σε πάχος 150 μm. (Σχετικό σύστημα της προδιαγραφής BS 5493/77 το SC 2Z). 
 
2η Περίπτωση  
 
Εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη παράκτια ατμόσφαιρα (EXTERIOR EXPOSED NON 

POLLUTED COASTAL ATMOSPHERE) Προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια) 
 
         [Ισχύει ο πίνακας 3 - μέρος 4, της προδιαγραφής BS 5493/1977 και ειδικότερα το τμήμα του που 

αναφέρεται σε VERY LONG (20 OR MORE YEARS) TYPICAL TIME TO FIRST MAINTENANCE.] 
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         Σύμφωνα με τα παραπάνω επιλέγεται, για την περίπτωση αυτή, και αποτελεί υποχρέωση του 
Αναδόχου να εφαρμόσει την παρακάτω προστασία: 

  
Ι. Θερμό γαλβάνισμα (μετά τη συναρμολόγηση) στα μεγαλύτερα δυνατά τεμάχια, σε συσχετισμό με 

τις διαστάσεις λουτρών γαλβανισμού, σοβαρών οίκων στην Ελλάδα ή/και σε χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ., 
με ελάχιστο πάχος προστασίας 85μm (600γραμ/μ2) και επ’αυτού βαφή με εποξειδικό χρώμα 
λιθανθρακόπισσας σε πάχος 150μm (Σχετικό σύστημα τηςπροδιαγραφής BS 5493/77 το SΒ1+SK 5). 

 
II. Στις επί τόπου ενώσεις θα γίνεται προστασία με στρώση ψευδαργύρου ελάχιστου πάχους 

προστασίας 100 μm και επ’αυτού βαφή πάχους προστασίας 60 έως 100 μm (σχετικό σύστημα της 
προδιαγραφής ΒS 5493/1977 TO SC.10Z). 

  
         Στα τμήματα αρμών διαστολής που προβλέπεται παράθεση μεταλλικών επιφανειών που ολισθαίνουν 

μεταξύ τους θα γίνεται παρεμβολή στρώσης μεμβράνης με βάση την άσφαλτο, σύμφωνα με σχετική 
λεπτομέρεια και προδιαγραφή που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο προς έγκριση από την Υπηρεσία. 

        Το χρώμα της βαφής θα είναι της εκλογής της Υπηρεσίας από τα κυκλοφορούντα σχετικά χρώματα 
ή/και ανάμειξη αυτών. 

 

1.5.3.2  Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω προδιαγραφή BS 5493/77. 
 
1.5.3.3 Για τους κοχλιοφόρους ήλους, ροδέλες και περικόχλια ισχύουν οι προδιαγραφές της παραγράφου 

17.2 
 
1.5.3.4  Για την περίπτωση που οι ιστοί αυτοί προστατευθούν με θερμό βαθύ γαλβάνισμα, τότε το 

γαλβάνισμα θα είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις που εισάγονται από τη μέθοδο προστασίας που θα 

εφαρμοστεί για τις υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές του έργου. 
 
 
 
1.5.4  Αντιδιαβρωτική προστασία με γαλβάνισμα εν  θερμώ 
 
 

1.5.4.1 Η προστασία των μεταλλικών κατασκευών από τη διάβρωση με γαλβάνισμα εν θερμώ θα γίνεται σε 
εργαστήριο της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 Θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις. 
 Πριν από την ανάθεση της παραγγελίας του γαλβανίσματος σε εργοστάσιο, ή πριν από την εκτέλεση 

του γαλβανίσματος, σε δική του βιομηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει 
την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις 
γαλβανίσματος προκειμένου να μορφώσει γνώμη αν τηρούνται τα επιτάγματα αυτού του άρθρου. 

Στην περίπτωση προμήθειας έτοιμων υλικών από το εξωτερικό, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση του κατασκευαστή και στη 
συνέχεια μετά την έγκριση της Υπηρεσίας θα πρέπει να υποβληθούν από τον Ανάδοχο τα τιμολόγια 
προμήθειας των υλικών, κατάλληλα θεωρημένα, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η πιστοποιούμενη 
ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση. 

Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιμολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προμήθειας από την εγχώρια 
αγορά και αποτελούν  δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της εργασίας. 

Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσματος χαλύβων με περιεκτικότητα σε πυρίτιο μεγαλύτερη από 
0.04%. 

 
 
1.5.4.2 Επισημαίνεται ότι το γαλβάνισμα των επιμήκων ράβδων, όπως π.χ.: 
 
α) Ιστών ηλεκτροφωτισμού 

β) Αυλακωτής λαμαρίνας στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 
γ) Επιμήκων ράβδων στηθαίων Σ.Τ.Ε. -1 
δ) Σιδηροσωλήνων (για χειρολισθήρες στηθαίων,κιγκλιδώματα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση)  
θα γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. 
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1.5.4.3 Ποιοτικοί Έλεγχοι 

 
α. Για όλα τα μεταλλικά είδη θα γίνεται (συμπληρωματικά προς τους έλεγχους γεωμετρίας και τυχόν 

άλλους ελέγχους που απαιτούνται από τις προδιαγραφές) ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος σε 
αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

 Η δειγματολειψία θα γίνει κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 
Ι. Από τα προκομισθέντα στο εργοτάξιο μεταλλικά είδη θα παρθούν ως δοκίμια ποσοστό κυμαινόμενο 

από 0.5-1.0% των γαλβανισμένων 
 μεταλλικών ειδών κάθε διακεκριμένης κατηγορίας (κυματοειδή ελάσματα στηθαίων, ορθοστάτες 

στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρωσης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης 
ιστών οδοφωτισμού κλπ.) και κατ’ ελάχιστον 2 τεμάχια από κάθε διακεκριμένη κατηγορία. 

 
ΙΙ. Η δειγματοληψία θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή που θα ορίσθει από την Υπηρεσία. 
 

β. Ο ποιοτικός έλεγχος του γαλβανίσματος θα γίνει σύμφωνα με την γαλλική προδιαγραφή   NF A91-121 
(GALVANISATION  A CHAUD) από την οποία προδιαγραφή : 

  
Ι. Για τα κυματοειδή ελάσματα και τους ορθοστάτες των διαφόρων τύπων στηθαίων ασφαλείας και τα 

αντίστοιχα στοιχεία των άκαμπτων στηθαίων τεχνικών έργων Σ.Τ.Ε.-1 (επιμήκεις ράβδοι και 
ορθοστάτες) όπως επίσης και για τους γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες θα γίνονται δοκιμές : 

 Εμφάνισης (ASPECT) 

 Συνάφειας (ADHERENCE) 
 Βάρους ψευδαργύρου αποτεθημένου ανά μονάδα επιφάνειας (MASSE DE ZINC DEPOSE PAR UNITE DE 

SURFACE) 
 
II. Για τα υπόλοιπα μεταλλικά είδη θα γίνουν μόνο δοκιμές : 
 
 Εμφάνισης και  

 Βάρους ψευδαργύρου αποτεθημένου ανά μονάδα επιφάνειας. 
 
 
 
1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
 
 Διάφορες ελάσσονες μεταλλικές κατασκευές που δεν προδιαγράφονται σε άλλα άρθρα της παρούσας 

ΤΣΥ (βλ και παράγραφο 1.1 του παρόντος) 
  
 Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
α) Την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρμολόγηση, συγκόλληση 

τοποθέτηση κλπ των μεταλλικών εξαρτημάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλιών στηρίξεων και λοιπών 
απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών για την πλήρη και έντεχη εκτέλεση της εργασίας. 

β) Την δημιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 
γ) Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής. 
δ) Την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία 
 
 
 
 

1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1 Η επιμέτρηση θα γίνεται σε χλγρ βάρους έτοιμων μεταλλικών γαλβανισμένων κατασκευών και 

εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή και τις οδηγίες της 
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Υπηρεσίας. Το βάρος του μορφοχάλυβα των μεταλλικών κατασκευών και των συναφών μερών θα 
επιμετράται με βάση τα μοναδιαία βάρη που καθορίζονται από τον Κατασκευαστή ή αν δεν υπάρχουν 
αυτά με τα βάρη σχετικού καταλόγου που θα εγκρίνει η Υπηρεσία ή αν δεν υπάρχει κι αυτός 
(κατάλογος) με βάση, τα πραγματικά βάρη που επαληθεύτηκαν από την Υπηρεσία, αφαιρουμένων 

όμως των βαρών των μη μεταλλικών επικαλύψεων 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.7.2 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των εργασιών που προδιαγράφονται  στο παρόν 

άρθρο και ειδικότερα στην παράγρ. 1.6 αυτού.   
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