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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
  ΕΙΑΓΩΓΗ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηε κειέηε εθαξκνγήο γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ θσηηζηηθώλ γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό ηνπ παξαιηαθνύ 

δξόκνπ ηεο θάιαο Καιινλήο θαζώο θαη ηνπ δξόκνπ έκπξνζζελ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Κεξακίνπ  

Η κειέηε εθαξκνγήο ζπληάρζεθε ύζηεξα από αίηεκα ηεο Σ.Κ. Κεξακίνπ θαη ηελ θαηά 

ηόπν επίζθεςε καο ζην έξγν, κε ζθνπό ηελ απηνςία θαη έιεγρν ησλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ 

θάιαο Καιινλήο. 

 

Τπάξρνπζα θαηάζηαζε: 
ηνλ ππάξρσλ ειεθηξνθσηηζκό, έρνπλ δηαπηζησζεί έληνλε δηάβξσζε ησλ 

ηζηκεληντζηώλ  θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, ηα νπνία εγθπκνλνύλ 

θηλδύλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ.  

 

Πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο κε ηελ παξνύζα κειέηε – Η/Μ εγθαηαζηάζεηο:  
 

Ο γεληθόο θσηηζκόο επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο εξγαζίεο: 

Αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ θσηηζηηθώλ θαη ηζηώλ κε λέα θσηηζηηθά αζηηθνύ 

θσηηζκνύ ηύπνπ θαλαξάθη. 

Θα γίλεη έληερλε εμαγσγή όισλ ησλ παιαηώλ αγθπξίσλ θαη ησλ θσηηζηηθώλ, θαη ζα 

κεηαθεξζνύλ ζε θνληηλή απνζήθε ηνπ Γήκνπ θαη’ ππόδεημε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο. 

Δπίζεο ζα γίλεη θαζαίξεζε ησλ ππαξρόλησλ ηζηκεληντζηώλ νη νπνίνη έρνπλ ππνζηεί έληνλε 

δηάβξσζε.    

Οη λέεο θνιώλεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ παξαιηαθή νδό ηεο θάιαο Καιινλήο θαηά 

κήθνο ηνπ δξόκνπ από ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 20 κέηξσλ ε κία 

από ηελ άιιε θαζώο θαη ζην δξόκν έκπξνζζελ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Κεξακίνπ. Θα 

ηνπνζεηεζνύλ ζπλνιηθά 22 θσηηζηηθά ζηελ παξαιηαθή νδό θαη 4 θσηηζηηθά ζην Κεξάκη.  

Σα λέα θσηηζηηθά θαη ηζηνί πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζα είλαη όκνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
θαη αηζζεηηθήο εκθάληζεο κε ηνπο ηζηνύο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ κηαο θαη απνηειεί 
πξνέθηαζε ηνπ.  

Θα γίλνπλ εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ κε λέα θαιώδηα 

ηύπνπ ΝΤΤ ζε  λέεο ζσιελώζεηο. Παξάιιεια ησλ ειεθηξηθώλ θαισδίσλ κέζα ζην ίδην 

ραληάθη θαη έμσ από ηε   ζσιήλα δηέιεπζεο, ζα ηνπνζεηεζεί αγσγόο γείσζεο δηαηνκήο 

S=25mm2 

Η ειεθηξνδόηεζε ζα γίλεη από ππάξρνπζα ειεθηξηθή παξνρή ηεο ΓΔΗ. Θα γίλεη 



αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνύ πίλαθα δηαλνκήο θαη ηνπ PILLAR κε λέν αλνμείδσην ζηελ ίδηα 

ζέζε. Δπίζεο ζα γίλεη θαηαζθεπή θαη ζύλδεζε γεησηή ηύπνπ Δ. Ο ειεθηξηθόο πίλαθαο, ην 

πίιιαξ θαζώο θα ν γεησηήο, ζα ρνξεγεζνύλ ζηνλ αλάδνρν από ηελ ππεξεζία.  

 

 
2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
ΙΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

Η λέα θνιώλα ζα είλαη ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 5,5 κέηξα, κνλόθσηε κε βξαρίνλα κήθνπο 

πεξίπνπ 1m ζην άθξν ηνπ νπνίνπ ζα αλαξηάηαη κε αζθαιή ηξόπν θσηηζηηθό θαλαξάθη γηα 

ιακπηήξα 150Watt κεηαιιηθώλ αινγνληδίσλ κε ειεθηξνληθό ballast. Θα απνηειείηαη από 

ηξεηο ζσιήλεο (TUBO) δηαθνξεηηθήο δηαηνκήο πεξίπνπ Φ90mm ύςνπο 2κέηξσλ – Φ76mm 

ύςνπο πεξίπνπ 2κέηξσλ – Φ60mm ύςνπο 1,5κέηξνπ, γαιβαληζκέλνπο θαη ρπηνζηδεξά 

βάζε θπθιηθήο κνξθήο. 

ηα ζεκεία ζπγθνιιήζεσλ ησλ δηαηνκώλ θέξεη καληεκέληνπο δηαθνζκεηηθνύο δαθηπιίνπο. Η 

πιάθα έδξαζεο ζα είλαη 400mmΥ400mm κε θέληξα 260mm. Οη ηξύπεο ηεο πιάθαο έδξαζεο 

ζα είλαη νβάι γηα ην θαιύηεξν ξεγνπιάξηζκα ηνπ ηζηνύ. Σν αγθύξην ζα είλαη από STAL37 κε 

θαηάιεμε ζπεηξώκαηνο Μ20. Οη ηέζζεξηο ληίδεο ζα είλαη θαηάιιεια ζα είλαη θαηάιιεια 

ζπγθνιιεκέλεο  θαη λεπξσκέλεο  γηα  ηελ κεγαιύηεξε αληνρή. Θα θέξεη αθξνθηβώηην 

εηζαγσγήο δηπιήο ζηεγαλόηεηαο IP54 ην νπνίν πξνζαξκόδεηαη ζην ζσιήλα Φ90 θαη ζε 

ύςνο ίδην κε ηε ζπξίδα επηζθέςεσο ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ κε ηε ρπηνζηδεξά βάζε. 

Διάρηζηε απόζηαζε ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ αλαξηώκελνπ θσηηζηηθνύ από ην έδαθνο ζα είλαη  

min 4,50m 

 

ΥΤΣΟΙΓΗΡΑ ΒΑΗ.  
Η ρπηνζηδεξά βάζε Β-Π ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο πεξίπνπ 30 εθαη. θαη ύςνπο 92 cm 

πεξίπνπ. ην κέζνλ ηνπ ύςνπο ηεο βάζεο ππάξρεη ζπξίδα επηζθέςεσο ηνπ ειεθηξνινγηθνύ 

αθξνθηβσηίνπ, ε νπνία αζθαιίδεη κε πνξηάθη από καληέκη. Η βάζε ηνπ ηζηνύ ζα είλαη ιείαο 

κνξθήο κε θηληξηζκέλε επηθάλεηα. 

Όιεο νη βίδεο ηεο θνιώλαο ζα είλαη αλνμείδσηεο. 

Σα κπξάηζα ηεο θνιώλαο είλαη από ζσιήλα Φ33 θαη ζηεξίδνληαη ζην ζσιήλα Φ60 κε 

ρπηνζηδεξνύο δηαθνζκεηηθνύο δαθηπιίνπο. 

 
ΑΝΟΞΔΙΓΩΣΟ ΦΑΝΑΡΙ:  
Σα θαλάξηα ζα είλαη αλνμείδσηα παξαδνζηαθά ηεηξαγσληθήο κνξθήο, αλαξηώκελα από 

θαηάιιειν βξαρίνλα δηαζηάζεσλ 80 cm ύςνο X 42 cm , αλζεθηηθά ζε ζπλζήθεο ππαίζξνπ 

θαη ζάιαζζαο θαη ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο από κείνλ 15ν C έσο + 45ν C ρσξίο λα 

ππνζηνύλ θακία αιινίσζε. Απνηεινύληαη από ην ζώκα θαη από δηαθαλέο αθξπιηθό θαιάζη. 

Σν ζώκα ηνπ θσηηζηηθνύ είλαη από αλνμείδσην ράιπβα (ΙΝΝΟΥ 316) ηδαληθό γηα πεξηβάιινλ 

ζάιαζζαο, κε βάζε ζηήξημεο από καληέκη γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζηηο αλεκνπηέζεηο. Σν 

αθξπιηθό θαιάζη ζα είλαη ζηεγαλό θαη θηηάρλεηαη από πιηθό polymeth methacrylate (PMMA). 

Οια ηα θύιια ηνπ θσηηζηηθνύ ζα έρνπλ άξηζηεο κεραληθέο αληνρέο θαη απεξηόξηζηε αληνρή 

ζηηο ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ. Δπηπιένλ έρεη απόιπηε δηαπεξαηόηεηα ζην θσο 

πξάγκα ην νπνίν καο επηηξέπεη λα θσηίζνπκε θαιύηεξα ην ρώξν. Η ειεθηξηθή πξνζηαζία 

είλαη κόλσζεο θιάζεο Ι θαη ηα όξγαλα έλαπζεο ιακπηήξαο είλαη 150 Watt Μεηαιιηθώλ 



Αινγνληδίσλ. Σν θσηηζηηθό θέξεη θαηνπηξηθό κεραληζκό από θαζαξό αινπκίλην, 

αλνδεησκέλν θαη ζηηιβσκέλν, θαη θαηαζθεπάδεηαη έηζη ώζηε λα πεηπραίλεη κεγάιε απόδνζε 

θσηηζκνύ. Ο θαηνπηξηθόο κεραληζκόο εδξάδεηε ζε αλνμείδσηε βάζε, βακκέλε 

ειεθηξνζηαηηθά , ζε ιεπθή απόρξσζε θαη ζα ζηεγαλνπνηεζεί εληαία κε ην αθξπιηθό θαιάζη, 

κε ηε βνήζεηα ειαζηηθήο θόιιαο , αλζεθηηθήο ζηνλ ρξόλν θαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο. Σν άλνηγκα 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα ζα γίλεηε κε θιηπο  ώζηε λα επηηπγράλεηε ε γξήγνξε 

αιιαγή ηνπ ιακπηήξα.  

 

Η βάζε ζηήξημεο ηεο ιπρληνιαβήο 

πνξζειάλεο ζα εθαξκόδεη κε ηελ όιε θαηαζθεπή γηα λα πεηπραίλεηε ζηεγαλόηεηα ΙΡ66. 

Έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θέξεη θαηάιιειε ιπρληνιαβή πνξζειάλεο Δ40 θαη ηα εμήο ειεθηξηθά 

όξγαλα: ειεθηξνληθό πελίν, εθθηλεηή θαη ππθλσηή δηόξζσζεο.  

Δπίζεο ην θαλάξη ζα ζπλνδεύεηαη κε ζήκαλζε CE πηζηνπνηεηηθό ηα νπνία ζα 

πξνζθνκηζηνύλ ζην δηαγσληζκό επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 

Σα θσηηζηηθά θαιύπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη δνθηκέο ησλ Δπξσπαηθώλ πξνηύπσλ EN 60598-



1 Part 1: general requirements EN 60598-2-3 Part 2: Particular requirements section 3: 

Luminaires for road and street lighting 

Σέινο ην αλνμείδσην θαλάξη  ζα βαθεί κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ ζηελ απόρξσζε 

επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

 

ΒΑΦΗ:  
Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο θνιώλαο πξώηα γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκώ κε πάρνο 

γαιβαλίζκαηνο 70-80 κ. από πηζηνπνηεκέλν γαιβαληζηήξην θαη θαηόπηλ βάθνληαη κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή θνύξλνπ από πηζηνπνηεκέλν βαθείν.                  

Όια ηα καληέκηα κεηά ηε ρύηεπζε αθνινπζνύλ ηηο εμήο  δηαδηθαζίεο: 

Σξόρηζκα, ξεηνπζάξηζκα, κεραλνπξγηθέο θαηεξγαζίεο, γαιβάληζκα Μπάλην απνιάδσζεο – 

θσζθάησζεο  

 
Ξέπιπκα κε λεξό 
Δκβάπηηζε ζε δηάιπκα ζπζηαηηθώλ κε ζύλζεζε αθξπιηθνύ πνιπκεξέο ζε γαιάθησκα θαη 

θσζθνξηθό δηάιπκα 

Θέξκαλζε ζηνπο 120 βαζκνύο C θαη Βαθή κε επνμεηθαηλνιηθό αζηάξη πνύδξαο  πάρνπο 40 

κ. γηα κεγαιύηεξε πξνζηαζία θαη αληνρή θνληά ζε παξαζαιάζζηα κέξε.  

 

Η θνιώλα θσηηζκνύ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

θαη ζα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθό κε ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο θαη βαθήο πνπ έρεη 

ππνζηεί ε θνιώλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ.       

Βαθή κε ηειηθό ρξώκα πνύδξαο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο πάρνπο 60 κ. 

Σν κπάλην απνιάδσζεο - θσζθάησζεο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, 

ην πηζηνπνηεηηθό ζα πξνζθνκηζηεί ζην δηαγσληζκό. 

 
Οη θνιώλεο απαξαίηεηα ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά Δπξσπατθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

[ΔΝ40] θαη CE θαη πηζηνπνηεηηθό ISO 9001 ηα νπνία ζα πξνζθνκηζηνύλ ζηελ ππεξεζία 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε έγθξηζε ησλ πιηθώλ γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.   

 

Σόζν νη αθξηβείο ζέζεηο ησλ θσηηζηηθώλ όζν θαη ε «δηαδξνκή» ησλ ειεθηξηθώλ γξακκώλ ζα 

ππνδεηρζνύλ από ηνλ επηβιέπνληα κεραληθό ηνπ έξγνπ. 

 
ΛΑΜΠΣΗΡΑ 
Κεξακηθνύ θαπζηήξα ηζρύνο ελδεηθηηθνύ ηύπνπ PHILIPS CDO-TT150W, κε θάιπθα E40, 

ζεξκνθξαζία ρξώκαηνο 2800°Κ, δείθηε απόδνζεο ρξσκάησλ Ra 88 θαη θσηεηλή ξνή 

10.700 Lm γηα νξηδόληηα ηνπνζέηεζε. 

 
 



 



 
 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΛΑΜΠΣΗΡΑ 

 
 

Κάιπθαο E40 
Τθή/ρξώκα θώδσλα ιακπηήξα Γηαθαλήο 
Κσδηθόο απόρξσζεο 828 [CCT of 2800K] 
Κσδηθόο απόρξσζεο 828 [CCT of 2800K] 
Γείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο 88 Ra8 
Πεξηγξαθή απόρξσζεο Θεξκό ιεπθό 
Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 2800 K 
Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο 2800 K 
Φσηεηλή Ρνή κε EM ζε 25°C 10700 Lm 
Lum Efficacy Rated EM 25°C  Lm/W 

 
 

Καλνληζκνί  
Γηα ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα ηεξεζνύλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί :  

 ΔΛΟΣ HD384 

 Γηεζλείο Καλνληζκνί θαη Σππνπνηήζεηο όπσο DIN, VDE, BS, NEMA, ISO, ΔΝ, CE, 

CIE, θηι.  

 Σνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο εκπεηξίαο γηα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο εξγαζίαο, πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηερλνινγίεο γηα παξόκνηα έξγα.  

 Σηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο κέζσ ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ. 

 Σνπο Καλνληζκνύο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο πνπ ηζρύνπλ γηα θάζε θαηεγνξία απηώλ 

 Σνπο όξνπο ησλ επίζεκσλ Καλνληζκώλ πνπ ηζρύνπλ ζηε ρώξα πξνειεύζεσο ησλ 

κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ, γηα όζα από απηά είλαη πξνειεύζεσο 

εμσηεξηθνύ θαη δελ ππάξρνπλ επίζεκνη Καλνληζκνί ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο 

 Σνπο Δπξσπατθνύο Καλνληζκνύο 

 Σα ρέδηα ηεο Μειέηεο, 

 Σα Πξόηππα Καηαζθεπήο Η-Μ Δγθαηαζηάζεσλ Οδηθώλ Έξγσλ  

 Σνπο θαλόλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο 

 Πξόηππν νδηθνύ θσηηζκνύ ΔΛΟΣ ΔΝ 13201/2004 

  

Παξαδνρέο  
Σάζε ελαιιαζζόκελνπ 400/220-230 V, ζπρλόηεηα 50 Hz.  

Η παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεη από ηε ΓΔΗ .  

Η ειεθηξνδόηεζε ηνπ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηεο νδνύ ζα γίλεη από ην δίθηπν ρακειήο 

ηάζεο 400/220-230V ηεο ΓΔΗ.  

Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ζην ηεύρνο Σερληθήο Πεξηγξαθήο , ζην Σηκνιόγην θαη ηα 

ρέδηα.  

Γηα ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζαο ιήθζεθε ππόςε ε ππάξρνπζα ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ 

θαη ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ.  

Οη εγθαηαζηάζεηο πξνηείλνληαη κε γλώκνλα:  

Σηο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ρώξνπ.  



Σελ αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία θαη ηελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο .  

Σελ επίηεπμε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε ηνλ θαηάιιειν θσηνηερληθό ζρεδηαζκό.  

Αλαθέξνληαη ηζρύνληεο Διιεληθνί Καλνληζκνί νη νπνίνη ηεξήζεθαλ θαηά ηελ ζύληαμε ηεο 

κειέηεο θαη ζα ηεξεζνύλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ .  

 

Σξνθνδνζία θαη γείσζε εγθαηάζηαζεο  
Η ηξνθνδνζία ζα γίλεη από ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η.  

Κνληά ζην κεηξεηή ζα θαηαζθεπαζζεί γεησηήο ηύπνπ  «Δ» ηύπνπ ELEMKO ε νπνία ζα 

ζπλδεζεί κε αγσγό γείσζεο, ζε ραιπβδνζσιήλα ή γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα, κε ηελ 

κπάξα γείσζεο ησλ κπαξνθηβσηίσλ. Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη πξηλ ηελ 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία ζα γίλνπλ κεηξήζεηο γηα ηελ αληίζηαζε γεηώζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζηνλ επηβιέπνληα κεραληθό ππεύζπλε 

δήισζε, ππνγεγξακκέλε από ηνλ ίδην, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ ηεο ηηκήο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο από όπνπ ζα θαίλεηαη όηη ε ηηκή ηεο είλαη κέζα 

ζηα επηηξεπηά όξηα κε βάζε ηνπο θαλνληζκνύο πεξίπνπ 2-3Ωκ. ε πεξίπησζε πνπ απηή 

πξνθύςεη πάλσ από ηηο ηηκέο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο θαλνληζκνύο ζα ιακβάλεηαη 

κέξηκλα, από ηνλ εξγνιάβν, γηα ηελ κείσζή ηεο ζηα επηηξεπηά όξηα κε επηπιένλ ειεθηξόδηα 

γείσζεο θιπ.  

Όιν ην δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ ζα είλαη ππόγεην. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο HDPE 

δηπινύ δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο Φ75mm2 θαη ζηδεξνζσιήλα δηαηνκήο 2 1/2 inc ζε θάζεηεο 

θαη επηθίλδπλεο δηειεύζεηο αγσγώλ όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.  

Οη παξνρέο ησλ πηλάθσλ ζα γίλνπλ κε θαιώδην αλζπγξό ΝΤΤ θαζώο θαη όιν ην δίθηπν 

ειεθηξνθσηηζκνύ ηεο νδνύ θαη ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ δηακνξθώλνληαη , ζα γίλεη κε 

θαιώδην ΝΤΤ. Οη δηαηνκέο ησλ θαισδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαίλνληαη ζηα ζρεηηθά 

ζρέδηα.  

ε όιν ην ππόγεην δίθηπν θαη παξάιιεια κε ην ειεθηξηθό θαιώδην κέζα ζηνλ πιαζηηθό 

ζσιήλα P.Δ. ζα νδεύεη γπκλόο αγσγόο ραιθνύ δηαηνκήο 25mm2 .  

 

Γεησηήο «Δ»  
ηηο πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκνύ ρώξνπ θαη ζθιεξνύ εδάθνπο, ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή 

ζπζηήκαηνο γείσζεο ηύπνπ «E» 

Ο γεησηήο «E», πιενλεθηεί δηόηη θαηαιακβάλεη κηθξή επηθάλεηα. ηελ πεξίπησζε κηθξήο 

αγσγηκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ν γεησηήο ζα επηθαιπθζεί θαη’ ειάρηζηνλ 20cm, κε βειηησηηθό 

ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο, αλακεκηγκέλνπ κε δνκηθή άκκν ή ζθπξόδεκα ζε αλαινγία 30% 

βειηησηηθό θαη 70% άκκνπ ή ζθπξνδέκαηνο  

Η ζύλδεζε ηνπ γεησηή «E», κε ηνλ ράιθηλν αγσγό θαζόδνπ 25 mm2, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

εηδηθό ράιθηλν ζθηθηήξα  

Όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ γεησηή, όπσο ν ζθηθηήξαο , θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία  ζύλδεζεο – 

ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ γεησηή «E», ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΝ 50164-1 θαη λα πηζηνπνηείηαη από εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο κε 

θεξαπληθό ξεύκα 100kA, κνξθήο 10/350κs, όπσο πξνβιέπεηαη από ην ΔΝ 50164-1. 

 

Για την περίπτωςη του εξεταζόμενου κτιρίου, (περιοριςμένοσ χώροσ για την καταςκευθ 

του ςυςτθματοσ γείωςησ), προτείνεται γειωτθσ «Ε» ωσ άνω. 



 

 Υάιθηλα εμαξηήκαηα ζηεξεώζεσο θαη ζπλδέζεσο ζπζηήκαηνο γεηώζεσο   

Απηά είλαη ράιθηλα ζηεξίγκαηα θαη εηδηθά πεξηιαίκηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, από ην νπνίν ζα πξνέξρνληαη .  

 

 

Σα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα γεησζνύλ κε  ράιθηλν αγσγό ζην ζύζηεκα πξνζηαζίαο 

(γείσζεο), κέζν  ηνπ αγσγνύ γείσζεο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδόηεζεο πνπ δηέξρεηαη εληόο 

ηνπ ζηύινπ από ην αθξνθηβώηην απηνύ.  

 

Δθζθαθέο ραλδάθσλ – δηακόξθσζε βάζεο ηζηώλ 

Σν πιάηνο θαη ην βάζνο ησλ ραλδάθσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη δηαζηάζεσλ έσο 

40cm πιάηνπο θαη βάζνπο έσο 60cm. 

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ζα ηεξεζνύλ θαλνληθά, εθηόο εάλ ν επηβιέπσλ δώζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο θαη εγθξίλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, δηάθνξν πιάηνο ή βάζνο 

εμαηηίαο δπζρεξεηώλ πνπ δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ ζην ζηάδην ζύληαμεο ηεο κειέηεο.  

 

Οη ράλδαθεο ζα αλνηρηνύλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε κεραληθά κέζα, ζθαπάλε, κε 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία.  

Η δηάλνημε ησλ ραλδάθσλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνύ 

θαη ηα επηζπλαπηόκελα ζρέδηα.  

ε πεξίπησζε ζπλάληεζεο εκπνδίσλ θαηά ηε δηάλνημε ησλ ραλδάθσλ κπνξεί ν επηβιέπσλ 

λα απμνκεηώζεη ηελ απόζηαζε κεηαμύ ράλδαθα θαη βάζεο ηζηνύ.  

Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη γηα ηε δηεπζέηεζε θαη νκαινπνίεζε (κόξθσζε) ηνπ ππζκέλα θαη 

ησλ παξεηώλ ησλ ραλδάθσλ, έηζη ώζηε λα κελ ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζσιελώζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθόξσλ θξεαηίσλ.  

Μεηά ηηο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ ζσιελώζεσλ, θαισδίσλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζα γίλεη 

πιήξσζε ησλ ραλδάθσλ όπσο πξνβιέπεηαη ζην ζρεηηθό άξζξν.  

Σα πξντόληα από ηηο εθζθαθέο ησλ ραλδάθσλ όπσο θαη ησλ βάζεσλ ησλ ηζηώλ θ.ι.π. ζα 

απνκαθξπλζνύλ εθηόο πεξηνρήο ζε ηόπν όπνπ επηηξέπεηαη από ηελ Αζηπλνκία ε απόξξηςε 

ηνπο. 

 

Καηαζθεπή θξεαηίσλ 
Σα θξεάηηα έρνπλ εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 30Υ30cm θαη βάζνπο εσο 50 cm , από ηα νπνία ζα 

δηέξρεηαη ην θεληξηθό ειεθηξηθό θαιώδην.  

Η δόκεζε ησλ θξεαηίσλ γίλεηαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα Β160, 300kgr ηζηκέληνπ, 

πάρνπο 15 cm ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο θαη ηνλ ππζκέλα .  

ηνλ ππζκέλα όισλ ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζεί άλνηγκα 20Υ20 cm, πιεξσκέλν κε 

ραιίθη γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ λεξώλ. ηηο πιεπξέο ησλ θξεαηίσλ ζα δεκηνπξγεζνύλ 

αλνίγκαηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ζσιήλσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζ’ απηά. Σα θξεάηηα ζα 

θαιύπηνληαη κε δηπιό ρπηνζίδεξν θάιπκκα βαξέσο ηύπνπ. 

 
 

σιελώζεηο 



Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ ζσιελώζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά πεξίπησζε:  

Πιαζηηθνί ειεθηξνινγηθνί ζσιήλεο θπκαηνεηδνύο κνξθήο HDPE δηπινύ δνκεκέλνπ 

ηνηρώκαηνο ζηηο νδεύζεηο κέζα ζηα ζθπξνδέκαηα.  

σιήλεο από HDP.Δ.450KN ζε όιεο ηηο ππόγεηεο νδεύζεηο .  

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά πεξίπησζε θαιώδηα ηύπνπ  ΝΤΤ. Παληνύ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

θαιώδηα ΝΤΤ θεληξηθή όδεπζε 4Υ10mm2 + Cu 25mm2 ελώ κέζα ζηνλ ηζηό από ην 

αθξνθηβώηην κέρξη ην θσηηζηηθό ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιώδην ΝΤΤ δηαηνκήο 3Υ1,5mm2.  

H απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ εξγαζία θαη ηα πιηθά ζύλδεζεο θαη αγθύξσζεο ηνπ 

πιαζηηθνύ ζσιήλα , πεξηέρεηαη ζηελ ηηκή αλά κέηξν κήθνπο ηνπνζεηεκέλνπ ζσιήλα.  

Η ζπλέρεηα ηνπ πιαζηηθνύ ζσιήλα ζα δηαθόπηεηαη από ηα θξεάηηα ησλ ηζηώλ. Ο πιαζηηθόο 

ζσιήλαο ζα εηζέξρεηαη κέζα ζηα θξεάηηα ζε βάζνο πεξίπνπ 5 cm κέζα από ηηο εηδηθέο νπέο 

δηακέηξνπ 10 cm πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.  

ηα ζεκεία εηζόδνπ ηνπ πιαζηηθνύ ζσιήλα ζην θξεάηην ζα γίλνπλ θαηάιιειεο εξγαζίεο 

αξκνινγήκαηνο (κόλσζε) κε ηζηκελνθνλία ησλ 650 kg. 

 

 
Όινο ν εμνπιηζκόο θαη ηα πιηθά πνπ θέξλεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη γεληθά γηα ελζσκάησζε ζην έξγν, ζα είλαη θαηλνύξγηα, Α’ δηαινγήο 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζαο κειέηεο, ρσξίο ειαηηώκαηα θαη ζα πιεξνύλ 
ηνπο ζρεηηθνύο ζπκβαηηθνύο όξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ινηπά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 
 
Η Τπεξεζία Δπίβιεςεο έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη δνθηκήο θάζε είδνπο εμνπιηζκνύ ή 
πιηθνύ πνπ έξρεηαη ζην εξγνηάμην, θαζώο θαη εληνιήο γηα ηελ άκεζε απνκάθξπλζή ηνπ από 
ην εξγνηάμην, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνηόηεηα. 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο όια ηα ζηνηρεία 
πνπ ζα ηνπ δεηεζνύλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ, θαζώο θαη 
λα ηα απνκαθξύλεη από ην εξγνηάμην (κε εληνιή ηεο), εάλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο. 
 
Σα θσηηζηηθά θαη νη ιακπηήξεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ.  
 
Ο αλάδνρνο ζα παξνπζηάζεη δείγκαηα – θσηνγξαθίεο – ζρέδηα – ηερληθέο 
πεξηγξαθέο ηνπ θσηηζηηθνύ - ηζηνύ, θακπύιεο θσηηζκνύ, θ.ι.π, από αμηόπηζηεο 
θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο κε εκπεηξία ζε έξγα θσηηζκνύ. 
Πξηλ από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζα πξνζθνκηζζνύλ δείγκαηα ηνπ 
αλαδόρνπ,  απαξαίηεηα όκνηα κε ηα πξνηεηλόκελα ηεο κειέηεο (ζρέδηα – δηαζηάζεηο – 
θακπύιεο θσηηζκνύ, Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη πνηόηεηαο, θ.ι.π). γηα έγθξηζε από 
ηελ επίβιεςε. 
 
Δάλ ν αλάδνρνο δελ αθνινπζήζεη ηελ κειέηε θσηηζκνύ ηεο ππεξεζίαο καο, κε ηα 
πξνηεηλόκελα θσηηζηηθά, ηόηε ζα πξέπεη λα καο πξνζθνκίζεη λέα κειέηε θσηηζκνύ 
κε θσηνκεηξηθέο απαηηήζεηο ζαθώο θαιύηεξεο από απηέο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.   
 
Σα πξνηεηλόκελα από ηνλ αλάδνρν θσηηζηηθά - ηζηνί πξέπεη απαξαίηεηα λα 
παξνπζηάδνληαη ζαθώο ζηνπο επίζεκνπο θαηαιόγνπο (prospect) ησλ 



θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ. Οη θαηάινγνη απηνί πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ 
ππεξεζία καδί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππό έγθξηζε θσηηζηηθνύ – ηζηνύ θαη 
ιακηήξσλ θαζώο επίζεο θαη όιεο νη απαηηνύκελεο πηζηνπνηήζεηο ΔΝ – CE – ISO 
θι.π.  

 
Η ζέζε ησλ θσηηζηηθώλ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα εληνύηνηο κεηά από ηνλ 

πξώην θαζνξηζκό ησλ ζέζεσλ από ηνλ εξγνιάβν (βαζηζκέλνο ζηε κειέηε) απαξαίηεηα 
ελεκεξώλεηαη ν επηβιέπνληαο ηνπ έξγνπ ν νπνίνο κπνξεί λα θάλεη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 
Tα θπθιώκαηα θσηηζκνύ ζα αζθαιίδνληαη κε κηθξναπηόκαηνπο ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ 
ειεθηξηθνύ πίλαθα.  
 
Όια ηα παξαπάλσ πιηθά πνπ επηιέρζεθαλ είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε θνληά ζε 
ζάιαζζα θαη κεδεληθό θόζηνο ζπληήξεζεο. 
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