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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΕΤΕΠ 

ΤΙΜΟΛ.  

  

Α ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

1 
Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων ΛΙΜ 1.03N ΑΡΘΡΟ 1 

2 
Καθαιρέσεις εξοπλισμού προβλήτα και απόρριψη - ΑΡΘΡΟ 1 

3 Καθαιρέσεις στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων 
προβλήτα 

- ΑΡΘΡΟ 1 

4 Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας 
C25/30 

ΛΙΜ 8.01.03 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 09-09-02-00 

 
5 Υφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος ΛΙΜ 6.02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 09-10-03-00 

6 Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με 
επίπαση σκληρυντικού υλικού 

ΛΙΜ 8.05  

7 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 25mm με 
ελαστομερές υλικό πολυουρεθανικής βάσεως 

ΥΔΡ 10.03.01Ν ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-03-00 

8 Βλήτρα από χάλυβα B500C ρητινικής πακτώσεως 
εντός σκυροδέματος, διαμέτρου Φ20mm ή 
μικρότερης (σύνδεση παλαιών και νέων 
σκυροδεμάτων ανωδομής) 

ΥΣΦ 4.11.04Ν ΑΡΘΡΟ 2 

9 Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδεμάτων λόγω ειδικών 
συνθηκών   

- ------------------ 

10 Διαχείριση προϊόντων καθαίρεσης λιμενικών και 
οικοδομικών έργων (Διαχείριση ΑΕΚΚ) 
περιλαμβανομένης της μεταφοράς (θαλάσσιας & 
χερσαίας) στη πλησιέστερη μονάδα παραλαβής 
προϊόντων καθαιρέσεων στην Σαντορίνη 

ΟΙΚ-20.30.1Ν ------------------ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   

Β ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

11 Κατασκευή οβελού φανού ναυσιπλοΐας από 
ανοξείδωτο χάλυβα 

- ΥΠ. ΦΑΡΩΝ Π.Ν. 

12 Πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 200lt 

 
- ------------------ 

13 Πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 800lt - ------------------ 

14 
Ανοξείδωτες κλίμακες μετώπων ΛΙΜ 9.04.12.Ν ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00 

15 
Χυτοχαλύβδινες δέστρες (kg) ΛΙΜ 9.02 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β   

Γ ΟΔΟΠΟΙΪΑ   

16 

Κατασκευή οδού από ελαφρώς οπλισμένο έγχυτο επί 
τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

ΟΔΟ.Β.29.4. 21Ν 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00 

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΊΟΥ  

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΟΥ 

 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/372_etep/1501-09-09-03-00-v4.pdf
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17 
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα Τ377 (Β500C) 

ΟΔΟ Β.30.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 

18 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο 
ορατών όψεων 

ΟΙΚ-42.11.03 ------------------ 

 
19 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών.   

ΟΙΚ-Α 38.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 

20 Διάστρωση κυβολίθων 
NET ΟΙΚ 

7568.ΣΧΕΤ.1 

 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-03-00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ   

Δ Η/Μ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς,ονομαστικής πίεσης 16 
atm 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.1 ΑΡΘΡΟ 1 

21 Εξωτερικής διαμέτρου DN32 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.1.1 
------------------ 

22 Εξωτερικής διαμέτρου DN40 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.1.2 

 Δικλείδα χυτοσιδηρά στρεφομένου δίσκου τύπου 
πεταλούδας - (Butterfly Valve), ονομαστικής πίεσης 
16 atm 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.2 ΑΡΘΡΟ 2 

23 Ονομαστικής διαμέτρου DN 25 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.2.1 
------------------ 

24 Ονομαστικής διαμέτρου DN 32 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.2.2 

 Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή, oνομαστικής 
πίεσης λειτουργίας 16 atm 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.3. ΑΡΘΡΟ 3 

25 Διαμέτρου DN 32 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.3.1 ------------------ 

  Δ.2. Εγκατάσταση πυρόσβεσης   ------------------ 

  
Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) 3ης γενιάς, ονομαστικής πίεσης 
16 atm 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.1 ΑΡΘΡΟ 1 

26 Ονομαστικής διαμέτρου DN50mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.1.1.3 ------------------ 

  
Δικλείδα στρεφόμενου δίσκου (τύπου πεταλούδας - 
Butterfly Valves) , ονομαστικής πίεσης 16 atm 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.2.2 ΑΡΘΡΟ 2 

27 Ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm ΑΤΗΕ.Ν.9505.2.2.1 ------------------ 

28 
Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής 
ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό περιβάλλον  

66.30 ΑΡΘΡΟ 7 

29 Πυροσβεστικός σταθμός  ΑΤΗΕ.Ν.9505.2.3.1 ΑΡΘΡΟ 8 

30 Δίστομος πυροσβεστικός κρουνός ΑΤΗΕ.Ν.9505.2.4.1 ΑΡΘΡΟ 9 

  Δ.3. Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων   ------------------ 

  
Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYΥ), ονομ. τάσης  
300/500V με μόνωση από μανδύα PVC 

ΗΛΜ 62.10.41 04-20-02-01 

31 διατομής  3 x 4 mm² ΗΛΜ 62.10.41.01 
------------------ 

 
 

32 διατομής 5 x 10 mm2 ΗΛΜ 62.10.41.02 

33 διατομής 5 x 16 mm2 ΗΛΜ 62.10.41.03 

34 
Πλάκα γείωσης ηλεκτρολυτικού χαλκού διαστάσεων 
500x500 mm, πάχους 5 mm  

ΑΤΗΕ.Ν.9505.3.1.1 ΑΡΘΡΟ 4 

35 Πίλαρ ανοξείδωτο δέκα αναχωρήσεων 66.20.02 ΑΡΘΡΟ 6 

 
 

36 

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 
πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος  με 
ενσωματωμένη ατσαλίνα 

12.36 ΑΡΘΡΟ 11 

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 
450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.    12.36.01 ------------------ 

Σωληνώσεις DN/ΟD 63 mm 12.36.01.03 ------------------ 

37 
Σύνθεση υπαίθριου φωτισμού αποτελούμενη από 
φωτιστικό με LED 38 W επί κορυφής ιστού και ιστό 
χαλύβδινης κυλινδρικής διατομής Ø75mm και ύψους 

ΑΤΗΕ.Ν.505.3.2.1 ΑΡΘΡΟ 10 
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3,40 m.  Ενδεικτικός τύπος: ATP / Primera 3,40m. 

38 

Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών    ΑΡΘΡΟ 5 

Τύπου Τ1 με 4 ρευματοδότες 16A -1Φ και 4 κρουνούς 
λήψης νερού 1/2", 4 μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, 
4 μετρητές νερού, με σύστημα προπληρωμένων 
ηλεκτρονικών καρτών. Ενδεικτικός τύπος Euripus 
Οίκου Smart Marinas 

ΑΤΗΕ.Ν.505.3.3.1 ------------------ 

  

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 
450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 61386.    

12.36.01 

------------------ 

39 
Συσκευή φόρτισης προπληρωμένων ηλεκτρονικών 
καρτών 

ΑΤΗΕ.Ν.505.3.4.2 ΑΡΘΡΟ 12 

40 
Σύστημα ελέγχου πυργίσκων παροχών εξυπηρέτησης 
σκαφών  

ΑΤΗΕ.Ν.505.3.5.1 ΑΡΘΡΟ 13 

41 
Φρεάτιο δικτύων, εσωτερικών διατάσεων έως 60x60  
cm, βάθους έως 50 cm από τελική στάθμη με 
χυτοσιδηρό κάλυμα κλασης Β125 

ΑΤΗΕ.Ν.9505.3.6.1 08-06-08-06 

Ε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   

42 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις  
πλινθοδομών 

ΟΙΚ-Α  22.4  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01 

43 Αποξήλωση ξυλίνων  ή σιδηρών κουφωμάτων  ΟΙΚ-Α  22.45  ------------------ 

44 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση 
υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση 
με τα χέρια  

ΟΙΚ-Α  10.1.1  
------------------ 

45 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές.  
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1  
------------------ 

46 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.15.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 

47 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.5  

ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ  01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

48 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 

49 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι 
κατηγορίας Β500Α  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.1  ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 

50 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.45  ------------------ 

51 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 
1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  46.1.2  ΠΕΤΕΠ  03-02-02-00 

52 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή 
πατητά με τσιμεντοκονίαμα.   ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.22  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 

53 Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - 
τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.31  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00 

54 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  46.1.3  ΠΕΤΕΠ  03-02-02-00 

55 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.1  ------------------ 
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56 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.2  ------------------ 

57 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. 
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 
cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  75.31.3  ΠΕΤΕΠ  03-07-03-00 

58 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.33.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00 

59 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.34.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00 

60 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση 
με απλό ασφαλτόπανο.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.9  ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02 

61 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη 
επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 
ασφαλτικό γαλάκτωμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.2  ------------------ 

62 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και 
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.36.1  ------------------ 

63 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη. Υαλοστάσια ελαφρά, 
ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές 
"χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.20.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00 

64 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους 
έως 13 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.40.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00 

65 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.27  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00 

66 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
εξωτερικές ταμπλαδωτές 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.51  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00 

67 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.5  
ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00, ΠΕΤΕΠ 

01-01-03-00, ΠΕΤΕΠ  01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-
00, ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

68 Χρωματισμοί. Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις 
επιφανειών σκυροδέματος 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.97  ------------------ 

69 Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών 
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, 
πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.20.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00 

70 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 

71 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00 

72 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως 

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00 

73 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm  ΑΤΗΕ  Ν8181.1  ------------------ 

74 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη   ΑΤΗΕ  Ν8151  ------------------ 
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75 Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης ΑΤΗΕ 99.10.2ΣΧΕΤ  ------------------ 

76 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 
15 cm  

ΑΤΗΕ  8171.2  ------------------ 

77 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι  ΑΤΗΕ  8178.1.2  ------------------ 

78 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 
διαστάσεων 42 Χ 60 cm  

ΑΤΗΕ  8168.2  ------------------ 

79 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη 
απλό  

ΑΤΗΕ  8175.1  ------------------ 

80 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, κυλινδρικό ή 
πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες   

ΑΤΗΕ  8153.2  ------------------ 

81 Ντουζιέρα πλήρης   AΤHE  Ν8162.1.2  ------------------ 

82 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.5.1  ------------------ 

83 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 
μέσα     

ΟΙΚ-Α  20.30  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00 

84 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.1.3  

ΠΕΤΕΠ  01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 
ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 

85 Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής 
πιέσεως από πορσελάνη με το σύνολο των 
εξαρτημάτων της πλήρης Λεκάνη αποχωρητηρίου 
υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δοχείο πλύσεως 
χυτοσιδηρούν  

ΑΤΗΕ  8303.1.1  

------------------ 

86 Κατασκευή υδραυλικής, αποχετευτικής και 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κτιρίου   

 ΑΤΗΕ 80.46.10.ΣΧΕ  ------------------ 

 87 Ηλιακός Συλλέκτης συνολικής επιφάνειας 2,5 m2   ΑΤΗΕ  
ΧΡΣΑΤΗ.ΕΝ8.59.1Α  

------------------ 

88 Κλιμαστική μονάδα διαιρούμενου  
τύπου ψυκτικής απόδοσης 10,00 KW ενεργειακής 
κλάσης Α με inventer   

ΑΤΗΕ Ν.855.6.1  
------------------ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε   
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ΑΡΘΡΟ 1o: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 
 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 

εργασιών καθαιρέσεων υφισταμένων έργων και κατασκευών. 

Πρότυπες προδιαγραφές 

1.1 Για  τις    εργασίες    καθαιρέσεων    δεν    υπάρχουν    κατάλληλες   πρότυπες 

προδιαγραφές. 

Καθαιρέσεις 
 

1.2 Οι   εργασίες   καθαιρέσεων   συνίστανται   στην   καθαίρεση,   αποξήλωση   

και απομάκρυνση όλων των υλικών τα οποία περιλαμβάνονται  μέσα στα όρια και τις  

στάθμες  των  προς  καθαίρεση  έργων,  όπως  ορίζονται  στα  σχέδια  της μελέτης   

και   σύμφωνα   με   τις   παρούσες   διατάξεις   και   τις   οδηγίες   της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 

Τα   καθαιρούμενα   έργα   και   τα   απομακρυνόμενα   υλικά   μπορεί   να   είναι 

λιθοδέματα,  άοπλα  σκυροδέματα  και  τεχνητοί  ογκόλιθοι  από  σκυρόδεμα  ή 

λιθόδεμα,    συμπαγείς    ή    κυψελωτοί,    καθώς    και    λοιπά    αντικείμενα 

οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή φυσικοί ογκόλιθοι ανεξαρτήτως 

μεγέθους,  παλαιές  αλυσίδες,  άγκυρες,  τεμάχια  σκυροδέματος  ανεξαρτήτως 

μεγέθους, σιδηρά τεμάχια κλπ. 

Η καθαίρεση των έργων θα γίνει χωρίς εκρηκτικά και με χρήση καταλλήλων 

μηχανικών  μέσων  και  με  τη  δέουσα  προσοχή  ώστε  να  μην  καταστραφούν, κατά 

το δυνατόν, οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα ή λιθόδεμα. 

Μετά  την  εκτέλεση  των  καθαιρέσεων  ο  πυθμένας  της  θάλασσας  πρέπει  να 

διαμορφωθεί σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωμαλίες. 

Μέτρα προστασίας-ασφαλείας 

1.3 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κατά  την  διάρκεια  των  

καθαιρέσεων όλα  τα  μέτρα  για  την  αποφυγή  καταπτώσεων  και  την  πρόληψη  

τυχόν ατυχημάτων  και  γενικά  ζημιών  οποιασδήποτε  φύσης  και  έχει  κάθε  σχετική 

ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να 

απομακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή του λιμένα με δικές του δαπάνες. 

Εκρηκτικά 

1.4 Δεν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

Διάθεση προϊόντων καθαιρέσεων 
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1.5  Ισχύουν τα ακόλουθα : 

Η  μεταφορά και  απόρριψη  των προϊόντων καθαιρέσεων θα  γίνεται  σε βάθη 

θάλασσας μεγαλύτερα των -50 m ανεξάρτητα από την απόσταση μεταφοράς και 

συγκεκριμένα σε θέσεις που θα εγκρίνει η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Σε  κάθε  

περίπτωση  η  απόρριψη  θα  γίνει  σε  θέσεις  όπως  ορίζεται  στους 

περιβαλλοντικούς όρους. 

Τα   προϊόντα   των   καθαιρέσεων   που   θα   κριθούν   κατάλληλα   από   την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία και ειδικότερα οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα ή 

λιθόδεμα,  συμπαγείς  ή  κυψελωτοί,  θα  μεταφερθούν  και  θα  αποτεθούν  σε 

απόσταση 2 ναυτ. μιλίων κατά μέγιστο και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η  δαπάνη  των  παραπάνω  εργασιών  της  παραγ.  1.9.β  συμπεριλαμβάνεται 

ανηγμένη  στις  τιμές  της  προσφοράς  και  ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να προβάλει 

καμία απαίτηση για τυχόν πρόσθετη αποζημίωσή του. 
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ΑΡΘΡΟ 2o ΒΛΗΤΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ B500C ΡΗΤΙΝΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΕΩΣ 
ΕΝΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ20MM Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ 
(ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ) 

Τα βλίτρα (διαμέτρου Φ20 η μικρότερης από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας 

B500C) διατάσσονται σε δύο σειρές. Η κάθε σειρά τοποθετείται σε απόσταση 

τουλάχιστον 0,18 m από την παρειά του σκυροδέματος. Στην κάθε σειρά οι 

αποστάσεις των βλήτρων είναι 1000 mm από κέντρο σε κέντρο. Οι θέσεις των 

βλήτρων της μιας σειράς ευρίσκονται στα μέσα των αποστάσεων της άλλης 

σειράς (διάταξη "Ζιγκ-ζαγκ"). Αντιστοιχούν 2 βλήτρα ανά μέτρο μετώπου. 

Τα άγκιστρα των βλήτρων διατάσσονται προς το εσωτερικό του προβλήτα. Κάτω 

από αυτά τοποθετείται μια συνεχής ράβδος Φ12 σε κάθε σειρά και μια δεύτερη 

ράβδος Φ12 στο μισό του ύψους. Για την κατασκευή των αγκυρώσεων, θα 

ανοίγονται οι οπές πάκτωσης στις προβλεπόμενες θέσεις με χρήση κρουστικού 

δραπάνου, με προσοχή ώστε να μην υπάρξει θραύση του στρώματος 

σκυροδέματος μεταξύ οπής και παρειάς. Πριν από την τοποθέτηση των βλήτρων 

θα προηγηθεί επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών, αφαίρεση των σαθρών 

τμημάτων με χτύπημα, καθαρισμός με υδροβολή και πεπιεσμένο αέρα. Η 

διάνοιξη των οπών και ο καθαρισμός τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή με ειδική βούρτσα, τουλάχιστον δύο φορές. Η τοποθέτηση της 

ρητίνης θα γίνει με το ειδικό εργαλείο που προβλέπει ο κατασκευαστής της 

ρητίνης και στην ποσότητα που προβλέπεται. Η τοποθέτηση των ράβδων θα 

γίνει με σταθερή ελαφρά περιστροφική κίνηση. Οι ράβδοι θα παραμείνουν 

ακίνητες και χωρίς φόρτιση για όλη τη διάρκεια της σκλήρυνσης. Προτείνεται η 

χρήση της ρητίνης FISCHER FIS EM Plus του κατασκευαστού FISCHER, ή 

άλλου κατασκευαστού με ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εκτός από τις 

απαιτήσεις αντοχής, η χρησιμοποιούμενη ρητίνη πρέπει να επιτρέπει τη 

δυνατότητα εφαρμογής σε συνθήκες θαλάσσιου περιβάλλοντος, με παρουσία 

θαλάσσιου νερού. 
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ΑΡΘΡΟ 3o: ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ 
 

Αντικείμενο 

2.1 Στην   παρούσα   προδιαγραφή   καθορίζονται   οι   απαιτήσεις   για   το   

υλικό κατασκευής και την εγκατάσταση χαλύβδινων, χυτοσιδηρών και 

ανοξείδωτων εξαρτηµάτων  κρηπιδωµάτων  (βραχιόνων  και  κρίκων  πρόσδεσης  

σκαφών, κλιµάκων κ.λπ.). 

Κριτήρια αποδοχής ενσωματούμενων υλικών 

2.2 Αποδεκτά υλικά :Το  υλικό  κατασκευής  θα  είναι  υποχρεωτικά  της  

κατηγορίας  που  αναφέρεται στην Μελέτη. ∆εν θα γίνεται αποδεκτό ως 

ισοδύναµο άλλο υλικό διαφορετικό από το προδιαγραφόµενο στην Μελέτη. 

Εφιστάται  η  προσοχή  στην  ηλεκτροχηµική  συµβατότητα  των  επί  µέρους 

µεταλλικών   στοιχείων   της   κατασκευής   για   την   αποφυγή   γαλβανικών 

φαινοµένων.   Σχετικές   πληροφορίες   καθώς   και   οδηγίες   τοποθέτησης   θα 

παρέχονται  σε  τεχνικά  φυλλάδια  του  κατασκευαστή  που  θα    υποβάλλει  ο 

Ανάδοχος στην Υπηρεσία. 

Ανοξείδωτος χάλυβας 

Ισχύοντα πρότυπα: 

EN 10088-1:1995 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels -- 

Ανοξείδωτοι  χάλυβες.  Μερος  1:  Κατάλογος  ανοξειδώτων  χαλύβων  (τύπος 

1.4404 αντίστοιχος µε 316L κατά ASTM) 

EN 10088-2:1995       Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for 

sheet/plate and  strip for general purposes -- Ανοξείδωτοι χάλυβες. Μέρος 2:

 Τεχνικοί όροι παράδοσης  για φύλλα, πλάκες και ταινίες γενικής 

 χρήσεως. 

EN 10088-3:1995 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for 

semi-finished products, bars, rods and sections for general purposes – 

Ανοξείδωτοι  χάλυβες.  Μέρος  3:  Τεχνικοί  όροι  παράδοσης   για  ηµιπροϊόντα, 

λάµες, ράβδους και διατοµές γενικής χρήσεως. 

Αποδεκτές είναι επίσης οι ποιότητες 310 και 304 σύµφωνα µε τα Αµερικανικά 

πρότυπα. 

Χάλυβας γενικής χρήσης διαµορφωµένος εν θερµώ 

Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας τουλάχιστον S235 κατά ΕΝ 10025. Ισχύοντα 

πρότυπα: 

EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General 
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technical delivery conditions. -- ∆οµικοί χάλυβες θερµής εξέλασης. Μέρος   1: 

Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης. 

EN 1665:1997 Hexagon bolts with flange - Heavy series -- Εξαγωνικά φλαντζωτά  

μπουλόνια.  Σειρές  βαρέως  τύπου.  prEN  10027-1  Designation systems  for  

steels  -  Part  1:  Steel  names    --  Συστήµατα  προσδιορισµού χαλύβων. Μέρος 

1: Ονοµατολογία χαλύβων. 

Χυτοσίδηρος 

Για  τα  εξαρτήµατα  από  χυτοσίδηρο  θα  ισχύουν  τα  όσα  αναφέρονται  στην 

ΠΕΤΕΠ   09-13-01-00 «Χυτοχαλύβδινες και Χυτοσιδηρές ∆έστρες Πρόσδεσης 

Πλοίων/ Σκαφών» και συγκεκριµένα τα παρακάτω πρότυπα: 

EN 1561:1997   Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος 

EN 1564:1997 Founding - Austempered ductile cast irons -- Τεχνολογία χυτηρίων 

–  Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι 

EN  1563:1997    Founding  -  Spheroidal  graphite  cast  irons  --  Χυτεύσεις. 

Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη 

Εξαρτήµατα σύνδεσης 

Τα τυχόν απαιτούµενα αγκύρια, κοχλίες περικόχλια κ.λπ. θα ακολουθούν τα 

ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής. 

Γενικές απαιτήσεις 

Γενικά 

Τα εξαρτήµατα θα έχουν το γενικό σχήµα και τη µορφή που προβλέπεται στα 

σχέδια  λεπτοµερειών  της  µελέτης  και  οι  βασικές  διαστάσεις  τους  δεν  θα 

διαφέρουν από τις προβλεπόµενες στα σχέδια πέραν του 10 - 15%. 

Όταν τα εξαρτήµατα προβλέπεται να τοποθετηθούν σε συγκεκριµένα σηµεία των   

ανωδοµών   µε   µικρά   περιθώρια   ανοχών   τοποθέτησης   (διέλευση 

οχηµάτων,    κρίκοι    πρόσδεσης    τοποθετηµένοι    σε    εσοχές,    τοποθέτηση 

εξαρτηµάτων  σε  προκατασκευασµένα  στοιχεία  µε  προδιατρηµένα  σηµεία 

αγκύρωσης κ.λπ.), οι διαστάσεις τους θα είναι οι προβλεπόµενες στα σχέδια, 

χωρίς αποκλίσεις. 

Ποιότητα κατασκευής 

Τα   χυτά   εξαρτήµατα   δεν   θα   κατασκευάζονται   από   υλικά   ανακύκλωσης 

(scrap). 

Τα  εξαρτήµατα  θα  προέρχονται  από  εργοστάσια  πλήρως  εξοπλισµένα  και 
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οργανωµένα για τέτοιου είδους εργασίες τα   οποία έχουν και στο παρελθόν 

εκτελέσει επιτυχώς παρόµοιας φύσης παραγγελίες. 

Κατά  την  θραύση  των  δοκιµίων,  η  τοµή  θραύσης  πρέπει  να  παρουσιάζει 

επιφάνεια   φαιά   και   µάζα   συµπαγή   και   οµοιόµορφη   αποτελούµενη   από 

λεπτούς κόκκους, χωρίς ρωγµές, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 

Κατά την χύτευση,  το υλικό πρέπει  να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η 

επιφάνεια  των  τεµαχίων  να  είναι  τελείως  οµαλή  χωρίς  φυσαλίδες,  ρωγµές, 

σκουριές,  αρµούς  τήξεως  και  διακοπής  της  εργασίας,  λέπια,  εξογκώµατα, 

κοιλότητες από άµµο και οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. ∆εν γίνεται αποδεκτή η 

κάλυψη των παραπάνω ατελειών µε στοκάρισµα κ.λπ. 

Κριτήρια αποδοχής – Έλεγχοι παραλαβής 

Για την αποδοχή  των υλικών και την έγκριση ενσωµάτωσής  τους στο έργο, ο 

Ανάδοχος   θα   υποβάλει   στην   Υπηρεσία   πιστοποιητικά   αναγνωρισµένων 

εργαστηρίων από   τα  οποία θα προκύπτουν τα  βασικά  χαρακτηριστικά των 

υλικών κατασκευής τους. 

Ισχύοντα πρότυπα δοκιµών: 

EN 10002-1:2001 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at  

ambient  temperature  --  Μεταλλικά  υλικά.  ∆οκιµές  εφελκυσµού.  Μέρος  1: 

Μέθοδος  δοκιµής υπό θερµοκρασία περιβαλλοντος. 

EN ISO 6506-1:1999 Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test 

method  (ISO  6506-1:1999)  --  Μεταλλικά  υλικά.  ∆οκιµή  σκληρότητας  Brinell. 

Μερος  1:     Μέθοδος  δοκιµής.  EN  ISO  6508-1:1999  Metallic  materials  - 

Rockwell hardness test - Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K,   

N,   T)   (ISO   6508-1:1999)   --   Μεταλλικά   υλικά.   ∆οκιµή   σκληρότητας 

Rockwelll. Μερος 1: Μέθοδος δοκιµής. 

EN 10045-1:1990 Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test method  --  

Μεταλλικά  υλικά.  ∆οκιµή  κρούσεως  Charpy.  Μέρος  1:  Μέθοδος δοκιµής. 

Κάθε   παρτίδα   χύτευσης   θα   συνοδεύεται   από   µία   σειρά   εργαστηριακών 

πιστοποιητικών. 

Σύµφωνα    µε  το  EN  10204:2004  (Metallic  products  -  Types  of  inspection 

documents  –  Μεταλλικά  προϊόντα.  Τύποι  εγγράφων    επιθεώρησης.)  στα 

συνοδευτικά  έγγραφα  επιθεώρησης  που  θα  συνοδεύουν  τα  προϊόντα  θα 

πρέπει να αναφέρονται: 

 Επωνυµία αγοραστή και αριθµός παραγγελίας. 
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 Συνθήκες παράδοσης του προϊόντος. 

 Αριθµός χύτευσης. 

 Περιγραφή  του  προϊόντος/  σχέδια/  οδηγίες  τοποθέτησης/  βάρος  ανά 

τεµάχιο. 

 Αποτελέσµατα δοκιµών εφελκυσµού, επιµήκυνσης στη

 θραύση, µείωσης επιφάνειας δοκιµίου κατά την θραύση. 

 Αποτελέσµατα  δοκιµών  Charpy  V-notch  και  αντίστοιχες  θερµοκρασίες 

δοκιµής. 

 Αποτελέσµατα δοκιµών σκληρότητας κατά Rockwell – Brinell. 

 Οπτικός έλεγχος και µη καταστροφικές δοκιµές. 

Σε κάθε τεµάχιο και σε όψη που θα παραµείνει εµφανής θα αναγράφονται σε 

έξαρση τα ακόλουθα: 

 το σήµα/ όνοµα του εργοστασίου κατασκευής. 

 το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση. 

 το πρότυπο το οποίο τηρήθηκε κατά την κατασκευή. 

  τα υλικά µε τα οποία πρέπει να αποφεύγεται η επαφή για την 

αποφυγή του γαλβανικού φαινοµένου (επιθυµητό, µη υποχρεωτικό). 

Σε     περίπτωση     βιοµηχανοποιηµένου     προϊόντος     θα     προσκοµίζονται 

πιστοποιητικά   ποιότητας   του   εργοστασίου   παραγωγής   ή   το   επίσηµο 

prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

Μεταφορά, τοποθέτηση και τελική βαφή 

Μεταφορά 

Κατά    τις    φορτοεκφορτώσεις    και    την    προσωρινή    αποθήκευση    των 

εξαρτηµάτων  από το  εργοστάσιο κατασκευής  µέχρι  το  εργοτάξιο  ή  το χώρο 

αποθήκευσης  του  Αναδόχου  και  από  εκεί  µέχρι  τις  θέσεις  τοποθέτησης,  θα 

λαµβάνεται   µέριµνα   για   την   αποφυγή   κρούσεων   που   είναι   δυνατό   να 

µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. 

Μεγάλη προσοχή   πρέπει επίσης να δίνεται για την αποφυγή   φθορών   στις 

εργοστασιακές αντισκωριακές επιστρώσεις. 

Τοποθέτηση 

Η  τοποθέτηση  των  εξαρτηµάτων  θα  γίνεται  σύµφωνα    µε  τα  σχέδια  της 

Μελέτης. Ουδεµία αλλαγή  θα γίνεται  στον τρόπο τοποθέτησης (π.χ.  αλλαγή 
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αριθµού µήκους και θέσεως αγκυρίων) χωρίς σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επεξεργασία  επιφάνειας,  σύστημα  αντιδιαβρωτικής  προστασίας  και  τελικής 

βαφής 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση µεθοδολογίας 

(method   statement)   για   το   σύστηµα   αντιδιαβρωτικής   προστασίας   που 

προτίθεται να εφαρµόσει. Στην έκθεση θα καθορίζεται το σύστηµα της βαφής 

(εποξειδική, πολυουρεθανική,  σύστηµα διπλής προστασίας µε γαλβάνισµα  - 

βαφή   κ.λπ.),   το   πάχος   των   στρώσεων   σε   µικρά   (µm)   και   η   µέθοδος 

εφαρµογής.  Η  έκθεση  θα  συνοδεύεται  από   πιστοποιητικά  του  εργοστασίου 

παραγωγής   των  υλικών  του  συστήµατος  βαφής  (ή  του  κατασκευαστή  των 

δεστρών) από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης για  

αντοχή  διάρκειας  σε  έκθεση  σε  θαλάσσιο   περιβάλλον  και  σε  απότριψη 

(abrasion). 

Εάν  οι  ως  άνω  απαιτήσεις  δεν  καθορίζονται  στη  µελέτη,  θα  εφαρµόζεται 

σύστηµα προστασίας αντοχής σε διάρκεια > 15 ετών (durability, κατά EN ISO 

12944-1:1998, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον κατηγορίας C5  - Μ). 

Ισχύοντα πρότυπα: 

EN ISO 8501-1:2001 Preparation of steel substrates before application of paints 

and Related products - Visual assessment of surface cleanliness – Part  

1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel   

substrates   after   overall   removal   of   coatings.      --      Προετοιµασία 

χαλύβδινων  επiφανειών  πριν  από  την  εφαρµογή  χρωµάτων  και  σχετικών 

προϊόντων - Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας - Μέρος 1: 

Κατηγορίες  σκωρίασης  και  κατηγορίες  προετοιµασίας  µη  επικαλυµµένων 

χαλύβδινων   επιφανειών   µετά   την   ολική   αφαίρεση   των   προηγούµενων 

επικαλύψεων 

EN ISO 1461:1999 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel 

articles   –   Specifications   and   test   methods   (ISO   1461:1999)   --   Θερµό 

γαλβάνισµα   δι'   εµβαπτίσεως   διαµορφωµένων   σιδηρών   και   χαλυβδίνων 

στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών. 

EN ISO 8504-2:2001 Preparation of steel substrates before application of paints 

and Related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive blast-

cleaning  (ISO  8504-2:2000)  --  Προετοιµασία  χαλύβδινων  επιφανειών πριν  

από  την  εφαρµογή  χρωµάτων  και  σχετικών  προϊόντων  -    Μέθοδοι 

προετοιµασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγµατα για αµµοβολή 
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EN ISO 14713:1999-05 Protection against corrosion of iron and steel in 

structures – Zinc And aluminium coatings - Guidelines (ISO 14713:1999) 

EN ISO 12944-1:1998 Paints and varnishes - Corrosion protection of steel 

structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-

1:1998)    --    Χρώµατα    και    βερνίκια.    Αντισκωριακή    προστασία 

χαλυβδίνων  κατασκευών  µε  προστατευτικές  επιστρώσεις.  Μέρος  1:  Γενική 

εισαγωγή. 

Κατά  την  µεταφορά,  συναρµολόγηση  και  εγκατάσταση,  χρειάζεται  ιδιαίτερη 

προσοχή  ώστε  να  αποφεύγονται  ζηµιές  στις  βαφές.  Η  τελική  στρώση   της 

βαφής θα πρέπει, κατά προτίµηση, να εφαρµόζεται µετά την τοποθέτηση των 

εξαρτηµάτων και την πάκτωσή τους στο σκυρόδεµα. 

Οι   επιφάνειες   των   εξαρτηµάτων   οι   οποίες   δεν   θα   είναι   δυνατόν   να 

χρωµατιστούν  µετά  την  τοποθέτηση,  πρέπει  να  υφίστανται  τουλάχιστον  την 

βασική αντιδιαβρωτική προστασία. 

Προστασία  µε εν θερµώ  γαλβάνισµα 

Η  µελέτη θα καθορίζει αν απαιτείται προστασία µε εν θερµώ γαλβάνισµα (hot dip 

galvanized coatings) των χαλύβδινων στοιχείων. 

Στην περίπτωση αυτή τα εξαρτήματα θα υφίστανται καθαρισµό της επιφανείας µε 

μεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητος SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 

8504-2:2001. 

Με    την    αµµοβολή    θα    καθαρίζονται    πλήρως    οι    επιφάνειες    και    θα 

απομακρύνονται  τυχόν  ανωμαλίες  και  γρέζια.  Οι  αµµοβοληµένες  επιφάνειες 

θα διατηρούνται στεγνές μέχρι να γίνει η βαφή. 

Η  εφαρμογή  του  εν  θερµώ  γαλβανίσµατος  θα  γίνεται  σύµφωνα     µε  το 

πρότυπο EN ISO 1461:1999 (Επικαλύψεις µε γαλβανισµό) σε εγκαταστάσεις 

(εργοστάσια/     εργαστήρια)     που          εφαρμόζουν     σύστηµα     ποιότητος 

πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9000:2000. 

Η   διαδικασία του γαλβανίσµατος περιλαμβάνει απολίπανση, αποξείδωση σε 

δεξαμενές   µε   διαλύµατα   υδροχλωρικού   ή   θειικού   οξέως,   απόπλυση, 

ουδετεροποίηση   σε   διάλυµα   χλωριούχου   αµµωνίου   (flux),   ξήρανση   και 

προθέρμανση   (περίπου   150   °C),   εμβάπτιση   σε   τήγµα   ψευδαργύρου 

θεοκρασίας  περίπου  450  °C,  ψύξη  µε  νερό  ή  αέρα  και  καθαρισµό  από 

περίσσειες ψευδαργύρου στα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής. 

Το πάχος της επικάλυψης (minimum dry film thickness) των γαλβανισµένων εν 

θερµώ επιφανειών θα είναι 75 µm κατ' ελάχιστον. 
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Πριν   την   εφαρμογή   των   εποµένων   στρώσεων   προστασίας   θα   γίνεται 

επάλειψη  µε  κατάλληλο  µέσο  πρόσφυσης  για  γαλβανισµένες  επιφάνειες, 

wash primer ή άλλο εξειδικευμένο υλικό. 

Το συνολικό πάχος των εποµένων στρώσεων είναι τουλάχιστον 250 µm. 

Προστασία µε βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας 

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας (αµµοβολή, µεταλλοβολή, καθαρισµός 

κ.λπ.) θα ακολουθεί: 

Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) ψευδαργυρικής 

βάσης πάχους 75 µm. 

∆ύο  στρώσεις  εποξειδικού  ανθρακούχου  πίσσας  (coal  tar  epoxy) πάχους 

τουλάχιστον 125 µm η κάθε µία. 

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

Θα  ελέγχεται  η  σωστή  και  έντεχνη  εγκατάσταση  των  εξαρτηµάτων  στις 

προβλεπόµενες    στα    σχέδια    θέσεις,    µε    την    προϋπόθεση    ότι    έχουν 

εξασφαλιστεί  ήδη (σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα) η αποδοχή του υλικού των 

εξαρτηµάτων, τα τεµάχια των εξαρτηµάτων προς τοποθέτηση στο έργο, η 

προστασία των επιφανειών τους µε βαφή, η τοποθέτηση και αγκύρωσή  τους στη 

µάζα της ανωδοµής. 

Όροι και απαιτήσεις υγιεινής – ασφαλείας και προστασίας του 

περιβάλλοντος 

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

 Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των εξαρτηµάτων. 

 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου βάρους. 

 Χρήση εργαλείων χειρός. 

 Εργασία σε χώρους Λιµένων. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων 

Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιµενικών Έργων 

ισχύει η ΕΤΕΠ 09-19-01-00. 

Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  επιβάλλεται  η χρήση  των ακόλουθων 

µέσων  ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): 

 

 

Προστατευτική ενδυµασία 
EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test     
method:     Puncture     resistance     -     Προστατευτική 
ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση 
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Προστασίαχεριών και 
βραχιόνων 

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια 
προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού 
EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) 
– Κράνη προστασίας 

Προστασία ποδιών 
 
 
 

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use – Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004   -   
Υποδήµατα   ασφαλείας   για   επαγγελµατική χρήση 
(αντικαταστάθηκε    από    το    πρότυπο    EN    ISO 20345:2004). 

 
 

Τρόπος επιμέτρησης της εργασίας 

Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται  κατά  χιλιόγραµµο  βάρους  µε  βάση  το  Πρωτόκολλο 

Ζύγισης που   θα συντάσσεται για το σκοπό αυτό πριν από την  τοποθέτησή 

τους. Η πληρωµή  θα γίνεται µε βάση το επιµετρούµενο βάρος των τεµαχίων και 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Νέα Ενιαία Τιµολόγια του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

Σκυρόδεµα  πλήρωσης:  Η  επιµέτρηση  θα  γίνεται  µε  βάση  τον  όγκο  του 

χυτευθέντος  σκυροδέµατος  και  την  αντίστοιχη  τιµή  για  την  συγκεκριµένη 

κατηγορία σκυροδέµατος. 
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2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1Ο Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 3ης 

γενιάς, ονομαστικής πίεσης 16 atm: 
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η ελάχιστη απαίτηση σε αντοχή στην εσωτερική πίεση και στον 

χρόνο είναι : 16 atm, 50 χρόνια ζωής στους 20ο C. 

Υλικά 

Ιδιότητες πρώτης ύλης. Η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι κατάλληλη για την 

κατασκευή σωλήνων πολυαιθυλενίου HDPE για διακίνηση πόσιμου νερού, σύμφωνα με αυτά που 

ορίζονται κατά DIN8075  (Μάιος 1987). 

Η ονομαστική πυκνότητα της πρώτης ύλης, μετρημένη σε θερμοκρασία 23οC θα είναι 0,942 έως 

0,952 gr/cm3. 

Δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη προσθέτων στην πρώτη ύλη για την κατασκευή των σωλήνων. 

Ο δείκτης ροής (Melt flow index) της πρώτης ύλης μετρημένος σύμφωνα με το DIN53375, θα είναι 

MFI 190/5 = 0,4 έως 1,0 gr/10 min. 

Η επιτρεπόμενη τάση τοιχώματος (σ) της πρώτης ύλης θα είναι μεγαλύτερη από 5 MPα. 

Πιστοποιητικά .  

Θα προσκομίζεται πρωτότυπο πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για την χρήση που 

προορίζεται από έγκυρο Οργανισμό της ΕΕ, καθώς και επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική 

γλώσσα αν απαιτείται. 

Χαρακτηριστικά σωλήνων.  

Οι σωλήνες θα είναι μπλε χρώματος για το πόσιμο νερό και θα κατασκευαστούν με διαστάσεις 

κατά DIN8074.  

Έλεγχοι και δοκιμές σωλήνων.  

Στους σωλήνες θα γίνουν όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές που προβλέπονται από το DIN8075. 

Έλεγχος διαστάσεων και Ανοχών.  

Σύμφωνα με το DIN 8074, με βάση τον τρόπο που καθορίζεται στο DIN 8074 (πιν. 1). 

Δοκιμές Αντοχής.  

Σύμφωνα  με το DIN8075 

Τραχύτητα.  

Η τραχύτητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,05 mm.  

Μήκη Σωλήνων.  

Τα μήκη των ευθύγραμμων σωλήνων θα είναι 6 έως 12 m για ευθύγραμμους σωλήνες, και 50 έως 

100 m για τους σωλήνες σε ρολό. Ειδικά για το ρολό το μήκος μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. 

Ειδικά τεμάχια πολυαιθυλενίου.  

Τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, κτλ.) που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), θα 

είναι κατάλληλα για σύστημα συγκόλλησης με ηλεκτρομούφα και συνεργάσιμα με τον σωλήνα 

HDPE. 

Οι διαστάσεις, το πάχος τοιχώματος και οι ανοχές των ειδικών τεμαχίων θα είναι τέτοιες ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεργασιμότητα με τους σωλήνες, και η καλή ποιότητα της συγκόλλησης. 

Τα ειδικά τεμάχια κατά την παράδοσή τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά δοκιμών και 

ελέγχων για την χρήση που προορίζεται από έγκυρο Οργανισμό της ΕΕ, καθώς και επίσημη 

μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα αν απαιτείται από που θα καλύπτουν τα εξής : 

Περιγραφή εργασίας συγκόλλησης.  

Τα ειδικά τεμάχια του πολυαιθυλενίου πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης δεν πρέπει να 

εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία και η θερμοκρασία τους να μην υπερβαίνει τους 35C. 

Γενικότερα για να γίνει μια καλή συγκόλληση, πρέπει ο ανάδοχος να δώσει μεγάλη προσοχή στα 

εξής: 



 

 

 

 

 Η θερμοκρασία της επιφάνειας του αγωγού και των εξαρτημάτων να βρίσκεται μεταξύ 0C 

έως 35C και μόνο τότε να πραγματοποιούνται συγκολλήσεις PE με PE. 

 To κόψιμο στα άκρα του αγωγού να είναι πάντα κάθετα προς τον διαμήκη άξονα και να 

υπάρχει μία λοξοτόμηση της τάξης του 50 προς τα έξω. 

 Να καθαρίζονται με ένα στεγνό και καθαρό πανί οι προς συγκόλληση επιφάνειες. 

 Να ξύνεται προσεκτικά όλη την επιφάνεια του αγωγού, πάνω στην οποία θα συγκολληθούν 

τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος της ηλεκτρομούφας. 

 Πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε εργαλείο ξυσίματος και όχι μαχαίρι. Το ξύσιμο γίνεται με 

παράλληλες κινήσεις προς τον άξονα του αγωγού και πάντα χωρίς διακοπή. 

 Πρώτα να ελέγχεται το εσωτερικό των εξαρτημάτων να είναι καθαρό και να καθαρίζουμε 

την ξυσμένη επιφάνεια του αγωγού, χρησιμοποιώντας εξατμιζόμενο διαλύτη (τριχλωροαιθυλένιο) 

και καθαρό χαρτί. 

 Τοποθετείται κάποιο εργαλείο σταθεροποίησης (clamp) ικανό να ευθυγραμμίζει τα άκρα του 

αγωγού κατά την συγκόλληση και να κρατά τον αγωγό με την ηλεκτρομούφα ελεύθερο από πιέσεις 

κατά την διάρκεια της συγκόλλησης (τήξης) και την περίοδο ψύξης. 

 Πρέπει να προβλέπεται ώστε να μην μετακινηθούν οι αγωγοί ούτε τα εξαρτήματα κατή την 

διάρκεια της ψύξης. 

Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και τη χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω και η μελέτη, εκτέλεση των σχετικών 

εργασιών. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για : 

 την προμήθεια και τη φθορά των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων, είτε αυτά (τα ειδικά 

τεμάχια) είναι από HDPE, είτε είναι από χυτοσίδηρο, 

 κάθε μεταφορά από το εργοστάσιο μέχρι τη θέση τοποθέτησης, 

 τη μεταφορά από τη θέση συγκέντρωσης στην θέση εγκατάστασης, 

 την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, 

 τις κάθε είδους δοκιμές των σωλήνων, 

 τις δοκιμές στεγανότητας της σωλήνωσης. 

Επιμέτρηση - Πληρωμή 

Οι εργασίες των αγωγών πιέσεως από σωλήνες HDPE θα επιμετρώνται σε μέτρα αξονικού μήκους 

(m) πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία διαμέτρου και πίεσης που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.  

Ως μήκος των αγωγών θα επιμετράται το πραγματικά εγκατεστημένο μήκος σωλήνων μαζί με 

τους συνδέσμους και τα ειδικά τεμάχια. 

  



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο Δικλείδα στρεφόμενου δίσκου (τύπου πεταλούδας - Butterfly Valves)  
  

Οι βάνες πεταλούδας θα είναι τύπου μονής φλάντζας (semi lugged) χωρίς ενσωματωμένες 

φλάντζες, κατάλληλες για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών κατά DIN πίεσης PN16 και θα φέρουν 

τουλάχιστον 4 οπές οδηγούς πάνω στο σώμα εάν χρειασθεί να τοποθετηθεί σε τυφλό άκρο.  

Το μήκος πρόσωπο με πρόσωπο, θα είναι σύμφωνο με το ISO 5752/5 (short). Η φλάντζα ένωσης 

με χειριστήριο θα είναι σύμφωνη με το ISO 5211 για άμεση εφαρμογή οποιουδήποτε κινητήρα με 

ανάλογη τυποποίηση.  

Το σώμα της βάνας θα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, 

τουλάχιστον GGG 40 DIN 0.7040 ή ASTM 536 Gr 64 – 45 – 12 και θα έχει επικάλυψη 2 στρωμάτων 

εποξειδικής βαφής (πάχος 70 – 100 m) μετά από αμμοβολή.  

Ο δίσκος θα πρέπει να είναι εξαιρετικά λεπτός για να φέρνει το ελάχιστο εμπόδιο στη ροή, η 

περιφέρειά του να φέρει ειδικό φινίρισμα και να είναι τέλεια λειασμένη, ώστε να μειώνει την 

απαιτούμενη ροπή και τις φθορές της έδρας.  

Οι δίσκοι θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα G – X6 Gr Ni Mo 1810 DIN 1.4408 

(316) ή ASTM 351 GR CF 8 M.  

Ο άξονας θα είναι κυκλικής διατομής δύο τμημάτων (stub shaft) αποκλειομένου του 

μονοκόμματου άξονα (through shaft) και το τυχόν λεπτότερο σημείο του αν υπάρχει θα πρέπει να 

ευρίσκεται έξω από το σώμα της βάνας. Ο άξονας θα οδηγείται από κυλινδρικό αγωγό, ενώ θα 

υπάρχει δακτύλιος που θα εμποδίζει την είσοδο υγρασίας από το περιβάλλον στον άξονα.  

Η έδρα θα είναι βουλκανισμένη στο σώμα για μεγαλύτερη σταθερότητα και ικανότητα 

στεγάνωσης σε όλο το εύρος των πιέσεων μέσα στην περιοχή λειτουργίας της ακόμα και σε 

χρήση στο τέλος γραμμής (τυφλό άκρο).  

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από EPDM ή BUNA.  

Η διάτρησή της θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση μεταξύ των φλαντζών κατά DIN για πιέσεις 

PN 10/16.  

Ο χειρισμός της βάνας χειροκίνητα θα επιτυγχάνεται με λεβιέ διακριτών και ασφαλιζομένων 

θέσεων  

ΑΡΘΡΟ 3Ο Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρή  
 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής στα συστήματα νερού θα πρέπει να είναι τύπου αιρούμενου (swing) 

κατάλληλες για οριζόντια τοποθέτηση θα πρέπει να είναι φλαντζωτές και κατασκευασμένες από 

χυτοσίδηρο για ονομαστική πίεση λειτουργίας 16 atm. 

Η επιφάνεια των εισόδων του σώματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη απο την επιφάνεια ενός 

κύκλου με διάμετρο ισοδύναμη με την ονομαστική διάμετρο της βάννας. Αυτή η επιφάνεια είναι η 

επιφάνεια ροής μεταξύ του σώματος και των εξαρτημάτων. Για αιρούμενου τύπου βάννες, με 

μικρή απόσταση όψεων, αυτή η επιφάνεια μπορεί να ελαττωθεί έως τα 85% αυτής των 

ανοιγμάτων εισόδων. 

Οι φλαντζωτές βάννες θα πρέπει να έxουν τυποποιημένες φλάντζες για μέγιστη πίεση 16 bars 

στην μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Οι φλάντζες θα πρέπει να είναι κάθετες και ομόκεντρες ως 

προς τους άξονες της εισόδου και εξόδου. Οι όψεις των φλαντζών θα πρέπει να είναι 

επεξεργασμένες και τρυπημένες περιφερειακά για τους κοxλίες. Οι έδρες του σώματος θα πρέπει 

να είναι είτε ατόφιες απο το σώμα τής βάννας ή φορητές αντικαταστατών δακτυλίων 

προσαρμοσμένων με ασφάλεια ούτως ώστε να αποκλείεται το xαλάρωμά τους και η διαρροή απο 

το οπίσθιο μέρος του δακτυλιδιού. 

Το σxήμα της επιφάνειας της έδρας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον τύπο του μηxανισμού 

που θα xρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της αντεπιστροφής. Για βάννες αιωρούμενου τύπου η 



 

 

 

 

θέση ή η γωνία της έδρας του σώματος θα πρέπει να έxει γίνει έτσι ώστε να διευκολύνει το 

κλείσιμο και να αποφεύγεται ανοιγοκλείσιμο. 

Η ανύψωση του δίσκου από την έδρα θα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε η δημιουργημένη 

επιφάνεια ροής να μην είναι μικρότερη απο αυτήν που καθορίζεται παραπάνω. 

Οι δίσκοι αιωρούμενου τύπου θα μπορεί να είναι είτε ατόφιοι είτε διαιρετοί. Οπου ο δίσκος  είναι 

διαιρετός, τότε πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αποκλείεται η αποσυναρμολόγηση του 

δίσκου κατα τη διάρκεια της λειτουργίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρόνοια πρέπει να ληφθεί για 

το αυτοκλείσιμο των δίσκων. Οι δίσκοι μπορεί να έxουν ξεxωριστή πρόσοψη η οποία όμως θα 

πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη με το σώμα του δίσκου. 

Οι ανυψούμενου τύπου δίσκοι θα πρέπει να έxουν οδηγούς απο πάνω και/ή απο κάτω απο την 

έδρα της βαλβίδας. Ο επάνω οδηγός, όπου xρησιμοποιείται μπορεί να διαμορφώνει ένα 

αποσβεστήρα ταλαντώσεων. Οι ανυψούμενες πιστονοειδείς βαλβίδες θα πρέπει να έxουν έδρα 

στο κατώτατο σημείο. Το εξάρτημα προσαρμογής θα πρέπει να προσαρμοστεί κωνικά με τον 

κύλινδρο ώστε να διαμορφώνει ένα αποσβεστήρα ταλαντώσεων, και θα πρέπει να είναι επαρκούς 

μήκους για να εξασφαλίζεται η ολίσθηση για όλο το μήκος της μετατόπισης. 

  



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο Πλάκα γείωσης ηλεκτρολυτικού χαλκού   
 

Θα αποτελείται από ηλεκτρολυτικό χαλκό υψηλής καθαρότητας (>99,9%) και αγωγιμότητας (>58 

m / ohm . mm² συνοδευόμενη από τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5Ο Πυργίσκος παροχών εξυπηρέτησης σκαφών  
 

Το σώμα των κιβωτίων παροχών σκαφών (πυργίσκων παροχών) θα είναι κατασκευασμένο από 

άκαυστο ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες υαλοβάμβακα (fiberglass), η ανοξείδωτα χαλυβδόφυλλα,  

Ο βαθμός προστασίας θα είναι ΙΡ66 (στεγανό, για την προστασία από υγρασία στους διακόπτες, 

μαγνητοθερμικές διαφορικές προστασίες, μετρητές και λοιπό εξοπλισμό)  

Τα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα θα είναι διαχωρισμένα. 

Θα φέρουν:  

-Φωτιστικό  για το φωτισμό της περιοχής, με λάμπα χαμηλής κατανάλωσης στο εσωτερικό του 

πυργίσκου 

-πρίζες ασφαλείας μηχανικά αυτοασφαλιζόμενες 2P+T16Α ή 32 Α ή συνδυασμός  IP 44 με 

ενδεικτική λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. 

-Ηλεκτρονικό σύστημα προπληρωμής ΙΡ 55  

-Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 

-γενικό διακόπτη 4Χ63 Α 

-διαφορικούς μαγνητοθερμικούς διακόπτες 2x16Α ή 32 ΑId 0,03mA  4,5ΚΑ ηλεκτρονικούς μετρητές 

με παλμική έξοδο με αρίθμηση για την απευθείας ανάγνωση των καταναλώσεων για την 

προστασία του καταναλωτή  

-ρελέ εντολών  

-μαγνητοθερμικό διαφορικό διακόπτη 2Χ6A 0,03A για την προστασία των υδραυλικών-βοηθητικών 

συστημάτων (ηλεκτροβάνες) 

-ασφαλιοθήκη με λυχνίες ένδειξης τάσεως. 

-πρίζα USB για ενδεχόμενες αναβαθμίσεις. 

-κιβώτιο σύνδεσης ακροδεκτών με κλέμες 4 πόλων 16mmq +γείωση (f.m.) εισόδου-εξόδου 

-ανοξείδωτο σύστημα υδροδότησης αποτελούμενο από ορειχάλκινες νικελ σφαιρικές βάνες ½ ‘’ 

που δέχονται λουκέτο με λαβές από ενισχυμένο νάυλον  

-ορειχάλκινοι – νίκελ ογκομετρικοί μετρητές νερού κλάσης B-H/A-V με αρίθμηση  για την απευθείας 

ανάγνωση  των καταναλώσεων με παλμική έξοδο. 

-ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με φίλτρα και ενισχυμένα πηνία ώστε να δέχονται και να στέλνουν 

εντολές στο σύστημα προπληρωμής. 

-διάφανα φινιστρίνια στο μπροστινό πάνελ για την ανάγνωση των καταναλώσεων 

-Μεταλλική βάση στήριξης 

  



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Πίλαρ ανοξείδωτο δέκα αναχωρήσεων 
 

Μεταλλικά μέρη 

'Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής 

Όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα 

πρέπει να είναι ανοξείδωτα.  

Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελωμένες. 

 

Γενικές απαιτήσεις 

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 

εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 

μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς 

να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 

διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 

ένταση του γενικού διακόπτη. Θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45C καθώς και 

τα καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας. 

Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 

"γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων. 

Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα και πάντως 

όχι μικρότερη από 6 ΚΑ, η ανύψωση θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή 

συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που 

προβλέπουν οι κανονισμοί VDΕ. 

Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα 

να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 

οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω. 

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια 

των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 

Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα. 

Σε όλους τους ηλεκτρικούς πίνακες οι συνδέσεις μεταξύ των μπάρων διανομής προς τους 

διακόπτες αναχώρησης και από εκεί προς τα άκρα του πίνακα και για εντάσεις από 100Α μέχρι και 

630Α θα γίνουν με εύκαμπτες μονωμένες χάλκινες μπάρες ονομαστικής έντασης τουλάχιστον 

εκείνης του διακόπτη και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 500V. 

Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 

λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από 

θερμοπλαστική μόνωση. 

Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 

κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 

Εξαίρεση και μόνον μπορεί να υπάρξει όταν η ονομαστική ένταση των αναχωρήσεων είναι πάνω 

από 100Α και υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις : 

Το όργανο διακοπής στο οποίο συνδέεται η αναχώρηση ή η άφιξη να είναι προς το κάτω μέρος του 

πίνακα και εύκολα προσιτό και 

Τα όργανα διακοπής να έχουν κατάλληλους ακροδέκτες ώστε τα καλώδια ή μπάρες που θα 

συνδεθούν σε αυτούς να μην χρειάζονται ακροδέκτες. 



 

 

 

 

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο ίδιος 

βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. 

Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε 

φάση να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα. 

Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 

των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα (όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα 

προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή 

από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 

Προδιαγραφές: 

 Ελληνικούς Κανονισμούς 

 VDΕ 0100, 0110, 0660 

 ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 

 ΙΕC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 

Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά. 

Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 

βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα. 

Οι πόρτες και οι μετωπικές πλάκες των πινάκων θα είναι ανοξείδωτες χαλύβδινες της αυτής 

κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του πίνακα και θα φέρουν : 

 Κλείστρο ειδικό για πίνακες . 

 Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 

 Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 

τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 

 Ακροδέκτη γείωσης. 

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20% των απαιτήσεων της μελέτης για 

μελλοντική επέκταση. 

Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 

διαμέτρου. 

Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια 

κλπ. τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης 

 Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 

 Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών 

του πίνακα. 

 Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 

Οι πίνακες του τύπου αυτού θα είναι ηλεκτρικώς ακίνδυνοι, εμπρόσθιας όψης, τύπου ερμαρίου, 

μετά εμπρόσθιας πόρτας προστασίας ΙΡ65 κατά DΙΝ 40050. 

Η διάταξη και συναρμολόγηση των οργάνων εντός αυτών θα γίνεται με προετοιμασμένα στοιχεία 

ζυγών κλπ. 



 

 

 

 

Οι πίνακες αυτοί θα αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

- Πλαίσιο επί του οποίου θα συναρμολογηθούν τα διάφορα όργανα. 

- Μεταλλικό εμπρόσθιο κάλυμμα του πλαισίου (ηλεκτρικά ακίνδυνο) μετωπική 

- Μεταλλικό κλειστό ερμάριο εντός του οποίου τοποθετείται το πλαίσιο. 

- Μεταλλική θύρα. 

Το ερμάριο και η μεταλλική πόρτα θα αποτελούνται από λαμαρίνα ικανοποιητικού πάχους, 

κατ'ελάχιστο 1.5 mm   και θα έχουν προστασία έναντι διάβρωσης. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες του πίνακα θα φέρουν τελική βαφή ηλεκτροστατική, απόχρωσης της 

αρεσκείας της επίβλεψης. 

Στο εσωτερικό τμήμα της πόρτας θα υπάρχει καρτέλα προστατευόμενη από διαφανές πλαστικό, 

επί της οποίας θα αναγράφονται όλα τα κυκλώματα. 

Υλικά πινάκων 

Ασφάλειες 

Οι ασφάλειες και οι βάσεις αυτών θα είναι για εντάσεις έως και 32Α από πορσελάνη, συντηκτικές, 

κοχλιωτής βάσης και πώματος, κατά DΙΝ 49360 και 49515. 

Οι ασφάλειες αυτές θα είναι ταχείας τήξεως εκτός εάν άλλως ρητώς αναφέρεται. 

Μικροαυτόματοι 

Θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19. 

Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να 

διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα. 

Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση 

από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και κατ’ελάχιστον 6 ΚΑ, θα 

είναι τύπου "Περιορισμού έντασης"  και όχι "μηδενικού σημείου". 

Αμπερόμετρα – Βολτόμετρα 

 Τύπος: στρεφόμενου σιδήρου για εναλλασσόμενο ρεύμα 15-60 ΗΖ με ορθογωνική πλάκα 

διαστάσεων 96 x  96. 

 Κλάση: 1,5. 

 Έδραση: μέσω ημιαξόνων. 

 Ιδιοκατανάλωση: αμπερόμετρα 0.1 έως 1 VΑ βολτόμετρα 1 έως 5 VΑ. 

 Υπερφόρτιση:  συνεχώς 20% του ονομαστικού ρεύματος ή τάσης, αμπερόμετρα: 50πλή  

επί 15, 4πλή επί 2-3 min, 2πλή επί 10 min, βολτόμετρα:   2πλή επί  1  min. 

 Περιοχή μέτρησης: ανάλογα με τη χρήση. 

 Τα βολτόμετρα θα συνοδεύονται από μεταγωγικό διακόπτη επτά θέσεων. 

 Τα αμπερόμετρα θα είναι κατάλληλα για απευθείας σύνδεση ή μέσω μετασχηματιστή /5Α 

για περιοχή μετρήσεων πάνω από 60Α. 

Συχνόμετρα 

 Τα συχνόμετρα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση σε δίκτυο 220V με ορθογωνική πλάκα 

διαστάσεων 96 x 96. 

 Θα έχουν σύστημα μέτρησης από δονούμενα 13-17 ελάσματα με διαφορετική 

ιδιοσυχνότητα το καθένα. Τα ελάσματα θα είναι στερεωμένα σε μια κτένα και διεγείρονται μηχανικά 

μέσω ηλεκτρομαγνήτη και πάλλονται ανάλογα με την συχνότητα της συνδεδεμένης τάσης. 



 

 

 

 

 Ονομαστική συχνότητα : 50 ΗΖ 

 Ανοχή ένδειξης : ±0,5% της ονομαστικής 

 Ιδιοκατανάλωση : 1 - 3 VΑ 

 Επιτρεπτή διακύμανση τάσης +20% 

 Εναλλακτικά δύνανται να χρησιμοποιηθούν και όργανα με δείκτη. 

 

Όργανα μέτρησης συντελεστού ισχύος (συνφ) 

 Θα είναι όργανα με ηλεκτροδυναμικό σύστημα πηλίκου κατάλληλα για τριφασικό 

ανομοιόμορφο όμοιου φορτίου 40 - 60 ΗΖ. 

 Θα φέρουν ορθογωνική πλάκα διαστάσεων .......... 

 έδραση : μέσω ημιαξόνων χωρίς επανατατικά ελατήρια 

 τοποθέτηση : κάθετη 

 ιδιοκατανάλωση : πηνίο τάσης 1 VΑ σε 100V 

 πηνίο έντασης 3 VΑ σε 5Α και 0.8 VΑ σε 1Α 

 συνδεσμολογία απευθείας σε τάση 3Χ380V και μέσω 1 Μ/Σ  /5Α 

 περιοχή μέτρησης : χωρ. 0.85 ως 1 ως 0 επαγ. 

Βαττόμετρα 

 Θα μετρούν την πραγματική ισχύ με ηλεκτροδυναμικό σύστημα μέτρησης για τριφασικό 

δίκτυο 4 αγωγών (με ουδέτερο) και ανομοιόμορφο φορτίο, για συχνότητα 45 - 65 ΗΖ, διαστάσεων 

96Χ96. 

 ιδιοκατανάλωση: πηνίο τάσης 10 VΑ  έντασης 1.5 VΑ 

 περιοχή μέτρησης  : 0,6 έως 1,2 φαινόμενης ισχύος 

 σύνδεση: σε 380/220V και 3 Μ/Σ 5/Α. 

Στοιχεία διακοπής χαμηλής τάσης. 

Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος στη θέση που τοποθετούνται έχουν σκοπό την προστασία των 

μετασχηματιστών, γραμμών, κινητήρων κλπ. Περιλαμβάνουν θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, από 

ένα σε κάθε πόλο, ρυθμιζόμενα για την προστασία έναντι υπερθέρμανσης και βραχυκυκλώματος 

ηλεκτρονικού τύπου με ρυθμίσεις από 0,4 Ιn έως 1,0 In. Οι ενδείξεις θα είναι με οθόνη υγρών 

κρυστάλλων. 

Θα είναι σύμφωνοι με τους Κανονισμούς VDΕ 0660 και VDΕ 0113 IEC 439  και θα έχουν τα 

παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 τάση μόνωσης 1000 V ~ 

 ονομαστική τάση λειτουργίας : τουλάχιστον 500V, 50ΗΖ. 

 κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110 

 ονομαστική ένταση την αναγραφόμενη στα σχέδια 



 

 

 

 

 ικανότητα διακοπής : τουλάχιστον το ρεύμα της στάθμης βραχυκυκλώματος που αντιστοιχεί 

στον πίνακα που ανήκει και μάλιστα σύμφωνα με τον κύκλο της δοκιμής 0 - Τ - C/0 - Τ - C/0 κατά 

VDΕ 0660/ΙΕC 157. 

 διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί σε φόρτιση ΑC1 - μέγιστη θερμοκρασία 

λειτουργίας : 40°βαθμοί C 

 θα έχουν τη δυνατότητα να εξοπλισθούν με πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης ή κινητήρα 

τηλεχειρισμού. 

 Ο διακόπτης θα έχει τρεις θέσεις : "ΑΝΟΙΚΤΟΣ", "ΚΛΕΙΣΤΟΣ", "ΤRΙΡ" πλήρως 

διακεκριμένες, και σημειούμενες στην μπροστινή του επιφάνεια. 

 Κάθε λειτουργική θέση του διακόπτη δείχνεται καθαρά από τη θέση χειρολαβής. 

 Η χειρολαβή θα έχει τη δυνατότητα για αλληλομανδάλωση του διακόπτη στη θέση 

"ΚΛΕΙΣΤΟΣ" με την πόρτα ή το κάλυμμα του πίνακα και ν' ασφαλισθεί με  λουκέτο. 

Ηλεκτρονόμοι ισχύος (CΟΝΤΑCΤΟRS) 

 Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα έχουν πηνίο σε ονομαστική τάση 220V, 50ΗΖ. 

 Εκείνοι που τροφοδοτούν κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα θα πρέπει να εκλεγούν έτσι, 

ώστε το ονομαστικό τους ρεύμα σε φόρτιση ΑC3 και για διάρκεια ζωής ένα εκατομμύριο χειρισμούς 

είναι τουλάχιστον ίσο προς το ονομαστικό ρεύμα που διαρρέει τον κλάδο όπου τοποθετούνται. 

 Αντίστοιχα ισχύουν για εκείνους που τροφοδοτούν περίπου ωμικό φορτία  η ονομαστική 

τους ένταση όμως θα αναφερθεί σε κατηγορία φόρτισης ΑC1, ΑC2, ΑC2', ΑC3, ΑC4 σύμφωνα με 

VDΕ 0660 και ΙΕC 158). 

 Τα παραπάνω αναφερόμενα είναι απλώς ενδεικτικά για την σωστή εκλογή των 

ηλεκτρονόμων ισχύος. Σε ποια κατηγορία λειτουργίας (φόρτισης) θα καταταγεί το φορτίο θα 

καθοριστεί από τις πληροφορίες του κατασκευαστή του μηχανήματος και της επίβλεψης, οπότε 

τότε θα εκλεγεί το σωστό μέγεθος του ηλεκτρονόμου ισχύος για ένα εκατομμύριο χειρισμούς. 

 Όλοι οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εφοδιασμένοι με 2ΝΟ και 2ΝC τουλάχιστον 

βοηθητικές επαφές. 

 Η τάση έλξης του ηλεκτρονόμου ισχύος θα είναι 0,75 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης 

λειτουργίας του πηνίου, ενώ η τάση αποδιέγερσης 0,4 έως 0,6 αντίστοιχα. 

 Η αρίθμηση των ακροδεκτών θα είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς DΙΝ 46199. 

 Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς VDΕ 

0660/ΙΕC 158. 

 Η μηχανική τους διάρκεια ζωής να είναι τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια χειρισμοί. 

 Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος όπου θα τοποθετηθούν : 40 C. 

 Στάθμη θορύβου 30 dB. 

Απλοί διακόπτες φορτίου 

 Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι , τάσης 500V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και 

απόζευξης κατ' ε33λάχιστο  ίσης προς την αντιστοιχούσα στην ονομαστική ένταση συνεχούς ροής 

υπό τάση 220V/380V, αριθμού χειρισμών ελάχιστο κατά VDΕ. 

 Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί, κατά VDΕ 0660, τάσης 500V, με μοχλό 

χειρισμού. Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο 



 

 

 

 

μαχαιρωτός θα είναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου, και η ικανότητα ζεύξης και απόζευξης 

αυτού υπό συν φ = 0.7 θα ισούται προς ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220/380V. 

 Η κατασκευή τους και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι όμοια προς εκείνα των 

αυτόματων διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

 Ο διακόπτης έχει δύο διακεκριμένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

 Δεν περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

 Δεν περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

 Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι φορές το ονομαστικό τους 

ρεύμα. 

 Παρατήρηση: Οι παραπάνω διακόπτες θα έχουν ικανότητα ζεύξης τουλάχιστον το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης στο τμήμα του δικτύου όπου τοποθετούνται. 

Διακόπτης ασφαλείας 

Κατά την διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης μηχανημάτων που κινούνται από κινητήρες είναι 

απαραίτητο προτού αρχίσει η εργασία να απομονωθεί ο κινητήρας από το κύκλωμα ελέγχου και 

από την παροχή ρεύματος. Συχνά αυτό γίνεται αφαιρώντας τις ασφάλειες που τροφοδοτούν τον 

κινητήρα (εάν υπάρχουν) ή την αποσύνδεση του κινητήρα από το καλώδιο τροφοδοσίας του. 

Η τοποθέτηση του διακόπτη ασφαλείας έχει σαν σκοπό να προσφέρει μια  ασφαλή προστασία 

όπως παρακάτω. 

Οι διακόπτες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ικανότητα διακοπής ΑC4 σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος Ι, στο κύκλωμα του κινητήρα. 

 Χαρακτηριστικές ιδιότητες απομόνωσης σύμφωνα με VDΕ 0660 μέρος 1. 

 Να διακόπτει όλους τους ενεργούς αγωγούς τροφοδοσίας του κινητήρα. 

 Να μπορεί να κλειδωθεί μόνον στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" μέχρι και με τρία λουκέτα. 

 Η χειρολαβή να δείχνει ευκρινώς και αλάνθαστα τη θέση του διακόπτη. 

 Η θέση των κύριων επαφών να είναι ορατή ευκρινώς. 

 Τα εσωτερικά του διακόπτη όταν είναι κλειδωμένος στην θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" να μην είναι 

επισκέψιμο παρά μόνο με καταστροφή του διακόπτη. 

 Το κάλυμμα του κιβωτίου τοποθέτησης του διακόπτη να μην μπορεί να αυξηθεί όταν ο 

διακόπτης είναι στη θέση "ΑΝΟΙΚΤΟΣ" 

 Κλάση μόνωσης C σύμφωνα με VDΕ 0110. 

 Βοηθητική επαφή ΝΟ για την αλληλομανδάλωση του διακόπτη ασφαλείας με το αυτόματο 

ρελέ ισχύος της τροφοδοσίας του κινητήρα. 

Pαγοδιακόπτες (Xωνευτοί διακόπτες πινάκων) 

Οι διακόπτες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός πινάκων και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως γενικοί και μερικοί διακόπτες μέχρι έντασης 60Α. 

Έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι μικροαυτόματοι, η δε τοποθέτησή τους επιτυγχάνεται 

δι ενός μανδάλου επί ραγών στήριξης ή με την βοήθεια δύο κοχλιών επί πλακός. 

Προς διάκριση των υπάρχει στη μετωπική πλευρά το σύμβουλο του αποζεύκτου. 

(1) Το κέλυφός τους είναι από συνθετική ύλη. 



 

 

 

 

Διακόπτες διαρροής 

(1) Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα xρησιμοποιούνται για προστασία 

από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30μΑ. 

(2) Να προβλεφθεί προστασία βραχυκυκλώματος ανάλογη με την στάθμη του πίνακα που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Ασφαλειοδιακόπτες φορτίου 

Θα είναι τριπολικοί η τετραπολικοί και θα δέχονται μαχαιρωτά φυσίγγια μεγεθών 00....3 κατά DIN 

43620. 

Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ΟΝ-OFF. 

Η διακοπή θα γίνεται με την βοήθεια ελατηρίων. 

Θα είναι πλήρους ασφαλείας με απομόνωση και των δύο άκρων του φυσιγγίου όταν βρίσκεται 

στην θέση OFF. 

Θα είναι κατασκευασμένοι κατά VDE 0660, 0113 IEC 947-1/3. 

Διακόπτες προστασίας κινητήρων 

Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα και θα φέρουν θερμικά πηνία υπερφόρτισης με 

αντιστάθμιση θερμοκρασίας και μαγνητικά στοιχεία υπερέντασης. 

Η ρύθμιση των θερμικών στοιχείων υπερφόρτισης θα είναι λεπτομερής ώστε να καλύπτει πλήρως 

τα διάφορα μεγέθη ηλεκτροκινητήρων. 

Η ισχύς βραχυκυκλώσεως θα είναι η κατάλληλη για τον πίνακα που θα εγκατασταθούν. 

Η μηχανική διάρκεια ζωής θα είναι κατ' ελάχιστον 100.000 χειρισμοί και η ηλεκτρική διάρκεια ζωής 

(AC3) 50.000 χειρισμοί. 

Η κατασκευή τους θα είναι κατά DIN 0660 IEC 947-2, IEC 947-4. 

Eνδεικτικές λυχνίες 

Οι τοποθετημένες σε πίνακες με πλαστικά ή μεταλλικά κιβώτια και όπου αλλού απαιτείται θα είναι 

διαιρούμενου τύπου με το μπλοκ των ακροδεκτών και της υποδοχής της λυχνίας 

συναρμολογημένα στην πλάκα συναρμολόγησης του κιβωτίου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με τον 

διακοσμητικό δακτύλιο, το αντιδαμβωτικό κολάρο και τον φακό "γυαλάκι" θα είναι 

συναρμολογημένα στο κάλυμμα του κιβωτίου, ώστε κατά την αφαίρεση του καλύμματος να μην 

χρειάζεται καμιά επέμβαση στην ενδεικτική λυχνία. 

Τα λαμπάκια και οι υποδοχές τους θα συμφωνούν προς τους κανονισμούς ΙΕC 204 και θα είναι 

τύπου Bayonet. 



 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο Υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά υψηλής ανθεκτικοτητας σε διαβρωτικό 

περιβάλλον  
 

Θα είναι εγκεκριμένου τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα φέρει τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

Το σώμα της πυροσβεστικής φωλιάς θα είναι κατασκευασμένο από άκαυστο ενισχυμένο 

πολυεστέρα με ίνες υαλοβάμβακα(fiberglass), η η ανοξείδωτa χαλυβδόφυλλα  και θα είναι 

λειτουργική και καλαίσθητη αποκλειστικά σχεδιασμένη για λιμένες αναψυχής . 

Θα είναι χρώματος ερυθρού 

Θα φέρει:  

 θυρίδες από διάφανο πολυμερές (polycarbonate) μη φλεγόμενου τύπου άθραυστο,  ειδικά 

επεξεργασμένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), με τυπωμένες ενδείξεις στην Ελληνική 

γλώσσα, κλειδαριά και κλειδί  

 φωτιστικό στην κορυφή της με λαμπτήρα χαμηλής κατανάλωσης κόκκινου χρώματος  

 Κρουνό γωνιακό 2’’ με σύνδεσμο stortz και σπείρωμα 2’’ 

 Μούφα ορειχάλκινη 2’’ 

 Μαστό γαλβανιζέ 2’’ προς 1 ½’’ 

 Στήριγμα υποδοχής μάνικας 

 Μάνικα 1 ¾’’ με πίεση λειτουργίας στα 20 bar, 20m. 

 Ακροσωλήνιο αλουμινίου ρυθμιζόμενο 1 ¾’’ με σύνδεσμο stortz. 

 Πυροσβεστήρα 6 Kg ξηράς σκόνης ABC 40% σε αυτοτελές διαμέρισμα, πιστοποιμένον 

κατά CE, EN3 

 Στήριγμα σωσίβιου ανοξείδωτου χάλυβα 

 Κομβίο κινδύνου ΙΡ 55 

 Mεταλλική βάση στήριξης 

Ονομαστικής παροχής σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της 

μελέτης, ήτοι 380 lt/min στα 4,4 Βαr.  

ΑΡΘΡΟ 8o ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
Θα είναι εγκεκριμένου τύπου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα φέρει τα σχετικά 

πιστοποιητικά. 

Πυροσβεστικός σταθμός ειδικής κατασκευής για θαλάσσιο περιβάλλον κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο υλικό η από ενισχυμένο πολυεστέρα με ίνες  υαλοβάμβακα,  βαμμένο σε 

χρώμα κόκκινο και εξοπλισμένο με θυρίδες  με κλειδαριά  και  κλειδί και με 

ενδείξεις στην ελληνική γλώσσα. ,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και ολα τα υλικά 

στηρίξεως (βάσεις) και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, συνδέσεως με 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Θα φέρει (απλός): 

 1 Λοστό 

 1 Τσεκούρι 

 1 Φτυάρι σπαστό 

 1 Αξίνα – Κασμά 

 1 Σκεπάρνι 

https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/119-%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/121-%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/123-%CF%86%CF%84%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/116-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/120-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B9.html


 

 

 

 

 1 Πυριμάχη κουβέρτα 0,90x0,90m 

 2 Φακούς 

(ενισχυμένος): 

 1 Λοστό 

 1 Τσεκούρι 

 1 Φτυάρι σπαστό 

 1 Αξίνα – Κασμά 

 1 Σκεπάρνι 

 1 Πυριμάχη κουβέρτα 0,90x0,90m 

 2 Φακούς 

 2 Κράνη πιστοποιημένα κατά CE 

 2 Προσωπίδες ημίσεως προσώπου απλές με φίλτρα 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο Δίστομος πυροσβεστικός κρουνός  
 

Θα είναι κατάλληλο για την τροφοδότηση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου με 

νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα, σε περίπτωση ανάγκης και θα πρέπει να προσκομισθεί 

σχετικό πιστοποιητικό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Θα υπάρχει σύνδεση του κατακόρυφου του σωλήνα σε δύο (2) στόμια παροχής, με συνδέσμους 

storz, διαμέτρου Φ63 (2 ½’’).  Ο σωλήνας συνδέσεων των στομίων παροχής με τον κατακόρυφο 

σωλήνα θα έχει διάμετρο 100mm και θα είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής και 

σύστημα για την αυτόματη αποστράγγισή του. 

ΑΡΘΡΟ 10 Σύνθεση υπαίθριου φωτισμού αποτελούμενη από φωτιστικό με LED 38 W 

επί κορυφής ιστού και από ιστό χαλύβδινης κυλινδρικής διατομής Ø75mm και ύψους 

3,40 m.  
 

Η παραπάνω σύνθεση θα αποτελείται από 

 

1. Ιστό  

o Το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 

14001 & ISO 45001.  

o Ο φωτιστικός ιστός θα συνοδεύεται από 10-ετή εργοστασιακή εγγύηση από τον 

κατασκευαστή 

o Ο ιστός, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 

δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό 

(site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.  

o Ο ιστός θα έχει συνολικό ύψος 3400mm και θα είναι κυλινδρικής διατομής Ø75mm. Θα 

είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 4mm και θα φέρει 

εξωτερική επένδυση από ενισχυμένο πολυμερές (engineered technical polymer) πάχους 

τουλάχιστον 2.5mm, ώστε να είναι  ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε 

παραθαλάσσιο περιβάλλον.  

o Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει συστολή (adaptor) διατομής 60mm για την 

προσάρτηση του φωτιστικού σώματος.  

o Στη βάση του θα φέρει πλάκα έδρασης διατομής 320mm τουλάχιστον και διακοσμητικό 

κάλυμμα της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων επίσης από ενισχυμένο πολυμερές (engineered 

technical polymer).  

o Η πλάκα έδρασης θα φέρει τέσσερις οπές για την είσοδο των αγκυρίων και μία κεντρική 

https://www.pyrosvestires.gr/gadgets/222-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/122-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/119-%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/121-%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/123-%CF%86%CF%84%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/116-%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/120-%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B9.html
https://www.pyrosvestires.gr/gadgets/222-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/122-%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82.html
https://www.pyrosvestires.gr/ergalia-stathmwn/118-%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C.html
https://www.pyrosvestires.gr/proswpides-anapneustikes-siskeues/251-prosopida_stathmou.html


 

 

 

 

οπή για την είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.  

o Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια Μ14 τουλάχιστον και μήκους 300mm 

τουλάχιστον.  

o Θα έχει θυρίδα επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες 

ασφάλειας και θα φέρει αποσπώμενο ακροκιβώτιο, στεγανό (ΙΡ66), με κατάλληλο ακροδέκτη 

καλωδίων και ασφαλειοθήκη.  

o Ο ιστός θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ και λόγω της επένδυσης του από ενισχυμένο πολυμερές 

(engineered technical polymer) θα είναι απαλλαγμένος από την επικινδυνότητα της 

ηλεκτροπληξίας ενώ θα έχει διηλεκτρική αντοχή άνω των 40.000V.  

o Θα έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή δοκιμή 3.000 ωρών σε θάλαμο ακτινοβολίας U.V 

(S/UNE 53104/86 ή άλλη ισοδύναμη) χωρίς μεταβολή χρώματος.  

o Ο ιστός θα φέρει πιστοποιητικό CE συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ 40-5 από ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο φορέα το οποίο θα συνοδεύεται από την σχετική έκθεση δοκιμών, ενώ το 

εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001, ISO 14001 & 

ISO 45001.  

o Ο ιστός θα συνοδεύεται από 10-ετή εργοστασιακή εγγύηση από τον κατασκευαστή. 

o Ο ιστός, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο–βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 

δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, είτε έντυπο (hard copy) είτε ηλεκτρονικό 

(site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

o Ο ιστός θα έχει απόχρωση γραφίτη.  

 

2. Φωτιστικό  

 

o Το φωτιστικό θα είναι σχήματος ανεστραμμένου κώνου διαμέτρου 630mm±10% και ύψους 

570mm±10%.  

o Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από το ενισχυμένο πολυμερές ανθεκτικό 

στη διάβρωση και αντι‐ ηλεκτροπληξιακό.  

o Θα έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή δοκιμή 3.000 ωρών σε θάλαμο ακτινοβολίας U.V 

(S/UNE 53104/86 ή άλλη ισοδύναμη) χωρίς μεταβολή χρώματος.  

o Ο διαχύτης θα είναι από υψηλού επιπέδου θερμοπολυμερές (τύπου T5) και 

κατασκευασμένο με τεχνολογία χημικής στίλβωσης για την επίτευξη υψηλής διαφάνειας και 

διαπερατότητας.  

o Η αντοχή του φωτιστικού σε κρούσεις θα είναι τουλάχιστον ΙΚ10 ενώ η στεγανότητα του θα 

είναι τουλάχιστον ΙΡ66.  

o Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού με κυλινδρική απόληξη διατομής 

Ø60mm.  

o Όλα τα μεταλλικά μέρη του φωτιστικού θα είναι επικαλυμμένα με ενισχυμένο πολυμερές 

(engineered technical polymer) γεγονός που το απαλλάσσει από την επικινδυνότητα της 

ηλεκτροπληξίας ενώ του προσδίδει την κλάση μόνωσης ΙΙ.  

o Η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) δεν θα είναι 

μεγαλύτερη από 38W ενώ η συνολική τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι τουλάχιστον 

4200lm, έτσι ώστε ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 110lm/W.  

o H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή 

μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 100.000 L95B10 

σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 100.000 

ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 95% της 

αρχικής.  

o Το φωτιστικό θα έχει ασύμμετρη κατανομή δέσμης (street lighting) και θα διαθέτει αρχείο 

ies/ldt για την χρήση του σε ανοικτό φωτοτεχνικό πρόγραμμα.  

o Το φωτιστικό θα φέρει πιστοποιητικό CE συμμόρφωσης καθώς επίσης και πιστοποίηση 

ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα 



 

 

 

 

πρότυπα ΕΝ60598-1 και ΕΝ60598-2-3 (το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής παραγωγής 

του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του 

κατασκευαστή. 

o Το φωτιστικό θα είναι απόχρωσης γραφίτη.  

ΑΡΘΡΟ 11Ο Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 

τοιχώματος  

Η όδευση των καλωδίων θα γίνει εντός σωλήνων προστασίας καλωδίων διπλού τοιχώματος από 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). Ο σωλήνας αποτελείται από δύο συνεξωθημένα (co-

extruded) τοιχώματα, δομημένα εξωτερικά και λεία εσωτερικά για να διευκολύνουν τη διέλευση 

των καλωδίων. Ο σωλήνας πρέπει να διαθέτει εξάρτημα σύνδεσης (μούφα). 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Παράγεται σύμφωνα με CEI EN 50086-1(CEI 23-39),CEI EN 50086-2-4(CEI 23-46). 

 Αντοχή θερμοκρασίας: -25o C/ +60o C 

 Μέγιστη αντοχή ελαστικότητας οδηγού καλωδίου: > 650 N 

 Εξαρτήματα: Κάθε κουλούρα περιέχει και οδηγό (ατσαλίνα) για εύκολο τράβηγμα του 

καλωδίου, εξάρτημα σύνδεσης (μούφα),  

 Διηλεκτρική αντοχή: > 800 kv/cm. 

 Ηλεκτρική αντοχή απομόνωσης: >100 Μ Ω. 

ΑΡΘΡΟ 12o Συσκευή φόρτισης προπληρωμένων καρτών  
 

Η συσκευή φόρτισης προπληρωμένων καρτών θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Πίστωση του ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει χρήση. 

• Εμφάνιση της κατανάλωσης απευθείας για κάθε χρήστη σε (Kwh) και (m³)  όπως & το ποσό σε 

ευρώ (€). 

• Κωδικοποίηση του μέσου λειτουργίας του pillar (Μαγνητικής Κάρτας),με στόχο την πολύ δύσκολη 

έως μηδενική τρωτότητα του συστήματος.  

• Ευχέρεια εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη καθώς & δυνατότητα εύκολης αλλαγής των 

παραμέτρων για το κόστος χρέωσης της μονάδος κατανάλωσης νερού και ρεύματος. Οι 

παράμετροι χρέωσης να περνούν στο pillar μέσω των μαγνητικών καρτών χωρίς να χρειάζεται 

επαναπρογραμματισμός του λογισμικού του κάθε pillar. 

• Λογότυπο του Οργανισμού Διαχείρισης στην οθόνη των πληροφοριών. 

• Να λειτουργεί με κάρτες προπληρωμής RFID από ανθεκτικό υλικό πολύ χαμηλού κόστους με 

δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του πελάτη-χρήσιμες πληροφορίες κ.λ.π. Οι κάρτες να 

έχουν τη δυνατότητα επανεγγραφής/επαναπρογραμματισμού μετά τη χρήση. 

• Service κάρτα που δίνει τη δυνατότητα μηδενισμού/καθαρισμού των παροχών σε περίπτωση 

αναχώρησης του χρήστη, χωρίς να σβήσει τις παροχές που έχει χρησιμοποιήσει. 

• Οι κάρτες προπληρωμής να είναι διαστάσεων 8.5Χ5.5cm από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό πολύ 

χαμηλού κόστους, με δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του φορέα διαχείρισης, τιμής 

πώλησης, χρήσιμες πληροφορίες κ.λ.π.  

• Οι κάρτες να έχουν τη δυνατότητα επανεγγραφής / επαναπρογραμματισμού.  

• Να ΜΗΝ αποφορτίζονται. 

• Οι κάρτες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν access κάρτες σε περιοχές που απαιτείται 

έλεγχος προσβασιμότητας.  



 

 

 

 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους  

ΑΡΘΡΟ 13o Σύστημα ελέγχου πυργίσκων παροχών εξυπηρέτησης σκαφών  
Το Σύστημα ελέγχου πυργίσκων παροχών εξυπηρέτησης σκαφών θα έχει τα ακόλουθα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Εγκατάσταση του λογισμικού σε 3 τερματικά που θα υποδειχθούν από το φορέα.  

 Παραμετροποίηση λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα. 

 Το λογισμικό θα προσφέρει 

 Καταγραφή στοιχείων των pillars 

o Σειριακό αριθμό 

o Αριθμό τοποθετημένων pillars 

o Ημ/νία τοποθέτησης 

o Περιγραφή παροχών του κάθε pillar 

o Συνολικές συναλλαγές του κάθε pillar 

o Ειδοποιήσεις 

• Ανάλυση συναλλαγών 

o Καταναλώσεις 

o Είδη συναλλαγών 

o Ημ/νία και ώρα κάθε συναλλαγής 

o Ποσά που αφορούν την εκάστοτε συναλλαγή 

o Πληροφορίες κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για κάθε συναλλαγή 

o Ανάλυση συναλλαγών ανά χρονική περίοδο 

• Ειδοποιήσεις 

o Παραβίαση θύρας 

o Διακοπή ρεύματος κεντρικής παροχής Pillar  

o Εσωτερική θερμοκρασία συστήματος 

o Υγρασία συστήματος 

o Απώλεια επικοινωνίας 

• Γεωγραφική απεικόνιση των pillars 

o Απεικόνιση της θέσης των pillars 

o Επιλογή pillar μέσω γεωγραφικής θέσης 

o Δυνατότητα άμεσης λήψης δεδομένων από το επιλεγμένο pillar 

• Στατιστικά 

o Ανά χρονικές περιόδους 

o Καταναλώσεων 

o Κινήσεις καρτών 

o Χρεώσεων 

• Λοιπές δυνατότητες 

o Πρόσβαση μέσω web browser 

o Απεικόνιση λογισμικού σε 2 γλώσσες 

o Πλήρες ιστορικό κάρτας/πελάτη με δυνατότητα εκτύπωσης-αποστολής με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

o Άδεια χρήσης μέχρι 3 χρήστες. 

o Εκτύπωση στατιστικών 

o Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω mail, sms 

 

• Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους 
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