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1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ

Η Εγκατάσταση Ύδρευσης θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονισµούς και τις
Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και τα άρθρα που ακολουθούν.
Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε την οποία αναφέρθηκαν
προηγουµένως.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00

Συστήµατα
κτιριακών
χαλυβδοσωλήνες µε ραφή

σωληνώσεων

υπό

πίεση

µε

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00

Συστήµατα
κτιριακών
σωληνώσεων
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής

υπό

πίεση

µε

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

Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες
Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε σωλήνες
πολυπροπυλενίου
Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκαµπτους
ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες
Συστήµατα
κτιριακών
σωληνώσεων
υπό
πίεση
µε
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή
Συστήµατα
κτιριακών
σωληνώσεων
υπό
πίεση
µε
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής
Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε ανοξείδωτους
χαλυβδοσωλήνες
Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων
∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC
Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα
Βαθµίδες φρεατίων
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του υπάρχοντος
οπλισµού
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-07-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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1.1

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ύδρευσης σε κτίρια, στους
ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο
πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή.
Η εγκατάσταση ύδρευσης αποτελείται από:
- ∆ίκτυα που περιλαµβάνουν:
-Σωλήνες
-Εξαρτήµατα σωληνώσεων
-Στηρίγµατα σωληνώσεων
-Ράβδους ανάρτησης
-Οργανα διακοπής
-Βαλβίδες αντεπιστροφής
-Βαλβίδες εκκένωσης
-Βαλβίδες εξαερισµού
-Βαλβίδες ανακούφισης
-Φίλτρα
-Προστατευτικά εξαρτήµατα
- Είδη κρουνοποίας (κρουνοί-αναµικτήρες)
- Μονώσεις
- Ηλιακο Θερµοσίφωνα - ταχυθερµοσιφωνες
- Αλλα µεταλλικά εξαρτήµατα
- Φρεάτια και τάφρους
Οι ορισµοί του παρόντος άρθρου είναι σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2411/86.

1.2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.2.1 Σωληνώσεις
- Οι ενώσεις γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων µεταξύ τους ή µε ειδικά τεµάxια θα είναι
κοxλιωτές.
Απαγορεύεται η συγκόλληση. Ειδικότερα για σωλήνες µέχρι 2” οι συνδέσεις θα γίνεται µε µούφα ενώ
για µεγαλύτερες διατοµές οι συνδέσεις θα γίνονται µε φλάντζες. Μετά την κοπή τεµαxίου
γαλβανισµένου σιδηροσωλήνα στο απαιτούµενο µήκος, τα άκρα του θα καθαρίζονται και θα
λειαίνονται για να ετοιµαστούν για ελικοτοµή.
- Το µήκος της ελικοτοµής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µισό του περικοxλίου.
- Για επίτευξη πλήρους στεγανότητας στην αρσενική βόλτα, θα εναποτίθεται στρώση κόλλας
γραφίτη ή άλλου ισοδύναµου υλικού, κατάλληλη για τη θερµοκρασία στην οποία εργάζεται ο
σωλήνας.
- Στις ενώσεις των σωλήνων µε ελικοτοµή θα παρεµβάλλεται αδρανές στεγανοποιητικό υλικό, όπως
κάνναβις, επιxρισµένη µε µίνιο.
- Μετά την πλήρη κοxλίωση του περικοxλίου
(µούφας), δεν θα υπολείπονται ελεύθερα
περισσότερα από τρία βήµατα εκατέρωθεν αυτού.
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- ∆εν επιτρέπεται η στεγανοποίηση των ενώσεων µε καλαφάτισµα, κρούση ή άλλες βίαιες
ενέργειες.
- Ενώσεις µε ρακόρ ή φλάντζες πρέπει να προβλέπονται σε σωλήνες οι οποίοι είναι ενδεxόµενο να
xρειαστεί να αποσυνδέονται. Θα πρέπει ανά 40 τουλάχιστον µέτρα να υπάρχει η δυνατότητα
αποσύνδεσης του δικτύου.
- Οι καµπυλώσεις των σωλήνων θα διαµορφώνονται µε παρόµοια ειδικά εξαρτήµατα επίσης
γαλβανισµένα για οποιαδήποτε διάµετρο.
- Για καµπύλες 90° και για γωνίες, θα xρησιµοποιηθούν απαραίτητα, ειδικά τεµάxια
σxηµατισµού. Κάµψεις σωλήνων "εν θερµώ" απαγορεύονται.
- Λυόµενοι σύνδεσµοι θα παρεµβάλλονται επίσης:
- Στις συνδέσεις των σωληνώσεων µε µηxανήµατα ή συσκευές για την δυνατότητα ευxερούς
αποσύνδεσης τούτων xωρίς ιδιαίτερη επέµβαση στο δίκτυο.
- Στην µια πλευρά κάθε δικλείδας, αφόσον αυτή συνδέεται µε κοxλίωση στις σωληνώσεις.
- Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και µόνο
εξαρτήµατα και ειδικά τεµάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, µε υποδοχή για συγκόλληση µε την µέθοδο
του "τριχοειδούς φαινοµένου", µε "µαλακή κόλληση", δηλαδή µε χρήση υλικού συγκόλλησης,
µε σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 5% αντιµόνιο) κατά DIN 1707 για διαµέτρους µέχρι Φ28, και µε
σκληρή κόλληση 5% Ag για διαµέτρους άνω των Φ28.
- Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν µε "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, θα
χρησιµοποιούνται ενδιάµεσα ειδικά εξαρτήµατα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται µε τον
µενχαλκοσωλήνα µε κόλληση, όπως η πιό πάνω και µε τη βαλβίδα κλπ., µε βίδωµα (ειδικοί
σύνδεσµοι χαλκοσωλήνα µε σιδηροσωλήνα κλπ., ορειχάλκινοι).
- Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα µε χυτοσιδηρό σωλήνα, θα χρησιµοποιούνται
ειδικά εξαρτήµατα (σύνδεσµοι), που θα συνδέονται µε τους µεν χαλκοσωλήνες µε συγκόλληση, και
µε τους χυτοσιδηρούς σωλήνες µε ενσφήνωση ("καλαφάτισµα").
- Επίσης οι συνδέσεις των χαλκοσωλήνων µε τους αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοxέων,
ήτων στοµίων των διαφόρων συσκευών (όπως ψύκτες νερού κλπ.) θα γίνονται µέσω
επιxρωµιωµένων xαλκοσωλήνων και ορειxάλκινων λυόµενων συνδέσµων του τύπου ρακόρ
ανάλογης διαµέτρου. Άκρα τα οποία θα παραµένουν ανοικτά κατά την πρόοδο της εργασίας θα
ταπώνονται µε µεταλλικά πώµατα ή µε ταπωτικές φλάντζες. Προσεκτική παρακολούθηση της
παραλληλότητας των γραµµών των τοίxων και των άλλων σωληνώσεων που γειτνιάζουν, είτε
κατακόρυφων είτε οριζόντιων, απαιτείται εξ ολοκλήρου. Ενώσεις δεν θα γίνονται µέσα στο
πάxος οποιουδήποτε τοίxου, δαπέδου ή οροφής και οι σωληνώσεις δεν θα ενσωµατωθούν στην
κατασκευή των δαπέδων.
- Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδοµικής
κατασκευής.
- Όταν η κατασκευή από σκυρόδεµα υπάρxει ήδη, τότε οι σιδερένιες ράβδοι θα στερεώνονται
πάνω σε κατάλληλη σιδηροκατασκευή, η οποία στη συνέxεια θα στερεώνεται στο σκυρόδεµα µε
µεταλλικά βύσµατα ή µπουλόνια. Αυτά θα εργάζονται πάντα σε διάτµηση, ποτέ όµως σε
εφελκυσµό. Η διάµετρος των βυσµάτων θα είναι κατάλληλη για το φορτίο που θα αναρτηθεί
µέσω αυτών. Οταν δεν είναι δυνατή (π.x. µη ύπαρξη δοκών), τότε µπορούν τα στηρίγµατα
(ράβδοι) να στερεώνονται στον σιδηρό οπλισµό. Θα ερωτάται όµως ο εκάστοτε µηxανικός που
επιβλέπει τα στατικά, στον οποίο θα δίνονται στοιxεία του υπο ανάρτηση φορτίου.
- Οπου απαιτείται, κατα την ανάρτηση των διαφόρων δικτύων, θα παρεµβάλλονται αντιδονητικά,
για να αποφευxθεί η µετάδοση κραδασµών. Κατα την ανάρτηση των δικτύων και κατασκευή των
στηριγµάτων, θα λαµβάνονται υπόψη οι συστολές και διαστολές των σωληνώσεων και θα
προβλέπονται σηµεία σταθερά και ελεύθερα που να επιτρέπουν την µετακίνηση των σωλήνων.
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1.2.2

Εξαρτήµατα Σωληνώσεων

- Οι υποδείξεις του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των σωληνώσεων θα πρέπει να
τηρηθούν αυστηρά και όσον αφορά τα εξαρτήµατα.
- Εξαρτήµατα ταυ θα xρησιµοποιηθούν γενικά στις διακλαδώσεις. Εν τούτοις, θα επιτρέπονται
απ'ευθείας συγκολλήσεις σωλήνων διακλαδώσεων προς τις κύριες σωληνώσεις όπου οι
διακλαδώσεις έxουν διατοµές διαφέρουσες τουλάxιστον κατά 2 τάξεις µεγέθους από τις κύριες
γραµµές. Στην περίπτωση αυτή, η διακλάδωση θα ενώνεται µε καµπύλη µεγάλης ακτίνας ώστε να
σxηµατίζει εύκολη είσοδο για τα υγρα.
- Σωληνώσεις διαφορετικών διαµέτρων θα ενώνονται µε οµοκεντρικα συστολικά εξαρτήµατα.
- Οι συνδέσεις πρέπει να είναι κωνικού τύπου.
- Μονωτικοί (στεγανωτικοί) δακτύλιοι δεν είναι αποδεκτοί σε κανένα τµήµα του έργου.
- Αλλαγές διεύθυνσης θα γίνονται µε εξαρτήµατα, εκτός από καµπύλωση (κουρµπάρισµα) που θα
επιτρέπεται για σωλήνες xωρίς ραφή διαµέτρου 4" ή µικρότερες, µε την προϋπόθεση ότι
xρησιµοποιείται κουρµπαδόρος σωληνώσεων και σxηµατίζονται µεγάλου τόξου καµπύλες. Η
ακτίνα καµπυλότητας µετρούµενη στον άξονα του σωλήνα δεν θα είναι µικρότερη από το
εξαπλάσιο της διαµέτρου του σωλήνα. ∆εν θα γίνουν αποδεκτές στρεβλώσεις στις καµπές των
σωλήνων, τσακίσµατα ή άλλες κακοτεxνίες.
- Φλάντζες ολίσθησης ή συγκολληµένου λαιµού µπορούν να xρησιµοποιηθούν εκτός από όπου
δείxνεται διαφορετικά στα σxέδια. Τα εξαρτήµατα των xαλκοσωλήνων θα είναι συγκολληµένα ή µε
άκρα κασσιτεροκολληµένα µε συµπίεση, σπειροειδή ή φλαντζωτά άκρα σύµφωνα µε τα DIN. 'Οπου
xρησιµοποιούνται φλάντζες ολίσθησης θα είναι συγκολληµένες κατά µήκος της εσωτερικής
και της εξωτερικής πλευράς της φλάντζας.

1.2.3

Περάσµατα και Χιτώνια

- Ο εργολάβος θα σxεδιάσει την εργασία του πριν από την κατασκευή των πλακών και των
τοίxων και θα εγκαταστήσει όλα τα inserts και sleeves που είναι απαραίτητα για την
ολοκλήρωση της εργασίας.
- Θα προµηθευτούν και θα εγκατασταθούν xιτώνια σωλήνων για όλους τις σωλήνες που
διέρxονται µέσω τοίxων, δαπέδων, xωρισµάτων οροφών, κλπ. Τα xιτώνια θα έxουν αρκετό
µήκος, ώστε να εκταθούν σε όλο το πάxος τις κατασκευής σε ισόπεδα άκρα µε το τελείωµα κάθε
πλευράς, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά. Να σηµειωθεί ότι xιτώνια µέσω πλακών θα
απαιτηθούν για τις τις κατακόρυφες σωληνώσεις και τις καπνοδόxους.
- Χιτώνια σωλήνων διαµέσου τοιxοποιϊας ή κατασκευών τοίxων από σκυρόδεµα, xωρισµάτων ή
οροφών, θα είναι σωλήνες από PVC ή γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα.
- Τα xιτώνια των εξωτερικών τοίxων θα είναι αρκετά µεγάλα ώστε να επιτρέπουν καλαφάτισµα,
ούτως ώστε να είναι υδατοστεγή. Για το καλαφάτισµα θα xρησιµοποιηθεί µαστίxα σιλικόνης για
επίτευξη τέλειας στεγανότητας.
- Οπου οι σωληνώσεις διέρxονται από υγρές περιοxές, τα xιτώνια θα εφοδιάζονται µε στεγανές
φλάντζες (στάµατηµα νερού).
- Τα xιτώνια δαπέδου θα τοποθετούνται πριν από το ρίξιµο της πλάκας και θα εκτείνονται 25 mm
πάνω από το δάπεδο για να εµποδίσουν το νερό από πλύσιµο και σφουγγάρισµα να στάξει στην
οροφή του κάτω ορόφου. Τα xιτώνια δαπέδου θα είναι γαλβανισµένοι xαλυβδοσωλήνες.
- Τα xιτώνια για γυµνούς (αµόνωτους) σωλήνες θα είναι µεγαλύτερα κατά 2 µεγέθη από τις
διερxόµενους σωλήνες.
- Τα xιτώνια για µονωµένους σωλήνες θα είναι αρκετά µεγάλα για να καλύψουν το πλήρες πάxος του
καλύµµατος του σωλήνα µε περιθώριο για διαστολή και συστολή.

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

6

- Οπου οι σωλήνες διέρxονται µέσω σxαρών, ο εργολάβος θα ανοίξει οπές στη σxάρα και θα
τοποθετήσει xιτώνια από xαλυβδοσωλήνα, ένα µέγεθος µεγαλύτερο από τον σωλήνα που
διέρxεται από τη σxάρα στο σηµείο αυτό.
- Τα xιτώνια δεν θα xρησιµοποιηθούν σαν στηρίγµατα, και σε ολες τις περιπτώσεις οι σωλήνες θα
είναι ανεξάρτητες από τα xιτώνια.
- Τα xιτώνια διαµέσου καλυµµάτων σxαρών θα εφοδιάζονται µε στεγανές φλάντζες ώστε να
εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα του συνδέσµου.
- Στην κατασκευή των αρµών διαστολής των κτιρίων, κάθε τοίxος θα περιλαµβάνει ξεxωριστό
xιτώνιο σωλήνα.

1.2.4 Ανοίγµατα
- Ο εργολάβος θα κλείσει όλα τα ανοίγµατα που έxουν αφεθεί για να δεxθούν αεραγωγούς,
σωληνώσεις, κλπ. Τα υλικά και οι µέθοδοι πρέπει να έxουν την έγκριση της επίβλεψης.
- Θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοxή και στο απαιτούµενο µέγεθος ώστε να µην προκαλείται βλάβη
στην υπόλοιπη κατασκευή. Η επαναπλήρωση των οπών θα γίνεται µε υλικό που συνεργάζεται µε
την υπόλοιπη κατασκευή, πυράντοxο, δεν δηµιουργεί ζηµιές (διαβρώσεις, κλπ.) στις
εγκαταστάσεις και εγκεκριµένο από την επίβλεψη. Η δαπάνη για την επαναπλήρωση των οπών και
την επαναφορά της κατασκευής στην προηγούµενη κατάστασή της µετά το πέρασµα των
σωληνώσεων, αεραγωγών, κλπ., βαρύνει τον εργολάβο.

1.2.5

Γκρέµισµα και Επιδιόρθωση

- Γενικά δεν επιτρέπεται εξασθένηση του σκελετού του κτιρίου για να διευκολυνθεί η
εγκατάσταση σωληνώσεων ή εξοπλισµού, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρxει γραπτή ειδική
έγκριση της επίβλεψης πριν από το γκρέµισµα.
- Σε όλα τα τελειωµένα δωµάτια, οι θυρίδες αυτές θα επινικελωθούν ή θα είναι απο ανοξείδωτο
χάλυβα .

1.2.6

Εξωτερικά ∆ίκτυα

- Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων
- Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εκσκαπτικής εργασίας υδραυλικών εγκαταστάσεων, ο
Ανάδοxος υποxρεούται, xωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη xάραξη επι του εδάφους του
περιγράµµατος των προς εκσκαφή τάφρων, φρεατίων, xανδάκων κλπ., επίσης και κάθε άλλη
απαραίτητη γραµµή σύµφωνα µε τα σxέδια και τις υποδείξεις του Επιβλέποντα.
- Γενικά τα xαντάκια θα έxουν ορθογωνική διατοµή και διαστάσεις ανάλογες µε τον αριθµό και τη
διάµετρο των σωλήνων που διέρxονται από αυτά.
- Επαναπλήρωση τάφρων
- Οι τάφροι θα πληρωθούν µετα τον έλεγxο και την παραλαβή των σωληνώσεων.
- Το υλικό επίxωσης θα αποτελείται από άµµο λατοµείου, η οποία θα διαστρωθεί µε στρώµα 10 εως
15 cm κάτω και 20-30 cm πάνω από το ένα άκρο των σωλήνων.
- Τα υλικά επίxωσης θα διαστρώνονται µε στρώµατα πάxους 0.25 m και θα συµπιέζονται
µέxρις ότου οι σωλήνες καλυφθούν σύµφωνα µε τα σxέδια.
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- Σε περίπτωση που οι σωλήνες φέρουν εξωτερικά προστατευτικό επίxρισµα ή µόνωση, πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοxή για να µην τραυµατίζεται αυτό.
- Επιτρέπεται η υποβοήθηση συµπίεσης των xωµάτων µε διαβροxή µε νερό.
- Σε περιπτώσεις που η συµπίεση των xωµάτων ή άλλων υλικών επίxωσης δεν είναι
ικανοποιητική, ο Ανάδοxος υποxρεούται στην αφαίρεση αυτών και κανονική επανεπίxωση.
- Φρεάτια δικτύου ύδρευσης
- Όλες οι δικλείδες και τα εξαρτήµατα (υδροµετρητές) των εξωτερικών αγωγών και οι κρουνοί
ποτίσµατος θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτια.
- Η βάση θα αποτελείται από στρώµα ισxνού σκυροδέµατος πάxους 10 εκατ. τουλάxιστον
αναλογίας 200 xγρ./ m3 .
- Τα τοιxώµατα των φρεατίων θα κατασκευαστούν από oπλισµένο σκυρόδεµα αναλογίας 300 xγρ.
τσιµέντου ανα m3 .
- Εσωτερικά τα τοιxώµατα των φρεατίων θα επιxρισθούν µε πατητή τσιµεντοκονία 600 kgr
τσιµέντου µε άµµο θάλασσας, πάxους 2cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε
λείανση της επιφάνειας µε µιστρί.
- Τα φρεάτια θα καλύπτονται µε µπακλαβαδωτή λαµαρίνα, µε πλαίσια ανάλογων διαστάσεων µε
την διατοµή τους.
- Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος τους και είναι :
- 30 x 40 για βάθος έως 50 cm
- 40 x 50 για βάθος έως 80 cm
- 50 x 60 για βάθος έως 1.00 m
- Ο πυθµένας των φρεατίων θα φέρει οπή Φ50 ΜΜ για αποxέτευση συγκεντρούµενων νερών.

1.3

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

- Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής του δικτύου και των εγκαταστάσεων των
εξωτερικών έργων ύδρευσης, πρέπει αυτά να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να µην εµφανίσουν
οποιαδήποτε διαρροή.
- Μετά την τοποθέτηση και αγκύρωση των σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης, προ της
σύνδεσης µε την κεντρική παροxή και προ της επίxωσης, θα διεξαxθεί δοκιµή στατικής πίεσης
της εγκατάστασης στο σύνολό της, αφού προηγουµένως φραxθούν τα ελεύθερα άκρα των
σωληνώσεων.
- Η πίεση δοκιµών θα είναι κατα 50% τουλάxιστον µεγαλύτερη απο την προβλεπόµενη πίεση
λειτουργίας και ποτέ µικρότερη απο 12 ΑΤU, θα τεθεί δε στο σύστηµα επι 5 ώρες, ώστε να
ελεγxθούν η στεγανότητα των σωληνώσεων και των συνδέσµων.
- Αν κατα τις δοκιµές εµφανισθούν διαρροές ή άλλες ανωµαλίες, που οφείλονται στην κακή
ποιότητα υλικού, ελαττωµατικά ειδικά τεµάxια, πληµµελή κατασκευή των συνδέσεων και γενικά σε
κακότεxνη εργασία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο ανάδοxος θα τις διορθώσει µε
αντικατάσταση του ελαττωµατικού στοιxείου xωρίς καµµία επιβάρυνση του εργοδότη.
- Μετά την αποκατάσταση των ανωµαλιών θα επαναληφθούν οι δοκιµές, µέxρι να αποδειxθεί η
αρτιότητα των εγκαταστάσεων.
- Μεµονωµένες επισκευές σε σωλήνες δεν θα γίνονται δεκτές, αλλά θα γίνεται αντικατάστασή
τους. ∆εν θα γίνεται επίσης δεκτή επισκευή διαρροών κοxλιωτών ενώσεων και οπών.
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1.4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

- Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής,
καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την
προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό.
- Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι
στο τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.
- Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν τηνπροµήθεια όλων
των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες,
στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ.
- Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά
τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους.
- Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα
µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

1.5

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

1.5.1 Σωληνώσεις
- Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των
κατ' άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων
σωλήνων. Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους
δικλείδων που παρεµβάλλονται.
- Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη
οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες
σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής
ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγµατα των σωλήνων.
- Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα
µόνον οι λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες.
- Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν
επιµετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους.

1.5.2 Όργανα και ∆ικλείδες
Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που
παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα
εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο.
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1.5.3

Μεταλλικές Κατασκευές

- Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη
διαµόρφωση τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των
στηριγµάτων ή κοχλιών αγκύρωσης.
- Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές,
δοχεία ύδατος, κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των
παρεµβυσµάτων στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και
στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα αποτιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο).
- Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ.
κοµβοελάσµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ' αυτή την περίπτωση µε την κατά
χιλιόγραµµο τιµή του µορφοσίδηρου).

1.5.4

Βαφή Σωλήνων

Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού
αξονικού µήκους σωληνώσεων.

1.5.5 Μονώσεις
Οι θερµικές µονώσεις σωλήνων και επιφανειών επιµετρούνται όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη
παράγραφο του τµήµατος Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού.
1.5.6 Είδη Κρουνοποιίας
Όλα τα είδη Κρουνοποιίας (αναµικτήρες, κρουνοί κλπ.) επιµετρούνται σε κοµµάτια, εκτός αν
περιλαµβάνονται στην τιµή του αντίστοιχου υδραυλικού υποδοχέα.

1.5.7

Μηχανήµατα και Συσκευές

- Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και
εξαρτήµατα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο.
- ∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι
σύνδεσµοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή
συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή
συσκευής σε αυτοτελή µονάδα.
- Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων
(σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από
σκυρόδεµα) όχι όµως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ή ο
χρησιµοποιούµενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά
θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνηµα ή συσκευή.

1.5.8

Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες

- Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα
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λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί
προηγουµένως.
- Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την
συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται. Κάθε
µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους
χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά
θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών.
- Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού
όγκου.
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2.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

Η Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και
τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε
την
οποία
αναφέρθηκαν
προηγουµένως.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02

Γενικές
απαιτήσεις
εγκαταστάσεων οικιακών υγρών
αποβλήτων
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων µή οικιακών υγρών
αποβλήτων
Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής
Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί
Υδραυλικοί υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα
(ΑΜΚ)
Βοηθητικός εξοπλισµός χώρων υγιεινής
∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα
∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσµοπαγίδα
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)
Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης
κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου
Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων
∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα
Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα
Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές
Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο
Βαθµίδες φρεατίων
Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του
οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

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

2.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ
Το τµήµα αυτό της Γενικης Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, τις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αποχέτευσης λυµάτων και
οµβριων, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το
αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση
αυτή.
Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυµάτων και οµβριων αποτελείται απο:
-∆ίκτυα συλλογης και διαθεσης λυµατων και οµβριων
-Εξοπλισµό δικτύων
-Φρεάτια
-Αντλίες λυµάτων
-Ειδη Υγιεινης

2.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2.2.1 Εργασίες και Τρόπος Κατασκευής
-Γενικά
Τα δίκτυα αποχέτευσης λυµάτων και αερισµού και συλογης οµβριων θα κατασκευασθούν µε
σωλήνες όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση και στα σχέδια.
Γενικά όλες οι εργασίες την εγκατάστασης θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην
Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ Εγκατάστασης σε κτήρια: Αποχετεύσεις" ΤΟΤΕΕ 2412/86
- Συνδέσεις
Κατά την κατασκευή του δικτύου οι πάσης φύσεως ενώσεις και συνδέσεις των σωληνώσεων του
δικτύου θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς.
Κατά την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους θα ακολουθούνται αυστηρά οι
οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά την
σύνδεση των σωλήνων µε σωλήνες από διαφορετικό υλικό.
- Συνδέσεις πλαστικών σωλήνων
Για γωνίες, διακλαδώσεις, αλλαγές διατοµής σωλήνων κλπ. θα χρησιµοποιηθούν ειδικά τεµάχια ίδιας
κατασκευής µε τους σωλήνες.
Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους ή µε τα ειδικά τεµάχια θα γίνονται µε σφήνωση
τουευθέως άκρου του ενός µέσα στην κεφαλή του αλλού, αφού προηγούµενα γίνει επάλειψη του
εσωτερικού τοιχώµατος της κεφαλής µε κατάλληλη κόλλα όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Συνδέσεις γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων
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Ισχύουν όσα αναφέρονται στο τµήµα της Τ.Σ.Υ. "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ".
- Συνδέσεις χυτοσιδήρων σωλήνων
Οι ενώσεις των χυτοσιδήρων σωλήνων µεταξύ τους θα γίνονται µε ενσφήνωση και συγκόλληση δια
κράµατος µολύβδου και κασσίτερου όπως προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισµούς και τους
κατασκευαστές των χυτοσιδηρων σωλήνων του εµπορίου.
- Κλίσεις Σωληνώσεων
Οι επιτρεπτές κλίσεις για κάθε διαφορετική ονοµαστική διάµετρο σωλήνα (Ο.∆.) είναι οι εξής:
- Μέσα στα κτίρια:
Ο.∆. µέχρι Φ100mm κλίση1:50
Ο.∆. µέχρι Φ150mm κλίση1:66,7
Ο.∆. από Φ200mm και άνω κλίση 1:100
- Έξω από τα κτίρια: κλίση 1:100
- Κατασκευή του ∆ικτύου
Οι σωλήνες του υπογείου δικτύου θα εδράζονται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα 200 Κg
τσιµέντου πάχους 7 cm. Μετά την τοποθέτηση και σύνδεση τους θα καλύπτονται µε σκυρόδεµα
200 Κg τσιµέντου σε πάχος 10 cm επίσης. Οι υποδαπέδιοι σωλήνες θα είναι τουλάχιστον
διαµέτρου Φ 50mm. -Οι οριζόντιες ορατές σωληνώσεις θα είναι τουλάχιστον Φ 50mm, θα
στηρίζονται µε στηρίγµατα διαιρουµένου τύπου ανά 1,20 m ενώ στις αλλαγές διευθύνσεων θα
στηρίζονται σε σηµεία που απέχουν το πολύ 0.30 m από το εξάρτηµα αλλαγής διεύθυνσης.
Οι κατακόρυφες σωληνώσεις δεν θα είναι ορατές, θα είναι εντοιχισµένες στην τοιχοποιία ή θα
οδεύουν µέσα σε κατακόρυφα επισκέψιµα κανάλια, θα στηρίζονται στα σηµεία διέλευσης τους από
το δάπεδο και την οροφή εφ' όσον δεν ξεπερνούν τα 4.5 m. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις θα είναι
τουλάχιστον Φ 40 mm.
Οι σωλήνες αερισµού οπού είναι πρακτικά δυνατό και φαίνεται στα σχέδια συνδέονται µε έναν
κεντρικό σωλήνα αερισµού που οδεύει κοντά στην οροφή. Οι σωλήνες αερισµού µέσα στις
ψευδοροφές θα τοποθετούνται κοντά στην οροφή και θα παίρνονται µέτρα ώστε να µην
δηµιουργούνται θύλακες αέρα.
Οι ενώσεις των κεκλιµένων σωλήνων εξαερισµού µε άλλους οµοίους ή κατακόρυφους θα
γίνονται τουλάχιστον 1,5 m πάνω από την στάθµη του δαπέδου.
Οι κατακόρυφες στήλες αερισµού θα επεκτείνονται πάνω από το δώµα κατά 0,30 m το δε άνω
άκρο τους θα προστατεύεται µε συρµάτινο πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα (συρµάτινη
κεφαλή).
Εάν η οριζόντια απόσταση της στήλης αερισµού και του πλησιέστερο εξωτερικού ανοίγµατος
(πόρτα ή παράθυρο) είναι µικρότερη από 3 m η στήλη θα επεκτείνεται πάνω από το δώµα τόσο ώστε
η κατακόρυφη απόσταση από το πρέκι να είναι τουλάχιστον 1 m.
Αν η στήλη απολήγει σε οριζόντια οροφή στην οποία υπάρχει δώµα, τότε πρέπει να υψώνεται
πάνω από την οροφή κατά 2,5 m. -Οι σωληνώσεις οι διερχόµενες µέσα από οροφές ή µεµβράνες
στεγανοποιηµένων επιφανειών θα υπόκεινται σε διαδικασία µόνωσης των αρµών των όπως
περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο του τµήµατος της Τ.Σ.Υ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ". Ειδικά στηρίγµατα (λαιµοδέτες) θα χρησιµοποιούνται µονωµένα καταλλήλως
προς εξασφάλιση στεγανότητας. Επί της εξωτερικής τελειωµένης επιφάνειας θα τοποθετείται
φλάντζα από µόλυβδο ή χαλκό η οποία θα στεγανοποιείται κατάλληλα δι' ασφαλτικού.
Κατά την διάρκεια των εργασιών κατασκευής όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων πρέπει να
φράσσονται µε προσωρινά κατάλληλα βύσµατα έτσι ώστε να παρεµποδίζεται απολύτως η
είσοδος ξένων σωµάτων µέσα στους σωλήνες.
Τα οµβρια θα συλλεγονται από τις οροφες και τα δωµατα του κτιρίου κατά τον τροπο που
περιγραφεται στα Σχεδια της µελετης και την Τεχνικη Περιγραφη.
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Τα οµβρια του αυλειου χωρου καθως και των χωρων αθλοπαιδιων (γηπεδα µπασκετ και βολευ) θα
συλλεγονται µεσω καναλιου από προκατασκευασµενο µπετον µε γαλβανισµενη σχαρα κλασης
Β125 διαστασεων30Χ30- ετσι όπως φαινεται στα σχεδια της Μελετης Αποχετευσης Οµβριων και
περιγραφεται στην Τεχνικη Περιγραφη και το Τιµολογιο Μελετης.
-Τάπες Καθαρισµού
Σε κάθε απόληξη και αρχή των ευθέων οριζοντίων τµηµάτων του δικτύου, σε αλλαγές
διεύθυνσης καθώς και σε ευθείες οδεύσεις (χωρίς διακλαδώσεις), κάθε 15 µέτρα µήκους θα
τοποθετούνται στόµια καθαρισµού είτε σε νεκρή προέκταση του σωλήνα της αρχής του ευθέως
τµήµατος του αγωγού, είτε σε διακλάδωση καθαρισµού που κατασκευάζεται µε ηµιταύ και στην
οποία τοποθετείται το στόµιο καθαρισµού. Οι διακλαδώσεις καθαρισµού θα κατασκευάζονται µε
τέτοια διεύθυνση ούτως ώστε στην κανονική λειτουργία του δικτύου να µην συγκρατούν λύµατα,
η δε γωνία τους µε το δίκτυο θα είναι 135° (χρησιµοποίηση ειδικού ηµιταύ και ανοιχτής
καµπύλης). Οι τάπες καθαρισµού θα είναι σε θέσεις προσιτές για τον καθαρισµό και
διατεταγµένες κατά τέτοιο τρόπο σε σχέση µε τα δοµικά στοιχεία, µε τις σωληνώσεις και τον
µόνιµο εξοπλισµό ούτως ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισµός αν απαιτηθεί.
Οι τάπες καθαρισµού θα είναι πλαστικές βιδωτές σε ειδικό εξάρτηµα που συγκολλάται στον
πλαστικό σωλήνα ή στην διακλάδωση, καθαρισµού, και θα είναι της αυτής διαµέτρου µε τον
σωλήνα. Τάπες µεγαλύτερες από Φ 100 mm δεν απαιτούνται. Σε περίπτωση που οι τάπες
καθαρισµού βρίσκονται στην επιφάνεια υπερκειµένων του δικτύου δαπέδων, θα είναι
ορειχάλκινες βιδωτές µε ορειχάλκινη στεφάνη που συγκολλάται στη προέκταση του πλαστικού
αγωγού ή στην διακλάδωση καθαρισµού, και φινιρισµένες µε χρωµιωµένα ή νικελωµένα
καπάκια.
Στις κατακόρυφες εντοιχισµένες σωληνώσεις θα τοποθετείται ηµιταύ 90°, θα συγκολλάται το
κατάλληλο ορειχάλκινο εξάρτηµα και θα βιδώνεται κατάλληλα, φινιρισµένη τάπα Φ 30 mm ήΦ
40 mm. Είναι δυνατόν, εφ' όσον υπάρχει χώρος να παραλειφθεί το ορειχάλκινο εξάρτηµα και να
τοποθετηθεί πλαστική τάπα η οποία θα είναι επισκέψιµη µέσω θυρίδας επιθεώρησης
επιχρωµιωµένης.

2.2.2 Παγίδες
Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς και υδραυλικές κατασκευές οι οποίες ενώνονται στο αποχετευτικό
δίκτυο θα ενώνονται µέσω µίας µόνο παγίδας, τοποθετηµένης όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τον
υδραυλικό υποδοχέα.

2.2.3 Φρεάτια Αγωγών Αποχέτευσης
Φρεάτια ελέγχου του γενικού οριζοντίου δικτύου αποχέτευσης θα τοποθετούνται στα σηµεία
συλλογής πολλών γραµµών και αλλαγής διεύθυνσης οριζοντίων αγωγών και στα ευθύγραµµα
οριζόντια τµήµατα, σε αποστάσεις µεταξύ τους όχι περισσότερο των 15 m, έξω από το κτίριο. Ο
πυθµένας του φρεατίου θα διαστρωθεί µε γκρό-µπετόν αναλογίας 200 Κg τσιµέντου ανά m3 σε
πάχος 10 cm επί του οποίου θα διαµορφωθεί αυλάκι µε ενσωµατωµένη µέσα στο γκρό-µπετόν
σωλήνα ΡVC ιδίας διαµέτρου µε αυτήν του διερχοµένου σωλήνα, ίσιου ή καµπύλου, ο οποίος θα
προσαρµόζεται στεγανά στους κύριους αγωγούς αποχέτευσης που συµβάλλουν στον πυθµένα
του φρεατίου.
Τα στόµια των απορρεόντων στο φρεάτιο λοιπών δευτερευόντων αγωγών θα τοποθετούνται
υψηλότερα από τον αύλακα του κύριου αγωγού.
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Τα τοιχώµατα των φρεατίων ανάλογα µε το βάθος τους, θα κατασκευασθούν:
- Από δροµική πλινθοδοµή, µε πλήρεις πλίνθους και τσιµεντοκονία
400 Κg/m3 µε άµµο
θάλασσας για βάθη έως 0,75 m.
- Από µπατική πλινθοδοµή και κατά τα λοιπά ως άνω, για βάθη 0,75 -1,00 m.
- Από οπλισµένο σκυρόδεµα για µεγαλύτερα βάθη.
Τα τοιχώµατα και ο πυθµένας του φρεατίου θα επιχρισθούν µε τσιµεντοκονία πατητή 600 Κg/m3 µε
άµµο θάλασσας, πάχους 2 cm (αναλογίας 1:2 τσιµέντου µε άµµο θάλασσας), µε λείανση της
επιφάνειας µε µυστρί.
Οι διαστάσεις των φρεατίων εξαρτώνται από το βάθος αυτών και τον αριθµό των αγωγών που
συµβάλλουν σ'αυτά.
∆ιαστάσεις Βάθος
30 x 30 cm έως 50 cm
30 x 40 cm έως 50 cm
40 x 50 cm 50 εως 75 cm
50 x 60 cm 75 έως 100 cm
60 x 70 cm 100 έως 150 cm
70 x 80 cm 100 έως 150 cm
90 x 100 cm άνω των 150 cm
Τα φρεάτια καλύπτονται µε διπλά χυτοσιδηρά καλύµµατα διαστάσεων ανάλογων µε την διατοµή
τους.
Για φρεάτια διατοµής 60 χ 70cm µέχρι και 90 χ 100 cm, η οροφή καλύπτεται µε οπλισµένο
σκυρόδεµα, οπού διαµορφούται άνοιγµα 50 χ 60 cm και τοποθετείται το αντίστοιχο κάλυµµα. Στα
φρεάτια βάθους µεγαλύτερου του 1,50 m. θα εγκατασταθεί σε µια από τις κατακόρυφες
εσωτερικές πλευρές τους και σε κατάλληλη θέση, σκάλα µεταλλική για να γίνεται δυνατή η
επίσκεψη του πυθµένα του φρεατίου.

2.2.4 Μηχανικός Σίφωνας Ακαθάρτων
Οι µηχανικοί σίφωνες ακαθάρτων θα τοποθετηθούν στον πυθµένα ιδιαιτέρου φρεατίου που θα
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Οι σίφωνες θα προστατευθούν µε περίβληµα από ισχυρό σκυρόδεµα αναλογίας 200 Κg ανά m3.

2.2.5 Στήριξη Υδραυλικών Υποδοχέων
Η τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνει στις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια της
µελέτης. Η ακριβής θέση τους καθορίζεται στα σχέδια λεπτοµερειών της αρχιτεκτονικής
µελέτης.
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και στήριξης των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πρέπει να είναι
κατάλληλα για τον σκοπό αυτό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή των
υδραυλικών υποδοχέων. Αυτοσχέδια στηρίγµατα ή άλλοι τρόποι στήριξης από αυτούς που συνιστά
ο κατασκευαστής των υδραυλικών υποδοχέων δεν θα γίνουν δεκτοί.
Γενικά όλα τα επίτοιχα είδη υγιεινής, συσκευές, κλπ. θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα επί της
τοιχοποιίας, οπού δεν αντενδεικνύεται αισθητικά. Ορατές βίδες, µπουλόνια, κλπ. θα είναι
επιχρωµιωµένα, µε εξαγωγικά παξιµάδια, ροδέλες και καλύπτρα.
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Σε συµπαγή τοιχοποιία ή οπού η διαµπερής στήριξη δεν ενδείκνυται, τα στηρίγµατα που θα
χρησιµοποιηθούν εγκαθίστανται µε µπουλόνια 6 mm κατά ελάχιστο και µεταλλικά "ούπα".
Σε κυψελλωτή τοιχοποιία τα είδη προς ανάρτηση θα στηρίζονται µε διαµπερή στηρίγµατα και
µπουλόνια των 6 mm. Νιπτήρες και παρόµοια είδη θα στηρίζονται µε την βοήθεια µεταλλικών
πλακών στήριξης, ελάχιστου πάχους 3 mm, πλάτους 100 mm και µήκους όχι µικρότερου
τουπρος ανάρτηση σκεύους. Οι πλάκες αυτές θα φέρουν συγκολληµένα µπουλόνια
στήριξηςκατάλληλου µήκους σύµφωνα µε το πάχος της τοιχοποιίας και θα στηρίζονται
οριζόντια.

2.2.6 Συνδέσεις Υδραυλικών Υποδοχέων
Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων συνήθων λυµάτων µε τα δίκτυα αποχέτευσης θα γίνει µε
πλαστικούς σωλήνες ανάλογης διαµέτρου σύµφωνα µε τα σχέδια.
Η σύνδεση της λεκάνης WC µε το δίκτυο αποχέτευσης θα γίνεται µε ειδική στεφάνη που θα φέρει
στο ένα άκρο της ελαστικό παρέµβυσµα ώστε να σφηνώνεται µέσα σε αυτό η έξοδος της λεκάνης
και στο άλλο άκρο της θα εισέρχεται στον πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης και θα συγκολληθεί
µε ειδική κόλλα.

2.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ

Η δοκιµή στεγανότητας και απρόσκοπτης και οµαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων
αποχέτευσης
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις "περί Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" που
αναφέρονται στην µε αρ. 61800 του 1973 εγκύκλιο του Υπ. Συγκοινωνιών.
Το δίκτυο αποχέτευσης θα υποστεί δύο δοκιµές. Η µία θα γίνει µε νερό υπό πίεση και η άλλη µε αέρα,
αφού πρώτα τοποθετηθούν όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς.
Κατά την δοκιµή µε νερό κλείνονται όλα τα ανοίγµατα στις σωληνώσεις εκτός ενός στην
ανωτάτη στάθµη. Στη συνέχεια γεµίζει όλο το σύστηµα µε νερό µέχρι να υπερχειλίσει από την
απόληξη του δικτύου στην ανωτάτη στάθµη. Η δοκιµή θεωρείται επιτυχηµένη όταν κάθε τµήµα της
εγκατάστασης δοκιµάζεται σε πίεση νερού όχι µικρότερη των 3 ΜΣΥ η οποία θα διατηρείται
σταθερή επί 30 λεπτά χωρίς να προστεθεί νέα ποσότητα νερού.
Η τελική δοκιµή γίνεται µε αέρα και ελέγχεται η στεγανότητα των παγίδων. Ο αέρας εισάγεται από
οποιοδήποτε κατάλληλο σηµείο και διατηρείται επί 15 λεπτά σε πίεση 25 χλσ.ΣΥ. Αν δεν
παρατηρηθεί οποιαδήποτε διαρροή νερού από τις παγίδες, το δίκτυο θεωρείται αεροστεγές και η
δοκιµή πετυχηµένη.
Αν κατά την διάρκεια των δοκιµών διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωµαλία, ο εργολάβος οφείλει
αµέσως να την αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες. Αν επίσης διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζηµιά σε
τµήµα σωλήνα θα αντικαθίσταται αµέσως ολόκληρος ο σωλήνας.
Οι παραπάνω δοκιµές µπορούν να γίνουν τµηµατικά και µε την παρακάτω σειρά:
- ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού έξω από το κτίριο
- ∆οκιµή του γενικού αποχετευτικού αγωγού µέσα στο κτίριο καθώς και του δικτύου
σωληνώσεων µέχρι ύψους 3 µέτρων από το υψηλότερο σηµείο του γενικού αποχετευτικού
αγωγού µέσα στο κτίριο.
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- ∆οκιµή όλων των σωληνώσεων που πρόκειται να γίνουν αφανείς µε την συµπλήρωση της
ανεγέρσεως του κτιρίου.
- Τελική δοκιµή ολοκλήρου του συστήµατος.
∆εν θα γίνονται επιχώσεις ή εγκιβωτισµοί σωληνώσεων ή µε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψη των
σωλήνων πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιµές κατά τµήµατα ή στο σύνολο του έργου.

2.4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού,
κλπ.
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο
τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Οι τιµές µονάδας των ειδών υγιεινής και των εξαρτηµάτων των τιµολογούµενων ιδιαίτερα,
περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και τα εργαλεία και
ταµηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία
σύνδεσης προς τους σωλήνες, στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, κλπ.
Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα
µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

2.5 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

2.5.1 Σωληνώσεις
Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των
κατ' άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρούµενων
σωλήνων, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ειδικών τεµαχίων και υλικών συνδέσεων.
Στην τιµή του µέτρου περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα απαιτούµενα εργαλεία και
όργανα για την ειδική κατασκευή των σωληνώσεων αυτών, δηλαδή συσκευή συγκόλλησης όλων
των ειδών, κοπτικά εργαλεία, ειδικά στηρίγµατα για τις εργασίες διαµόρφωσης κλπ.
Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από την
οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες
σωληνώσεων.

2.5.2 Μεταλλικές Κατασκευές
Τα χυτοσίδηρα καλύµµατα των φρεατίων, οι σιδηρές σχάρες και κάθε φύσης άλλη µεταλλική
κατασκευή θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα τοποθετηµένου υλικού εκτος από την σχαρα
καναλιου συλλογης οµβριων η οποια περιλαµβανεται στην τιµη του καναλιου-συµφωνα µε το
Τιµολογιο Μελετης.
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2.5.3 Φρεάτια
Τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης λυµατων και οµβριων θα επιµετρούνται κατά τα
αντίστοιχα κονδύλια του τιµολογίου.

2.5.4 Είδη Υγιεινής και Εξαρτήµατα
Όλα τα είδη υγιεινής, τα σιφώνια δαπέδων που δεν είναι µολύβδινα, ο µηχανικός σίφωνας, η µίκα
αερισµού, οι συρµάτινες κεφαλές, οι τάπες καθαρισµού και τα εξαρτήµατα όπως καθρέπτες, εταζέρες
νιπτήρων, χαρτοθήκες, πετσετοθήκες, δοχεία ρευστού σάπωνα, σαπουνοσπογγοθήκες, άγκιστρα κλπ.
θα επιµετρούνται σε κοµµάτια πλήρως τοποθετηµένα.

2.5.5 Οικοδοµικές Εργασίες
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού µε βάση τις
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα
λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί
προηγουµένως.
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την
συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται.
Κάθε µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε
άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιαδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα
αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών.
Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού
όγκου.
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3.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και τα
άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε την
οποία
αναφέρθηκαν
προηγουµένως.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01 Πυροσβεστικές φωλεές
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01 Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του
άνθρακα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01 Αυτοδιεγειρόµενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του
οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

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

3.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης πυρόσβεσης και
πυρανίχνευσης σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο
επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην
εγκατάσταση αυτή.

3.1.1 Πυρόσβεση
Η εγκατάσταση πυρόσβεσης αποτελείται από:
- Σωληνώσεις
- Πυροσβεστικός ερµαριο µε ευκαµπτο σωληνα
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3.1.2 Πυρανίχνευση
Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης αποτελείται από:
- Πυρανιχνευτές ορατού καπνού
- Ανιχνευτές θερµοκρασίας
- Σταθµούς αναγγελίας
- Φωτεινούς επαναλήπτες
- Οπτικοακουστική συσκευή συναγερµού µε µεγάφωνο
- Συγκρατητήρες πόρτας
- Κεντρικό πίνακα
- Χειτοκινητα κοµβία
- Καλώδια

3.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.2.1 Γενικά
Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκαταστασης
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ για τους σωληνες δικτυωµενου πολυαιθυλενιου:

3.2.2 ∆οκιµές
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντίρρηση οποιοδήποτε έλεγχο και δοκιµή των
εγκαταστάσεων που θα του ζητηθεί από τον επιβλέποντα Μηχανικό, παρουσία του και µέχρι
πλήρους ικανοποίησής του.
Όλα τα έξοδα των εν λόγω ελέγχων και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. Μόνο η αξία του
ηλεκτρικού ρεύµατος για τις δοκιµές βαρύνει τον εργοδότη.

3.3 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής,
καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την
προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό.
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο
τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Οι τιµές µονάδας των εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων
των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες,
στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ.
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Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και
τααντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά
τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους.
Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που αφορούν τα εργαλεία και τα
µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

3.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

3.4.1 Σωληνώσεις
Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ'
άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων.
Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που
παρεµβάλλονται.
Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη
οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες
σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής
ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγµατα των σωλήνων.
Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα
µόνον οι λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες.
Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν
επιµετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους.
3.4.2 Όργανα και ∆ικλείδες
Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.)
που παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα
εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο.

3.4.3 Μηχανήµατα και Συσκευές
Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και
εξαρτήµατα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο.
-Οι πυροσβεστικές φωλιές επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρως εγκατεστηµένα
-Φορητά Μέσα Πυρόσβεσης
-Οι φορητοί πυροσβεστήρες επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρως εγκατεστηµένα.
∆εν επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι
σύνδεσµοι, σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή
συσκευής, και γενικά κάθε εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή
συσκευής σε αυτοτελή µονάδα.
Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων
(σιδηροκακατασκευές ή βάθρα από
σκυρόδεµα) όχι όµως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) η
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ο χρησιµοποιούµενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονητικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον αυτά
θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνηµα ή την συσκευή.

3.4.4 Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα
λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί
προηγουµένως.
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την
συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλεισθεί θα αφαιρείται.
Κάθε µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε
άλλους χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα
αλλά θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών.
Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού
όγκου.
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4.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ -ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Εγκατάσταση Θέρµανσης -Αερισµού -Κλιµατισµού θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και
τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε
την
οποία
αναφέρθηκαν
προηγουµένως.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε
χαλυβδοσωλήνες µε ραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε
χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε χαλκοσωλήνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε σωλήνες
πολυπροπυλενίου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε εύκαµπτους
ενισχυµένους πλαστικούς σωλήνες
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση µε
χαλυβδοσωλήνες γαλβανισµένους άνευ ραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01 Συστήµατα κτιριακών σωληνώσεων µε ευθύγραµµους
πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01 ∆ιατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου µε οσµοπαγίδα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-02 Στόµια ελέγχου - καθαρισµού σωληνώσεων αποχέτευσης
κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01 ∆ίκτυα αεραγωγών µε µεταλλικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-01 Μονώσεις αεραγωγών µε υαλοβάµβακα ή πετροβάµβακα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-02-02 Μονώσεις αεραγωγών µε αφρώδη ελαστοµερή υλικά
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01 Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του
οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός
Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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4.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης αερισµού - θέρµανσης και
κλιµατισµού σε κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο
επιµέτρησης και το αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην
εγκατάσταση αυτή.
Η εγκατάσταση θέρµανσης -αερισµού -κλιµατισµού αποτελείται από:
- ∆ίκτυα σωληνώσεων
- ∆ικλείδες και λοιπός εξοπλισµός δικτύου
- Συλλέκτες -όργανα ενδείξεων
- ∆ίκτυα αεραγωγών
- Μονώσεις
- Στόµια
- Κυκλοφορητές -αντλίες
- Ανεµιστήρες
- Λεβητοστάσιο
- Κλιµατιστικές µονάδες
- Θερµαντικά σώµατα
- Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες
- Τοπικές Μονάδες κλιµατισµού-SPLIT

4.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.2.1 ∆ίκτυα Σωληνώσεων
- Οι συνδέσεις σωληνώσεων µε συγκόλληση σε διακλάδωση, θα γίνονται λοξά, µε γωνία 45ο και γι'
αυτό ο σωλήνας που διακλαδίζεται θα καµπυλώνεται στο σηµείο συνδέσεως, για να
διευκολυνθεί η ροή του νερού.
- Τα υλικά στεγανότητας (παρεµβύσµατα) στις κοχλιώσεις και φλάντζες πρέπει να εµφανίζουν
επαρκή αντοχή στο νερό, θερµοκρασίας µεταξύ +1οC και τουλάχιστον +95οC και να µην
υπόκεινται σε οποιαδήποτε αλλοίωση, φθορά ή διάλυση µέσα στο νερό κατά την λειτουργία της
εγκατάστασης.
- Τα χείλη των τεµαχίων σωληνώσεων στο σηµείο σύνδεσης θα λειαίνονται µε επιµέλεια, για να µην
εµφανίζουν εσωτερικά προεξοχές ή ανωµαλίες που δυσχεραίνουν τη ροή του νερού.
- Προστασία Σωληνώσεων έναντι Παγετού
Όλες οι σωληνώσεις που είναι εκτεθειµένες σε συνθήκες υπαίθρου, θα προστατευθούν έναντι
παγετού µε θερµαντικές ταινίες. Τέτοιες σωληνώσεις είναι του ψυκτικού νερού τροφοδοτήσεως του
ψυκτικού στοιχείου των κλιµατιστικών µονάδων που βρίσκονται εγκατεστηµένες σε δώµατα ή κάτω
από στέγες του κτιρίου.
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Για την αντιψυκτική προστασία των σωληνώσεων νερού προβλέπεται:
- Η πρόσθεση γλυκόζης στο νερό των δικτύων
- Η λειτουργία των κυκλοφορητών όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από 0οC
(δίκτυα µε εξωτερικές οδεύσεις).

4.2.2 Βαφή Σωληνώσεων -Συσκευών
Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες και οι χαλκοσωλήνες χωρίς µόνωση θα ελαιοχρωµατισθούν µε
δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος µε την παρεµβολή του κατάλληλου primer. Οι µαύροι
σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θα ελαιοχρωµατιστούν µε µία στρώση εποξειδικής βαφής και
δύο ελαιοχρώµατος, εάν δεν θα καλυφθούν µε µόνωση.
Ειδικά οι µονωµένες µαύρες σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα, πριν από την
µόνωσή τους, θα βαφούν µε δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής .
Εννοείται ότι ο ελαιοχρωµατισµός θα είναι κάθε φορά ανάλογης αντοχής µε την θερµοκρασία του
ρευστού που διέρχεται από τις σωληνώσεις.
Επίσης, µε µία στρώση γραφιτούχου µίνιου και δύο ελαιοχρώµατος θα επιχρισθούν όλες οι
σιδηρές κατασκευές για διαµόρφωση στηρίξεων, αναρτήσεων, κλπ.
Επίσης τα διάφορα µηχανήµατα θα έχουν εξωτερική επίχριση από το εργοστάσιο κατασκευής. Εάν
η επίχριση αυτή αλλοιωθεί κατά την µεταφορά του µηχανήµατος ή κατά τον χρόνο εκτέλεσης
του έργου, ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να την επαναφέρει στην αρχική της κατάσταση,
χωρίς αποζηµίωση.
4.2.3 Μονώσεις
4.2.3.1 Μονώσεις Σωληνώσεων
Η µόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης µε όλα τα απαιτούµενα υλικά,
συµπεριλαµβανόµενης της προστασίας της µόνωσης, που θα προµηθευθεί και θα εφαρµοσθεί, όπως
απαιτείται από τις προδιαγραφές αυτές. Η προστασία της µόνωσης θα γίνει µε ειδική ελαστική
προστατευτική επικάλυψη
Η επικάλυψη της µόνωσης των σωληνώσεων θα γίνει σε δυο στρώµατα κάλυψης 0.275 lt/m2
σωλήνα έκαστου ( συνολικά 0,55 lt/m2 ) . Κάθε στρώση θα έχει αντίθετο χρώµα ώστε η δεύτερη
στρώση να καλύπτει απόλυτα την πρώτη στρώση . Εναλλακτικά µπορεί να τοποθετηθεί
επένδυση µε βαµβακερό πανί εµποτισµένο σε στεγανοποιητικό γαλάκτωµα .
Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλληλο για τη
συγκεκριµένη εγκατάσταση.
Καµιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραµµές των σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισµό,
προτού τα συστήµατα δοκιµασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη.
Η µόνωση θα τοποθετηθεί µόνον από ειδικευµένους τεχνίτες.
Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, µε ακέραια τεµάχια, εκτός από τις
περιπτώσεις όπου το τεµάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες.
Όλη η µόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόµενα τµήµατα θα
ενωθούν µαζί σταθερά.
Η µόνωση θα είναι συνεχής διαµέσου αναρτήσεων σωλήνων.
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα µονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν θα
µονωθούν µαζί.
Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της µόνωσης, όπου είναι αναγκαίο.
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Στις θέσεις στήριξης θα τοποθετηθούν τεµάχια από γαλβανισµένη λαµαρίνα 1mm, τεµάχια
πολυουρεθάνης ή τεµάχια ξύλου ώστε να αποφεύγεται η τοπική παραµόρφωση, ή
προκατασκευασµένα τεµάχια , πάχους ιδίου µε της µόνωσης στην εκάστοτε περίπτωση.
Η θερµική µόνωση στα µηχανοστάσια ή τους εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται µε
κάλυµµα από φύλλο αλουµινίου ή γαλβανισµένης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 0.6 mm,
ασφαλισµένη είτε µε περτσίνια είτε µε συνδέσµους µανδάλωσης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να
προλαµβάνεται φθορά της στεγάνωσης της µόνωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην
τελειωµένη επιφάνεια όλης της θερµικής µόνωσης και στην επένδυση, η οποία πρέπει να
παρουσιάζει µία καθαρή και συµµετρική όψη ευθυγραµµισµένη µε την εξωτερική επιφάνεια των
σωλήνων.
Κάθε φύλλο αλουµινίου θα είναι κατάλληλα κυλινδρισµένο και διαµορφωµένο στα άκρα του
(σχηµατισµός αυλακιού µε "κορδονιέρα"), θα υπάρχει δε πλήρης επικάλυψη κατά γενέτειρα και
περιφέρεια (τουλάχιστον κατά 50 mm).
Τα τµήµατα της επικαλύψεως θα είναι έτσι κατασκευασµένα, ώστε να σχηµατίζουν σύνολο
τελείως καλαίσθητης εµφανίσεως. Οι καµπύλες, κιβώτια βανών, σφαιρικοί πυθµένες δοχείων
κλπ. θα κατασκευάζονται από κατάλληλης µορφής (επίπεδης, κωνικής κλπ.) τµήµατα φύλλου
αλουµινίου (του ίδιου όπως παραπάνω πάχους) και όλα θα µπορούν, όπως και τα ευθύγραµµα
τµήµατα, να ξεµονταριστούν εύκολα και να ξαναµονταριστούν, χωρίς να καταστραφεί το
µονωτικό υλικό.
Η στερέωση των τµηµάτων της επικαλύψεως µεταξύ τους, θα γίνεται µε λαµαρινόβιδες, ισχυρά
επικαδµιωµένες, µε παρεµβολή πλαστικών ροδελών στεγανότητας.

4.2.3.2 Ειδικές ∆ιατάξεις
Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερµού ή και ψυχρού νερού, θα µονωθούν για την
αποφυγή απωλειών θερµότητας και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω στις ψυχρές πλευρές τους
(προκειµένου για σωλήνες ψυχρού νερού).
Η µόνωση θα κατασκευασθεί µε προκατασκευασµένα τεµάχια µονωτικού υλικού µορφής
εύκαµπτου σωλήνα, από συνθετικό καουτσούκ (ελαστοµερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς
δοµής, συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ= 0,026Kcal/mhoC σε 0οC κατάλληλο για
θερµοκρασίες από 75οC µέχρι +105οC, µε συντελεστή αντίστασης στους υδρατµούς µ=7000. Το
ελαστοµερές υλικό δεν θα περιέχει χλώριο
Θα γίνει επένδυση της µόνωσης µε βαµβακερό πανί 0,15 Kg/m2 που θα είναι άφλεκτο και
ανθεκτικό στην φωτιά εµποτισµένο σε στεγανοποιητικό υλικό λευκού χρώµατος.
Το ελάχιστο πάχος της µόνωσης φαίνεται στον πίνακα 2 µονώσεων που επισυνάπτεται στο τέλος των
τεχνικών προδιαγραφών του κλιµατισµού.
Η µόνωση θα εκτελείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή µέσω
διαµήκους ανοίγµατος των τεµαχίων της µόνωσης. Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα
καθαρίζονται µε επιµέλεια µέχρι να αποµακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά τους
και θα απολιπαίνονται πλήρως. Επιπλέον οι µη γαλβανισµένοι σωλήνες θα βάφονται µε δύο στρώσεις
γραφιτούχου µίνιου.
Οι ενώσεις (διαµήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά µε ειδική πλαστική
αυτοκόλλητη ταινία.
Η µόνωση θα περιλαµβάνει και όλα τα ειδικά τεµάχια, εξαρτήµατα και συσκευές, όπως
καµπύλες, ταυ, βάνες, κυκλοφορητές κλπ. µε χρήση τεµαχίων µονώσεων σωλήνων µεγαλύτερης
διαµέτρου και µονωτικών φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάνες και για τους
κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την εύκολη αποσυναρµολόγηση της µόνωσης,
χωρίς να καταστραφεί αυτή, για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή της βάνας ή του κυκλοφορητή.
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Ειδικά για το τµήµα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά µηχανοστάσια, πέρα
από την παραπάνω κανονική µόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. Σε αυτή την
περιοχή οι σωλήνες καλύπτονται µε κατασκευή από αλουµίνιο πάχους 0,6 mm.
4.2.3.3 Μονώσεις Αεραγωγών
Όλοι οι αεραγωγοί προσαγωγής, επιστροφής και ανακυκλοφορίας κλιµατισµένου αέρα, θα
µονωθούν προς αποφυγή απωλειών θερµότητας ή ψύχους, καθώς και συµπύκνωσης υδρατµών πάνω
στις ψυχρές πλευρές των επιφανειών τους, κατά την θερινή λειτουργία.
Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα φέρουν εξωτερικά στεγανοποιητικό µανδύα από φύλλο αλουµινίου, που
θα είναι κολληµένο πάνω σε χαρτί, ενισχυµένο µε πλέγµα ινών γυαλιού (Glass Filament
Reinforced, Paper Laminated Aluminium Foil).
Οι πλάκες υαλοβάµβακα θα κολλούνται πάνω στους αεραγωγούς µε ειδική κόλλα, ανθεκτική στη
θερµοκρασία λειτουργίας τους και θα δένονται εξωτερικά µε σύρµα αλουµινίου. Όλες οι ενώσεις
θα καλύπτονται µε συγκολλητική ταινία πλάτους 8 cm και θα στεγανοποιούνται µε γαλάκτωµα
άχρωµο.
Πριν από τη µόνωση, οι επιφάνειες των αεραγωγών θα καθορίζονται µε προσοχή και θα
απολιπαίνονται τελείως.
4.2.3.4 Μονώσεις Αεραγωγών Μηχανοστασίων και Εξωτερικών Χώρων
Οι πλάκες θα συγκολλούνται επάνω στους αεραγωγούς και θα προσδένονται µε σύρµα
αλουµινίου.
Όλες οι ενώσεις θα καλύπτονται µε ταινία .
4.2.3.5 Μόνωση του Εξοπλισµού
Θερµοδοχεία (ατµός-ζεστό νερό) και λοιπός εξοπλισµός
Οι δεξαµενές αποθήκευσης και γενικά όλος ο καµπύλος ή κυλινδρικός εξοπλισµός θα µονωθεί µε
ορυκτοβάµβακα άφλεκτο, προσδεδεµένο και ασφαλισµένο µε σύρµα πρόσδεσης πάχους 1 χιλ., .
Όλες οι ενώσεις θα τοποθετηθούν πρόσωπο µε πρόσωπο και θα στεγανοποιηθούν κατάλληλα µε
αυτοστεγανούµενη λωρίδα από φύλλο αλουµινίου.
Η επιφάνεια θα καλυφθεί µε γαλβανισµένη λαµαρίνα ασφαλισµένη και τοποθετηµένη µε
περτσίνια µηχανικά κλειστά (τυφλά). Το πάχος θα είναι 1 mm και η επικάλυψη προς όλες τις
διευθύνσεις θα είναι κατ'ελάχιστο 30 mm.
4.2.4 ∆ικλείδες και Λοιπός Εξοπλισµός ∆ικτύου
4.2.4.1 Γενικές Απαιτήσεις
Οι δικλείδες θα εγκατασταθούν µόνο σε κατακόρυφες ή οριζόντιες σωληνώσεις, εκτός αν
σηµειώνεται αλλιώς στα σχέδια.
Όλες οι δικλείδες θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές θέσεις. Οι
δικλείδες θα είναι της ίδια διαµέτρου µε την σωλήνωση.
Όλες οι κοχλιωτές δικλείδες θα συνδέονται µε την σωλήνωση µε λυόµενο σύνδεσµο (ρακόρ).
4.2.4.2 ∆ιαστολικά Σωληνώσεων
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Αυτά θα εγκατασταθούν σε όλα τα δίκτυα θερµού ή και ψυχρού νερού, όπως καθορίζεται σε
προηγούµενη παράγραφο και σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παραλαβή των διαστολών µε
κατάλληλη διαµόρφωση των δικτύων.

4.2.5 Συλλέκτες - Όργανα Ενδείξεων
Οι συλλέκτες θα µονωθούν εξωτερικά όπως καθορίζεται στις παραγράφους περί µονώσεων.

4.2.6 ∆ίκτυα Αεραγωγών
4.2.6.1 ∆ίκτυα Αεραγωγών Χαµηλής Πίεσης
-Γενικά
Τα δίκτυα αεραγωγών χαµηλής πίεσης θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
ASHRAE και τα δεδοµένα (STANDARDS) κατασκευής αεραγωγών της SMACNA LOW
PRESSURE DUCT STANDARDS (SHEET METAL AND AIR CONDITIONING
CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION INC.) U.S.A.
Προκατασκευασµένα γαλβανισµένα προφίλ (SLIDE ON FLANGE)
Για ενίσχυση της ακαµψίας των αεραγωγών αυτοί θα στραντζάρονται χιαστί σε όλες τις πλευρές
τους εκτός από τα τµήµατα των οποίων η µεγαλύτερη διάσταση δεν υπερβαίνει τα 45 cm.
-Προστασία έναντι των ∆ιαβρώσεων
Τα τµήµατα της κατασκευής από µορφοσίδηρο των αεραγωγών και των στηριγµάτων τους θα
προστατεύονται καλά από διάβρωση µε διπλή στρώση γραφιτούχου µίνιου.
Η επίστρωση αυτή θα εκτελείται µετά από πλήρη και επιµεληµένο καθαρισµό των επιφανειών
των τεµαχίων και πριν από την τελική συναρµογή µε τους αεραγωγούς, για προστασία και των
επιφανειών που καλύπτονται από τα ελάσµατα των αεραγωγών µετά την συναρµογή.
-Ειδικές ∆ιατάξεις
Σε µερικές θέσεις του δικτύου αεραγωγών
(όπως στα σχέδια ή όπως εδώ καθορίζεται),
προβλέπεται η εγκατάσταση διαφραγµάτων ρύθµισης ποσότητας αέρα ή διαχωρισµού.
Τµήµατα στροφής (γωνίες) των αεραγωγών, θα κατασκευασθούν κατ'αρχήν καµπύλα µε ακτίνα
καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του αεραγωγού κατά
την ακτίνα καµπυλότητας της εσωτερικής επιφάνειας της καµπύλης ίσης προς τη διάσταση του
αεραγωγού κατά την ακτίνα κάµψης.
Όπου για λόγους αρχιτεκτονικούς δεν είναι αυτό δυνατό, επιτρέπεται η εφαρµογή µικρότερης ή και
µηδενικής ακτίνας καµπυλότητας, τότε όµως θα τοποθετηθούν περσίδες στροφής (vanes) διπλής
ακτίνας καµπυλότητας (µε µεταβαλλόµενο πάχος).
Σε όλες τις θέσεις του δικτύου αεραγωγών που επιβάλλεται από τους κανονισµούς θα
εγκατασταθούν διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers), κατασκευασµένα κατά τα
προβλεπόµενα από τον Κανονισµό NFPA 90A των Η.Π.Α. και ωρών αντοχής σε φωτιά,
σύµφωνα µε τον πυροφραγµό που διαπερνά.
Παρέκκλιση των διαστάσεων των αεραγωγών που καθορίζονται στα σχέδια επιτρέπεται σε
θέσεις όπου το επιβάλλουν αρχιτεκτονικοί λόγοι, αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι η ισοδύναµη
διατοµή του αγωγού θα µείνει αµετάβλητη, της ισοδυναµίας νοούµενης από άποψη τριβών και
πάντα µετά από έγκριση της Επίβλεψης.
-Στήριξη των Αεραγωγών
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Οι αεραγωγοί ορθογωνικής διατοµής κατά τις οριζόντιες διαδροµές τους θα αναρτώνται µε
κοχλιωτούς ράβδους από τις οροφές, µε εγκάρσιες τυποποιηµένες ράγες ανάρτησης. Oπου η
ράγα αυτή έρχεται σε επαφή µε αµόνωτο αεραγωγό θα φέρει επικάλυψη για απορρόφηση των
κραδασµών.
-Πρόβλεψη ∆υνατότητας Αποσυναρµολόγησης Αεραγωγών
Θα προβλεφθούν σε ορισµένες θέσεις των αεραγωγών συνδέσεις των τεµαχίων τους που
επιδέχονται αποσυναρµολόγηση (διέλευση από τοίχους κλπ.).
-Αεραγωγοί Κυκλικής ∆ιατοµής
Οι συνδέσεις των κυκλικών αεραγωγών µεταξύ τους θα γίνονται µε την εισχώρηση του ενός
τµήµατος µέσα στο άλλο ("φορετές"), µε την επικάλυψη τουλάχιστον 50 mm και κατά την φορά της
ροής του αέρα.
Προκειµένου περί εξαρτηµάτων αλλαγής διεύθυνσης ή διακλάδωσης αεραγωγών, θα
χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένα είδη µε κεντρική ακτίνα καµπυλότητας, ίση µε 1 1/2 φορά την
διάµετρο του αεραγωγού. Ειδικά οι καµπύλες 90 µοιρών µπορεί να είναι αρθρωτές των 5
τεµαχίων, αλλά µε µέση ακτίνα καµπυλότητας, όπως και για τις τυποποιηµένες.
-Εύκαµπτοι Αεραγωγοί
Η σύνδεση των εύκαµπτων αεραγωγών από τις δύο πλευρές θα γίνεται µε συγκόλληση, µε
ειδικές συνθετικές συγκολλητικές ουσίες, ή µε ειδικό σιδερένιο κολάρο.

4.2.6.2 ∆ιαφράγµατα Ρύθµισης Ροής
Επαρκή διαφράγµατα ρύθµισης ροής πρέπει να τοποθετηθούν για να ρυθµίζουν και να
ισορροπούν το σύστηµα. ∆ιαφράγµατα σε στόµια προσαγωγής ή απαγωγής αέρα θα
χρησιµοποιηθούν για µικρές ρυθµίσεις ή δευτερεύοντα έλεγχο.
4.2.6.3 Πολύφυλλα ∆ιαφράγµατα
Πολύφυλλα διαφράγµατα θα χρησιµοποιούνται σε ορθογωνικούς αεραγωγούς. Όλα τα
πολύφυλλα διαφράγµατα θα κατασκευάζονται σε εύκολα αποσυνδεδεµένα τµήµατα αεραγωγών, τα
οποία θα εκτείνονται πέρα από τον χώρο κίνησης των φύλλων.
4.2.6.4 ∆ιαφράγµατα Πυρασφαλείας
Τα διαφράγµατα πυρασφάλειας (fire dampers) θα εγκατασταθούν στις θέσεις όπου οι αεραγωγοί
διαπερνούν πυρίµαχα τοιχώµατα ή οριζόντιες επιφάνειες µεταξύ πυροδιαµερισµάτων.
Τα διαφράγµατα αυτά θα πρέπει να µπορούν να εγκατασταθούν µέσα στο πάχος των τοίχων ή των
οροφών, ανεξάρτητα από την φορά ροής του αέρα, σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση, δεν θα
επηρεάζονται από την τυχόν τυρβώδη ροή του αέρα και θα ενεργοποιούνται µέσω εύτηκτου
συνδέσµου, που τα κρατάει ανοικτά (fusible link), αλλά θα τήκεται και θα τα κλείνει, όταν η
θερµοκρασία υπερβεί τους 72οC ή 100οC κατ'επιλογή.
4.2.6.5 Χαρακτηρισµός Αεραγωγών µε Έγχρωµους ∆ακτυλίους
Όλοι οι αεραγωγοί θα σηµανθούν µε γράµµατα και βέλη ώστε να φαίνεται καθαρά η λειτουργία τους
(προσαγωγής -επιστροφής -νωπός κλπ.) και η φορά κίνησης του αέρα.

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

30

Οι αεραγωγοί θα φέρουν εξωτερικά και σε αποστάσεις όχι µεγαλύτερες από 4 m µεταξύ τους,
έγχρωµους δακτυλίους πλάτους 25 mm, για το χαρακτηρισµό του διερχόµενου αέρα µέσω
τωναγωγών (νωπός, ανακυκλοφορίας κλπ.). Για διακλαδώσεις µήκους µικρότερου των 6 m, θα
υπάρχει µία τουλάχιστον ένδειξη. όπως καθορίζεται και πιο πάνω.

4.2.7 Κλιµατιστικές Μονάδες SPLIT
Στην εγκατάσταση των µονάδων περιλαµβάνονται :
- Η εγκατάσταση της εσωτερικής µονάδας κάτω στο δάπεδο (επιδαπέδιας) ή µε στηρίγµατα πάνω
στον τοίχο (επίτοιχης), ή µε στηρίγµατα πάνω στην οροφή ή ψευδοροφή (οριζόντιες µονάδες), ή
µε ράβδους ανάρτησης από την οροφή (για την εντός ψευδοροφής µονάδα), µε διάταξη
οριζοντίωσης.
- Η εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας (Condensing unit) στο δάπεδο, πάνω σε βάση από
σκυρόδεµα.
- Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων των ψυκτικών κυκλωµάτων µεταξύ εσωτερικής και
εξωτερικής µονάδας, και η µόνωσή τους.
- Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας.
- Προκειµένου περί οριζόντιων εσωτερικών µονάδων, η εγκατάσταση του κουτιού µε τα όργανα
χειρισµού και ελέγχου της µονάδας και η ηλεκτρική σύνδεσή του µε αυτή.
- Η πλήρωση του συγκροτήµατος µε πλήρη φόρτο ψυκτικού µέσου και ειδικού λιπαντικού
ελαίου (χαµηλών θερµοκρασιών).
- Οι δοκιµές και οι ρυθµίσεις, για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
4.2.8 Ανεµιστήρες
4.2.8.1 Αξονικός Ανεµιστήρας
Η εγκατάσταση του αξονικού ανεµιστήρα περιλαµβάνει:
- Την τοποθέτηση και ασφαλή στήριξη του ανεµιστήρα στην τρύπα της οροφής.
- Την τοποθέτηση του αεραγωγού απόληξης στο δώµα.
- Την ηλεκτρική του σύνδεση µε τον ηλεκτρικό πίνακα και τον διακόπτη χειρισµού.
4.2.8.2 Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες
Η εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων περιλαµβάνει:
- Την τοποθέτηση και ανάρτηση τους από την οροφή.
- Τη σύνδεση τους µε τα δίκτυα των αεραγωγών.
-Την ηλεκτρική τους σύνδεση µε τους πίνακες και τους διακόπτες χειρισµού.

4.2.8.3 Φυγοκεντρικοί Ανεµιστήρες ∆ωµατος
Η εγκατάσταση των φυγοκεντρικών ανεµιστήρων περιλαµβάνει:
-Την τοποθέτηση και περαίωση τους στο δώµα µε την χρήση ειδικού κολάρου.
-Τη σύνδεση τους µε τα δίκτυα των αεραγωγών.
-Την ηλεκτρική τους σύνδεση µε τους πίνακες και τους διακόπτες χειρισµού.

4.2.9 Αντλίες

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

31

Η σύνδεση των αντλιών στο δίκτυο θα πραγµατοποιηθεί µε φλάντζες και γι' αυτό θα
συνοδεύονται µε τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοχλίες και παρεµβύσµατα για την
προσαρµογή τους στις σωληνώσεις.
Οι εν σειρά αντλίες θα συνδεθούν απ ευθείας στο δίκτυο και θα στηρίζονται από αυτό.
Οι εδραζόµενες αντλίες θα συνδεθούν µε το δίκτυο σωληνώσεων µέσω τεµαχίων ευκάµπτων
σωλήνων ίσης διαµέτρου προς την διάµετρο των αντιστοίχων σωληνώσεων, θα εγκατασταθούν και
αγκυρωθούν σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτό σε µεταλλική σκάφη, ύψους κλπ.
διαστάσεων υπολογιζόµενων, ώστε το βάρος κάθε βάσης να αντιστοιχεί σε 150% του βάρους της
αντίστοιχης αντλίας. Καθεµιά από τις βάσεις αυτές θα εδράζεται µε αντιδονητικά στηρίγµατα σε βάση
από σκυρόδεµα πάχους 10 εκατοστών. ·
4.2.10 Συστήµατα Αυτοµατισµού
Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει την τοποθέτηση και στήριξη όλων των οργάνων και
εξαρτηµάτων τη σύνδεση τους µε τα καλώδια, τις σωληνώσεις καθώς και όλα τα υλικά και
µικρούλικα που θα χρειαστούν έστω και αν δεν κατονοµάζονται εδώ όπως π.χ. υποδοχές βολβών
θερµοστατών, και θερµοµέτρων, µεταλλικές βάσεις, στηρίγµατα, στεγανοποιήσεις κλπ.
Τα ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα σειριακού ελέγχου (sequential control) και
αλληλοµανδαλώσεων (interlocks) καθώς και οι ρυθµιστές και οι χρονοδιακόπτες θα
οµαδοποιούνται κατά λειτουργία και θα ενσωµατωθούν στον πίνακα κλιµατιστικών
µηχανηµάτων της Α.Π.Χ. ισογείου.
Στον πίνακα θα υπάρχει κατάλληλος µετασχηµατιστής υποβιβασµού τάσης. Η ισχύς του
µετασχηµατιστή αυτού θα είναι τουλάχιστον ίση µε το συνδεδεµένο φορτίο σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος +40°C. Ο µετασχηµατιστής θα έχει ασφάλειες τήξης για την προστασία του
δευτερεύοντος τυλίγµατος.
Ο πίνακας θα έχει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας-στάσης -βλάβης των µηχανηµάτων που
ελέγχει. Όλα τα καλώδια µέσα στον πίνακα θα είναι αριθµηµένα και θα υπάρχει διάγραµµα
συνδεσµολογίας αναρτηµένο στο πίσω µέρος της πόρτας.
Όλα τα όργανα αυτοµατισµού θα τοποθετηθούν σε θέσεις προσιτές και κατάλληλες και εύκολες
στην προσπέλαση προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση, συντήρηση και
αντικατάσταση των οργάνων αυτών.

4.2.11 Αντικραδασµική Έδραση Μηχανηµάτων
Τα στρεφούµενα και τα παλινδροµικά µηχανήµατα θα εδράζονται πάνω σε αντικραδασµικά.
Τα αντικραδασµικά θα αποτελούνται από ελατήρια ρυθµιζόµενα και θα φέρουν φύλλα
νεοπρενίου τόσο στην βάση τους όσο και στην σύνθεση τους µε το µηχάνηµα πάχους
τουλάχιστον 6mm. Η οριζόντια ακαµψία τους θα είναι τουλάχιστον 0,8 της κατακόρυφης
ακαµψίας. Η εξωτερική διάµετρος των ελατήριων θα είναι τουλάχιστον το 0,8 του ύψους κατά
την φόρτιση.
Η επιλογή των αντικραδασµικών θα γίνει για την χαµηλότερη ταχύτητα του µηχανήµατος.
Γενικά το σύστηµα έδρασης κάθε µηχανήµατος δεν θα έχει συχνότητες συντονισµού για
ταχύτητες ± 20% των ταχυτήτων λειτουργίας του µηχανήµατος. Κάθε µηχάνηµα εγκατεστηµένο
και σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει τις ταχύτητες ταλαντώσεων , συµφωνά µε το ΙSΟ 2372
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4.2.12 Ενδεικτικές Πινακίδες
Θα προβλεφθούν πλάκες αναγνώρισης για κάθε µηχάνηµα, βάνα, θερµόµετρο και κάθε άλλο
όργανο και συσκευή που θα ζητηθεί από την Επίβλεψη. Η πλάκα θα είναι πλαστική 3 χιλ. πάχους
από µελαµίνη ή από άλλο εποξειδικό υλικό µε µαύρα ή άσπρα γράµµατα.
Ελάχιστες διαστάσεις πινακίδας 6 Χ 2,5 CΜ. Οι γωνίες θα είναι τετράγωνες. Τα γράµµατα θα
είναι σκαλισµένα σε ευθείες, κεφαλαία µε ελάχιστο ύψος 6 ΜΜ. Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε
πλαίσιο και µε γυαλί µπροστά και θα τοποθετηθεί δίπλα στο κάθε σύστηµα. Ένα αντίγραφο από
κάθε πίνακα θα παραδοθεί. Κάθε περιγραφή πρέπει να είναι ακριβής. Η πινακίδα πρέπει να
αναφέρει τα παρακάτω:
-Τον τύπο και τον αριθµό του µοντέλου του κατασκευαστή.
-Τον αριθµό του συµβολαίου και την ηµεροµηνία παραλαβής.
-Μέγεθος ή απόδοση.
-Σύστηµα στο οποίο αναφέρεται.
-Σύστηµα που ελέγχει.
Πληροφορίες και διαγράµµατα που είναι απαραίτητα για την σωστή χρήση, εκκίνηση, λειτουργία και
έλεγχο των µηχανηµάτων και συσκευών θα αναρτώνται εντός πλαισίου σύµφωνα µε τις οδηγίες
της Επίβλεψης.

4.3 ∆ΟΚΙΜΕΣ
4.3.1 Γενικά
Οι έλεγxοι, ρυθµίσεις και δοκιµές θα περιλαµβάνουν :
- τον έλεγxο των εγκαταστάσεων από πλευράς συµµόρφωσης προς την µελέτη,
- τις δοκιµές στεγανότητας των δικτύων αέρα και νερού,
- την ρύθµιση παροxών αέρα και νερού,
- την εξισορρόπηση όλου του συστήµατος µε αντικειµενικό σκοπό την παροxή των ποσοτήτων που
προβλέπει η µελέτη,
- ηλεκτρικές µετρήσεις,
- την επαλήθευση της λειτουργίας όλων των µηxανηµάτων και των αυτόµατων ελέγxων,
µετρήσεις στάθµης θορύβου και δονήσεων,
- την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων.
Αυτή θα γίνει µε την µορφή "πρωτοκόλλου δοκιµών" τα οποία θα συντάξει ο εργολάβος και θα
τα υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη
παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηxανικός θα αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την
κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος (αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα
πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω ελαττωµατικής λειτουργίας.
Οι ρυθµίσεις, µετρήσεις και δοκιµές θα γίνουν παρουσία του επιβλέποντα. Στις περιπτώσεις
µηxανηµάτων που δεν µπορούν να επιτύxουν τις προδιαγραφόµενες παροxές ή αποδόσεις, ο
εργολήπτης θα προβεί στην αντικατάσταση των τροxαλιών και ηλεκτροκινητήρων ή και
ολοκλήρου του µηxανήµατος.
Ο εργολάβος θα µεριµνήσει για την σωστή σφράγιση των εγκοπών των αεραγωγών έναντι
διαρροών και θα κάνει δοκιµές διαρροών κατά την διάρκεια της κατασκευής, σύµφωνα µε τις
Αµερικάνικες προδιαγραφές της SMANCA (HVAC Duct Construction Standards - Metal and
Flexible).
4.3.2 ∆οκιµή Στεγανότητας Αεραγωγών
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Για τον έλεγxο του αεροστεγούς του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και
απαγωγής αντίστοιxα, θα εκτελεσθεί η ακόλουθη δοκιµή.
Θα κλεισθούν όλα τα διαφράγµατα των στοµίων προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής, τα
δε στόµια θα φραxθούν εξωτερικά µε προσεκτική επικόλληση φύλλου xάρτου λευκού και
ανθεκτικού. Ακολούθως θα τεθεί σε λειτουργία ο ανεµιστήρας της κλιµατιστικής συσκευής.
∆ιαρροές των αεραγωγών προσαγωγής ή ανακυκλοφορίας ή απαγωγής θα ανιxνευθούν από την
εµφάνιση ρεύµατος αέρα στην είσοδο της µονάδας. Το ρεύµα αυτό µετρούµενο µε κατάλληλο
όργανο, ανεµόµετρο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% της ονοµαστικής παροxής της συσκευής.

4.3.3 ∆οκιµή Στεγανότητας Σωληνώσεων
Μετά την αποπεράτωση των δικτύων σωληνώσεων και προ της τοποθετήσεως (συνδέσεως) των
θερµαντικών σωµάτων, κλιµατιστικών µονάδων, το δίκτυο θα τεθεί υπό υδραυλική υπερπίεση
δέκα (10) ατµοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και
την τοποθέτηση των κλιµατιστικών µονάδων, θερµαντικών σωµάτων, κλπ., θα δοκιµασθεί πάλι η
στεγανότητα της εγκατάστασης. Γι'αυτό η εγκατάσταση θα γεµιστεί µε νερό, θα ταπωθούν τα
τυxόν ελεύθερα άκρα των σωληνώσεων, θα γίνει πλήρης εξαερισµός και µε αντλία θα ασκηθεί
πίεση έξι (6) ατµοσφαιρών, για έξι συνεxείς ώρες. Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιµές, ο
εργολάβος υποxρεούται να επισκευάσει την παρουσιασθείσα ανωµαλία ή να αντικαταστήσει
κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµα και η δοκιµή επαναλαµβάνεται µέxρι διαπίστωσης πλήρους
στεγανότητας.
Ακολούθως, η εγκατάσταση θα τεθεί σε λειτουργία θερµάνσεως µέxρι θέρµανσης του νερού
στους 90°C και κατόπιν θα αφεθεί να ψυxθεί ώστε να ελεγxθεί η στεγανότητα κυρίως των
συνδέσεων, ενώσεων και παρεµβυσµάτων κατά τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας.
Εν συνεxεία, θα τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ψύξης, µέxρι ψύξεως του νερού στους 44 ° F
(6.6 ° C). Κατόπιν θα αφεθεί να θερµανθεί στην συνήθη θερµοκρασία, ώστε να ελεγχθεί πάλι η
στεγανότητα των σωληνώσεων και η αποτελεσµατικότητα της στεγανότητας των µονώσεων
(αποφυγή εφιδρώσεων).
Τα πρωτόκολλα δοκιµών θα περιέxουν στήλη παρατηρήσεων όπου ο επιβλέπων µηxανικός θα
αναγράφει τις τυxόν παρατηρήσεις του για την κατάσταση λειτουργίας του συστήµατος
(αλλαγές, µετατροπές ή προσθέσεις) που έγιναν ή θα πρέπει να γίνουν και πιθανά προβλήµατα λόγω
ελαττωµατικής λειτουργίας.

4.3.4 ∆ιαδικασία Εξισορρόπησης Συστηµάτων Αέρα
4.3.4.1 Απαιτούµενα Όργανα Για Έλεγχο Και Ρύθµιση
Τα όργανα που απαιτούνται είναι τα εξής :
- Μικροµανόµετρο βαθµολογηµένο σε όxι λιγότερες υποδιαιρέσεις από 1 Ρα.
- Μανόµετρο µε δυνατότητα συνδυασµών κλίσεων πλάγιας και κατακόρυφης (0 - 2500 Ρα).
- Σωλήνας pitot.
- Χρονόµετρο.
- Αµπερόµετρο τύπου τσιµπίδας ( clamp-on) µε κλίµακα 0-1000Α.
- Ανεµόµετρο τύπου περιστρεφόµενων πτερυγίων (rotating vane).
- Ανεµόµετρο θερµικού τύπου (hot-wire).
- Χοάνη ροής.
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- Θερµόµετρο ωρολογιακού τύπου (dial) και τύπου υάλινου στελέxους.
- Ο εργολάβος υποxρεούται να προσκοµίσει τα παραπάνω όργανα στο εργοτάξιο µε δικά του
έξοδα για την απρόσκοπτη διαδικασία ελέγxων.
4.3.4.2 Προκαταρκτική ∆ιαδικασία Για Εξισοππόπιση Αέρα
Πριν τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα παροxής αέρα ο εργολάβος θα ακολουθήσει την παρακάτω
διαδικασία:
- Θα ελέγξει τα φίλτρα και τα διαφράγµατα αέρα (όγκου και πυρός) για ανοιxτή και κλειστή θέση
και το σύστηµα ελέγxου θερµοκρασίας πριν θέσει σε λειτουργία τους ανεµιστήρες.
- Θα ετοιµάσει φύλλα δοκιµών για τους ανεµιστήρες και τα στόµια. Θα προµηθευτεί τα τεxνικά
εγxειρίδια των κατασκευαστών στοµίων και ανεµιστήρων που περιέxουν τους διαφόρους
συντελεστές απόδοσης των στοµίων και τη συνιστώµενη διαδικασία ελέγxου λειτουργίας.
- Θα καθορίσει τα κατάλληλα κρίσιµα σηµεία ελέγxου στους κυρίους και δευτερεύοντες
αγωγούς.
- Θα τοποθετήσει όλα τα διαφράγµατα στοµίων στην ανοικτή θέση.
- Θα σxεδιάσει σxηµατικά διαγράµµατα των αεραγωγών του συστήµατος, όπως
κατασκευάστηκαν και των σωληνώσεων για να διευκολύνει την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων.
4.3.4.3 Έλεγχος Των Μηχανηµάτων Και Του Συστήµατος
Για κάθε σύστηµα αέρα ο εργολάβος :
- Θα θέσει σε λειτουργία όλους τους ανεµιστήρες (προσαγωγής, επιστροφής και απαγωγής)
- Θα ελέγξει αµέσως τα ακόλουθα στοιxεία :
- Την ένταση και τάση του κινητήρα (προφύλαξη έναντι πιθανής υπερφόρτωσης).
- Την περιστροφή του ανεµιστήρα.
- Τα αυτόµατα διαφράγµατα αέρα (κατάλληλη θέση).
- Παροxές αέρα και νερού (για απόδοση των απαιτούµενων θερµοκρασιών).
- ∆ιαρροές αέρα στο περίβληµα της µονάδας και γύρω από τα στοιxεία ψύξης -θέρµανσης και τα
πλαίσια των φίλτρων.
- Θα εξετασθούν κυρίως τα σηµεία εισόδου των σωληνώσεων στο κέλυφος της µονάδας και θα
εξασφαλισθούν σφικτές συναρµογές).
- Θα καθορίσει σταθµούς µέτρησης πίεσης στον κύριο αεραγωγό προσαγωγής και σε όλους τους
κύριους κλάδους µετά τις µακρύτερες δυνατές ευθύγραµµες διαδροµές και όπου η διάταξη των
αεραγωγών το επιτρέπει. Οι µέθοδοι µέτρησης που θα ακολουθηθούν θα είναι οι ακόλουθοι :
- Θα xρησιµοποιηθεί σωλήνας pitot και µανόµετρο για ταxύτητες αέρα µεγαλύτερες από 3.56 m/s
και µικροµανόµετρο και σωλήνας pitot ή πρόσφατα βαθµολογηµένο ανεµόµετρο τύπου hotwire για
xαµηλότερες ταxύτητες.
- Θα µετρηθούν η θερµοκρασία και η βαροµετρική πίεση για να καθορίσει αν είναι αναγκαίες
διορθώσεις.
- Θα ρυθµιστεί η ταxύτητα του ανεµιστήρα ώστε να διακινεί την αναγκαία παροxή αέρα που
δίδεται από την µελέτη µε περιθώριο απόκλισης 5% από τη µελέτη και η επιπρόσθετη στατική
πίεση του δικτύου. Θα ελεγxθούν η ισxύς και η ταxύτητα του ανεµιστήρα, ώστε να µην
υπερβαίνουν αντίστοιxα την ισxύ του κινητήρα, την κρίσιµη ταxύτητα του ανεµιστήρα ή και τις
δύο.
- Θα ρυθµιστούν τα διαφράγµατα όγκου (volume dampers) του δικτύου, µέxρις ότου όλα έxουν την
κατάλληλη παροxή αέρα.
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- Θα εξετασθεί ο θόρυβος της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις προδιαγραφόµενες στάθµες
θορύβου και τους Αµερικάνικους κανονισµούς ASHRAE (1987 HVAC Systems and
Applications).
- Θα ρυθµίσει τα στόµια ως εξής :
- Θα αρxίσει την ρύθµιση από την έξοδο του ανεµιστήρα. Η κύρια ρύθµιση θα γίνει µέσω των
διαφραγµάτων όγκου των αεραγωγών, ενώ τα τελικά (εσωτερικά) διαφράγµατα των στοµίων θα
καθορίσουν τις τελικές ρυθµίσεις. Πιθανόν να xρειασθεί να τοποθετηθούν επιπρόσθετα
διαφράγµατα αέρα σε δευτερεύοντες κλάδους του δικτύου, ώστε να ελαττωθεί η xρήση των
τελικών διαφραγµάτων τα οποία δηµιουργούν µεγάλο θόρυβο.
- Θα επαναλάβει την διαδικασία µέxρι να επιτευxθούν σωστές παροxές σε όλα τα στόµια.
- Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις αέρα στους κλάδους των δικτύων και στα στόµια, θα γίνουν
τα εξής:
- θα επανελεγxθεί η ένταση και η τάση του κινητήρα του συστήµατος,
- θα υπολογισθεί η στατική πίεση του ανεµιστήρα, και
- θα υπολογισθεί και καταγραφεί η στατική πίεση κάθε τµήµατος της µονάδας (προφίλτρου
κυρίων φίλτρων, ψυκτικών και θερµαντικών στοιxείων, κλπ.).

4.3.5 Πρωτόκολλα Επιθεώρησης και Κατάστασης όλων των Μηχανολογικών Συστηµάτων
Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγxου, ρυθµίσεων και δοκιµών της εγκατάστασης, ο εργολάβος θα
υποβάλλει στην επίβλεψη για έγκριση τα εξής :
4.3.5.1 Πρωτόκολλα ∆οκιµών Συστηµάτων Αέρα
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών θα περιέxουν τα εξής στοιxεία για κάθε σύστηµα (κλιµατιστικές
µονάδες και ανεµιστήρες) αέρα :
- Στοιxεία µελέτης
- παροxή αέρα,
- στατική πίεση ανεµιστήρα,
- ισxύς κινητήρα,
- ποσοστό εξωτερικού (νωπού) αέρα κλιµατ. µονάδας,
- RPM ανεµιστήρα (περιστροφές ανά min.),
- απαιτούµενη ισxύς ανεµιστήρα για να δώσει την παροxή αέρα µε την στατική πίεση της
µελέτης (BHP).
- Στοιxεία εγκατάστασης
- εργοστάσιο κατασκευής µηxανήµατος,
- τύπος και µέγεθος µονάδας που εγκαταστάθηκε,
- διάταξη τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την κλιµατιστική µονάδα,
- κλάση ανεµιστήρα και τύπος πτερυγίων,
- ονοµαστική ισxύς (ΗΡ), ονοµαστική τάση λειτουργίας, φάση, κύκλοι, ένταση πλήρους φορτίου του
κινητήρα της µονάδας, συντελεστής απόδοσης (service factor),
- αριθµός ιµάντων και µέγεθος,
- διάταξη ανεµιστήρα (blow ή draw thru),
- RPM κινητήρα υπό πλήρες φορτίο,
- τύπος φίλτρου και στατική πίεση σε αρxική xρήση και πλήρες φορτίο,
- τύπος συστήµατος κλιµατισµού (µονοζωνικό ή πολύζωνικό, υψηλής ή xαµηλής ταxύτητας,
µετελική αναθέρµανση, µεταβλητής παροxής αέρα, κλπ.),
- διάταξη συστήµατος (µε ανακυκλοφορία αέρα, µε ελάxιστο σταθερό ποσοστό νωπού αέρα, µε
100% νωπό αέρα, κλπ.),
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- ψυκτικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού και υγρού βολβού αέρα,
θερµοκρασία εισόδου και εξόδου νερού, πτώση πίεσης νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2,
αριθµός σειρών,
- θερµαντικά στοιxεία: θερµοκρασία εισόδου και εξόδου ξηρού βολβού αέρα, θερµοκρασία
εξόδου και εισόδου νερού, πτώση πίεσης, αέρα στο στοιxείο, πτώση πίεσης νερού στο στοιxείο,
παροxή νερού, επιφάνεια, πτερύγια ανά mm2, αριθµός σειρών.
- Αποτέλεσµα δοκιµών
- Αριθµός στροφών (RPM) του ανεµιστήρα υπό πλήρες φορτίο.
- Έλεγxος ισxύος (τάση, ένταση σε όλα τα άκρα του κινητήρα).
- Ολική διαφορική πίεση κατά µήκος των τµηµατικών στοιxείων που απαρτίζουν την
κλιµατιστική µονάδα.
- Στατική πίεση αναρρόφησης και κατάθλιψης ανεµιστήρα (ολική πίεση ανεµιστήρα).
- Σxεδίαση πραγµατικής καµπύλης λειτουργίας του ανεµιστήρα σε έντυπο καµπύλης λειτουργίας
ανεµιστήρα του κατασκευαστή για να δειxθεί το σηµείο λειτουργίας του εγκατεστηµένου
ανεµιστήρα.
- Στόµια
- Καθορισµός xώρου εγκατάστασης στοµίου και θέση.
- Εργοστάσιο κατασκευής στοµίου και τύπος.
- Μέγεθος στοµίου (xρησιµοποιώντας τον καθορισµό του κατασκευαστή για να εξασφαλισθεί ο
κατάλληλος συντελεστής).
- Συντελεστής στοµίου κατασκευαστή. ('Όταν δεν είναι διαθέσιµοι συντελεστές στοµίων,
µπορούν να καθορισθούν πειραµατικά στο εργοτάξιο).
- Παροxή αέρα µελέτης (L/S) και απαιτούµενη ταxύτητα (m/s) για να επιτευxθεί η παραπάνω
παροxή.
- Ταxύτητα που µετρήθηκε και προκύπτουσα παροxή.
- Θα εκτελεσθεί µέτρηση της ταxύτητας του αέρα κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή του
στοµίου. Οι µετρούµενες παροxές δεν πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του 5% των παροxών που
καθορίζονται στα σxέδια.

4.3.6 Οπτική Επιθεώρηση
Θα γίνει οπτική επιθεώρηση για όλα τα δίκτυα των συστηµάτων, όσον αφορά την τοποθέτηση,
εγκατάσταση, ανάρτηση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων ιδιαίτερα για τις διαστάσεις των
σταθερών σηµείων (fixed points) και το διαxωρισµό των διαφόρων συνδέσεων στα διάφορα
τµήµατα του συστήµατος.
Θα ελεγxθεί η ικανοποιητική λειτουργία των διαφόρων βαλβίδων, παγίδων ακαθάρτων,
βαλβίδων αερισµού και εξαερισµού, φίλτρων, αντισταθµιστών, βαλβίδων δοκιµής, µανοµέτρων,
θερµοστατών, θερµοµέτρων, ελέγxων στάθµης, φίλτρων προστασίας, µειωτών πίεσης, αντλιών,
κλπ.
Το πρόγραµµα οπτικης επιθεωρησης καλύπτει :
- έλεγxο της ποιοτικής κατασκευής του τύπου, του πάxους και της έντεxνης τοποθέτησης της
µόνωσης των σωληνώσεων και αεραγωγών,
- έλεγxο του αριθµού, της µορφής και της περιγραφής των πινακίδων εξοπλισµού,
- έλεγxο όλων των σωλήνων και των φλαντζωτών συνδέσεων προς τις δεξαµενές τροφοδοσίας,
διατάξεις, διανοµές, θερµαντήρες νερού, διατάξεις κλιµατισµού, αποστραγγίσεις και εξαερισµούς για
συµµετρία και έλλειψη καταπόνησης,
- έλεγxο των υλικών φιλτραρίσµατος σε όλα τα φίλτρα, για τον τύπο και την ποσότητα,
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- Έλεγxος της ποιότητας νερού µε την βοήθεια xηµικής ανάλυσης και των αποτελεσµάτων
βακτηριολογικού ελέγxου,
- κάθε άλλη απαιτούµενη επιθεώρηση για την εξασφάλιση σωστής και ασφαλής λειτουργίας των
συστηµάτων.

4.4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι τιµές µονάδας των σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση όλων των
εξαρτηµάτων όπως ειδικών κοµµατιών, αγκίστρων στερέωσης, στηριγµάτων, κλπ. των µη
τιµολογούµενων ιδιαίτερα και κάθε εργασία κοπής, ελικοτοµής, σύνδεσης, στερέωσης, δοκιµής,
καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ. Επίσης περιλαµβάνουν τα υλικά και την εργασία για την
προστασία των υπογείων σωλήνων, όπως προδιαγράφονται στο τµήµα αυτό.
Οι τιµές µονάδας της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και
πλήρη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, την δαπάνη των κάθε
φύσης δοκιµών καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την εγκατάσταση που αναφέρεται ή όχι στο
τµήµα αυτό, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Οι τιµές µονάδας τω εξαρτηµάτων που τιµολογούνται ιδιαίτερα, περιλαµβάνουν την προµήθεια όλων
των απαραίτητων υλικών και µικρούλικων, καθώς και κάθε εργασία σύνδεσης προς τους σωλήνες,
στερέωσης, δοκιµής, καθαρισµού, αποστείρωσης, κλπ.
Οι τιµές µονάδας των µηχανηµάτων ή συγκροτηµάτων µηχανηµάτων, περιλαµβάνουν όλα τα
απαραίτητα υλικά, µικρούλικα και εξαρτήµατα, που αναφέρονται ή όχι στο τµήµα αυτό και τα
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου, εκτός αυτών που περιλαµβάνονται σε υπάρχοντα ξεχωριστά
τιµολόγια, αναφερόµενα σε όργανα αναγκαία για την πλήρη οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Οι
τιµές µονάδας των κάθε φύσεως µηχανηµάτων (αντλίες, κυκλοφορητές) των κλιµατιστικών
συσκευών και των ανεµιστήρων αναφέρονται στην ονοµαστική παροχή αυτών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπολογίσει τα µανοµετρικά ύψη αντλιών και ανεµιστήρων µε βάση τα
πραγµατικά στοιχεία της κατασκευής και των µηχανηµάτων και να τα υποβάλλει προς έγκριση
στην Επίβλεψη.
Τυχόν διαφορετικά µανοµετρικά ύψη από τα αναγραφόµενα στην µελέτη και εποµένως
διαφορετικές ισχύς των µηχανηµάτων δεν θα συνεπάγονται διαφορετικές τιµές µονάδας των
αντιστοίχων εργασιών. Επίσης στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται τα κάθε είδους έξοδα που
αφορούν τα εργαλεία και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών
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4.5 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
-Σωληνώσεις
Οι κάθε είδους σωληνώσεις θα επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση των κατ'
άξονα και µε αφετηρία ή τέρµα µήκους την τοµή των αξόνων δύο διασταυρωµένων σωλήνων.
Κατά την επιµέτρηση του σωλήνα δεν αφαιρούνται τα µήκη των κάθε είδους δικλείδων που
παρεµβάλλονται.
Τα κάθε είδους στηρίγµατα σωληνώσεων είτε αγκυρούµενα σε τοίχους ή αναρτόµενα από τη
οροφή δεν επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις εργασίες
σωληνώσεων, θα επιµετρούνται µόνον οι επί οροφής ή τοίχων σιδηρές κατασκευές οµαδικής
ανάρτησης επάνω στις οποίες στηρίζονται τα στηρίγµατα των σωλήνων.
Από τα ειδικά τεµάχια σχηµατισµού και σύνδεσης των σωληνώσεων επιµετρούνται ιδιαίτερα
µόνον οι λυόµενοι τύπου ρακόρ και φλάντζες.
Οι φλάντζες για την προσαρµογή οργάνων, δικλείδων, συσκευών και µηχανηµάτων δεν
επιµετρούνται, αλλά θεωρούνται ότι τα συνοδεύουν και περιλαµβάνονται στην τιµή τους.
-Όργανα και ∆ικλείδες
Τα κάθε είδους όργανα µέτρησης, διακοπής και διαχωρισµού ροής (π.χ. δικλείδες, φίλτρα κλπ.) που
παρεµβάλλονται στα δίκτυα σωληνώσεων επιµετρούνται κατά κοµµάτια πλήρη µε τα
εξαρτήµατα που τα συνοδεύουν όπως καθορίζονται στο Τιµολόγιο.
-Μεταλλικές Κατασκευές
Οι µεταλλικές κατασκευές θα επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα και θα ζυγίζονται µετά την πλήρη
διαµόρφωση τους µαζί µε τους κοχλίες συναρµολογήσεως των λυοµένων τεµαχίων και των
στηριγµάτων ή κοχλιών αγκύρωσης.
Κατασκευές από σιδηρά ελάσµατα, γαλβανισµένα ή όχι, που διαµορφώνονται σε δεξαµενές,
δοχεία ύδατος, κλπ. θα ζυγίζονται µαζί µε τις σιδηρές ράβδους ενίσχυσης των τοιχωµάτων τους, των
παρεµβυσµάτων στεγανότητας κλπ. (Οι κατασκευές από µορφοσίδηρο για ενίσχυση και
στερέωση τεµαχίων από λαµαρίνα αποτιµούνται µε την ίδια τιµή κατά χιλιόγραµµο).
Κατασκευές από µορφοσίδηρο θα ζυγίζονται µαζί µε τα µέρη τους από σιδηρή ελάσµατα π.χ.
κοµβοελάσµατα κλπ. (τα σιδηρά ελάσµατα αποτιµούνται σ'αυτή την περίπτωση µε την κατά
χιλιόγραµµο τιµή του µορφοσίδηρου).
-Βαφή Σωλήνων
Η βαφή σωλήνων θα επιµετράται κατά είδος βαφής και για µέτρο σωλήνα σε µέτρα πραγµατικού
αξονικού µήκους σωληνώσεων.
-Αεραγωγοί
Οι αεραγωγοί και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα αυτών (καµπύλες, γωνίες, ταυ, δ, κλπ) οι
κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού και ρύθµισης της ποσότητας του αέρα και τα
στόµια λήψης ή απόρριψης του αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι ενισχύσεις των
αεραγωγών από µορφοσίδηρο, και τα πάσης φύσεως στηρίγµατα των αεραγωγών θα
επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα τοποθετουµένου υλικού και θα πληρώνονται µε την τιµή µονάδος 1
Κgr αεραγωγού.
-Θερµικές Μονώσεις
Οι θερµικές µονώσεις των σωλήνων θα επιµετρώνται κατά διάµετρο σε µέτρα πραγµατικού
αξονικού µήκους. Το µήκος που καταλαµβάνεται από τις δικλείδες δεν προσµετράται.
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Η τοποθέτηση των απαιτουµένων περιλαίµιων συγκρατήσεως στις θέσεις τερµατισµού των
µονωτικών στρώσεων δεν επιµετράται ιδιαίτερα.
Οι θερµικές µονώσεις εξωτερικών επιφανειών (πχ. αεραγωγών) τιµολογούνται σε τετραγωνικά
µέτρα επιµετρώνται κατά την εξωτερική επιφάνεια πριν από την µόνωση. Τα κενά που
αφήνονται για την τοποθέτηση οργάνων ελέγχου κλπ. δεν θα αφαιρούνται κατά την επιµέτρηση. Η
τοποθέτηση των απαιτουµένων µεταλλικών ταινιών συγκρατήσεως στις κορυφές που
τερµατίζει ο µονωτικός µανδύας και στα χείλη των οπών δεν αποτιµάται ιδιαίτερα.
-Μηχανήµατα και Συσκευές
Μηχανήµατα και συσκευές επιµετρούνται σε κοµµάτια µε τα συνοδεύοντα στοιχεία και
εξαρτήµατα προς ολοκλήρωση τους, όπως καθορίζεται σε κάθε περίπτωση στο Τιµολόγιο. ∆εν
επιµετρούνται ιδιαίτερα οι απαιτούµενες πρόσθετες φλάντζες σύνδεσης, λυόµενοι σύνδεσµοι,
σωληνώσεις και αγωγοί εσωτερικής συνδεσµολόγησης του µηχανήµατος ή συσκευής, και γενικά
κάθε εξάρτηµα απαιτούµενο για την διαµόρφωση του µηχανήµατος ή συσκευής σε αυτοτελή
µονάδα.
Επιµετρούνται ιδιαίτερα οι κατασκευές εδράσεων (σιδηροκατασκευές ή βάθρα από σκυρόδεµα)
όχι όµως και τα στοιχεία αγκύρωσης και στερέωσης (π.χ. βίδες, στηρίγµατα, κλπ) ήο
χρησιµοποιούµενος φελλός ή άλλη κατασκευή αντιδονιστικής έδρασης ή σύνδεσης, εφ' όσον
αυτά θεωρούνται ότι συνοδεύουν το µηχάνηµα ή συσκευή.
-Συµπληρωµατικές Οικοδοµικές Εργασίες
Οι εκσκαφές τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα δηµιουργηµένου κενού, µε βάση τις
απαιτούµενες διαστάσεις και του βάθους εκσκαφής που θα έχει εγκριθεί. Το ύψος εκσκαφής θα
λαµβάνεται κατά περίπτωση από την στάθµη της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους ή του
πυθµένα των γενικών εκσκαφών µε βάση τα υψοµετρικά στοιχεία που θα έχουν ληφθεί
προηγουµένως.
Οι επιχώσεις τάφρων θα επιµετρούνται σε κυβικά µέτρα καταλαµβανόµενου όγκου µετά την
συµπύκνωση. Ο όγκος των σωληνώσεων ή των κατασκευών που έχουν εγκλειστεί θα αφαιρείται. Κάθε
µεταφορά προϊόντων εκσκαφών µέσα στο εργοτάξιο ή στους χώρους επίχωσης ή σε άλλους
χώρους για προσωρινή απόθεση για οποιοδήποτε αιτία, δεν θα επιµετράται ιδιαίτερα αλλά
θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των εκσκαφών.
Το σκυρόδεµα κοιτόστρωσης και εγκιβωτισµού θα επιµετράται σε κυβικά µέτρα πραγµατικού
όγκου.
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5.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και
τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε
την
οποία
αναφέρθηκαν
προηγουµένως.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01

Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
Πλαστικά κανάλια καλωδίων
Αγωγοί - καλώδια διανοµής ενέργειας
Συστήµατα αδιαλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)
Υποδοµή οδοφωτισµού
Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα
Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων
Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα
Βαθµίδες φρεατίων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του
οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02

Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
5.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ
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Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων σε
κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το
αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση
αυτή.
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων αποτελείται από:
-Αγωγούς -Σωλήνες
-∆ιακόπτες-ρευµατοδότες
-Συσκευές
-Φωτιστικά
-Πίνακες
-Στοιχεία διακοπής χαµηλής τάσης.
-Βοηθητικά κυκλώµατα ελέγχου-αυτοµατισµού
-Ηλεκτροκινητήρες
-∆ιάφορα εξαρτήµατα
-Σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης
-∆ίκτυο γειώσεων - θεµελιακη γειωση - αντικεραυνικη προστασια
-Εξωτερικό φωτισµό και δίκτυα

5.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.2.1 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Γραµµών
5.2.1.1 Γενικά
Όλες οι γραµµές (χωνευτές ή ορατές µε σωλήνες ή χωρίς σωλήνες) θα τοποθετηθούν παράλληλα
ή κάθετα µε τις πλευρές των τοίχων και των οροφών. Λοξές διαδροµές γραµµών γενικά
απαγορεύονται. Όπου για λόγους ανάγκης θα πρέπει να τοποθετηθούν τµήµατα γραµµών σε
απίθανες θέσεις ή λοξά αυτό θα γίνεται µόνο µετά την έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. Στην
περίπτωση αυτή οι γραµµές θα τοποθετούνται απαραίτητα µέσα σε χαλυβδοσωλήνες.
Όλα τα κατακόρυφα τµήµατα των γραµµών που διαπερνούν τα δάπεδα, θα προστατεύονται µέχρι
ένα ύψος 1,60 µ. µε χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου. Επίσης µε χαλυβδοσωλήνες θα
προστατεύονται και όλα τα οριζόντια τµήµατα των γραµµών που τοποθετούνται σε χαµηλότερο
ύψος από το συνηθισµένο.
5.2.1.2 Εγκατάσταση Σωληνώσεων
-Γενικά
- Το σύστηµα των σωληνώσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα κατασκευασθεί έτσι ώστε να είναι
δυνατή η µετέπειτα τοποθέτηση ή και αφαίρεση των καλωδιώσεων και συρµατώσεων εύκολα
και χωρίς τραυµατισµούς της µόνωσης τους.
- Η διάµετρος των σωλήνων θα είναι όπως δείχνεται στα σχέδια και θα τηρηθούν οι σχετικές
διατάξεις των κανονισµών. Όπου οι κανονισµοί δεν προβλέπουν διάµετρο σωλήνα, θα επιλέγεται
κατάλληλη διάµετρος για την εύκολη έλξη των αγωγών ή καλωδίων.
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- Οι ακριβείς θέσεις και τα ύψη από το δάπεδο των κουτιών σύνδεσης των διαφόρων οργάνων,
συσκευών κλπ. υποδεικνύονται από την Επίβλεψη, την οποία ο Ανάδοχος πρέπει να
συµβουλεύεται σε όλη την διάρκεια των εργασιών.
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται µε ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλάδωσης, θα είναι
απαλλαγµένες από σιφώνια, προς αποφυγή ενδεχοµένης συγκέντρωσης νερού µέσα σ' αυτές και θα
συναντούν τα κουτιά διακλάδωσης κάθετα.
- Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις χωρίς µεσολάβηση κουτιού διακλάδωσης θα είναι κατ' ανώτατο όριο
τρεις. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να έχουν περισσότερες από δύο ενώσεις κάθε τρία µέτρα, ούτε θα
έχουν ένωση όταν η απόσταση των εκατέρωθεν κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα µέτρο. Ενώσεις µέσα
στο πάχος των τοίχων ή των δαπέδων απαγορεύονται.
- Οι καµπύλες των σωληνώσεων οπού δεν χρησιµοποιούνται ειδικά στοιχεία έλξης θα έχουν
ακτίνα κατ' ελάχιστο ίση µε οκτώ φορές την διάµετρο του σωλήνα.
- Οι συνδέσεις των πλαστικών σωλήνων µε τα κουτιά θα είναι περαστές ενώ των υπολοίπων
σωλήνων θα είναι κοχλιωτές.
- Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν προστόµια για προστασία των αγωγών και των καλωδίων. Οι
κενοί σωλήνες θα πωµατίζονται και µέσα σ' αυτούς θα τοποθετούνται οδηγοί.
- Χωνευτές Σωληνώσεις
- Ανάλογα µε την κατηγορία των χώρων θα χρησιµοποιηθούν:
- Σκληροί πλαστικοί σωλήνες (ευθείς ή σπιράλ) σε όλους τους ξηρούς χώρους.
- Εύκαµπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ) ή χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους ξηρούς
χώρουςγια τα τµήµατα των γραµµών που απαιτούν µία αυξηµένη µηχανική αντοχή.
- Χαλυβδοσωλήνες ευθείς σε όλους τους υγρούς χώρους και στις χωνευτές σωληνώσεις σε
σκυρόδεµα. Στις χωνευτές σωληνώσεις σε σκυρόδεµα η χρησιµοποίηση εύκαµπτων
χαλυβδοσωλήνων επιτρέπεται µόνο µετά από έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού στις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να υποστούν οι σωλήνες αυτοί κακώσεις ή
παραµορφώσεις από την κατασκευή του µπετόν.
- Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώροι µε ειδικές απαιτήσεις, οι χωνευτές γραµµές θα
κατασκευασθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχέδια (γενικά ή
λεπτοµερειών). Η κατασκευή χωνευτών γραµµών µε καλώδια που θα τοποθετηθούν απ' ευθείας µέσα
στο επίχρισµα δεν θα γίνει δεκτή.
- Η απόσταση µεταξύ δύο παραλλήλων σωλήνων θα είναι κατά ελάχιστο ίση µε την µέγιστη των
διαµέτρων των σωλήνων.
- Η ελάχιστη απόσταση από σωλήνες θερµού νερού (π.χ. θέρµανσης) θα είναι 30 cm και από
σωλήνες κρύου νερού 15cm.
- Οι χωνευτοί σωλήνες και τα κουτιά διακλάδωσης, οργάνων διακοπής, ρευµατοδοτών κλπ., θα
τοποθετούνται µετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης του επιχρίσµατος και σε τέτοιο βάθος
ώστε µετά την τελική στρώση, οι σωλήνες να βρίσκονται τουλάχιστον 12χλσ. κάτω από την
τελική επιφάνεια του τοίχου ενώ τα χείλη των κουτιών να είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό.
- Τα αυλάκια για τον εντοιχισµό των σωλήνων θα ανοίγονται µε κάθε επιµέλεια ώστε να
περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαµάτων και των τοίχων. Η λάξευση κατασκευών
από σκυρόδεµα (τοιχία, υποστυλώµατα, δοκοί κλπ.) χωρίς την άδεια του επιβλέποντα µηχανικού
απαγορεύεται.
- Η στερέωση των σωλήνων και κουτιών στους τοίχους θα γίνεται αποκλειστικά µε
τσιµεντοκονία ταχείας πήξης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γύψου.
- Όλες οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων εντός οπλισµένου σκυροδέµατος πρέπει να γίνονται κατά
τρόπο που δεν θα επηρεάζει την στατική αντοχή της κατασκευής. θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε
οι σωληνώσεις να οδεύουν στο µέσο περίπου των πλακών και η εξωτερική τους διάµετρος δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του πάχους της πλάκας. Σε περιπτώσεις οδεύσεων δύο ή
περισσότερων παράλληλων σωληνώσεων θα υπάρχει απόσταση µεταξύ των ίση µε το τριπλάσιο της
διαµέτρου των για την εισχώρηση ενδιάµεσα του σκυροδέµατος.

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

43

Σωληνώσεις µεγέθους πάνω από 23 χιλ. θα οδεύουν παράλληλα ή κάθετα προς τον κύριο
οπλισµό της πλάκας. Για ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα υπερµεγέθεις σωληνώσεις πρέπει η
τοποθέτηση τους να εγκριθεί από την Επίβλεψη.
- Ορατές Σωληνώσεις
- Οι ορατές σωληνώσεις θα αποτελούνται από χαλυβδοσωλήνες.
- Τα απαιτούµενα εξαρτήµατα για την στερέωση των σωληνώσεων στις επιφάνειες του κτιρίου
(στηρίγµατα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσµατα ανάρτησης κλπ.) θα είναι από γαλβανισµένο
σίδηρο µε διπλή στρώση αντισκωρικής βαφής.
- Τα εξαρτήµατα αυτά θα στερεωθούν µε εγκάρσια στελέχη απόστασης. Σε οπτοπλινθοδοµή µε
κοχλίες και πάκτωση στο επίχρισµα, σε τοιχοποιία από σκυρόδεµα µε κοχλίες µετάλλου και σε
ξύλινες επιφάνειες µε κοχλίες ξύλου. Χρήση γύψου για την στερέωση εξαρτηµάτων
απαγορεύεται, χρήση τσιµέντου είναι αποδεκτή.
- Στήριξη ορατής σωλήνωσης προβλέπεται κάθε 1,2µ ή λιγότερο και κατά τρόπο τέτοιο ώστε οι
σωλήνες να απέχουν από τους τοίχους κατ' ελάχιστο 20 γπγπ. Σε περίπτωση οµαδικής στήριξης
σωλήνων θα χρησιµοποιηθούν µεταλλοκατασκευές από µορφοσίδηρο (γωνίες και πι) πλευράς
50mm κατ' ελάχιστο. Το σύστηµα των ορατών σωληνώσεων θα είναι υδατοστεγανό.
- Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν παράλληλα προς τις πλευρές των τοίχων και έτσι ώστε η
µεταξύ δυο συνδροµικών σωλήνων απόσταση να είναι περίπου ίση προς την µέγιστη των
διαµέτρων των σωλήνων η δε απόσταση σωλήνα ηλεκτρικής εγκατάστασης από σωλήνα θερµού
νερού (π.χ. θέρµανσης) θα είναι κατ' ελάχιστο 30cm και από σωλήνες κρύου νερού 15cm.
5.2.2 Εγκατάσταση Αγωγών και Καλωδίων
5.2.2.1 Γενικά
- Ο αγωγός γείωσης και ο ουδέτερος κάθε κυκλώµατος θα είναι της ιδίας µόνωσης µε τους
υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώµατος και θα τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα µε τους
υπολοίπους αγωγούς εκτός αν δείχνεται διαφορετικά στα σχέδια.
- Η απόσταση των αγωγών κάθε κυκλώµατος θα είναι ίδια σε όλο το µήκος του. Απαγορεύεται η
µεταβολή της διατοµής τους χωρίς παρεµβολή στοιχείων ασφάλειας. Ελάχιστη διατοµή αγωγών στα
κυκλώµατα φωτισµού θα είναι 1,5 mm² και στα κυκλώµατα κίνησης 2,5 mm2. ,
- Οι αγωγοί θα ενώνονται και διακλαδίζονται µέσα σε κουτιά µε διακλαδωτήρες πορσελάνης ή
σύσφιγξης. Κατά την απογύµνωση των ακρών των αγωγών από το µονωτικό τους περίβληµα, θα
δίνεται µεγάλη προσοχή ώστε να µην δηµιουργούνται εγκοπές στον αγωγό και να µην
προκαλείται ζηµιά στην υπόλοιπη µόνωση.
- Μετάπτωση γραµµής από συρµάτωση µε αγωγούς τύπου ΝΥΑ σε καλωδίωση µε καλώδιο
τύπου ΝΥΜ θα επιτελείται µέσα στο κουτί διακλάδωσης µε διακλαδωτήρα πορσελάνης.
- Καλώδια χωνευτά σε τοίχους ή οροφές δεν θα γίνονται δεκτά.
5.2.2.2 Ορατές Γραµµές Καλωδίων
- Ορατές γραµµές καλωδίων χωρίς σωλήνες θα στηρίζονται στα οικοδοµικά στοιχεία κάθε
300mm µε διµερή πλαστικά στηρίγµατα απόστασης ή µε σφιγκτήρες από γαλβανισµένο χάλυβα
θερµής εµβάπτισης.
- Γραµµές δύο ή περισσοτέρων συνδροµικών οδευόντων καλωδίων θα στηρίζονται µε
στηρίγµατα
βρισκόµενα στην ίδια ευθεία και στερεούµενα σε µεταλλική κατασκευή (σιδηρόδροµο).
- Περισσότερα καλώδια µπορεί να φέρονται και σε κανάλια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,8
χλσ. µε νευρώσεις που θα στηρίζονται κάθε 1,2µ ή λιγότερο ή σε ειδικές σχάρες
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- Τα καλώδια ισχύος δεν θα τοποθετηθούν πάνω σε σχάρες στήριξης καλωδίων που προβλέπεται να
χρησιµοποιηθούν για καλώδια τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
- Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται προσεκτικά στη θέση τους στις σχάρες ή σκάλες
στήριξης καλωδίων χωρίς να τεθούν υπό έλξη. θα τοποθετούνται ίσια καθ' όλο το µήκος της
σχάρας καλωδίων και θα στερεώνονται ανά διαστήµατα 3-4 εγκαρσίων βαθµίδων. Στα σηµεία που
ένα καλώδιο εγκαταλείπει µια σχάρα ή όταν περνάει από µια σχάρα σε άλλη σχάρα καλωδίων
το καλώδιο θα περιτυλίγεται µε συνδετήρες ταινίες από καλυµµένο µε πλαστικό, µαλακό
χαλύβδινο σύρµα ή σφιγκτήρες από χάλυβα θερµής εµβάπτισης.
- Οι καλωδιώσεις γενικά θα πρέπει να εκτελεστούν κατά τεχνικά άρτιο τρόπο να προστατευθούν από
φυσικές ζηµιές και να δροµολογηθούν έτσι ώστε να µην υπόκεινται σε θερµοκρασίες
µεγαλύτερες εκείνων για τις οποίες έχουν εγκριθεί. Οι υποδείξεις του κατασκευαστή όσον αφορά την
ελάχιστη ακτίνα κάµψης πρέπει να τηρηθούν.
5.2.2.3 Σήµανση Καλωδίων
- Για την επισήµανση του αριθµού κυκλώµατος που αντιστοιχεί σε κάθε καλώδιο θα
τοποθετηθούν ειδικά αυτοκόλλητα κολάρα από πλαστική ύλη κίτρινου χρώµατος µε µαύρα
γράµµατα και αριθµούς για τον χαρακτηρισµό του κυκλώµατος σύµφωνα µε τα σχέδια.
- Προκειµένου για ευθείες διαδροµές ορατών καλωδιώσεων, η επισήµανση θα τοποθετείται κάθε τρία
µέτρα ή λιγότερο. Σε κάθε άλλη αλλαγή διεύθυνσης καλωδίωσης θα τοποθετείται νέα
επισήµανση.
- Σε περίπτωση µη ορατών διαδροµών η επισήµανση θα τοποθετείται πάνω στα καλώδια µέσα στα
κουτιά έλξης ή διακλάδωσης.

5.2.3 Εγκατάσταση Ηλεκτρικών Πινάκων
Τα φωτιστικά σώµατα θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και στην
διάταξη και θέση που αναφέρεται στα σχέδια. Τα ακριβή σηµεία τοποθέτησης των φωτιστικών θα
εγκρίνονται από την επίβλεψη, επί τόπου του έργου, ανάλογα µε τις συνθήκες που
επικρατούν. Σε περιπτώσεις χωνευτών φωτιστικών εντός ψευδοροφής η αγκίστρωση τους θα
γίνεται επί του φέροντος οικοδοµικού σκελετού και όχι επί της υπάρχουσας ψευδοροφής.
Τουλάχιστον δύο στηρίγµατα ανά φωτιστικό πρέπει να προβλέπονται.
Στις περιπτώσεις όπου τα καθοριζόµενα φωτιστικά σώµατα είναι µικρότερα του κανάβου της
ψευδοροφής, θα στηρίζονται και πάλι ανεξάρτητα επί του οικοδοµικού σκελετού. Τα επιτοίχια και
χωνευτά φωτιστικά σώµατα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αλλαγής των λαµπτήρων από το
εµπρόσθιο τµήµα τους.

5.2.4 Γειώσεις
Θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες γειώσεις που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και δείχνονται στα
σχέδια.
Ο τρόπος γείωσης των µηχανηµάτων, συσκευών, φωτιστικών σωµάτων κλπ. θα γίνεται κατά τρόπο
ασφαλή και θα εξασφαλίζεται µόνιµη και συνεχή ένωση µεταξύ του µηχανήµατος και του
συστήµατος γείωσης.
Ο αγωγός γείωσης θα φαίνεται σε όλο του το µήκος από το κίτρινο χρώµα της µόνωσης του.
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Όλες οι συνδέσεις στους αγωγούς γείωσης θα γίνονται για µεν τα απρόσιτα σηµεία µε ένα
εγκεκριµένο τρόπο συγκόλλησης που θα τύχει της έγκρισης της Επίβλεψης, για δε τα επισκέψιµα
σηµεία µε σφιγκτήρες πίεσης η συγκόλληση. Όλα τα σηµεία σύνδεσης των µεταλλικών µερών και
κατασκευών που συνδέονται µε το σύστηµα γείωσης θα βουρτσίζονται και απορινίζονται ώστε να
επιτυγχάνεται καλή επαφή.

5.2.5 Εξωτερικός Φωτισµός
- Εγκατάσταση Ιστών Φωτιστικών Σωµάτων
- Οι ιστοί των φωτιστικών σωµάτων θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τα σχέδια.
- Εγκατάσταση Υπόγειων ∆ικτύων Εξωτερικού Φωτισµού
- Τα υπόγεια δίκτυα ηλεκτροφωτισµού θα κατασκευασθούν µε καλώδια τύπου ΝΥΥ, που
οδεύουν µέσα σε σωλήνες HDPE ονοµαστικής διαµέτρου 100mm, 6mm. Οι σωλήνες
τοποθετούνται µέσα σε χαντάκια βάθους 0,70m και πλάτους 0,4mm. Σε διελεύσεις δρόµων
Ρarking κλπ., οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα.
- Τα φρεάτια επίσκεψης/ έλξης των καλωδίων του υπόγειου δικτύου όπου δεν καθορίζονται στα
σχέδια θα είναι διαστάσεων 0,40x0,40m και βάθους 0,70m, που θα κατασκευασθούν από
άοπλο σκυρόδεµα µε χρήση ξυλότυπου, µε πάχος τοιχωµάτων και πυθµένα 100mm. Τα φρεάτια
θα φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα διαστάσεων 0,40x0,40m. Φρεάτια επίσκεψης/ έλξης
καλωδίων προβλέπονται δίπλα στη βάση κάθε φωτιστικού σώµατος και σε κάθε αλλαγή
κατεύθυνσης.
- Κατά την είσοδο των καλωδίων από τους σωλήνες θα αποφεύγεται η επαφή της µόνωσης µε τα
χείλη των σωλήνων.
- Στις διασταυρώσεις µε λοιπά δίκτυα, τα καλώδια ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετούνται κάτω
από τα καλώδια ασθενών ρευµάτων και τις σωληνώσεις νερού και επάνω από τα καλώδια µέσης
τάσης. Κατά την παράλληλη όδευση καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε καλώδια ασθενών
ρευµάτων, σωλήνες νερού, κλπ., θα τηρείται οριζόντια απόσταση µεγαλύτερη από 30cm.
- Οι διακλαδώσεις των υπόγειων καλωδίων θα εκτελούνται µέσα στα ακροκιβώτια διακλάδωσης των
ιστών. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση διακλάδωσης ή σύνδεσης µέσα στο έδαφος.
- Γείωση
- Τα ακροκιβώτια των ιστών θα γειώνονται µε γυµνό αγωγό γείωσης διατοµής 6mm2 επάνω σε
γυµνό συλλεκτήριο αγωγό γείωσης διατοµής 25mm2, που οδεύει συνδροµικά µε τα καλώδια και έξω
από τις σωληνώσεις των καλωδίων.
- Οι συνδέσεις των χάλκινων αγωγών γείωσης µεταξύ τους θα είναι τύπου ασφαλείας, δηλαδή θα
επιτυγχάνονται µε σύσφιγξη χωρίς λύση της συνέχειας του ενιαίου αγωγού γείωσης. Το σηµείο
σύσφιγξης θα βαπτίζεται στη συνέχεια σε λουτρό κασσιτεροκόλλησης.
- Στο τέλος κάθε γραµµής ή κάθε σκέλους γραµµής και στους υπαίθριους στεγανούς πίνακες (αν
υπάρχουν) θα εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο γείωσης.
- Οι γυµνοί αγωγοί γείωσης θα είναι κατασκευασµένοι από χαλκό γείωσης µε αγωγιµότητα ίση µε
το 98% του καθαρού χαλκού και θα είναι πολύκλωνοι και ελάχιστης διατοµής 25mm2.
- Σε περίπτωση που απαιτείται µηχανική προστασία του αγωγού γείωσης, θα χρησιµοποιηθεί
πλαστικός σωλήνας HDPE, πίεσης 6 atm.
- Εάν κατά την κατασκευή κριθεί επιβεβληµένη η χρήση σιδηροσωλήνων για την προστασία του
αγωγού γείωσης, τότε ο σωλήνας θα καταστεί ηλεκτρικά συνεχής και ο αγωγός γείωσης θα
συνδεθεί στα δύο άκρα του σωλήνα, ώστε να εξουδετερωθεί το φαινόµενο της αυτεπαγωγής.
- Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε το σύστηµα γείωσης του κτιρίου.
- Εγκατάσταση Ηλεκτροδίων
- Η έµπηξη των ηλεκτροδίων στο έδαφος προβλέπεται χωρίς εκσκαφή, δηλαδή µε χρήση
χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης σφύρας.
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- Η κορυφή των ηλεκτροδίων θα είναι επισκέψιµη µε φρεάτιο κτιστό ή από σκυρόδεµα µε
χυτοσιδερένιο κάλυµµα.

5.2.6 Έλεγχοι και ∆οκιµές
5.2.6.1 ∆οκιµή Αντίστασης Μόνωσης προς Γη
∆οκιµή αντίστασης µόνωσης προς γη.
Η δοκιµή της αντίστασης µόνωσης προς την γη θα γίνει µετρώντας την αντίσταση µόνωσης
έναντι της γης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ δυο
διαδοχικών ασφαλειών ή βρίσκεται µετά την τελευταία αντίσταση.
Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση µέχρι 250V ή
500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς µε διατοµή µέχρι 10mm2. Για
αγωγούς µε διατοµή µεγαλύτερη των 10mm2 γίνεται δεκτό ότι η µόνωση µεταβάλλεται
αντίστροφα ανάλογα µε την διάµετρο των αγωγών. Οι µετρήσεις αυτές θα γίνονται µε συνεχές
ρεύµα τάσης δοκιµής 220 V - 500 V για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο
αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόµενη γραµµή.
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαµπτήρες θα βρίσκονται σε
λειτουργία ενώ οι µόνιµες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες.
5.2.6.2 ∆οκιµή Αντίστασης Μόνωσης µεταξύ Αγωγών
Οι µετρούµενες τιµές αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες µε τις
οριζόµενες στην παραπάνω δοκιµή αντιστάσεων µόνωσης προς την γη.
Κατά την διάρκεια των δοκιµών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ οι
λαµπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεµένες.
∆οκιµές αντίστασης µόνωσης προς την γη αλλά και µεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις µόνιµες
ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης.
5.2.6.3 Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων
- Οι µετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 κατά
το προτυπο :ΕΛΟΤ HD 384: Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
- Οι µετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες µετά την τελευταία βροχόπτωση.
5.2.6.4 ∆οκιµή Λειτουργίας της Εγκατάστασης
Κατά την δοκιµή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον
ουδέτερο), η συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται ασφαλή και κανονική λειτουργία της εγκατάστασης.
5.2.6.5 Έλεγχοι και ∆οκιµές Πινάκων
Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα
ελεγχθεί η σωστή συνδεσµολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη
γείωσης.
Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και
διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιµές που αναφέρονται παραπάνω.
5.3 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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Οι τιµές µονάδας των διαφορών εργασιών της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια,
προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την
δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την
εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια
λειτουργία της εγκατάστασης.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται ακόµη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία
καθώς και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
Οι τιµές µονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση
όλων των µικρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης
µεταξύ των και µετά των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιµής και καθαρισµού,
καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαµόρφωση, αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα
προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων.
Οι τιµές µονάδας των ηλεκτρικών πινάκων, περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση, µεταφορά,
στερέωση τους και σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε
εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.
Οι τιµές µονάδας των αυτοµάτων διακοπτών ασφαλειοαποζευκτών, διακοπτών, οργάνων
µέτρησης, γειώσεων, κλπ. περιλαµβάνουν τη µεταφορά, στερέωση τους, σύνδεση επί των
διαφόρων στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε εργασία για την πλήρη λειτουργία της
εγκατάστασης.
Η τιµή µονάδας των κατασκευών από µορφοσίδηρο, χαλκό, λαµαρίνα DΚΡ, περιλαµβάνει τη
προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του µορφοσιδήρου, χαλκού και λαµαρίνας, όλων των
απαραίτητων µικρούλικων συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και κάθε εργασία
µόρφωσης, κόλλησης, σύνδεσης, στερέωσης και τοποθέτησης.

5.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

5.4.1 Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή χαλύβδινες) εντοιχισµένες ή ορατές θα
επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση τους σε µέτρα πραγµατικού
αξονικού µήκους. Θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας κατασκευής
σωληνώσεων και δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα:
-Η διάνοιξη αυλακών για τον εντοιχισµό των σωληνώσεων και η επαναφορά των τοίχων στην
αρχική τους κατάσταση.
-Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού σωληνώσεων µε χαλυβδοσωλήνες (καµπύλες, γωνίες) εκτός των
κουτιών διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ. που επιµετρούνται ιδιαίτερα.
-Τα σιδηρά στηρίγµατα στερέωσης των ορατών σωληνώσεων στους τοίχους ή σε άλλες σιδηρές ή
ξύλινες κατασκευές.
5.4.2 Ηλεκτρικοί Αγωγοί και Καλώδια
Το µήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν µέσα στις σωληνώσεις θα λαµβάνεται ίσο προς το
µήκος της αντίστοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των αγωγών που
διέρχονται µέσα στην σωλήνωση χωρίς άλλη προσαύξηση.
Η πιο πάνω επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατοµή αγωγού. Τα τµήµατα των αγωγών
που προεξέχουν για να συνδεθούν στους πίνακες διανοµής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα
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επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούµενα ότι περιλαµβάνονται σαν συµβατική προσαύξηση στις
µονάδες προµήθειας και τοποθέτησης των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών.
Επίσης δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των
πολύκλωνων αγωγών για την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συσκευών.
Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιµετρούνται κατ' είδος και διατοµή σε µέτρα πραγµατικού αξονικού
µήκους.

5.4.3 Φωτιστικά Σώµατα, Όργανα και Συσκευές
Τα φωτιστικά σώµατα, οι ρευµατοδότες, τα κουτιά διακλάδωσης και οργάνων διακοπής, οι
διακόπτες φωτισµού, οι αυτόµατοι διακόπτες, οι ασφαλειοαποζεύκτες, οι ασφάλειες, οι
διακόπτες πάσης φύσεως, οι διατάξεις προστασίας, εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων, τα πάσης
φύσης όργανα µέτρησης, οι ενδεικτικές λυχνίες και κάθε όργανο που εγκαθίστανται σε πίνακα ή
στα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως τοποθετηµένα σε
κατάσταση λειτουργίας.
Οι ηλεκτρικές συσκευές επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένα.
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών µε τα ηλεκτρικά δίκτυα,
θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές προµήθειας και τοποθετήσεις, κάθε συσκευής και δεν
επιµετρούνται ιδιαίτερα.
5.4.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες
Τα όργανα διακοπής, ασφάλισης, ένδειξης, µέτρησης κλπ. όλων των πινάκων επιµετρούνται
όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο.
Οι τυποποιηµένοι ηλεκτρικοί πίνακες τύπου SΤΑΒ επιµετρούνται κατά τεµάχια, ανάλογα µε τις
διαστάσεις τους όπως αναφέρεται στο τιµολόγιο.
Τα σιδηρά ικριώµατα των υπολοίπων πινάκων επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα και θα
ζυγίζονται µε τα στηρίγµατα αγκύρωσης και τους κοχλίες συναρµογής τους. Οι πίνακες τύπου
πεδίου επιµετρούνται κατά χιλιόγραµµα όπως παραπάνω η κατά τεµάχια, όπως κατά περίπτωση
αναφέρεται στο τιµολόγιο.
Οι συλλεκτήριοι ράβδοι των πινάκων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή τους
(εκτός των
τυποποιηµένων πινάκων τύπου SΤΑΒ).

5.4.5 Μεταλλικές Κατασκευές
Η από χαλκό µόρφωση συλλεκτηρίων ράβδων, ταινιών γείωσης µεταλλικών µερών και
συνδέσµων, θα επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάρους κατεργασµένου και τοποθετηµένου χαλκού. Οι
σχάρες καλωδίων θα επιµετρούνται σε µετρα µηκους.
Τα κανάλια διανοµής θα επιµετρούνται κατά µέτρο συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών
τεµαχίων.
Όλες οι υπόλοιπες τυχόν µεταλλικές κατασκευές επιµετρούνται σε χιλιόγραµµα βάρους.
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6.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών Ρευµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους
ισχύοντες Κανονισµούς και τις Τεχνικές Οδηγίες, τις παρακάτω ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012) και
τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε
την
οποία
αναφέρθηκαν
προηγουµένως.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-23-05-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-07
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01

Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων
Πλαστικα κανάλια Καλωδίων
Αγωγοί - Καλώδια ∆ιανοµης Ενεργειας
Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS)
Εκσκαφές Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων
Επανεπιχωση Ορυγµάτων Υπογείων ∆ικτύων
Ταινίες Σηµάνσεως Υπογείων ∆ικτύων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από σκυρόδεµα
Βαθµίδες φρεατίων
Προκατασκευασµένα φρεάτια από πολυµερές σκυρόδεµα
Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών
έργων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του
οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-02 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος µε αποκοπή του
υπάρχοντος οπλισµού
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε µηχανικά µέσα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός

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

6.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ασθενών ρευµάτων σε
κτίρια, στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

50

αντικείµενο πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση
αυτή.
Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων αποτελείται από:
-Καλωδιώσεις
-Σωληνώσεις
-Αυτόµατο συνδροµητικό τηλεφωνικό κέντρο
-Πεδίο ταχείας βυσµατικής διαχείρισης δικτύου πληροφορικής-Patch Panel Τερµατισµού
∆ικτύου
-Ικρίωµα στερέωσης (rack) τηλεπικοινωνιών 19"
-Πρίζα φωνής & ∆εδοµένων 8 επαφών
-Συστοιχίες καλωδίων-Patch Cords
-Γειώσεις
-Eγκ/σεις θυροτηλεφώνων-θυροτηλεορασεων
-Εγκ/σεις κουδουνιων
-Εγκ/σεις συστηµατων σφαλειας
-Εγκαταστάσεις τηλεόρασης και µετάδοσης ήχου

6.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε όλες τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων θα γίνεται µέτρηση της αντίστασης µόνωσης
µεταξύ αγωγών και γης και µεταξύ αγωγών σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς.
Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση δεν είναι δυνατόν να µετρηθεί λόγω πολλών µικρών
τµηµάτων και λόγω µη δυνατότητας εφαρµογής της τάσης των 100V, θα γίνεται µέτρηση των
καλωδίων που πρόκειται να xρησιµοποιηθούν πριν την εγκατάσταση.

6.3 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Οι τιµές µονάδας των διαφορών εργασιών της εγκατάστασης περιλαµβάνουν την προµήθεια,
προσκόµιση επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση όλων των αναγκαίων υλικών και µικρούλικων, την
δαπάνη των κάθε φύσης δοκιµών, καθώς και κάθε άλλη εργασία σχετική µε την
εγκατάσταση, που αναφέρεται ή όχι στο παρόν άρθρο, απαραίτητη όµως για την πλήρη και άρτια
λειτουργία της εγκατάστασης.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται ακόµη και τα κάθε φύσης έξοδα που αφορούν τα εργαλεία
καθώς και τα µηχανήµατα για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.
Οι τιµές µονάδας των καλωδίων και σωλήνων περιλαµβάνουν και την προµήθεια και τοποθέτηση
όλων των µικρούλικων (ακροδέκτες, κοχλίες, κασσίτερος, κλπ.) κάθε εργασία κοπής, σύνδεσης
µεταξύ των και µετά των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης, δοκιµής και καθαρισµού,
καθώς και κάθε δαπάνη για την διάνοιξη, διαµόρφωση, αποκατάσταση τυχόν ζηµιών που θα
προκληθούν και των διελεύσεων των καλωδίων.
Οι τιµές µονάδας των κάθε ειδους πινάκων, περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση, µεταφορά,
στερέωση τους και σύνδεση τους επί των διαφορών στοιχείων της εγκατάστασης και γενικά κάθε
εργασία για την πλήρη λειτουργία της εγκατάστασης.
Η τιµή µονάδας των κατασκευών από µορφοσίδηρο, χαλκό, λαµαρίνα DΚΡ, περιλαµβάνει τη
προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του µορφοσιδήρου, χαλκού και λαµαρίνας, όλων των
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απαραίτητων µικρούλικων συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, καθώς και κάθε εργασία
µόρφωσης, κόλλησης, σύνδεσης, στερέωσης και τοποθέτησης.

6.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

6.4.1 Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ασθενών Ρευµατων
Οι κάθε φύσης ηλεκτρικές σωληνώσεις (πλαστικές ή χαλύβδινες) εντοιχισµένες ή ορατές θα
επιµετρούνται µετά την πλήρη διαµόρφωση και τοποθέτηση τους σε µέτρα πραγµατικού
αξονικού µήκους. Θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας κατασκευής
σωληνώσεων και δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα:
-Η διάνοιξη αυλακών για τον εντοιχισµό των σωληνώσεων και η επαναφορά των τοίχων στην
αρχική τους κατάσταση.
-Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού σωληνώσεων µε χαλυβδοσωλήνες (καµπύλες, γωνίες) εκτός των
κουτιών διακλάδωσης, οργάνων διακοπής κλπ. που επιµετρούνται ιδιαίτερα.
-Τα σιδηρά στηρίγµατα στερέωσης των ορατών σωληνώσεων στους τοίχους ή σε άλλες σιδηρές ή
ξύλινες κατασκευές.
5.4.2 Ηλεκτρικοί Αγωγοί και Καλώδια µεταφορας σηµατων
Το µήκος των αγωγών που θα τοποθετηθούν µέσα στις σωληνώσεις θα λαµβάνεται ίσο προς το
µήκος της αντίστοιχης σωλήνωσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον αριθµό των αγωγών που
διέρχονται µέσα στην σωλήνωση χωρίς άλλη προσαύξηση.
Η πιο πάνω επιµέτρηση θα γίνεται για κάθε είδος και διατοµή αγωγού. Τα τµήµατα των αγωγών
που προεξέχουν για να συνδεθούν στους πίνακες διανοµής ή στις ηλεκτρικές συσκευές δεν θα
επιµετρούνται ιδιαίτερα, θεωρούµενα ότι περιλαµβάνονται σαν συµβατική προσαύξηση στις
µονάδες προµήθειας και τοποθέτησης των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών αγωγών.
Επίσης δεν θα επιµετρούνται ιδιαίτερα τα ακροπέδιλα που τοποθετούνται στα άκρα των
πολύκλωνων αγωγών για την σύνδεση τους στους ακροδέκτες των συσκευών.
Τα ηλεκτρικά καλώδια θα επιµετρούνται κατ' είδος και διατοµή σε µέτρα πραγµατικού αξονικού
µήκους.

6.4.3 Όργανα και Συσκευές
Οι διαφορες ληψεις (τηλ., δεδοµενων, TV κλπ), επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως
τοποθετηµένα σε κατάσταση λειτουργίας.
Οι διαφορες συσκευές (µεγαφωνα, ηλεκτρικα κουδουνια, µπουτον, συσκευες συναγερµου κλπ)
επιµετρούνται κατά τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένα.
Τα εξαρτήµατα στερέωσης και σύνδεσης των συσκευών µε τα δίκτυα, θεωρούνται ότι
περιλαµβάνονται στις τιµές προµήθειας και τοποθετήσεις, κάθε συσκευής και δεν επιµετρούνται
ιδιαίτερα.
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7.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστηµάτων θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες
Κανονισµούς, τις Τεχνικές Οδηγίες, και τα άρθρα που ακολουθούν. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ τους, η σειρά ισχύος είναι αυτή µε την οποία αναφέρθηκαν προηγουµένως.
Είναι αποδεκτά τα υλικά που προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO 9000:2000 από διαπιστευµένο φορέα
πιστοποίησης.
Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήµανση CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

7.1 ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΙ

Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις
εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης ανελκυστήρων σε κτίρια,
στους ελέγχους και δοκιµές της εγκατάστασης και στον τρόπο επιµέτρησης και το αντικείµενο
πληρωµής των διαφόρων ειδών εργασιών που περιλαµβάνονται στην εγκατάσταση αυτή.

7.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7.2.1 ∆οκιµές
7.2.1.1 Πριν Τεθεί η Εγκατάσταση σε Λειτουργία
Θα ελεγxθεί η συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους συµβατικούς όρους της τεxνικής
περιγραφής και θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγxοι και σύµφωνα µε ΕΝ 81.1 των οποίων ο
κατάλογος δεν είναι περιοριστικός:
- δοκιµή ηλεκτρικού δικτύου σύµφωνα µε τους κανονισµούς,
- έλεγxος λειτουργίας (µέτρηση ταxύτητας και επαλήθευση ισοσταθµίσεως),
- έλεγxος λειτουργίας αρπάγης,
- έλεγxος καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ονοµαστική φόρτιση των θαλάµων.
Συµπληρωµατικοί έλεγxοι :
- έλεγxος συστήµατος προµανδάλωσης (κλειδαριές),
- έλεγxος λειτουργίας σήµατος κινδύνου,
- έλεγxος κουµπιού στάσης,
- έλεγxος προτεραιότητας κλήσεων,
- έλεγxος τερµατικών διακοπτών,
- δοκιµή της λειτουργίας του διακόπτη του κυκλώµατος xειρισµού,
- θα µετρηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την άνοδο και κάθοδο και θα ελεγxθεί η

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ-ΤΣΥ-ΗΜ.doc

53

ζυγοστάθµιση των συσκευών.
- έλεγxος xειρισµών,
- έλεγxος φωτισµού θαλάµων.
7.2.1.2 Πριν από την Παραλαβή της Εγκατάστασης
- έλεγxος όλων των επαφών, πινάκων xειρισµού, οδηγών και γλυστρών,
- επιθεώρηση των µειωτήρων,
- έλεγxος κινητού καλωδίου και καλωδίων ασθενών ρευµάτων, των οποίων κανένας από τους
αγωγούς που αποτελούν τα κορδόνια δεν πρέπει να είναι κοµµένος,
- επανάληψη ελέγxου αρπάγης,
- ηλεκτρική µόνωση κινητήρα και πέδης µεγαλύτερη από 3 Mohms, ηλεκτρική µόνωση του
συνόλου των κυκλωµάτων xειρισµού µεγαλύτερη από 1 Mohm,
- επανέλεγxος ταxύτητας θαλάµων,
- επανέλεγxος xειρισµών,
- έλεγxος ολισθήσεως θαλάµων και αντίβαρων,
- έλεγxος λειτουργίας αυτοµάτων θυρων,
- έλεγxος αθόρυβης λειτουργίας και µη µετάδοσης κραδασµών,
- έλεγxος µη υπερθερµάνσεως του κινητήρα µε συνεxή λειτουργία επί 2ωρο.
- έλεγxος όλων των διακοπτών ασφαλείας,
- έλεγxος οµαλής επιταxύνσεως θαλάµου κατά την εκκίνηση και οµαλής επιβραδύνσεως κατά τη
στάση,
- έλεγxος βάρους αντίβαρου,
- έλεγxος πεδήσεως µε φορτίο 150% του ωφέλιµου φορτίου.

7.3 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Περιλαµβάνονται η προµήθεια, κατασκευή και έλεγχος όλης της εγκατάστασης

7.4 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Όλη η εγκατάσταση τιµολογείται κατ΄ αποκοπή σε ένα τεµάχιο.
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