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1 Δηζαγσγή 

 

1.1 Γεληθά 

Ζ παξνύζα Μειέηε Δθαξκνγήο αλαθέξεηαη ζηηο H-M Δγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα 
ην έξγν: «Γηακνξθώζεηο πνδειαηόδξνκνπ – πεδνδξνκίσλ θαη αζθαιώλ δηαβάζεσλ 
πεδώλ ζην Αλαηνιηθό Παξαιηαθό Μέησπν ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο από ην “Γειθίλη” θαη κέρξη 
ην ”Κνπηζνιίδη”». 
 

1.2 Αληηθείκελν 

Ζ κειέηε αθνξά ζηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: 
 Δγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ. 
 Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο θύηεπζεο. 
 πλδέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ηεο παξαιίαο (παξνρή λεξνύ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ) κε ηνλ αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ από ηε 
γεώηξεζε ηεο πεξηνρήο ησλ Πεξηβνιίσλ 

 Γηεπζέηεζε πδξνξξνώλ θηεξίσλ – νκβξίσλ πεδνδξνκίσλ 
 

1.3 Βαζηθά ζηνηρεία 

Σα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εθπόλεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη: 
 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ Π.Γ. 696/1974 γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Ζ Αξρηηεθηνληθή Μειέηε. 
 

1.4 Κξηηήξηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο 

Οη επηιεγόκελεο ιύζεηο έρνπλ ζαλ ζηόρν : 
 Σελ αζθαιή εμππεξέηεζε θαη άλεζε ησλ δηεξρνκέλσλ, πεδώλ πνδειαηώλ θαη 

απηνθηλήησλ. 
 Σελ ζπκβνιή ζηελ αλάδεημε ησλ δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ. 
 Σελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε κηθξή δαπάλε ζπληήξεζεο θαη 

εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο θαη αμηόπηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Σελ επηζθεςηκόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηαρεία πξόζβαζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο 

θαη εύθνιε ζπληήξεζε. 
 Σελ επίηεπμε ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο. 
 Σελ επειημία ησλ δηθηύσλ γηα πηζαλέο κειινληηθέο αιιαγέο θαη επεθηάζεηο. 
 

2 ηνηρεία έξεπλαο ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη δεδνκέλσλ 

 

2.1 Ηιεθηξνδόηεζε 

Οη πίλαθεο (πίιιαξ) ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνύ ηεο δηακνξθνύκελεο πεξηνρήο ζα 
ειεθηξνδνηεζνύλ από ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή, όπσο θαίλεηαη ζηα 
ζρέδηα. 
 

2.2 Τδξνδόηεζε 

Ζ πδξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Άξδεπζεο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ηεο 
πιεπξάο ηεο παξαιίαο ζα γίλεη από ηνλ αγσγό κεηαθνξάο  λεξνύ ηεο γεώηξεζεο πνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο κέζσ κεηξεηώλ. πγθεθξηκέλα 
πξνβιέπνληαη ελλέα (9) πδξνδνηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε άξδεπζεο θαη ηξηάληα έλα (31) 
γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο ηεο παξαιίαο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 
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2.3 Απνρέηεπζε Οκβξίσλ θηεξίσλ 

Λόγσ ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ ζα γίλεη πιήξεο δηεπζέηεζε ησλ απνιήμεσλ 
ζην πεδνδξόκην ησλ πδξνξξνώλ ησλ θηεξίσλ. 
 

3 Καλνληζκνί - Βηβιηνγξαθία 

 

3.1 Γεληθά 

Γηα ηηο παξαδνρέο θαηά ηνπο ππνινγηζκνύο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνθσηηζκνύ 
ιακβάλνληαη ππ' όςηλ, νη απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, νη Διιεληθνί Καλνληζκνί θαη ζε όζα 
ζεκεία δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλνληζκνί, ιακβάλνληαη ππ' όςηλ Γεξκαληθνί ή 
Ακεξηθάληθνη Καλνληζκνί θαη Πξνδηαγξαθέο. 
 
Ζ Ζιεθηξνινγηθή Δγθαηάζηαζε Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ, ε Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο, ε 
Δγθαηάζηαζε Ύδξεπζεο θαη ε Δγθαηάζηαζε Απνρέηεπζεο ζα θαηαζθεπαζζνύλ ζύκθσλα 
κε ηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο θαη ηηο Σερληθέο Οδεγίεο, ηηο παξαθάησ Διιεληθέο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ΔΣΔΠ (ΦΔΚ 2221/Β/30-07-2012) θαη ηα άξζξα πνπ αθνινπζνύλ. 
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο, ε ζεηξά ηζρύνο θαζνξίδεηαη από ηελ παξαπάλσ 
ζεηξά αλαθνξάο ηνπο. 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΥΤΡΩΝ ΡΔΤΜΑΣΩΝ 

 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ Σίηινο ΔΣΔΠ 
 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01 

 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ _ 
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο - εξγαζίεο 
ζθπξνδέηεζεο 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 
 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δθζθαθέο _ 
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δπηρώκαηα 
/ Δπελδύζεηο _ Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ 
ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-01-02 
 

 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ σιελώζεηο - 
Καισδηώζεηο Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ _ 
Πιαζηηθέο ζσιελώζεηο ειεθηξηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-20-02-01 

 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ σιελώζεηο - 
Καισδηώζεηο Ζιεθηξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ _ 
Αγσγνί - θαιώδηα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 
 

 
ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ _ Οδνζηξώκαηα _ 
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 

  
ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ _ Οδνθσηηζκόο θιπ _ 
Τπνδνκή νδνθσηηζκνύ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00 
 

 
ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ _ Οδνθσηηζκόο θιπ _ 
Ηζηνί νδνθσηηζκνύ θαη θσηηζηηθά ζώκαηα 
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ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _ 
Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηύσλ 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΡΓΔΤΗ 

 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ Σίηινο ΔΣΔΠ 
 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 
 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δθζθαθέο _ 
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δπηρώκαηα 
/ Δπελδύζεηο _ Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ 
ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 
 

 
ΔΡΓΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ _ Οδνζηξώκαηα _ 
Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-01 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _ 
Γίθηπα ππό πίεζε από ζσιήλεο u-PVC 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-01 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _ 
Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-10-08-01-00  
 

 
ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ _ Αξδεπηηθά δίθηπα _ 
Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΡΔΤΗ 

 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ Σίηινο ΔΣΔΠ 
 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 
 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δθζθαθέο _ 
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-02-00 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δπηρώκαηα 
/ Δπελδύζεηο _ Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ 
ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 
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ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-03-00 

 
ΖΜ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Γίθηπα Τγξώλ 
ππό Πίεζε _ πζηήκαηα θηηξηαθώλ 
ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε ραιθνζσιήλεο 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-04-02 

 
ΖΜ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Γίθηπα Τγξώλ 
ππό Πίεζε _ πζηήκαηα θηηξηαθώλ 
ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε εύθακπηνπο 
εληζρπκέλνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-05-00 

 
ΖΜ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Γίθηπα Τγξώλ 
ππό Πίεζε _ πζηήκαηα θηηξηαθώλ 
ζσιελώζεσλ ππό πίεζε κε 
ραιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο κε ξαθή 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-06 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _ 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από 
ζθπξόδεκα 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-03-01 

 
ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ _ Καηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα _ Γηάηξεζε νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο απνθνπή ηνπ 
ππάξρνληνο νπιηζκνύ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-02-02 

 
ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ _ Φέξνπζεο ηνηρνπνηίεο _ 
Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία 
ρεηξόο 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

 

ΚΩΓ. ΔΣΔΠ Σίηινο ΔΣΔΠ 
 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-04-00-00 
 

 
ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ _ Δθζθαθέο _ 
Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-02-01-01 
 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Βαξπηηθά Γίθηπα 
Τγξώλ _ πζηήκαηα θηηξηαθώλ ζσιελώζεσλ 
κε επζύγξακκνπο πιαζηηθνύο ζσιήλεο 
ειεύζεξεο ξνήο 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-01-01 
 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Απνρέηεπζε _ 
Γεληθέο απαηηήζεηο εγθαηαζηάζεσλ νηθηαθώλ 
πγξώλ απνβιήησλ 



 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ –ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 7 

 

 

 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-05-01 
 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Απνρέηεπζε _ 
Φξεάηηα δηθηύσλ απνρέηεπζεο εθηόο θηηξίνπ 
(αλνηθηήο ξνήο) 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-04-05-02 
 
Ζ/Μ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ _ Απνρέηεπζε _ 
ηόκηα ειέγρνπ - θαζαξηζκνύ ζσιελώζεσλ 
απνρέηεπζεο θηηξίσλ, εληόο ή εθηόο θξεαηίνπ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-01 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ 

 
ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02 
 

 
ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ Υσκαηνπξγηθά 
Τδξαπιηθώλ Έξγσλ _ Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-02-02 

 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _  
Γίθηπα απνρέηεπζεο από ζσιήλεο u-PVC 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-06 

 

ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ _ σιελώζεηο - Γίθηπα _ 
Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα από 
ζθπξόδεκα 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-14-01-02-01 

 

ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΕΖΜΗΩΝ 
ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ _ Καηαζθεπέο από 
ζθπξόδεκα _ Σνπηθή θαζαίξεζε 
ζθπξνδέκαηνο κε δηαηήξεζε ηνπ νπιηζκνύ 

 

Δίλαη απνδεθηά ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ εθαξκόδνπλ 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9000:2000 από δηαπηζηεπκέλν θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. 
Σα πξνζθνκηδόκελα πιηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηελ επηζήκαλζε CE ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. 
 

3.2 Καλνληζκνί 

 

3.2.1 Δγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ 

 Σν πξόηππν ΔΛΟΣ HD 384. 
 Καλνληζκνί ΓΔΖ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή Υακειήο ηάζεο 
 ΔΛΟΣ CEN/TR 13201 ήηνη: 

 ΔΛΟΣ CEN/TR 13201.01:2005: Δπηινγή θαηεγνξηώλ θσηηζκνύ 
 ΔΛΟΣ EN 13201.02/2004: Απαηηήζεηο επηδόζεσλ 
 ΔΛΟΣ EN 13201.03/2004: Τπνινγηζκόο επηδόζεσλ 
 ΔΛΟΣ EN 13201.04/2004: Μέζνδνη κέηξεζεο επηδόζεσλ θσηηζκνύ 

 DIN VDE 0100: Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο νλνκαζηηθήο ηάζεο κέρξη 1KV 
 IEC 364-5-523: Πξνζδηνξηζκόο δηαηνκήο θαισδίσλ 
 DIN VDE 0298, Teil 2&4: Καιώδηα θαη κνλσκέλνη αγσγνί ζε εγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ 

ξεπκάησλ, ζπληζηώκελεο επηηξεπόκελεο ηηκέο 
 VDE 0102: Οδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξεύκαηνο βξαρπθύθισζεο 
 DIN VDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Οξνινγία θαη Γεληθέο απαηηήζεηο γηα πιηθό δεύμεο 

θαη πξνζηαζία Υακειήο ηάζεο 
 DIN VDE 0660-Teil101, IEC 947-2: Γηαθόπηεο ηζρύνο 



 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ –ΜΔΛΔΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 8 

 

 

 

 DIN VDE 0660-Teil107, IEC 408, IEC 947-3: Γηαθόπηεο θνξηίνπ, απνδεύθηεο, κνλάδεο 
αζθαιεηώλ - δηαθνπηώλ 

 DIN VDE 0636: Αζθάιεηεο Υακειήο ηάζεο 
 DIN VDE 0641: Γηαθόπηεο πξνζηαζίαο αγσγώλ 
 IEC 364-4-4, 364-4-43: Έιεγρνο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 
 DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έιεγρνο πξνζηαζίαο θαισδίσλ 
 DIN VDE 0664: Πξνζηαζία κε δηαθόπηε δηαθπγήο έληαζεο 
 ΦΔΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καιώδηα ΝΤΜ(A05VV) Πίλαθαο ΗΗΗ άξζξν 135 

θαηεγ. 1α 
 ΦΔΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καιώδηα ΝΤΜ(A05VV) Πίλαθαο ΗΗΗ 

άξζξν 135 θαηεγ. 3α 
 VDE 0271: Καιώδηα ΝΤY 
 VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γπκλνί Υάιθηλνη αγσγνί 
 ΦΔΚ 598/55 άξζξν 145 παξ. 21: Υαιπβδνζσιήλεο 
 DIN 40050/ IEC 144: Μεηαιιηθνί πίλαθεο δηαλνκήο stab 
 DIN 49020 : Υαιπβδνζσιήλεο, DIN 49019: Θεξκνπιαζηηθνί εύθακπηνη, DIN 49012: 

Θεξκνπιαζηηθνί επζείο 
 CIE “Guide on Area Lighting” 
 Γηεζλή θαη Γεξκαληθά πξόηππα θαη νδεγίεο 
 

3.2.2 Τδξαπιηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

 Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππνλόκσλ αθαζάξησλ θαη βξόρηλσλ λεξώλ ΓΔΤΑΡ. 
 Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο πδξεύζεσο ΓΔΤΑΡ. 
 Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ ππνλόκσλ αθαζάξησλ θαη βξόρηλσλ λεξώλ πεξηνρήο 

αξκνδηόηεηαο ΔΤΓΑΠ Π.Γ. 6/86 ΦΔΚ 661Β/17-1-86. 
 Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο πδξεύζεσο ΔΤΓΑΠ Απνθ. ΔΓ5/22/1984 ΦΔΚ 52Β/1-2-84. 
 ΣΟΣΔΔ 2411/86: "Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα - Γηαλνκή θξύνπ – δεζηνύ 

λεξνύ". 
 ΣΟΣΔΔ 2412/86: "Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθόπεδα - Απνρεηεύζεηο". 
 Πεξί δηαζέζεσο ιπκάησλ θαη βηνκεραληθώλ απνβιήησλ Τπ. Απνθ. Δ1β/221/22-1-65, 

ΦΔΚ 138Β/24-2-65 
 Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο. 
 Κηεξηνδνκηθόο Καλνληζκόο. 
 

3.3 Bηβιηνγξαθία 

 CIE “Guide on Area Lighting” 
 Fordergemeinschaft Gutes Licht : Good Lighting for Safety on Roads, Paths and 

Squares3 
 ES lighting Handbook 
 Philips lighting manual 
 Η. Οηθνλνκόπνπινο : Φσηνηερλία. 
 National Plumping Code Handbook. 
 Γ. Κνηζάκπαζε : Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
 

4 Πξνβιεπόκελεο Δγθαηαζηάζεηο 

Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: 
 Δγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ δξόκσλ θαη πεδνδξνκίσλ 
 Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο 
 πλδέζεηο πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ηεο παξαιίαο κε ηνλ αγσγό 

κεηαθνξάο λεξνύ από ηε γεώηξεζε 
 Γηεπζέηεζε πδξνξξνώλ θηεξίσλ – νκβξίσλ πεδνδξνκίσλ 
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5 Δγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ 

 

5.1 Γεληθά 

Σν αληηθείκελν ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ 
δξόκσλ, ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ πνδειαηόδξνκσλ. 
Ζ εγθαηάζηαζε απνηειείηαη από: 
 ηηο ειεθηξνδνηήζεηο από ηελ ΓΔΖ 
 ηνπο πίλαθεο δηαλνκήο (ΠΗΛΛΑΡ) 
 ηα θσηηζηηθά ζώκαηα κε ηνπο απαηηνύκελνπο ηζηνύο γηα ηνλ θσηηζκό ησλ δξόκσλ, ησλ 

πεδνδξνκίσλ θαη ησλ πνδειαηόδξνκσλ. 
 ηα δίθηπα 

 ηηο γεηώζεηο 
 

5.2 Φσηηζκόο 

 

5.2.1 Γεληθά 

Πξνβιέπεηαη ν θσηηζκόο ηνπ δξόκνπ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ κε ή ρσξίο ρξήζε πνδειάηνπ. 
Ο θσηηζκόο γεληθά πξαγκαηνπνηείηαη κε δύν θσηηζηηθά επί ηζηνύ ύςνπο 7κ. 
Σν έλα θσηηζηηθό ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή κε βξαρίνλα 1.5κ θαη ην άιιν ζε ύςνο 4 ή 
5κ κε ζύλδεζκν κεζαίαο ηνπνζέηεζεο. 
Σα θσηηζηηθά ζα θέξνπλ ιακπηήξεο LED. Ζ ηζρύο ηνπ θσηηζηηθνύ θνξπθήο ζα είλαη 
56,4W θαη ηνπ θσηηζηηθνύ κεζαίαο ηνπνζέηεζεο 39,6W. 
 

5.2.2 ηάζκεο θσηηζκνύ 

Οη απαηηήζεηο θσηηζκνύ ηέηνησλ ρώξσλ θαζνξίδνληαη από ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
13201/2004. 
ύκθσλα κε ην αλσηέξσ νη απαηηήζεηο ζηάζκεο θσηηζκνύ ησλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε θαη 
από πνδειάηεο, θαζνξίδνληαη από: 
 Σελ θύξηα θαη δεπηεξεύνπζα ρξήζε – εδώ είλαη πεδνί θαη πνδειάηεο. 
 Σν αλ ιακβάλνληαη κέηξα κείσζεο ηεο αλαπηπζζόκελεο ηαρύηεηαο – εδώ δελ 

ιακβάλνληαη. 
 Σνλ βαζκό επηθηλδπλόηεηαο από άπνςε εγθιεκαηηθόηεηαο – εδώ ιακβάλεηαη 

θαλνληθόο. 
 Σνλ θπθινθνξηαθό θόξην ησλ πεδώλ – εδώ ιακβάλεηαη θαλνληθόο 
 Σελ ζηάζκε θσηηζκνύ ηνπ πεξίγπξνπ – εδώ ιακβάλεηαη κεζαία. 
Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη, όπσο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν θύιιν 
ππνινγηζκνύ: 

Πεδνδξόκηα - πνδειαηόδξνκνη: Eav >= 10 lux θαη Emin >= 3 lux 
Δπίζεο νη απαηηήζεηο ζηάζκεο θσηηζκνύ ησλ δξόκσλ, θαζνξίδνληαη από: 
 Σελ ηαρύηεηα θίλεζεο - θαζνξίδεηαη ζε 30<π<=60Km/h 
 Σελ ρξήζε κε απηνθίλεηα κε ρακειή ηαρύηεηα. 
 Σν αλ ιακβάλνληαη κέηξα κείσζεο ηεο αλαπηπζζόκελεο ηαρύηεηαο – εδώ δελ 

ιακβάλνληαη. 
 Σελ παξνπζία παξθαξηζκέλσλ απηνθηλήησλ – εδώ ιακβάλεηαη όηη ππάξρνπλ. 
 Σνλ βαζκό δπζθνιίαο πξνζαλαηνιηζκνύ – εδώ ιακβάλεηαη θαλνληθόο. 
 Σνλ θπθινθνξηαθό θόξην ησλ απηνθηλήησλ – εδώ ιακβάλεηαη πςειόο. 
 Σελ ζπλζεηόηεηα ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ – εδώ ιακβάλεηαη θαλνληθή. 
 Σελ ζηάζκε θσηηζκνύ ηνπ πεξίγπξνπ – εδώ ιακβάλεηαη κεζαία. 
Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη, όπσο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν θύιιν 
ππνινγηζκνύ: 

δξόκνη: Lm >= 1 cd/m2, UO >= 0,40 θαη UI >= 0,60 
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5.3 Ηιεθηξνδόηεζε 

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνύ ηεο δηακνξθνύκελεο πεξηνρήο ζα ειεθηξνδνηεζνύλ από ην 
δίθηπν Υακειήο Σάζεο ηεο ΓΔΖ πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. 
πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη δύν (2) ειεθηξνδνηήζεηο. Ζ ειεθηξνδόηεζε γίλεηαη από ην 
δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη θαηαιήγεη ζε θηβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (Πίιιαξ). 
Σα πξνβιεπόκελα Πίιιαξ ΡILLAR 1 θαη PILLAR 2 ηνπνζεηνύληαη ζηηο ζέζεηο πνπ 
θαίλνληαη ζηα ζρέδηα. 
 

5.4 Κεληξηθόο Πίλαθαο ειεθηξηθήο δηαλνκήο Πίιιαξ 

Σα πξνβιεπόκελα θηβώηηα ειεθηξηθήο δηαλνκήο (Πίιιαξ) γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ 
θσηηζηηθώλ θαη ινηπώλ ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ ζα είλαη, ζε όηη αθνξά ζηελ πνηόηεηα 
θαηαζθεπήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηεο Απόθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 
ΔΖ1/Ο/481/2.7.86 (ΦΔΚ 573Β/9.9.86), πνπ έρεη σο αθνινύζσο: 
Σα πίιιαξ ζα είλαη βηνκεραληθνύ ηύπνπ ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ 55 γηα ηνπνζέηεζε ζε 
εμσηεξηθό ρώξν, θαηαζθεπαζκέλα από κεηαιιηθά πιαίζηα από πξνθίι (ζηδεξνγσληέο, 
ιάκεο θιπ) ζπγθνιιεκέλα ή ζπλδεδεκέλα κε θνριίεο θαη εμσηεξηθό κεηαιιηθό θηβώηην από 
ραιπβδνέιαζκα Νηεθαπέ, πξεζζαξηζηό πάρνπο 2 mm. Οη εζσηεξηθέο σθέιηκεο 
δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πιάηνο 1,65 κ. θαη ύςνο 1,30 κ. θαη βάζνο 0,35 κ. 
Σα Πίιιαξ (PILLAR 1, PILLAR 2) ζα είλαη ηξηκεξή θαη ζα έρνπλ ηα εμήο κέξε: 
 έλα κέξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηξεηή θαη ινηπώλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΖ 
 έλα κέξνο γηα ηνλ πίλαθα ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ ησλ γξακκώλ θσηηζκνύ. 
 έλα κέξνο γηα ηνλ πίλαθα ηζρύνο θαη απηνκαηηζκνύ ηεο άξδεπζεο. 
Σν θάζε Πίιιαξ ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθά θηβώηηα κε πόξηεο (κία γηα θάζε κέξνο) θαη 
ζα εδξάδεηαη πάλσ ζε βάζε από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (βιέπε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα). Οη 
πόξηεο ζα θιείλνπλ κε ηε βνήζεηα ειαζηηθνύ παξεκβύζκαηνο, πεξηκεηξηθά ζα είλαη 2 
θνξέο ζηξαληδαξηζκέλεο θαηά νξζή γσλία γηα λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αληνρή ζηελ 
παξακόξθσζε θαη λα εθαξκόδνπλ θαιά ζην θιείζηκν. Θα αλαξηεζνύλ ζην ζώκα ηνπ 
Πίιιαξ κε ηε βνήζεηα κεληεζέδσλ βαξέσο ηύπνπ θαη ζα έρνπλ αλεμάξηεηε ρσλεπηή 
θιεηδαξηά. 
ηνλ ρώξν πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ΓΔΖ, θαη ζηε ξάρε ηνπ Πίιιαξ, ζα είλαη ζηεξεσκέλε 
κε θνριίεο θαη πεξηθόριηα ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1 mm, γηα λα 
κπνξνύλ λα ζηεξεσζνύλ επάλσ ζε απηήλ ηα όξγαλα ηεο ΓΔΖ. 
ηνπο ρώξνπο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο πίλαθεο ηζρύνο θαη απηνκαηηζκώλ ησλ γξακκώλ 
θσηηζκνύ θαη ηεο άξδεπζεο, ζα ππάξρεη θαηαζθεπή από ζηδεξνγσληέο, ειάζκαηα θιπ., 
γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 
Οη πίλαθεο εληόο ηνπ Πίιιαξ ζα είλαη ζηεγαλνί ΗΡ55 θαη ζα θέξνπλ όια ηα απαξαίηεηα 
όξγαλα ειέγρνπ θαη δηαθνπήο, ζύκθσλα κε ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Δπί πιένλ ζα θέξνπλ θαη ξεπκαηνδόηε Schuko ηύπνπ ξάγαο. 
Σν επάλσ ηκήκα ηνπ Πίιιαξ ζα έρεη ζρήκα ζηέγεο θαη ζα πξνεμέρεη ηεο ππόινηπεο 
θαηαζθεπήο θαηά 5 cm. Οιόθιεξε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηελ βξνρή θαη αθνύ 
πξνεγεζεί επηκειήο θαζαξηζκόο ζα βαθεί κε 2 ζηξώζεηο ρξώκαηνο κηλίνπ θαη 2 ζηξώζεηο 
από βεξληθόρξσκα, απόρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
Σν πίιιαξ ζα εδξάδεηαη ζε βάζε από ζθπξόδεκα C20/25 θαη ζην ζεκείν επαθήο ηνπ κε ηε 
βάζε ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσλία πάρνπο 3,5 ριζη θαη πιάηνπο 40 ριζη. ηηο 4 
γσλίεο ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε ζηδεξνγσλία ηξηγσληθή ιάκα ζηελ νπνία ζα 
αλνηρζνύλ ηξύπεο γηα λα βηδσζνύλ ηα κπνπιόληα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε 
από ζθπξόδεκα. Σν πίιιαξ πξέπεη λα κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. 
Ζ ζύλδεζε ηνπ Πίιιαξ κε ηελ ΓΔΖ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ππνγείνπ θαισδίνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ιόγσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θνληηλή απόζηαζε από ηε 

ζάιαζζα ην εμσηεξηθό κεηαιιηθό θηβώηην ησλ Πίιιαξ ζα θαηαζθεπαζηεί από 

ραιπβδνέιαζκα αλνμείδσην κε πνιπεζηεξηθή βαθή. 
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5.5 Γίθηπα 

 

5.5.1 Γεληθά 

Από ηα Πίιιαξ ειεθηξνδνηνύληαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα θάζε είδνπο θσηηζκνύ θαη νη 
ζηαζκνί ειέγρνπ ηνπ απηνκάηνπ πνηίζκαηνο. 
 

5.5.2 σιελώζεηο 

Σα ειεθηξηθά δίθηπα ζα είλαη ππόγεηα θαη ζα πξνζηαηεύνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο 
κέζα ζε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) δηακέηξνπ 90 mm, νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 
αηκνζθαηξώλ. Οη ζσιελώζεηο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε βάζνο πεξίπνπ 60cm από ηελ ηειηθή 
επηθάλεηα ησλ πεδνδξνκίσλ. 
Οη ζσιήλεο ζα επηθάζνληαη ζε ζηξώκα άκκνπ θαη ζα θαιπθζνύλ κε άκκν θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε θνζθηληζκέλα πξντόληα εθζθαθώλ, όπσο θαίλεηαη ζηελ ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
Δηδηθά ζηηο δηειεύζεηο ησλ ππνγείσλ δηθηύσλ θάησ από ηνπο δξόκνπο νη ζσιήλεο ζα 
εγθηβσηίδνληαη ζε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. 
 

5.5.3 Φξεάηηα 

Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ απηώλ ζα θαηαιήγνπλ πάληα ζε θξεάηην θαισδίσλ. 
Πξνβιέπεηαη πάληνηε έλα θξεάηην ζηε βάζε θάζε ηζηνύ ελζσκαησκέλν ζ' απηή. 
Δπηπιένλ θξεάηηα ζα ηνπνζεηνύληαη ζηηο αιιαγέο θαηεύζπλζεο ησλ ζσιελώζεσλ. 
Σα θξεάηηα ζα είλαη εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ 40Υ40cm βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 70cm, κε 
ηνηρώκαηα θαη ππζκέλα από πδαηνζηεγέο νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C 20/25, πάρνπο 
ηνηρσκάησλ 10cm ηνπιάρηζηνλ, κε πεξηκεηξηθό πιαίζην θαη ζηεγαλό ρπηνζηδεξό θάιπκκα 
θαη κε ηελ δηακόξθσζε ησλ νπώλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ησλ ζσιελώζεσλ. 
 

5.5.4 Καιώδηα 

Σν ππόγεην δίθηπν ζα θαηαζθεπαζηεί κε θαιώδηα ηύπνπ ΝΤΤ(J1VV). Οη δηαηνκέο ησλ 
θαισδίσλ θαίλνληαη ζηα ζρεηηθά ζρέδηα θαη ηα κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζρεηηθώλ 
πηλάθσλ. 
Οη ζπλδέζεηο ησλ ηξνθνδνηηθώλ θαισδίσλ ησλ θσηηζηηθώλ επί ηζηνύ ζα γίλνληαη ζηα 
αθξνθηβώηηα ησλ ηζηώλ, δειαδή ην θαιώδην ζα κπαίλεη ζε θάζε ηζηό, ζα ζπλδέεηαη ζην 
αθξνθηβώηην θαη ζα βγαίλεη γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ επόκελνπ ηζηνύ. Μέζα ζην θξεάηην 
πνπ είλαη ελζσκαησκέλν ζηε βάζε θάζε ηζηνύ, ζα αθήλεηαη κήθνο θαισδίνπ ηνπιάρηζηνλ 
2,0 m. 
Ζ ηξνθνδόηεζε θάζε θσηηζηηθνύ ζώκαηνο από ην αθξνθηβώηην (θνθξέ) ηνπ ηζηνύ, ζα 
γίλεηαη κε θαιώδην ηύπνπ ΝΤΜ(A05VV) δηαηνκήο 3 x 1,5 mm². 
 

5.6 Ιζηνί 

 

5.6.1 Γεληθά 

Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηνύληαη επί ηππνπνηεκέλνπ ηζηνύ, εηδηθνύ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
σο άλσ θσηηζηηθώλ, ύςνπο 7m. 
Ο ηζηόο ζα είλαη ραιύβδηλνο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκώ ηειεζθνπηθήο κνξθήο ζύκθσλα κε 
ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-1 έσο 8, θαη ην αθξνθηβώηην ηνπ ηζηνύ  ζα έρεη βαζκό 
πξνζηαζίαο IP54. 
Οη ηζηνί ζα θέξνπλ πιάθα έδξαζεο από εληαίν ραιπβδόθπιιν δηαζηάζεσλ 44cmX44cm, 
πάλσ ζηελ βάζε από ζθπξόδεκα. 
Ζ πιάθα έδξαζεο ζα θέξεη πέληε (5) νπέο κία θεληξηθή Φ100 γηα ηελ δηέιεπζε ησλ 
θαισδίσλ πξνο ηνλ ζπγθνιιεκέλν ηζηό θαη 4 νβάι γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ ζηα 
αγθύξηα (βιέπε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα). 
 

5.6.2 Βάζεηο ηζηώλ 
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Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηώλ ζα είλαη από ζθπξόδεκα C20/25 κε ελζσκαησκέλν ην θξεάηην 
γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ. 
Ζ βάζε απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα, απηό ζην νπνίν ππάξρνπλ νη αλακνλέο ησλ 
θνριηώλ γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνύ θαη απηό ζην νπνίν δηακνξθώλεηαη ην θξεάηην 
δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ. 
Σα αγθύξηα ζηεξέσζεο ηνπ ηζηνύ ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ θαη ζα έρνπλ κνξθή 
ρσξνδηθηπώκαηνο κε απόιεμε 4 θνριηώλ θαηάιιεισλ δηαηνκώλ. 
Ο ηζηόο ζηεξεώλεηαη ζηελ βάζε κε ηέζζεξηο θνριίεο δηακέηξνπ Φ24 mm. Από ην θξεάηην 
πξνο ην θέληξν ηεο βάζεο ηνπ ηζηνύ ππάξρνπλ δύν ζσιήλεο Φ50mm γηα ηελ δηέιεπζε 
ησλ θαισδίσλ από θαη πξνο ηνλ ηζηό. Δπίζεο ζην θάησ κέξνο ηεο βάζεο ππάξρεη 
δηακπεξήο ηξύπα κε ζσιήλα Φ100 mm, γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. 
Ζ πιήξεο δηακόξθσζε ηεο βάζεο θαίλεηαη ζηελ ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
 

5.6.3 Αθξνθηβώηηα ηζηώλ 

Ο ηζηόο ζε ύςνο πεξίπνπ 1,00 m θέξεη δηακνξθσκέλν αθξνθηβώηην 300mmX85mm γηα 
ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ. 
Σν αθξνθηβώηην ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηνπ, δηαηξνύκελν πνηήξη κε ηξεηο ηξύπεο γηα 
θαιώδην κέρξη ΝΤΤ(J1VV) 4 x 10 mm², ζην πάλσ δε κέξνο ζα θέξεη δύν ηξύπεο γηα 
δηέιεπζε θαισδίσλ κέρξη ΝΤΤ(J1VV) 4 x 2,5 mm² θαη κεηαιιηθνύο ζηππηνζιίπηεο. 
Μέζα ζην αθξνθηβώηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηύπνπ πξνθεηκέλνπ λα 
εμαζθαιηζηεί ζηαζεξή επαθή ησλ αγσγώλ. 
Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε βάζε θαη κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ ζώκαηνο 
ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα κεζνιαβεί θαηάιιειε κόλσζε. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ αζθάιεηεο 
ηύπνπ ηακπαθηέξαο, θαζώο θαη θνριίεο νξεηράιθηλνη, νη νπνίνη ζα θνριηνύληαη ζε 
ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζώκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. 
Οη θνριίεο απηνί ζα θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο θιπ. γηα ηελ πξόζδεζε ηνπ ραιθνύ 
γείσζεο θαη ηεο γείσζεο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο. 
Σν πώκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθό ζηεγαλνπνηεηηθό ζύιαθα κε ειαζηηθή ηαηλία, ζηαζεξά 
ζπγθνιιεκέλε ζ' απηήλ γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πώκαηνο. 
 

5.7 Έιεγρνο Φσηηζηηθώλ σκάησλ 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί απηόκαηα θαη νη εληνιέο (ON-OFF) ζα γίλνληαη κέζσ 
θσηνθπηηάξνπ ή/θαη ρξνλνδηαθόπηε. Δίλαη δπλαηόλ επίζεο λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα από 
ηα Πίιιαξ κε ηνπηθά κπνπηόλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζηα Πίιιαξ. Δπίζεο 
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα μερσξηζηνύ ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνύ ηνπ δξόκνπ από ηνλ θσηηζκό 
ηνπ πεδνδξνκίνπ, θαζώο ηα αληίζηνηρα θσηηζηηθά ηξνθνδνηνύληαη από δηαθνξεηηθή 
γξακκή. 
 

5.7.1 Γεηώζεηο 

Πιεζίνλ ηνπ ΠΗΛΛΑΡ πξνβιέπεηαη ηξίγσλν γείσζεο απνηεινύκελν από ηξία ειεθηξόδηα 
ράιθηλα κε ραιύβδηλε ςπρή, κήθνπο 3,0 m, ηνπνζεηεκέλα ζηηο θνξπθέο ηζνπιεύξσλ 
ηξηγώλσλ πιεπξάο 3,0 m. Σα ειεθηξόδηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ράιθηλν αγσγό 
δηαηνκήο 25mm2

 ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί κε ηελ κπάξα γείσζεο ηνπ πίλαθα. 
Από εθεί ζα δηαθιαδσζεί πξνο ηα θσηηζηηθά ζώκαηα. 
Ο αγσγόο γεηώζεσο πξνο ηα θσηηζηηθά ζώκαηα επί ηζηνύ, ζα είλαη γπκλόο ραιθόο 
δηαηνκήο 25 mm2

 θαη ζα νδεύεη παξάιιεια κε ηα ηξνθνδνηηθά θαιώδηα εθηόο ηνπ ζσιήλα 
όδεπζεο ησλ θαισδίσλ (γπκλόο ζην ρώκα). 
Σν αθξνθηβώηην θάζε ηζηνύ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θύξην αγσγό γεηώζεσο, κε έλα γπκλό 
ράιθηλν αγσγό δηαηνκήο 6 mm2

 θαη κε έλα θαηάιιειν νξεηράιθηλν ζθηγθηήξα. 
ην ηέινο θάζε ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ζπλδέεηαη πιάθα γείσζεο. 
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5.8 Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο 

5.8.1 Γεληθά 

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ άξδεπζεο ησλ θπηώλ ησλ πεδνδξνκίσλ. πγθεθξηκέλα 
πεξηιακβάλεη : 
 Σα θξεάηηα πδξνιεςίαο από ην δίθηπν κε ηνπο κεηξεηέο ηεο ΓΔΤΑΡ. Θα γίλεη ζύλδεζε 

κε ηνλ αγσγό κεηαθνξάο λεξνύ ηεο γεώηξεζεο. 
 Σα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο. 
 Σν πξσηεύνλ δίθηπν άξδεπζεο από ηα δίθηπα ηεο ΓΔΤΑΡ κέρξη ηα θξεάηηα 

πδξνιεςίαο κε ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο θιπ 
 Σν δεπηεξεύνλ δίθηπν ζσιελώζεσλ άξδεπζεο από ηα θξεάηηα πδξνιεςίαο ηεο ΓΔΤΑΡ 

κέρξη ηα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο. 
 Σν ηξηηεύνλ δίθηπν από ηηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο κέρξη ηελ ηξνθνδνζία ησλ 

γξακκώλ άξδεπζεο. 
 Σνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνύ άξδεπζεο 
 Σηο θαισδηώζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζσιελώζεηο. 
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ 
απηήο. 
 

5.8.2 Πεξηγξαθή 

Ζ πδξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη ζε δηάθνξα ζεκεία, από ηνλ αγσγό κεηαθνξάο 
λεξνύ ηεο γεώηξεζεο κέζσ κεηξεηώλ. 
Πξνβιέπνληαη ελλέα (9) θξεάηηα πδξνιεςίαο θαη δέθα έμη (16) θξεάηηα κε ειεθηξνβάλεο 
πνηίζκαηνο. Σα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο δίπια από ηα 
θξεάηηα πδξνιεςίαο όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 
 

5.8.3 Φξεάηηα πδξνιεςίαο από δίθηπν ΓΔΤΑΡ 

Θα είλαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο από ζθπξόδεκα κε θαηάιιειν ρπηνζηδεξό θάιπκκα. Θα 
ζπλδένληαη κε ην δίθηπν πόιεσο θαη ζα θέξνπλ γεληθό δηαθόπηε, κεηξεηή θαηαλάισζεο 
λεξνύ, κεησηή πίεζεο, αληεπίζηξνθε, θαηάιιειν εμαεξσηή θιπ. 
 

5.8.4 Φξεάηηα ειεθηξνβαλώλ πνηίζκαηνο 

Σα θξεάηηα ειεθηξνβαλώλ ζα είλαη νξζνγσληθά, θαηάιιεινπ κεγέζνπο, από ζθπξόδεκα κε 
θαηάιιειν ρπηνζηδεξό θάιπκκα. 
Θα πεξηιακβάλνπλ βάλα δηαθνπήο, θίιηξν λεξνύ, ηνλ ζπιιέθηε, ηηο ειεθηξνβάλεο 
πνηίζκαηνο θαη ινηπά κηθξνεμαξηήκαηα όπσο ζηελ ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
Κάζε θξεάηην ζα πεξηιακβάλεη δύν ή ηξεηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο 1”. 
 

5.8.5 Γίθηπν ζσιελώζεσλ 

Σν δίθηπν ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ηξνθνδνηεί ηηο γξακκέο άξδεπζεο ησλ παξηεξηώλ θαη νη 
γξακκέο άξδεπζεο ησλ δέληξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) 6 
Atm κέζα ζε ζσιήλα πξνζηαζίαο από PVC 4 Atm θαη ζα νδεύνπλ ζε βάζνο πεξίπνπ 50 
cm. 
Οη ζσιήλεο ζα επηθάζνληαη ζε ζηξώκα άκκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθηβσηίδνληαη επίζεο 
κε άκκν, όπσο θαίλεηαη ζηελ ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
Καηά ηηο εγθάξζηεο δηειεύζεηο ζηνπο δξόκνπο νη ζσιελώζεηο ζα πξνζηαηεύνληαη κε 
εγθηβσηηζκό ζε ζθπξόδεκα κε πιέγκα. 
Γηα ηελ απνθπγή ηεο εηζόδνπ ρσκάησλ ζηνλ ζσιήλα πξνζηαζίαο από PVC ζηα ζεκεία 
ησλ παξηεξηώλ θαη ησλ δέληξσλ όπνπ ν ζσιήλαο δηαθόπηεηαη ζα ηνπνζεηεζνύλ κε 
πξνζνρή βηδσηέο ηάπεο πνπ ζα ηξππεζνύλ γηα ην πέξαζκα ηνπ ζσιήλα άξδεπζεο από 
πνιπαηζπιέλην. 
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5.8.6 Πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνύ άξδεπζεο 

Ο ειεθηξνληθόο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθό ζηεγαλό δηακέξηζκα 
ηνπ ΠΗΛΛΑΡ θσηηζκνύ. 
Οη εληνιέο πξνο ηηο ειεθηξνβάλεο δίλνληαη κε ξεύκα 12 - 24VAC, πνπ είλαη αθίλδπλν γηα 
ηνλ άλζξσπν, κέζσ ππνγείσλ θαισδηώζεσλ ΝΤΤ(J1VV) 1,5mm2 θαη 2,5mm

2
. 

 

5.8.7 Καισδηώζεηο 

Οη θαισδηώζεηο άξδεπζεο ζα είλαη κε πνιππνιηθά θαιώδηα ΝΤΤ(J1VV) δηαηνκήο 1,5mm2  
θαη 2,5mm

2
. 

Θα νδεύνπλ κέζα ζε πιαζηηθέο ζσιελώζεηο πνιπαηζπιελίνπ (PE) δηακέηξνπ 90 mm, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 αηκνζθαηξώλ παξάιιεια κε ηηο ζσιελώζεηο όδεπζεο ησλ 
θαισδίσλ θσηηζκνύ. ηελ ζπλέρεηα ζα δηαθιαδίδνληαη ζην αληίζηνηρν θξεάηην 
ειεθηξνβαλώλ κέζα ζε ζσιήλα ηύπνπ heliflex. Σν πιήζνο ησλ αγσγώλ θαζνξίδεηαη από 
ηνλ αξηζκό ησλ ειεγρόκελσλ ειεθηξνβαλώλ (αξηζκόο ειεθηξνβαλώλ + 1). Γηα παξάδεηγκα 
γηα δύν ειεθηξνβάλεο ελόο θξεαηίνπ απαηηείηαη θαιώδην ΝΤΤ 3Υ1,5 mm2. Σν βάζνο ηεο 
όδεπζεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη πεξίπνπ 60 cm. 
 

5.9 Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο - πλδέζεηο εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο 

παξαιίαο 

Πξνβιέπεηαη ε ζύλδεζε κέζσ κεηξεηή ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ηεο 
παξαιίαο (παξνρή λεξνύ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ) κε ηνλ αγσγό κεηαθνξάο 
λεξνύ από ηε γεώηξεζε. 
 

5.10 Δγθαηαζηάζεηο Απνρέηεπζεο - Γηεπζέηεζε πδξνξξνώλ θηεξίσλ - 

νκβξίσλ πεδνδξνκίσλ 

Λόγσ ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ ζα γίλεη πιήξεο δηεπζέηεζε ησλ πδξνξξνώλ 
ησλ θηεξίσλ. 
Ζ δηεπζέηεζε ζα γίλεη σο εμήο : 
 ηνλ πόδα θάζε πδξνξξνήο ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην δηαζηάζεσλ 30x30cm κε 

θάιπκκα. 
 Κάζε πδξνξξνή ζα πξνεθηείλεηαη κέρξη ην θξεάηην. 
 Από ην θξεάηην ζα αλαρσξεί έλαο ή δύν ζσιήλεο PVC δηαζηάζεσλ 60x100mm. 
Θα πξνβιέπεηαη έλαο ζσιήλαο PVC δηαζηάζεσλ 60x100mm γηα ηηο πεξηπηώζεηο 
πδξνξξνώλ 60x100mm, θαη δύν ζσιήλεο PVC δηαζηάζεσλ 60x100mm γηα ηηο 
πεξηπηώζεηο πδξνξξνώλ Φ100 mm. 
Οη ζσιήλεο απηνί ζα θηλνύληαη ππόγεηα ζην πεδνδξόκην θαη ζα θαηαιήγνπλ ζην ξείζξν ηνπ 
πεδνδξνκίνπ. 
Οη ζσιήλεο ζα πξνζηαηεύνληαη από πάλσ κε ηελ πξνβιεπόκελε ηζηκεληνθνλία θαη ηηο 
πιάθεο πεδνδξνκίνπ. 
 

  Ρέζπκλν   Οθηώβξηνο 2013 
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