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Α. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ(ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ) 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Σν παξόλ απνηειεί ζπκβαηηθό ηεύρνο θαη νξίδεη ηα ειάρηζηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν δηαγσληδόκελνο.  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο Γηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηερληθή κειέηε πξνζθνξάο ζα είλαη απνιύησο ζαθήο, ζπγθεθξηκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε απαγνξεπκέλσλ νπνηνλδήπνηε αζαθεηώλ, ειιείςεσλ, δηαδεύμεσλ ή ζηνηρείσλ 

επηδερνκέλσλ παξεξκελεηώλ. 

Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο νη Γηαγσληδόκελνη απνδέρνληαη ηελ πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ηεο 

Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο θαη δεζκεύνληαη λα κελ εγείξνπλ νηεζδήπνηε πξόζζεηεο νηθνλνκηθέο 

αμηώζεηο (πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο) γηα νηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο πξνθύςνπλ θαηά ηελ 

Μειέηε Δθαξκνγήο ή ηελ θαηαζθεπή γηα νηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη εάλ νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

είλαη πξνο όθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ Σερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη ε αθόινπζε. 

ΣΟΜΟ 1: Σερληθέο Δθζέζεηο - Τπνινγηζκνί Δ.Δ.Λ. 

ΣΟΜΟ 2: ρέδηα 

ΣΟΜΟ 3: H/Μ Δμνπιηζκόο 

ε πεξίπησζε πνπ ην κέγεζνο ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ησλ (pdf) ησλ αλσηέξσ ηόκσλ δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάξηεζε απηνύ ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, ηόηε 

ζα ππνβάιινληαη ππναξρεία κηθξόηεξνπ κεγέζνπο ηα νπνία ζα αθνινπζνύλ αξίζκεζε ηεο κνξθήο 

1Α, 1Β, 1Γ, θηι., 2Α, 2Β θηι., 3Α, 3Β θηι., 4Α, 4Β θηι. 

Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο/ειεθηξνληθά αξρεία ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο κε ηελ αθξηβή ζεηξά θαη θσδηθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Κάζε θάθεινο/ειεθηξνληθό αξρείν ζα έρεη εμώθπιιν, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθόινπζα: 

 Ολνκαζία έξγνπ 

 Δπσλπκία θαη έδξα ηνπ δηαγσληδόκελνπ,  

 Δπσλπκία θαη έδξα κειεηεηηθνύ (ώλ) γξαθείνπ (ώλ)  

 Αξηζκόο Σόκνπ  

Σα θαη’ ειάρηζηνλ απαηηνύκελα ζε θάζε Σόκν Σερληθήο Πξνζθνξάο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηε ζπλέρεηα.  

 

2. ΣΟΜΟ 1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ο Σόκνο απηόο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ Κεθάιαηα:  
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(1) Κεθάιαην 1: πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ κε αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

θαη ηα έξγα δηάζεζεο. 

 Αηηηνιόγεζε γεληθήο δηάηαμεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ελαξκόληζε ησλ 

θαηαζθεπώλ κε ην πεξηβάιινλ. 

 Αλαθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζθεξόκελεο ηερληθήο ιύζεο θαη κειέηεο 

πξνζθνξάο. 

 Πίλαθαο εγγπήζεσλ εθξνώλ ππνγεγξακκέλνο θαη ζθξαγηζκέλνο από ηνλ λόκηκν 

εθπξόζσπν ηνπ δηαγσληδόκελνπ.  

 

(2) Κεθάιαην 2: Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή 

ην θεθάιαην απηό ζα γίλεηαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δηαζηάζεσλ θηι. θαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε 

δπλακηθόηεηα θάζε κνλάδαο, ζηνλ εγθαζηζηάκελν θύξην θαη εθεδξηθό εμνπιηζκό (είδνο 

κεραλήκαηνο, αξηζκόο κνλάδσλ) θαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκνύ απηήο.  

Σν θεθάιαην απηό ζα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, θάζε έλα από ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί 

ζε θάζε κνλάδα ηνπ έξγνπ (πρ. 2.1 Έξγα εηζόδνπ, 2.2 Πξνεπεμεξγαζία θηι.). 

 

(3) Κεθάιαην 3: Τδξαπιηθνί Τπνινγηζκνί 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ηεο γξακκήο ιπκάησλ ηεο ΔΔΛ 

κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα ζπληαρζεί ε πδξαπιηθή κεθνηνκή. Οη ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηελ 

πξαγκαηηθή παξνρή αηρκήο πνπ δηέξρεηαη από θάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ γηα Έθηαθηεο πλζήθεο (κία 

κνλάδα από θάζε ζπζηνηρία νκνεηδώλ κνλάδσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο) θαη Καλνληθέο πλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θάζε θαη πεξίνδν ζρεδηαζκνύ. 

 

Δπίζεο ζα γίλνπλ πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί:  

 Γηα όια ηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ, ηιύνο θαη ζηξαγγηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ θπγνθεληξηθέο 

αληιίεο (ππνβξύρηεο ή μεξνύ ηύπνπ). O ππνινγηζκόο ζα γίλεηαη γηα ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο 

θαη ζα επηβεβαηώλεηαη από ηελ θακπύιε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν 

αληιίαο. 

 ύζηεκα αεξηζκνύ βηνινγηθώλ αληηδξαζηήξσλ. 

 

(4) Κεθάιαην 4: Τγεηνλνινγηθνί Τπνινγηζκνί 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ νη πγεηνλνινγηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε 

όισλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, πνπ ζα ηεθκεξηώλνπλ ηηο απνδόζεηο θαη ηα όξηα εθξνήο. Οη 

ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηα πδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνύ γηα όιεο ηηο θάζεηο 
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ζρεδηαζκνύ, ηόζν γηα ηελ ρεηκεξηλή όζν θαη γηα ηελ ζεξηλή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο, γηα ην ζύλνιν ησλ 

παξνρώλ θαη θνξηίσλ πνπ δηέξρνληαη από θάζε κνλάδα. Οη πγηεηνλνινγηθνί ππνινγηζκνί 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα είλαη θαηαλνεηνί, ζα ρσξίδνληαη ζε ππνθεθάιαηα πνπ θάζε ππνθεθάιαην ζα 

αθνξά ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ππνινγηζκόο αεξηζκνύ), ζα εμεγείηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ 

θαη ζα δίλεηαη πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνύ. Γελ γίλνληαη δεθηνί ζθέηνη πίλαθεο 

(π.ρ. output πξνγξάκκαηνο ππνινγηζκνύ) ρσξίο επεμήγεζε. 

 

(5) Κεθάιαην 5: Σερληθή Πεξηγξαθή βνεζεηηθώλ έξγσλ 

ην θεθάιαην απηό ζα ζπληαρζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ βνεζεηηθώλ έξγσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (έξγα νδνπνηίαο, απνρέηεπζε νκβξίσλ, έξγα πξαζίλνπ 

θηι.).  

 Γίθηπν ζηξαγγηδίσλ. 

 Γίθηπν πόζηκνπ λεξνύ, βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη ππξόζβεζεο. 

 Γίθηπν άξδεπζεο. 

 Πεξίθξαμε γεπέδνπ – Θύξα εηζόδνπ εγθαηάζηαζεο. 

Γηα ην ζύλνιν ησλ βνεζεηηθώλ δηθηύσλ (νκβξίσλ, πόζηκνπ λεξνύ, βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη 

ππξόζβεζεο) ζα ππνβιεζνύλ νη απαηηνύκελνη ππνινγηζκνί, νη νπνίνη ζα ηεθκεξηώλνπλ ηελ 

επάξθεηά ηνπο. 

 

(6) Κεθάιαην 6: Έξγα πνιηηηθνύ κεραληθνύ 

ην Κεθάιαην απηό ζα γίλεη ε πεξηγξαθή ηεο δηαζηαζηνιόγεζεο ηεο ζεκειίσζεο, ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ε πεξηγξαθή ηνπ επηιεγόκελνπ ζηαηηθνύ κνληέινπ ησλ δνκηθώλ 

θαηαζθεπώλ ηεο ΔΔΛ. Δηδηθόηεξα ν δηαγσληδόκελνο. 

 Με ηα γεσηερληθά ζηνηρεία πνπ ρνξεγνύληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε (Σεύρνο 3, Παξάξηεκα 

Η), αθνύ ειέγμεη ηηο εδαθνηερληθέο ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ ζα ζπληάμεη έθζεζε, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο παξαδνρέο, ηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θαη ην επηιεγόκελν ζηαηηθό κνληέιν 

γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ.  

Δπηπιένλ ζην θεθάιαην απηό ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 ηαηηθνί ππνινγηζκνί, δηαζηαζηνιόγεζε θεξόλησλ νξγαληζκώλ γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο, 

ζρέδηα μπινηύπσλ θαη πξνκεηξήζεηο. 

 Αλαιπηηθόο πίλαθαο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο θάζε κνλάδαο θαη ησλ απαηηήζεώλ ηνπο κε 

αλαθνξά ζηηο ζπλζήθεο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο απηήο ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλνληζκνύο. 

Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα εμεηάζνπλ όιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ. Ζ παξάιεηςε ηεο δηεξεύλεζεο απηήο δελ δίλεη θαλέλα 

δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν γηα απαίηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ή πξνζαύμεζεο 
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νπνηαζδήπνηε ηηκήο ηνπ Σηκνινγίνπ, ιόγσ επίθιεζεο ηδηαίηεξσλ δπζρεξεηώλ εθζθαθήο, 

αληηζηήξημεο, αληιήζεσλ, ζεκειηώζεσλ ή θαηαζθεπήο ησλ δνκηθώλ έξγσλ. 

 

(7) Κεθάιαην 7: Αξρηηεθηνληθή κειέηε θηηξίσλ 

ην Κεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηεί ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 230 ηνπ 

Π.Γ. 696/1974. 

 

(8) Κεθάιαην 8: Ηιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε θηηξηαθώλ έξγσλ 

ην Κεθάιαην απηό πεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Οη Ζ/Μ κειέηεο ησλ θηηξηαθώλ ζα θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα: 

 Ύδξεπζε 

 Απνρέηεπζε 

 Θέξκαλζε θαη θιηκαηηζκόο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία 

Γηα ηηο αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ νη αληίζηνηρνη ππνινγηζκνί, νη νπνίνη ζα 

ηεθκεξηώλνπλ ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

(9) Κεθάιαην 9: Ηιεθηξνινγηθή κειέηε 

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζεί ε κειέηε ησλ ειεθηξνινγηθώλ έξγσλ, πνπ εθηόο από ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ησλ έξγσλ ζα πεξηιακβάλεη:   

 ύληαμε θαηαιόγνπ θαηαλαισηώλ ζηελ νπνία γηα θάζε θαηαλαισηή ζα αλαθέξεηαη ν 

θσδηθόο πνπ ζα έρεη ην αληίζηνηρν κεράλεκα ζην PID δηάγξακκα (γηα όζα πεξηιακβάλνληαη 

ζε απηό), ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο, ε απνξξνθνύκελε ηζρύο, ν πίλαθαο από ηνλ νπνίν 

ηξνθνδνηείηαη (θσδηθνπνίεζε πηλάθσλ), ν ηξόπνο εθθίλεζεο ιεηηνπξγίαο θαη ην θαηά πόζν 

απηόο ηξνθνδνηείηαη από ην Ζ/Ε. 

 Μειέηε δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο, θαζνξηζκόο ζέζεο θαη θνξηίσλ πηλάθσλ δηαλνκήο 

 Μειέηε πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο – κνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα θαη πξνζόςεηο πηλάθσλ 

 Τπνινγηζκνύο θαη δηαζηαζηνιόγεζε ππνζηαζκνύ (εθόζνλ απαηηείηαη) 

 Τπνινγηζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε θαισδίσλ θαη δηαθνπηηθώλ ζηνηρείσλ 

 Γηάηαμε ηνπηθώλ πηλάθσλ  

 Μειέηε βξαρπθπθιώκαηνο  

 Μειέηε ζεκειηαθήο γείσζεο  

 Μειέηε αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 Μειέηε εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ – νδνθσηηζκνύ 
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(10) Κεθάιαην 10: Μειέηε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ 

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ, 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 αξρέο θαη πξόηππα ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ζπλνπηηθό δηάγξακκα κε ηελ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο  

 ιίζηα νξγάλσλ  

 ιίζηα ζεκάησλ εηζόδνπ / εμόδνπ PLC (I/Olist) 

 αλαιπηηθή ιίζηα εμνπιηζκνύ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ 

 

(11) Κεθάιαην 11: Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζνύλ:  

 ην γξακκηθό πξόγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 αηηηνινγηθή έθζεζε 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ρξνληθή βάζε ηνλ κήλα θαη ζπλνιηθό ρξόλν ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε πξνζεζκίεο.  

 

(12) Κεθάιαην 12: Τπνινγηζκόο θαηαλαιώζεσλ ελέξγεηαο θαη ρεκηθώλ 

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζνύλ νη ππνινγηζκνί ησλ θαηαλαιώζεσλ ελέξγεηαο θαη ρεκηθώλ. Οη 

ππνινγηζκνί απηνί ζα γίλνπλ γηα ηελ κέζε εκεξήζηα παξνρή θαη ηα αληίζηνηρα θνξηία ηεο Α’ 

θάζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε 245 εκέξεο γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη 120 εκέξεο γηα ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν. 

Α. Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο: 

Πξώηα ζα παξαηίζεηαη ν αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο γηα ρεηκώλα θαη ζέξνο. Ο 

ππνινγηζκόο ζα γίλεηαη γηα θάζε κεράλεκα μερσξηζηά κε βάζε ηελ δπλακηθόηεηα ηνπ θάζε 

κεραλήκαηνο (κε βάζε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ ηόκν 2 ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ) θαη ηελ 

απαηηνύκελε εκεξήζηα απόδνζε. Π.ρ. αλ ε εκεξήζηα παξνρή ζρεδηαζκνύ είλαη 1000 m
3
/day θαη 

ιεηηνπξγεί κία αληιία δπλακηθόηεηαο 100m
3
/h ν εκεξήζηνο ρξόλνο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη 1000 : 10 = 

10 ώξεο εκεξεζίσο. 

Γηα ην ζύζηεκα αεξηζκνύ (βηναληηδξαζηήξα ή αεξόβηαο ρώλεπζεο) ν ππνινγηζκόο ζα γίλεη κε βάζε 

ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα νμπγόλνπ, όπσο απηή έρεη ππνινγηζηεί γηα ηππηθέο ζπλζήθεο ζην 

θεθάιαην ησλ πγηεηνλνινγηθώλ ππνινγηζκώλ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππ’ όςε ηπρόλ ζπληειεζηέο 

πξνζαύμεζεο – αηρκήο. Ο ππνινγηζκόο ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ζα γίλεη κε ηελ παξαδνρή όηη ην 

ζύζηεκα (θπζεηήξεο ή αεξηζηήξεο) ζα ιεηηνπξγεί ζην κέγηζην ηεο δπλακηθόηεηάο ηνπ θαη κε βάζε 

ηελ νμπγνλσηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ππνινγηζκόο ηεο νμπγνλσηηθήο ηθαλόηεηαο ζα 

παξαηίζεηαη θαη ζην παξόλ θεθάιαην αλεμάξηεηα κε ην αλ έρεη ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζην θεθάιαην 

ησλ πγηεηνλνινγηθώλ ππνινγηζκώλ. 
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Γηα ηνλ εμνπιηζκό επεμεξγαζίαο ηιύνο, ν ππνινγηζκόο ζα γίλεη κε βάζε ηελ εκεξήζηα πνζόηεηα 

ηιύνο πνπ πξνθύπηεη από ηνπο πγηεηνλνινγηθνύο ππνινγηζκνύο θαη κε ηελ παξαδνρή όηη ε γξακκή 

ιεηηνπξγεί ζην κέγηζην ηεο δπλακηθόηεηαο γηα ηνλ βαζηθό εμνπιηζκό (π.ρ. κεραληθνί παρπληέο, 

ηαηληνθηιηξόπξεζζα ή θπγόθεληξν αθπδάησζεο, θ.ιπ.) θαη ζε 7ήκεξε βάζε. Ο βνεζεηηθόο 

εμνπιηζκόο ζα ζεσξεζεί όηη ιεηηνπξγεί καλδαισκέλνο κε ηνλ βαζηθό θαη άξα κε ηνλ ίδην, ή όπνπ 

ρξεηάδεηαη (π.ρ. παξάηαζε ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θνριία απνθνκηδήο ηιύνο κεηά ηελ παύζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπγνθέληξνπ), κε ειαθξώο κεγαιύηεξν ρξόλν ιεηηνπξγίαο.   

Όπνπ o αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ εκεξεζίνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο δελ είλαη δπλαηόο (π.ρ. ρξόλνο 

ιεηηνπξγίαο απηόκαηεο εζράξαο), ζα γίλεηαη εθηίκεζε ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο αλά εκέξα ρσξίο 

ππνινγηζκό. 

ε ζρέζε κε ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ: 

Όινη νη αλεκηζηήξεο εμαεξηζκνύ θαη απόζκεζεο, νη αλαδεπηήξεο δεμακελώλ, ηα μέζηξα θαζίδεζεο, 

ηα ζπζηήκαηα αεξηζκνύ-αλάκημεο δεμακελώλ απνζήθεπζεο, νη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ρεκηθώλ ζα 

ζεσξεζεί όηη ιεηηνπξγνύλ ζπλερώο (24 ώξεο ην 24σξν). 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εκεξήζηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ εηήζηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο θάζε 

θαηαλαισηή, ν ππνινγηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ ρξόλν 

ιεηηνπξγίαο κε ηελ απνξξνθνύκελε ηζρύ ηνπ κεραλήκαηνο ε νπνία ζα πξνθύπηεη είηε από ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο (π.ρ. γηα αληιίεο, αλαδεπηήξεο, θπζεηήξεο, 

θ.ιπ.) είηε, όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, από ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ πνιιαπιαζηαδόκελε κε 

ζπληειεζηή 0,80. 

Ζ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκώλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε αλαιπηηθό θείκελν, είηε κε ηελ 

κνξθή πίλαθα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα είλαη εύθνια ειέγμηκνο σο πξνο ηνλ ππνινγηζκό (π.ρ. λα 

θαίλνληαη όια ηα κεγέζε από ηα νπνία γίλεηαη ν ππνινγηζκόο γηα θάζε θαηαλαισηή) από ηελ ΔΓ. 

 

Β. Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο ρεκηθώλ 

Ο ελ ιόγσ ππνινγηζκόο ζα γίλεη γηα όια ηα ρεκηθά πξόζζεηα πνπ θαηαλαιώλνληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία όπσο δηάιπκα ρισξίνπ, πνιπειεθηξνιύηεο, ρεκηθό απνρισξίσζεο, θ.ιπ. Γηα θάζε 

ρεκηθό ζα ππάξρεη αλαιπηηθόο ππνινγηζκόο ηεο εηήζηαο πνζόηεηαο, αλεμάξηεηα αλ 

επαλαιακβάλνληαη ή όρη ζηνηρεία πνπ παξαηέζεθαλ ζην θεθάιαην ησλ πγηεηνλνινγηθώλ 

ππνινγηζκώλ. Γηα ηα ρεκηθά πνπ ε πξνκήζεηά ηνπο γίλεηαη κε ηελ κνξθή δηαιύκαηνο ν 

ππνινγηζκόο ζα γίλεη γηα όγθν πγξνύ (π.ρ. ιίηξα/έηνο) θαη γηα ηα ρεκηθά πνπ ε πξνκήζεηά ηνπο 

γίλεηαη ππό ηελ κνξθή ζθόλεο ν ππνινγηζκόο ζα γίλεη γηα ην βάξνο απηώλ (π.ρ. kg/έηνο). 

 

(13) Κεθάιαην 13: Λεηηνπξγία ηνπ έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν 

Πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ από ηνλ Αλάδνρν, κε αλαθνξά ζην 

πξνζσπηθό θαη ηα κέζα πνπ απηόο ζα δηαζέζεη κε βάζε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο απηέο 

πξνθύπηνπλ από ηελ ΔΤ θαη ην Σεύρνο 3. 
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3. ΣΟΜΟ 2: ΥΔΓΙΑ 

Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζνύλ ηα ζρέδηα, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σνλίδεηαη 

όηη ε πιεξόηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ. Σα ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα είλαη θαηά 

πξνηίκεζε δηαζηάζεσλ κέρξη DINA1 θαη ζα ζπλνδεύνληαη κε θαηάινγν ζρεδίσλ :  

(1) Γεληθή δηάηαμε ησλ έξγσλ:  

Θα ππνβιεζνύλ ηα ζρέδηα Γεληθήο Γηάηαμεο ζε θαηάιιειε θιίκαθα κε ηηο θαηαζθεπαδόκελεο 

κνλάδεο, ηηο κειινληηθέο κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη:   

 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (δελδξνθύηεπζε, πεδνδξνκήζεηο θηι.) κε ηα ηειηθά 

πςόκεηξα ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρώξνπ, 

 Γίθηπα ζσιελώζεσλ ιπκάησλ, ηιύνο θαη ζηξαγγηδίσλ, ζηα νπνία νη ζσιελώζεηο ζα 

δείρλνληαη δηζδηάζηαηεο (γηα αγσγνύο δηακέηξνπ άλσ ηνπ DN50) 

 Βνεζεηηθά δίθηπα (δίθηπα πόζηκνπ, βηνκεραληθνύ λεξνύ θηι.) 

 Έξγα νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζε νκβξίσλ 

 Έξγα δηαλνκήο ελέξγεηαο, ζηνπο νπνίνπο ζα θαίλνληαη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο ηνπ έξγνπ, νη 

θαηαλαιώζεηο θαη ε δηάηαμε ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ελέξγεηαο. 

 

(2) Γηαγξάκκαηα: 

 Τδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο γξακκήο ιπκάησλ, ζηελ νπνία ζα ζεκεηώλνληαη νη ζηάζκεο πγξνύ 

γηα όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζώο επίζεο θαη νη ζηάζκεο ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ,  

 Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα (process and instrumentation diagrams), ζηα νπνία ζα θαίλνληαη 

όιεο νη δηαζπλδέζεηο, ν βαζηθόο εμνπιηζκόο, θαζώο επίζεο θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη 

ειέγρνπ. Ζ θσδηθνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο ζα ζπκθσλεί κε ηα ινηπά ζηνηρεία 

ηεο κειέηεο θαη ηδηαίηεξα ηεο ειεθηξνινγηθήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

 Αλαιπηηθό δηάγξακκα ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζην νπνίν ζα θαίλεηαη 

ν εμνπιηζκόο κε ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληίζηνηρε κειέηε. 

 

(3) ρέδηα κνλάδσλ: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηόςεηο θαη ηνκέο όισλ ησλ 

επηκέξνπο πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ, κε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκό. ηα ζρέδηα ζα 

θαζνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ζηάζκεο. Οη δηαζηάζεηο, ην ζρήκα, θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ηεο ηιύνο πνπ ζα 

θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά θαη λα ζπκθσλνύλ πιήξσο κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθύπηνπλ από ηα θπιιάδηα ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνύ, ελώ όιεο νη 

ζσιελώζεηο κε δηάκεηξν κεγαιύηεξε από DN50 πξέπεη λα είλαη δπζδηάζηαηεο θαη κε ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπο (π.ρ. .δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα, θ.ιπ.) ζρεδηαζκέλα ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

δηάζηαζε. 

 

(4) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα: 

Σα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ: 
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α) Γηα ηα βηνκεραληθά θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο 

 ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), ζρέδηα θαηόςεσλ, όςεσο θαη ηνκώλ ζηα νπνία ζα 

απνηππώλνληαη όια ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπώλ. 

β) Γηα ην θηίξην ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο: 

 ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), ζρέδηα θαηόςεσλ, όςεσο θαη ηνκώλ ζηα νπνία ζα 

απνηππώλνληαη όια ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπώλ. 

 Πίλαθεο ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ηνπ θηηξίνπ ζε θιίκαθα 1:20, ζηνπο 

νπνίνπο ζα πεξηιακβάλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηνπ θνπθώκαηνο, ην πιηθό 

θαηαζθεπήο, ν αξηζκόο ησλ θύιισλ, ηα πςόκεηξα ππεξζύξσλ, θαησθιίσλ, πνδηώλ, ε ζέζε 

θαη ν ηξόπνο αλνίγκαηνο ησλ θηλεηώλ θύιισλ.  

 

(5) ηαηηθά ζρέδηα: 

Σα ζηαηηθά ζρέδηα ζα πεξηιακβάλνπλ:  

 ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:20, 1:50 έσο 1:100), ζρέδηα μπινηύπσλ όισλ ησλ θαηαζθεπώλ.  

 

(6) ρέδηα Η/Μ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:20, 1:50 έσο 1:100), ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζρέδηα θαη δηαγξάκκαηα ησλ 

αθόινπζσλ ππνδνκώλ: 

 Ύδξεπζεο  

 Απνρέηεπζεο 

 Θέξκαλζεο 

 Ζιεθηξνινγηθώλ 

 Κιηκαηηζκνύ 

 Δλεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο 

 

(7) ρέδηα ππνζηεξηθηηθώλ ππνδνκώλ 

ε θαηάιιειεο θιίκαθεο (1:20, 1:50 έσο 1:100), ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζρέδηα ησλ απαηηνύκελσλ 

βνεζεηηθώλ ππνδνκώλ: 

 Σππηθό ζρέδην πύιεο θαη πεξίθξαμεο 

 Οξηδνληηνγξαθίεο, κεθνηνκέο, δηάγξακκα επηθιίζεσλ θαη δηαηνκέο έξγσλ νδνπνηίαο.  

 Σππηθή δηαηνκή εζσηεξηθήο νδνπνηίαο. 

 

4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο Σόκνο 3 ζα πεξηέρεη αθξηβείο θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκό, πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηαγσληδόκελνη ζα πεξηιάβνπλ ζηελ 
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πξνζθνξά ηνπο έλα κόλν ηύπν θαη θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ηκήκα εμνπιηζκνύ. Γελ ζα γίλνπλ 

δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκό. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα 

πξέπεη λα είλαη κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλνο θαη ζαθήο, ρσξίο δηαδεύμεηο ηνπ ηύπνπ «ηύπνπ Α ή 

ηζνδπλάκνπ», ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ηεο πξνζθνξάο. Δλδερόκελεο 

αζάθεηεο ή ππνεθηηκήζεηο κεγεζώλ, ή παξαγλώξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ δελ 

γίλνληαη απνδεθηέο. 

Ο Σόκνο 3 ζα έρεη ηελ παξαθάησ ζπγθεθξηκέλε δνκή, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ απόιπηε ζαθήλεηα 

ηεο πξνζθνξάο θαη θαζηζηά επρεξέζηεξν ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

εμνπιηζκνύ: 

4.1. ΣΔΤΥΟ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

Σν Μέξνο απηό ζα ρσξηζηεί ζε θεθάιαηα θάζε έλα από ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί ζε μερσξηζηέο 

κνλάδεο ηνπ έξγνπ. 

ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ θαη γηα θάζε κνλάδα ηνπ έξγνπ, ζα ππάξρεη Αλαιπηηθόο Πίλαθαο κε ηνλ 

θύξην θαη βνεζεηηθό εμνπιηζκό πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. ηε ζπλέρεηα ηα θεθάιαηα ζα ρσξίδνληαη ζε 

αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα, κε ζπλερή αξίζκεζε, θάζε έλα από ηα νπνία ζα αθνξά ζπγθεθξηκέλν 

κεράλεκα ή εμνπιηζκό ηεο κνλάδαο. Ζ δηάξζξσζε θάζε ππνθεθαιαίνπ γηα θάζε κεράλεκα ή 

εμνπιηζκό ηεο θάζε κνλάδαο ζα είλαη ε παξαθάησ:  

(1) Πίλαθαο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 

(2) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(3) Σερληθό θπιιάδην 

ρεηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

i. Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures) επηζπκεηό είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, αιιά 

κπνξεί λα είλαη ζηε γιώζζα πνπ εθδίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή. 

ii. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά θπιιάδηα πεξηέρνπλ θαη άιινπο ηύπνπο εθηόο ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ηόηε ν πξνζθεξόκελνο ηύπνο ζα επηζεκαίλεηαη θαηάιιεια. 

iii. ηα Σερληθά θπιιάδηα δελ επηηξέπνληαη πξόζζεηα ζηνηρεία ή δηνξζώζεηο, ρσξίο ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

iv. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη αλαγθαία, νύηε επηζπκεηή ε παξάζεζε ιεπηνκεξώλ θπιιαδίσλ 

θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ γηα ην ζύλνιν ηνπ δεπηεξεύνληα εμνπιηζκνύ. Σν βαζηθόηεξν ηκήκα 

ηνπ δεπηεξεύνληνο εμνπιηζκνύ όκσο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ ζα θαηαγξάθεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ. 

- εμνπιηζκόο θηηξηαθώλ έξγσλ (θιηκαηηζκόο, ζέξκαλζε, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ θηι.) 

- εμνπιηζκόο θσηηζκνύ (εμσηεξηθόο θαη εζσηεξηθόο θσηηζκόο),  

- εμνπιηζκόο ειεθηξηθώλ πηλάθσλ 

- ζπζθεπέο θαη πιηθά δηθηύσλ (δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα, εμαξκσηηθά, εμαεξηζηηθά 

θηι.) 

- δνρεία θαη θάδνη  

- βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο (εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ) 

- αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο 

- όξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθό ζήκα (πηεζόκεηξα, πξεζνζηάηεο, 

νξηνδηαθόπηεο ζεξκνζηάηεο, δηαθόπηεο ζηάζκεο) 
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4.2. ΣΔΤΥΟ 3.2: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

Γίλνληαη δεθηά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα. Οη δεηνύκελεο 

δειώζεηο, εγγπήζεηο θηι. πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ ή από 

ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ απνθιεηζηηθνύ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζηελ Διιάδα 

ην Σεύρνο απηό ζα ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εηδηθόηεξα:  

(1) Αληιίεο ιπκάησλ θαη ηιύνο: 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Κακπύιεο ιεηηνπξγίαο, κε έλδεημε ηνπ ζεκείνπ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 

επηκέξνπο εθαξκνγή 

(2) Τπνβξύρηνη αλαδεπηήξεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Φύιιν ππνινγηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή, ζην νπνίν ζα επηβεβαηώλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ αλαδεπηήξσλ γηα θάζε επηκέξνπο εθαξκνγή, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πγξνύ θηι. 

(3) Φπζεηήξεο: 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Κακπύιεο ιεηηνπξγίαο, κε έλδεημε ηνπ ζεκείνπ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε 

επηκέξνπο εθαξκνγή 

 

(4) Απηόκαηεο εζράξεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 

εμνπιηζκόο (reference list).  

(5) πγθξόηεκα πξνεπεμεξγαζίαο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 

εμνπιηζκόο (reference list).  

- Βεβαίσζε απόδνζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ 

(6) Γέθπξεο εμάκκσζεο – αξσηέο θαζίδεζεο – Αλακνριεπηέο παρπληώλ:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 

εμνπιηζκόο (reference list).  

(7) ύζηεκα ππνβξύρηαο δηάρπζεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  
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- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 

εμνπιηζκόο (reference list).  

- Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηάρπζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηάρπζεο.  

(8) πγθξόηεκα αθπδάησζεο: 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 

εμνπιηζκόο (reference list).  

- Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απόδνζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

αθπδάησζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (ζπγθέληξσζε ζηεξεώλ εμόδνπ, ζπγθξάηεζε 

ζηεξεώλ, θαηαλάισζε πνιπειεθηξνιύηε). 

(9) ύζηεκα απηνκαηηζκνύ (PLC):  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO  
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Β. ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηελ 

Μειέηε Δθαξκνγήο, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ζα απνηειέζνπλ ζπκβαηηθό ζηνηρείν ηεο 

εξγνιαβίαο.  

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο αθνξά όια ηα έξγα πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο θαη 

όια εθείλα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία παξόηη δελ κλεκνλεύνληαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ώζηε ην έξγν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά, 

απξόζθνπηα θαη κε ηνπο πξνδηαγξαθόκελνπο βαζκνύο απόδνζεο. 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά: ηνπνγξαθηθέο 

απνηππώζεηο, γεσηερληθή κειέηε, ιεηηνπξγηθά ζρέδηα θαη γεληθέο κειέηεο, δηαγξάκκαηα, 

ιεπηνκεξείο εθζέζεηο θαη ππνινγηζκνί δηεξγαζηώλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηιύνο, 

δηαζηαζηνιόγεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, πδξαπιηθνί θαη 

ζηαηηθνί ππνινγηζκνί, ζρέδηα έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ, 

θαζώο επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο κειέηεο, έξεπλεο, πξνζνκνηώζεηο, ππνινγηζκνί, αλαιύζεηο, 

εθηηκήζεηο θηι. ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη κε ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηώζεη βαζηθέο 

παξακέηξνπο (π.ρ. δηαζηάζεηο, ηζρύ θηι.) ησλ έξγσλ ή λα ειαηηώζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνζθεξζέληνο εμνπιηζκνύ, ζε ζρέζε κε ηελ «Σερληθή Μειέηε ηεο Πξνζθνξάο».  

Οη Μειέηεο ζα ππνβάιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα.   

 

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

2.1. Α΄ΣΑΓΙΟ – ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ Δπηθαηξνπνηεκέλε Οξηζηηθή Μειέηε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζα ππνβιεζεί 

ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.   

ηελ Μειέηε, ηελ νπνία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ν Αλάδνρνο, ζα 

ελζσκαηώλνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. Σπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο 

κεηαμύ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο Μειέηεο από νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αλ 

πξνέξρνληαη, έζησ θαη αλ απηέο έρνπλ πξνηαζεί από ηνλ Αλάδνρν γηα ηε βειηίσζε ηνπ Έξγνπ θαη 

έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Τπεξεζία, δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα πξόζζεηεο απνδεκίσζεο ηνπ 

Αλαδόρνπ, πέξαλ ηεο θαη’απνθνπή ηηκήο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. 

Ζ Μειέηε ζα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο θαη ηηο γεσηερληθέο 

έξεπλεο πνπ ζα εθπνλεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη 

ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηα εμήο: 

(1) Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ηόκνπ 1 ηεο κειέηεο πξνζθνξάο επηθαηξνπνηεκέλα, πιελ ηνπ 

θεθαιαίνπ 11 (Πξόγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ).  
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(2) Γεσηερληθή κειέηε ζεκειηώζεσλ ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, βειηίσζεο εδαθώλ, 

αληηζηεξίμεσλ θηι. ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ αξηζκ. ΓΜΔΟ/δ/0/1759 (ΦΔΚ 

1221/30.11.1998) θαη ην Άξζξν ΓΜΔ.2 ηνπ Ν.3316/2005. 

(3) ρέδηα γεληθήο δηάηαμεο, ζρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα όιεο 

ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη θηηξηαθά έξγα, ζρέδηα όςεσλ γηα ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, νξηδνληηνγξαθίεο γηα ηνπο πάζεο θύζεσο αγσγνύο θαη ζσιελώζεηο 

θαη ηηο πάζεο θύζεσο θαισδηώζεηο, κεθνηνκέο αγσγώλ, πδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο 

ΔΔΛ, θαζώο επίζεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα δηαδηθαζηώλ θαη νξγάλσλ (P&I). 

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη 

πεξηνξηζηηθή. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Μειέηεο ζα είλαη ε επίιπζε όισλ ησλ ηερληθώλ, 

θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ ζεκάησλ ηνπ Έξγνπ.  

 

2.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΤΡΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Σξεηο (3) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο 

παξαθάησ πιεξνθνξίεο ηνπ θύξηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην Έξγν:  

 Καηαζθεπαζηήο θαη ηύπνο   

 Σερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

 Πίλαθαο ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

 Τιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  

 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη δηαζηάζεηο  

 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (installationandoperationmanual), εθόζνλ δηαζέηεη 

ηέηνηα ν θαηαζθεπαζηήο 

 Σερληθά θπιιάδηα (brochures) ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο  

 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζύκθσλα  κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο 

(Σεύρνο 3: Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο)  

Με ηελ έλλνηα «θύξηνο εμνπιηζκόο» λνείηαη ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην 

έξγν κε εμαίξεζε ησλ παξαθάησ:  

1. εμνπιηζκόο θηηξηαθώλ έξγσλ (θιηκαηηζκόο, ζέξκαλζε, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ θηι.) 

2. εμνπιηζκόο θσηηζκνύ (εμσηεξηθόο θαη εζσηεξηθόο θσηηζκόο) 

3. εμνπιηζκόο ειεθηξηθώλ πηλάθσλ 

4. ζπζθεπέο δηθηύσλ (δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα, εμαξκσηηθά, εμαεξηζηηθά θηι.) 

5. δνρεία θαη θάδνη  

6. βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο (εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο θαη εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ) 

7. αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο 

8. όξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθό ζήκα (πηεζόκεηξα, πξεζνζηάηεο, νξηνδηαθόπηεο 

ζεξκνζηάηεο, δηαθόπηεο ζηάζκεο) 

9. εμνπιηζκόο ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο  
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2.3. Β΄ΣΑΓΙΟ 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθξηβή ζρέδηα εθαξκνγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην Έξγν θαζώο θαη ππνινγηζκνύο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα ησλ ζρεδίσλ, όπνπ 

απηό απαηηείηαη.  

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ από ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία ζα 

ζθξαγίδεη ηα ζρέδηα θαη θείκελα κε ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ» θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Δπηβιέπνληα. 

Η κειέηε εθαξκνγήο ζα ππνβιεζεί ζην ζύλνιν ηεο ζε ηξεηο (3) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. Δλαιιαθηηθά, ε κειέηε εθαξκνγήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε 

ην πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, όπσο απηό έρεη απνηππσζεί ζην 

εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε έλαξμε θαηαζθεπήο θάζε 

επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, πξνϋπνζέηεη ηελ έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο εθαξκνγήο 

γηα ην ηκήκα απηό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε αληίζηνηρε ηκεκαηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηώλ. 

ηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο ππνβνιήο, ην ζύλνιν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην νηθείν άξζξν ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ.  

Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, ηα εμήο: 

(1) Λεπηνκεξή ζρέδηα κνλάδσλ κε ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκό όπνπ ζα θαίλεηαη ν πξνο 

εγθαηάζηαζε Ζ/Μ εμνπιηζκόο θαη ηα όξγαλα κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο ιεπηνκέξεηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζηήξημεο, θ.ιπ., θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηελ 

ζπλαξκνιόγεζε, ζεκειίσζε, θ.ιπ. ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δίλεη ν 

θαηαζθεπαζηήο απηώλ. 

(2) ρέδηα όισλ ησλ κνλάδσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ΠΜ, ζηα νπνία ζα 

θαίλνληαη θαη όιεο νη πάζεο θύζεσο εζνρέο θαη αλνίγκαηα από ζθπξόδεκα, πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε, αγθύξσζε ή δηέιεπζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ. 

(3) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε εθαξκνγήο ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 

κε όια ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ 

(4) Μειέηε θαη ζρέδηα Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηηξηαθώλ έξγσλ (ύδξεπζε, απνρέηεπζεο, 

ππξνπξνζηαζία, θ.ιπ.) 

(5) Μειέηε εθαξκνγήο δνκηθώλ έξγσλ (ζηαηηθή κειέηε), ζύκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 κε 

όια ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ 

(6) Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα ξνήο (P&I) γηα όιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη όινο ν ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη 

ηα όξγαλα κέηξεζεο. Σα ζρέδηα πιήξε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ 

(θύξηνπ θαη βνεζεηηθνύ), ησλ ζσιελώζεσλ (πιηθό αγσγνύ, κέγεζνο, ξεπζηό πνπ 

δηαθηλείηαη), εμαξηεκάησλ ζσιελνγξακκώλ, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη 
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απηνκαηηζκώλ. Γηα θάζε θαηεγνξία νκνεηδνύο εμνπιηζκνύ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

εληαίνο ζπκβνιηζκόο (θσδηθόο) κε αύμνπζα αξίζκεζε.  

(7) Σερληθή έθζεζε κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο  θαη απηνκαηηζκνύ θάζε 

επηκέξνπο κνλάδαο κε πιήξε αληηζηνίρεζε ησλ θσδηθώλ ηνπ P&I.  

(8) Πιήξε ειεθηξνινγηθή κειέηε κε ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θαισδηώζεσλ 

ηζρύνο, απηνκαηηζκώλ θαη ζεκάλζεσλ: κνλνγξακκηθά πηλάθσλ, ζρέδηα όδεπζεο 

θαισδίσλ 

(9) Πξόγξακκα δνθηκώλ γηα ηνλ έιεγρν απηνηειώλ κνλάδσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 9.1, 

παξ.(4) ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ 
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Γ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζύληαμε όισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκώλ θαη 

ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκό ησλ πξνο θαηαζθεπή 

έξγσλ ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεηο ώζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά σο ζύλνιν ζύκθσλα κε όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδώζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε πεξηγξαθή όισλ ησλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κειέηε. Οη ιεπηνκέξεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη εθηύπσζεο 

απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξόπν εύθνια αληηιεπηό. Σα εγρεηξίδηα πξνγξακκάησλ 

θαη όιεο νη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία όηαλ ηα δεηήζεη. 

ε πεξηπηώζεηο πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα απνδείμεη όηη έλα πξόγξακκα είλαη πιήξσο 

δνθηκαζκέλν ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε Τπεξεζία ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο 

δνθηκέο πνπ ζα απαηηήζεη ε Τπεξεζία κε ζθνπό λα εμαθξηβσζεί ε νξζόηεηα, πιεξόηεηα θαη 

αθξίβεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

2. ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο δηεξγαζηώλ (process design) γηα όιεο 

ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ θαη νη νπνίνη ζα ηεθκεξηώλνπλ πιήξσο ηηο 

δηαζηάζεηο, ηε δπλακηθόηεηα θαη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. Ζ Μειέηε ζα βαζηζζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ Σεύρνπο 3 (Σερληθή 

Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο), πνπ πεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε. Οη παξαδνρέο 

ζρεδηαζκνύ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθώλ Σεπρώλ, θαζώο θαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξόκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε πξόζζεηε αηηηνιόγεζε ή ππνινγηζκνύο, 

εάλ θξίλεη όηη ν ζρεδηαζκόο δελ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ην βαζκό 

απόδνζεο θάπνησλ δηεξγαζηώλ, ή ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ 

Ζ/Μ εμνπιηζκνύ. 

Καηά ηα ινηπά ε Μειέηε ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθώλ ηεπρώλ, 

κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα εθπνλήζεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ιεπηνκεξείο 

ππνινγηζκνύο, ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε επάξθεηα θαη αζθάιεηα ησλ έξγσλ. 

 

3. ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ πδξαπιηθή Μειέηε ζα γίλεη ηόζν γηα ηελ Α' όζν θαη γηα ηελ Β' Φάζε θαηαζθεπήο ηεο ΔΔΛ. Ο 

Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πιήξε πδξαπιηθή κειέηε γηα ηηο κέζεο θαη κέγηζηεο 

παξνρέο ησλ έξγσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαγξάκκαηα ξνήο θαη πδξαπιηθέο κεθνηνκέο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηιύνο. Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη κε έθζεζε, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ. 
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Οη ππνινγηζκνί ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ παξνρή αηρκήο γηα Έθηαθηεο πλζήθεο (κία κνλάδα από 

θάζε ζπζηνηρία νκνεηδώλ κνλάδσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο) θαη Καλνληθέο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο, θαζώο 

επίζεο θαη γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνύ (ρεηκώλα θαη θαινθαίξη). 

Οη γξακκηθέο απώιεηεο ζε αγσγνύο ζα ππνινγηζηνύλ κε ρξήζε ηνπ ηύπνπ Colebrook-White, κε 

ηηκέο ηξαρύηεηαο (kS), ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. Οη γξακκηθέο απώιεηεο ζε δηώξπγεο ζα 

ππνινγηζζνύλ κε εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ Colebrook-White.  

 

Τιηθό kS [mm] 

Υαιπβδνζσιήλεο   1,00 

Διαηόο ρπηνζίδεξνο  1,00 

Πιαζηηθνί ζσιήλεο (HDPE, PVC θηι.) 0,10 

 

Οη ηνπηθέο απώιεηεο γηα εηζόδνπο, εμόδνπο, θακπύιεο, ηαπ, εμαξηήκαηα (δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα 

θηι.) ζα εθηηκεζνύλ κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηώλ από ηελ βηβιηνγξαθία. 

ηνπο ππεξρεηιηζηέο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκόο ηεο θιέβαο ππεξρείιηζεο: Ζ δηαθνξά 

κεηαμύ ηεο αλώηεξεο ζηάζκεο ιπκάησλ θαηάληε ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη ηεο ζηέςεο ηνπ ππεξρεηιηζηή 

ζα πξέπεη λα κεγαιύηεξε από 0,10m ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 0,05m 

ζηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

 

4. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιεη ηε κειέηε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο γηα ην ζύλνιν ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

 ρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ κε πιήξεηο δηαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ιεπηνκεξώο ηνλ θύξην 

θαη βνεζεηηθό εμνπιηζκό. 

 Πίλαθαο Ζ/Μ εμνπιηζκνύ κε ηελ εγθαηεζηεκέλε θαη απνξξνθνύκελε ηζρύ γηα θάζε ηκήκα 

ηνπ έξγνπ. 

 Γηαζηαζηνιόγεζε θαισδίσλ ηζρύνο θαη ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο (πηώζεηο ηάζεο, 

βξαρπθπθιώκαηα, επηιεθηηθόηεηα) 

 Γηαζηαζηνιόγεζε πίλαθα Μ.Σ., κεηαζρεκαηηζηώλ, Ζ/Ε (όπνπ έρεη εθαξκνγή) 

 ρέδηα γεληθώλ δηαηάμεσλ κε όδεπζε θαισδίσλ (ηζρύνο, data, ηειεθσληθώλ θηι.) ηνκέο 

ραλδάθσλ, θξεάηηα δηέιεπζεο, εμσηεξηθό θσηηζκό, ζύζηεκα γείσζεο, αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία. 

 Μνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα πηλάθσλ, όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ν θύξηνο εμνπιηζκόο θάζε 

γξακκήο κε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζηνηρεία δηαθνπηώλ, κήθε θαη δηαηνκέο 

θαισδίσλ, εληάζεηο ξεπκάησλ, ζπληειεζηέο απνκείσζεο θαισδίσλ, ηζρύο θνξηίσλ, 

ζπληειεζηέο ηζρύνο, πηώζεηο ηάζεο, αλακελόκελεο ζηάζκεο βξαρπθπθιώκαηνο θηι.) 
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 Τπνινγηζκνί βνεζεηηθνύ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ (αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θηι.) 

 Γνκή, δηάηαμε, ηερληθή πεξηγξαθή θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ. 

 Γηαζηαζηνιόγεζε ησλ ζπξώλ εηζόδσλ / εμόδσλ ηνπ απηνκαηηζκνύ γηα θάζε ηνπηθή κνλάδα 

ειέγρνπ. 

 Πίλαθαο νξγάλσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν κε πιεξνθνξίεο όπσο ηνλ ηύπν, ηε ζέζε 

εγθαηάζηαζεο, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην εύξνο κέηξεζεο, ηηο ξπζκίζηκεο παξακέηξνπο θηι. 

 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα κε ζπζηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπθισκάησλ (εθθηλεηέο, 

επηινγηθνί δηαθόπηεο, όξγαλα θηι.) κε επεμεγήζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζπκβόισλ. 

 Φσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εζσηεξηθώλ ρώξσλ εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ από 10m2 θαη 

θσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εμσηεξηθνύ ρώξνπ. 

 Γηαζηαζηνιόγεζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (εζσηεξηθόο θσηηζκόο, πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ζεξκνκόλσζε, ερνκόλσζε θηι.). 

 ρέδηα θαηόςεσλ θηηξίσλ όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

5. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΣΙΡΙΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε αξρηηεθηνληθή 

κειέηε γηα όια ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, θαζώο θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα θάζε θηίξην ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαηόςεσλ, όςεσλ, ηνκώλ, 

θαηαζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ, ηερληθή πεξηγξαθή επεμεγεκαηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ 

ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθώλ θηηξηαθώλ κειεηώλ ηνπ Π.Γ. 

696/74 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 515/89 

Ζ εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο  ζα ιάβεη ππόςε θαη ηνπο παξαθάησ εηδηθνύο θαλνληζκνύο θαη 

απνθάζεηο γηα θηηξηαθά έξγα: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ θαη ινηπώλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ,  

πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνύλ ηα έξγα κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο 

 ηνλ θαλνληζκό ζεξκνκόλσζεο  

 ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ινηπώλ 

 ηηο ηνπηθέο δεζκεύζεηο ιόγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνύο πςειήο 

ηάζεο ΓΔΖ θηι. 
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6. ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

6.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη γεσηερληθή κειέηε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηά, ηα αθόινπζα: 

 Μειέηε ζεκειίσζεο ζύκθσλα κε παξ 6.2 γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο, ηνπο ηνίρνπο 

αληηζηήξημεο θηι. 

 Μειέηε αληηζηεξίμεσο παξεηώλ νξπγκάησλ θηι., εθόζνλ απαηηείηαη. 

 Μειέηε επζηάζεηαο πξαλώλ, νξπγκάησλ, αλαρσκάησλ θηι., εθόζνλ απαηηείηαη.  

Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη όια ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά ή/θαη γεσηερληθά ζηνηρεία πνπ ηνπ 

δηαηέζεθαλ από ηνλ ΚηΔ θαη ζα ζπιιέμεη θάζε πξόζζεην γεσηερληθό ζηνηρείν ή πιεξνθνξία γηα 

ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε δηθή ηνπ αμηνιόγεζε απηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ ηεο γεσηερληθήο κειέηεο θαη ζα εθηειέζεη πξόζζεηεο έξεπλεο εθόζνλ απαηηεζνύλ. 

Σπρόλ πξόζζεηεο γεσηερληθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ή ε Τπεξεζία ζεσξεί αλαγθαίεο γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηεο θύζεο θαη ησλ ζπλζεθώλ εδάθνπο ζην επηζπκεηό επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, ζα 

εθηειεζζνύλ κε επζύλε θαη δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ζ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ελδερνκέλσο εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη έξεπλα ππαίζξνπ κε 

δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, επηηόπνπ δνθηκέο, πελεηξνκεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο ζε είδνο θαη πνζόηεηα πνπ ζα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην νηθείν 

άξζξν, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο είλαη νη 

αθόινπζεο:  

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο 

Δ101-83 (ΦΔΚ 363/24.6.83 ηεύρνο Β’). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηόπνπ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο Δ106-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86 

ηεύρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηόπνπ δνθηκώλ βξαρνκεραληθήο Δ102-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 

ηεύρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο Δ105-86 (ΦΔΚ 

955/31.12.86 ηεύρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ βξαρνκεραληθήο Δ103-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 

ηεύρνο Β). 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ηζρύνπζεο 

Διιεληθέο (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, θιπ.). 

 Ζ γεσηερληθή κειέηε ζεκειίσζεο ησλ θαηαζθεπώλ ηεο ΔΔΛ ζα πεξηιακβάλεη ηα 

αλαθεξόκελα ζην Άξζξν ΓΜΔ.2.3 ηνπ Ν.3316/2005 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ /δ/0/1257 (ΦΔΚ 

1162/22.8.2005) θαη ζα εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Απόθαζεο ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΜΔΟ/α/0/1257 

 Δπξσθώδηθαο EN 1997-1: Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο – Γεληθνί θαλόλεο 

 Δζληθό Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθώδηθα ΔΝ 1997-1 
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 Δπξσθώδηθαο EN 1998-5: Αληηζεηζκηθόο ρεδηαζκόο – Θεκειηώζεηο, θνξείο αληηζηήξημεο 

θαη γεσηερληθά ζέκαηα 

 Δζληθό Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθώδηθα ΔΝ 1998-5 

 Διιεληθόο Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο Δ.Α.Κ. 2000, όπσο απηόο αλαζεσξήζεθε κε ηελ 

Κ.Τ.Α Γ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Δ.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 

 Διιεληθό Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) 

 Οδεγίεο Μειεηώλ Οδηθώλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ.), Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27.2.04. 

 Παξνύζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ηζρύνπζεο 

Διιεληθέο (ΔΝ, DIN, BS, θιπ.). 

 

6.2. ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε ζεκειίσζεο ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσθώδηθεο 7 θαη 8 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 θαη κε ηνλ Διιεληθό Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ 

θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ 2000) θαη ζύκθσλα 

κε ηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ 

πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ από ηνλ ΚηΔ θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ν 

Αλάδνρνο. 

ηε κειέηε ζεκειίσζεο ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα εμπγίαλζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ζεκειίσζεο, όπσο βάζνο, εδαθνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζκε πδξνθόξνπ νξίδνληα 

θιπ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο πδξαπιηθήο ζξαύζεο ηνπ εδάθνπο θαη έιεγρνο 

αληηκεηώπηζεο άλσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη πιήξεο δηαζηαζηνιόγεζε έξγσλ αληηζηήξημεο (κόληκεο 

ή πξνζσξηλήο), πηζαλήο ελίζρπζεο πξαλώλ εθζθαθήο (πρ. ειώζεηο) ή/θαη βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο 

(π.ρ. ραιηθνπάζζαινη, θαηαθόξπθα ζηξαγγηζηήξηα, θαηαβηβαζκόο ππνγείνπ πδάησλ θηι.) κε 

αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο ππνινγηζκνύ θαη ζηνλ ηξόπν αλάιπζεο.  

Σα παξαπάλσ κέηξα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη από κειέηε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα εγθξηζεί από 

ηελ Τπεξεζία. Ζ έγθξηζε απηή ηεο κειέηεο ζεκειίσζεο δελ ζα είλαη νξηζηηθή αιιά ζα ππόθεηηαη ζε 

επαλεμέηαζε-αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ κεηά ηηο επί κέξνπο 

εθζθαθέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηηο εθζθαθέο λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη 

επαιήζεπζε ησλ παξαδνρώλ ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, ε 

νπνία είηε επαιεζεύεη ή ηξνπνπνηεί ηε κειέηε ζεκειίσζεο. 

Οη θαζηδήζεηο ησλ ζεκειηώζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 40mm ζρεηηθά κε ηε γύξσ 

πεξηνρή θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο. Οη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ 

γσληαθή παξακόξθσζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο πνπ αξρηθά ήηαλ νξηδόληηα, 

πεξηζζόηεξν από 1 πξνο 500.  

Καηά ηε ζεκειίσζε γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη ε ρακειόηεξε γεηηνληθή ζεκειίσζε ή 

πξαλέο λα βξίζθεηαη εθηόο ηεο γξακκήο πνπ ραξάζζεηαη κε γσλία 40° σο πξνο ηελ νξηδόληην από 

ηελ αηρκή ηεο βάζεο ηεο πςειόηεξεο γεηηνληθήο ζεκειίσζεο, αιιηώο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα 

θαηάιιεια κέηξα αληηζηήξημεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ από ηα εδαθνηερληθά ζηνηρεία αλαθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα θαηαζθεπήο βαζηάο 

ζεκειίσζεο κε θξεαηνπαζζάινπο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε θεθιηκέλν έδαθνο ζα εθηεινύληαη αλαιύζεηο επζηάζεηαο ηνπ 

θπζηθνύ πξαλνύο ππό ην θνξηίν ησλ κνλάδσλ γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο θόξηηζεο. 

 

6.3. ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ 

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε αληηζηεξίμεσλ ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσθώδηθεο 7 θαη 8 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο νδεγίεο ΔΑΒ, ηα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 θαη 4126, ηνλ 

Διιεληθό Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό 

Καλνληζκό (ΔΑΚ 2000). 

Ζ κειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαθξαγκάησλ, παζζαιόηνηρσλ θαη ινηπώλ ππόγεησλ θαηαζθεπώλ 

ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηελ επζηάζεηα έλαληη ηεο αλαηξνπήο, ηελ νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο 

βάζεο, ηελ ηνπηθή αζηνρία ζε δηάηκεζε ζηε βάζε θαη ηελ ζπλνιηθή επζηάζεηα έλαληη αζηνρίαο ζε 

δηάηκεζε ζε κεγαιύηεξν βάζνο. 

Ζ κειέηε όισλ ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ζεηζκηθά θνξηία, ζύκθσλα 

κε ηελ παξ. 5.3 ηνπ ΔΑΚ2000. Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ δηαζέηνπλ δπλαηόηεηα κεηαθηλήζεσο ή/θαη 

παξακνξθώζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαιύζεηο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν Mononobe-Okabe πνπ 

πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό, παξ. Γ θαη ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ δπλακηθώλ πιεπξηθώλ σζήζεσλ. 

Ακέζσο πίζσ από ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο ην πιηθό επίρσζεο πξέπεη λα είλαη ειεύζεξα 

ζηξαγγηδόκελν, θαη θαηάιιεια κέηξα απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, ώζηε λα κελ 

αλαπηύζζνληαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. 

 

7. ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ  

7.1. ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο δνκνζηαηηθήο κειέηεο γηα θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεη 

ηελ εθπόλεζε πιήξσλ ππνινγηζκώλ θαη ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ θεξόλησλ νξγαληζκώλ, γηα όιεο 

ηηο θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Όιεο νη εξγαζίεο από ζθπξόδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο πσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΔΛ  βξίζθεηαη ζε κεγάιε απόζηαζε από 

ηε ζάιαζζα, απόζηαζε κεγαιύηεξε ηνπ νξίνπ ηνπ 1,5ρικ, νη θαηαζθεπέο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

ΔΔΛ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο έθζεζεο αλαιόγσο ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ππόθεηληαη: 

(1) Καηαζθεπέο ησλ νπνίσλ ν θέξσλ νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο αιιά πξνζηαηεπκέλνο από ηε βξνρή. 

(2) Καηαζθεπέο νη νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή κε αλεπεμέξγαζηα ιύκαηα. 
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(3) Καηαζθεπέο πνπ είλαη ζπλήζσο γεκάηεο κε πγξά ηα νπνία πεξηέρνπλ ρισξηόληα. 

(4) Καηαζθεπέο πνπ ππόθεηληαη ζε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

(5) Καηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο ζεηηθώλ (SO4
2-

). 

 

7.2. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ησλ έξγσλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζα γίλεη 

ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ πην πξόζθαηε 

αλαζεώξεζή ηνπο: 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 - Δπξσθώδηθαο 0 «Βάζεηο ζρεδηαζκνύ»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1991 - Δπξσθώδηθαο 1 «Γξάζεηο ζηνπο θνξείο»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1992 - Δπξσθώδηθαο 2 «ρεδηαζκόο θνξέσλ από ζθπξόδεκα» θαη εηδηθόηεξα ην  

Μέξνο 3: «Καηαζθεπέο πνπ ζπγθξαηνύλ πγξά.» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1993 - Δπξσθώδηθαο 3 «ρεδηαζκόο θνξέσλ από ράιπβα»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1997 - Δπξσθώδηθαο 7 «Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1998 - Δπξσθώδηθαο 8 «Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο» θαη εηδηθόηεξα ην Μέξνο 4: 

«ηιό, δεμακελέο θαη αγσγνί». 

 ΔΛΟΣ EN 206-1 θπξόδεκα - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή, επίδνζε, παξαγσγή θαη 

ζπκκόξθσζε  

πκπιεξσκαηηθά, ζα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη εθάζηνηε ηζρύνληεο Διιεληθνί Καλνληζκνί: 

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΔΚΩ) 2000  

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΣΗΔΗΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ (Δ.Α.Κ.) 2000  

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΤΒΩΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2016 

Δηδηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2 κπνξεί λα ιεθζεί ζπκβνπιεπηηθά ππόςε θαη ν 

Καλνληζκόο BS 8007 «ρεδηαζκόο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξώλ» 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο θαη άιινπ δηεζλή θαλνληζκνύ ζε 

ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο παξαπάλσ, κεηά από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη εθαξκνδόκελνη θαλνληζκνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ρώξαο θαη ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ην θιίκα, ηελ ζεηζκηθόηεηα θηι. θαη λα κελ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

 

7.3. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ πιηθά, ζύκθσλα κε 

ην ΔΛΟΣ EN 206-1: 

7.3.1.   θπξόδεκα 

 θπξόδεκα θαζαξηόηεηαο:       C 12/15  ηνπιάρηζηνλ 



ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΡΕΣΙΑΔΑ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΔΚ Ν.ΒΤΑ του 
Δήμου Ορεςτιάδασ 

Σεύχη Δημοπράτηςησ 

Τεφχος 4. Κανονισμός μελετών έργου  

 

  Σελίδα 

  23 

 

 Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα δηακνξθώζεσλ, ξύζεσλ θαη εγθηβσηηζκώλ, 

θξαζπεδόξεηζξσλ, επελδύζεσλ ηάθξσλ θηι.:   C 20/25 ηνπιάρηζηνλ  

 Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα: 

Αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή έθζεζε θάζε θαηαζθεπήο:   C 25/30 ηνπιάρηζηνλ  

          

 ηνηρεία από πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξόδεκα:  C 25/30 θαη όρη κηθξόηεξε από ηελ 

θαηεγνξία θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. 

Ζ πνηόηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ηζηκέληνπ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηνλ ΔΛΟΣ EN 206-1. 

Σζηκέλην αλζεθηηθό ζηα ζεηηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο παξαθάησ κνλάδεο:  

 

Μνλάδα Σύπνο Σζηκέληνπ 

- IV (SR) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο από 

ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πςειόηεξε πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην ζύλνιν ηνπ 

θνξέα. 

ε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ζθπξνδέκαηνο θάζε θαηαζθεπήο ζα ζπκθσλεί κε ηνλ 

λέν θαλνληζκό ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ-2016).  

7.3.2. Υάιπβαο νπιηζκνύ 

Ο ράιπβαο νπιηζκνύ γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη 

πνηόηεηαο Β500C 

 

7.4. ΦΟΡΣΙΑ 

Γεληθά όιεο νη θαηαζθεπέο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα απηώλ ζα κειεηεζνύλ έηζη ώζηε λα δύλαληαη 

λα παξαιάβνπλ κε αζθάιεηα ην ζύλνιν ησλ θνξηίσλ από ην ίδην βάξνο ηνπο, ηα κόληκα θαη θηλεηά 

θνξηία, ηηο σζήζεηο γαηώλ, ηα θνξηία από ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηα δπλακηθά θνξηία πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ από ηνλ εμνπιηζκό, ηηο ηπρεκαηηθέο θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο, θαζώο θαη θάζε 

άιιε θόξηηζε ε νπνία ελδερνκέλσο αζθεζεί ζε απηά κε ηνλ δπζκελέζηεξν θάζε θνξά ζπλδπαζκό 

θνξηίζεσλ. 

Καηά ηε κειέηε ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ θνξηία. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα επαιεζεύζεη όηη 

απηά ηα θνξηία είλαη θαηάιιεια γηα ηε κειέηε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δπζκελέζηεξα θνξηία 

εάλ ζεσξήζεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ Έξγσλ, ρσξίο πξόζζεηε 

δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία.  

7.4.1. Δηδηθά βάξε 

 Δηδηθό βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο:     25,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθό βάξνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο:      24,00 ΚN/m
3
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 Δηδηθό βάξνο γαηώλ:   ζύκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ζα εθπνλεζεί. 

 Δηδηθό βάξνο θνξεζκέλσλ γαηώλ:  ζύκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ζα εθπνλεζεί. 

 Δηδηθό βάξνο λεξνύ:        10,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθό βάξνο ιπκάησλ:       10,50 ΚN/m
3
 

 Δηδηθό βάξνο αθπδαησκέλεο ηιύνο:      11,00 ΚN/m
3
 

 Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο:       2,10 ΚN/m
2
 

 Μπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο:       3,60 ΚN/m
2
 

7.4.2. Φνξηία επηθαιύςεσλ 

 Δπηθάιπςε δαπέδσλ θηηξηαθώλ έξγσλ:     2,00 ΚN/m
2
 

 Δπηθάιπςε πιαθώλ νξνθώλ ρσξίο πξόζβαζε:    1,50 ΚN/m
2
 

 Δπηθάιπςε πιαθώλ νξνθώλ κε πξόζβαζε:      3,00 ΚN/m
2
 

7.4.3. Κηλεηά θνξηία 

 Γάπεδα θηηξίσλ 

- Γεληθά          3,50 ΚN/m
2
 

- Υώξνη εηδηθήο ρξήζεο (Απνζήθεο, εξγαζηήξηα θηι):    θαηά πεξίπησζε 

 Γάπεδα ρώξσλ ιεηηνπξγίαο (θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2 θαη όζεο από ηελ θαηεγνξία 1 έρνπλ 

κεραλνινγηθό εμνπιηζκό):       10,00ΚN/m
2
 

 Γέθπξεο θαη ινηπνί δηάδξνκνη δεμακελώλ:     5,00 ΚN/m
2
 

 Πξόβνινη θηηξίσλ:        5,00 kN/m
2
 

 Πιάθεο νξνθώλ ρσξίο πξόζβαζε:      1,50 ΚN/m
2
 

 Πιάθεο νξνθώλ κε πξόζβαζε:      2,50 ΚN/m
2
 

 Κηλεηό επί ηνπ επηρώκαηνο: 10,00 ΚN/m
2
 ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ 

επηρώκαηνο. 

 Κηλεηό επί θαιπκκάησλ από GRP:      0,70 ΚN/m
2
 

7.4.4 Φνξηία Δμνπιηζκνύ θαη γεξαλνγεθπξώλ 

Γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν αιιά θαη κειινληηθό εμνπιηζκό ζα ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα ζηαηηθά 

θαη δπλακηθά θνξηία πνπ ζα νξίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή. ηνύο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνύο ζα 

επηζπλάπηεηαη θαη ε αληίζηνηρε αιιεινγξαθία πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηα θνξηία απηά. 

Γεληθόηεξα, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-3 - Δπξσθώδηθαο 1 – Μέξνο 3 

«Γξάζεηο αζθνύκελεο από γεξαλνύο θαη εμνπιηζκό». 

7.4.5. Τδξνζηαηηθέο πηέζεηο 

Οη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζα εμεηάδνληαη γηα ηελ αλώηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ηνπ πγξνύ κέζα ζηελ 

δεμακελή. Ζ πδξνζηαηηθή θόξηηζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηόλ πηζηόηεξα ηελ 

πξαγκαηηθή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Θα θνξηίδνληαη δειαδή, αλεμάξηεηα ή θαη 

ηαπηόρξνλα κεηαμύ ηνπο, ηκήκαηα ηεο κνλάδαο πνπ θαηά ηελ πξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία, κπνξεί 

λα είλαη άδεην ην έλα θαη γεκάην ην άιιν ή αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά ηαπηόρξνλα γεκάηα ή άδεηα. 

Απηό ηζρύεη νκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιώλ δεμακελώλ, κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο 

πδξαπιηθώο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα, όπνπ ζα εμεηαζζνύλ όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο 

άδεησλ θαη γεκάησλ δηακεξηζκάησλ. 
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Αθόκε ζα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηε ζηέςε ησλ 

πεξηκεηξηθώλ ηνηρσκάησλ. Ζ θόξηηζε απηή ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή θαη ζπλεπώο δελ ζπκκεηέρεη 

ζηνλ έιεγρν ξεγκάησζεο, αιιά κόλν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο από ηπρεκαηηθέο δξάζεηο. 

7.4.6. Ωζήζεηο γαηώλ 

Οη σζήζεηο γαηώλ επηηξέπεηαη λα ζεσξνύληαη ελεξγεηηθέο όηαλ αζθνύληαη ζε ηνηρώκαηα αλνηθηώλ 

δεμακελώλ, ελώ όηαλ αζθνύληαη ζε ηνηρώκαηα θιεηζηώλ ή θπθιηθώλ δεμακελώλ ζα ζεσξνύληαη 

νπδέηεξεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ σζήζεσλ γαηώλ εθαξκόδεηαη ε θιαζζηθή ζεσξία ηνπ 

Coulomb. 

Σα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηε κειέηε είλαη απηά πνπ ζα πξνθύςνπλ από 

ηελ γεσηερληθή κειέηε ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη, αλά κνλάδα ρσξηζηά, όινη νη απαηηνύκελνη δείθηεο 

γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο.  

ηνλ ππνινγηζκό ησλ σζήζεσλ ιακβάλεηαη γεληθά θηλεηό θνξηίν θπθινθνξίαο επί ηεο ειεύζεξεο 

επηθαλείαο ηνπ επηρώκαηνο θαη’ειάρηζηνλ 10 ΚN/m
2
 ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ 

επηρώκαηνο. 

7.4.7. Φνξηίζεηο ιόγσ άλσζεο 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα κειεηεζνύλ ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο θνξηίζεηο από ηελ άλσζε ηνπ 

ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, εάλ απηόο βξίζθεηαη πάλσ από ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηνπο. Οη 

έιεγρνη ζε άλσζε ζα γίλνληαη κε θελέο ηηο δεμακελέο θαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα είλαη ν 

νξηδόκελνο ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 θαη ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997, γηα ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο 

ζε Άλσζε (UPL). 

7.4.8. Φνξηίζεηο από ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

Σα ζεξκνθξαζηαθά κεγέζε, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Πίλαθα 1. Οη ζεξκνθξαζηαθέο θνξηίζεηο εμεηάδνληαη γηα όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο γηα θελή-πιήξε θαη επηρσκέλε - αλεπίρσηε δεμακελή.  

 

Πίλαθαο 1: Θεξκνθξαζηαθέο ηηκέο 

 Υεηκώλαο [
0
C] Καινθαίξη [

0
C] 

αηκνζθαηξηθόο αέξαο  -5 37 

ιύκαηα 5 25 

έδαθνο 5 15 
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Πίλαθαο 2: Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο – πεξίπησζε αλνηθηήο δεμακελήο 

πλδπαζκόο Υεηκώλαο Καινθαίξη 

εμσηεξηθή 

παξεηά 

εζσηεξηθ

ή παξεηά 

ΓΣ εμσηεξηθή 

παξεηά 

εζσηεξηθ

ή παξεηά 

ΓΣ 

Κελή - αλεπίρσηε       

Σνηρώκαηα 2 2 0 37 37 0 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - αλεπίρσηε       

Σνηρώκαηα 2 5 +13 37 25 -12 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

Κελή - επηρσκέλε       

Σνηρώκαηα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - επηρσκέλε       

Σνηρώκαηα 10 5 +5 15 25 +10 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

 

Όπνπ ππάξρνπλ εηδηθέο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελώλ, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεξκαηλόκελσλ ρσλεπηώλ ηιύνο, ζα εθαξκόδνληαη 

αλαζεσξεκέλεο ηηκέο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πγεηνλνινγηθήο κειέηεο.  

ηελ πεξίπησζε θιεηζηώλ δεμακελώλ, κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεηαη εθηίκεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο (ππόγεηα – 

ππέξγεηα, ύπαξμε ζεξκνκόλσζεο θηι.). 

Όια ηα παξαπάλσ δηέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηα νξηδόκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-1-5 

«Θεξκνθξαζηαθέο Γξάζεηο».  

7.4.9.  Αλεκνπίεζε 

Ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 1, Μέξνο 1-4 «Γξάζεηο Αλέκνπ». 

7.4.10. Υηόλη 

Ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 1, Μέξνο 1-3 «Γξάζεηο Υηνληνύ». 

7.4.11. εηζκηθέο θνξηίζεηο 

Ζ εθηίκεζε ησλ ζεηζκηθώλ θνξηίζεσλ γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο γίλεηαη κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 8 

θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε βάζε ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό (Δ.Α.Κ.). 
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ύκθσλα κε ηνπο ΔΑΚ / Δ.C 8 ην έξγν ζα θαηαηάζζεηαη ζηε δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο, από 

όπνπ ζα πξνθύπηνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεηζκηθώλ 

δξάζεσλ θαη ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: 

 Πεξηνρή ζεηζκηθόηεηαο:     .....I...... 

 Καηεγνξία εδάθνπο:     .ζύκθσλα κε εδαθνηερληθή........... 

 πνπδαηόηεηα έξγσλ:     (3) γ1 = 1,15 (ΦΔΚ 270 – 16/03/2010) 

 εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο:    . ….0.16g.......... 

 πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ:  q = 1,50-3,50  

 πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δεμακελώλ: q = 1,00,  

 πληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο:    …..2.50........ 

 Πνζνζηό θξίζηκεο απόζβεζεο “δ”:    5% 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣΒ:   ζύκθσλα κε εδαθνηερληθή 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣC:                            ζύκθσλα κε εδαθνηερληθή 

 πληειεζηήο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ γεληθά   ς2 = 0,30 

7.4.11.1. Γπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ 

Οη δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ ζα ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5 - Παξάξηεκα Δ. Ζ 

αλσηέξσ κεζνδνινγία αληηζηνηρεί ζηα έσο ηώξα ηζρύνληα ηνπ Δ.Α.Κ θεθάιαην 5.3 θαη ζην 

παξάξηεκα Γ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 αλνηθηέο δεμακελέο, όπνπ ζύκθσλα κε ηε §. 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηώλ ζεσξνύληαη 

ελεξγεηηθέο. Οη ζπλνιηθέο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα 

κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ4. 

 θιεηζηέο ή θπθιηθέο δεμακελέο, όπνπ ζύκθσλα κε ηε § 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηώλ 

ζεσξνύληαη νπδέηεξεο. Οη πξόζζεηεο σζήζεηο γαηώλ ιόγσ ζεηζκνύ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα 

κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ9. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε εδαθώλ εληόο πδξνθόξνπ νξίδνληα, ζα ιακβάλεηαη θόξηηζε ησλ ηνίρσλ 

ηόζνλ από ηηο δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ, ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη 

βάζεη ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηνπ θνξεζκέλνπ εδάθνπο ππό άλσζε, όζνλ θαη από ηηο πξόζζεηεο 

πδξνδπλακηθέο πηέζεηο από ην λεξό ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ζύκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 

5, Παξάξηεκα Δ7, πνπ αληηζηνηρεί ζηα έσο ηώξα ηζρύνληα ηνπ Δ.Α.Κ, παξ. 5.3.γ. 

Σα θηλεηά θνξηία ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ επηρώκαηνο ζα ιακβάλνληαη κεησκέλα θαηά 70% 

(ς=0,30). 

7.4.11.2. Τδξνδπλακηθέο πηέζεηο 

Οη ζεηζκηθέο θνξηίζεηο από ην πεξηερόκελν πγξό ησλ δεμακελώλ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ 

EC8 – Σκήκα 4, Παξάξηεκα A2. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεηζκηθώλ δπλάκεσλ ιακβάλεηαη 

ππόςε ηόζν ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηνπ ζεηζκνύ (σο πξνο δύν θάζεηεο κεηαμύ ηνπο δηεπζύλζεηο), 

όζνλ θαη ε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα.  

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, εμεηάδνληαη νη σζηηθέο δπλακηθέο πηέζεηο ησλ 

πεξηερνκέλσλ πγξώλ πνπ ζπκπαξαζύξνληαη από ηελ θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, θαζώο θαη νη πηέζεηο 

¨εθ κεηαθνξάο¨, πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο ηαιαληώζεηο ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ. 
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7.4.11.3. Γπλακηθά θνξηία πξνζαξηεκάησλ 

Γηα θάζε κόληκα εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό ζα εμεηάδνληαη ηα πξόζζεηα ζεηζκηθά θνξηία πνπ 

πξνθαινύληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζα ειέγρνληαη ηόζν νη ίδηνη εμνπιηζκνί όζν θαη νη 

θνξείο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ. 

 

7.5. ΤΝΓΤΑΜΟΙ ΦΟΡΣΙΔΧΝ  - ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο έληαζεο ησλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζθεπώλ εμεηάδνληαη δηάθνξεο 

πεξηπηώζεηο θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ έηζη ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά 

κεγέζε. 

Οη ζπλδπαζκνί θαζώο θαη νη ζπληειεζηέο θνξηίζεσλ αθνινπζνύλ ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 

0 θαζώο θαη ζηνλ Δπξσθώδηθα 8. 

Καηά ηελ δξάζε ησλ πδξνζηαηηθώλ πηέζεσλ γίλεηαη ε ζεώξεζε όηη ε δεμακελή κπνξεί λα είλαη 

αλεπίρσηε, γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δνθηκή ζηεγαλόηεηαο. Δπίζεο ζε δεμακελέο κε 

πδξαπιηθώο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα εμεηάδνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί θελώλ ή γεκάησλ 

γεηηνληθώλ δηακεξηζκάησλ. 

Γεληθά νη δπζκελέζηεξεο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ Sd πξνθύπηνπλ από ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο, 

όπνπ ην ζύκβνιν (+) δειώλεη ζπλππνινγηζκό ησλ δξάζεσλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνπλ 

δπζκελή απνηειέζκαηα: 

1. Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 

1.1  πλδπαζκόο βαζηθώλ δξάζεσλ :    Sd=1,35G+1,50Q+1,50ςηQi 

1.2  πλδπαζκόο κε εηζκό +Υ :    Sd= G+Δx+0,30Ey+0,30Ez+ςηQi 

1.3  πλδπαζκόο κε εηζκό +Y :    Sd= G+0,30Δx+Ey+0,30Ez+ςηQi 

1.4  πλδπαζκόο κε εηζκό +Z :    Sd= G+0,30Δx+0,30Ey+Ez+ςηQi 

1.5  πλδπαζκόο ηπρεκαηηθώλ δξάζεσλ (εθηόο ζεηζκνύ): Sd=G+F+ςηQi 

2. Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (ΟΚΛ) 

2.1 πλδπαζκόο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο : Ss=G+Q+ςηQi , όπνπ:  

- G:ζύλνιν κνλίκσλ ή θαη καθξνρξόλησλ δξάζεσλ (Ίδην βάξνο, πξόζζεηα κόληκα, σζήζεηο 

γαηώλ θαη σζήζεηο πγξώλ) 

- Q:κεηαβιεηέο δξάζεηο (σθέιηκα θνξηία, άλεκνο, ρηόλη, ζεξκνθξαζίεο) 

- Δ: ζεηζκηθέο δξάζεηο 

- F:εθηόο ζεηζκνύ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (π.ρ. ππεξπιήξσζε δεμακελώλ, απεπζείαο έθζεζε 

ζηνλ ήιην) 

- ςi:κεησηηθόο ζπληειεζηήο ζπλδπαζκνύ  

Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ αληνρώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο γc θαη ηνπ ράιπβα γs γηα ηηο 

εμεηαδόκελεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πιηθώλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ 

θξηζίκσλ δηαηνκώλ είλαη θαηά πεξίπησζε νη παξαθάησ: 
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 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 

- βαζηθόο ζπλδπαζκόο θαη ζπλδπαζκνί κε ζεηζκό :   γc=1,50 γs=1,15 

- ζπλδπαζκόο ηπρεκαηηθώλ δξάζεσλ (εθηόο ζεηζκνύ) : γc=1,30 γs=1,00 

 Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (ΟΚΛ) 

- βαζηθόο ζπλδπαζκόο :      γc=1,00 γs=1,00 

Ο ππνινγηζκόο ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθώλ πξνγξακκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ζηνηρεία). 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε δηαθόξσλ δνθηκαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηεο κειέηεο.  

 

7.6. ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΝΑΝΣΙ ΡΗΓΜΑΣΧΗ. 

Οη δεμακελέο ειέγρνληαη έλαληη ξεγκαηώζεσο ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλζεθηηθόηεηα ηνπο ζε 

δηάξθεηα. Κξηηήξην ζρεδηαζκνύ απνηειεί ην κέγηζην επηηξεπόκελν άλνηγκα ξσγκήο.  

ύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1992-3 θαη δεδνκέλνπ όηη είλαη απνδεθηή κηα κηθξή πνζόηεηα δηαξξνήο, 

ην κέγηζην επηηξεπόκελν εύξνο ξσγκήο είλαη από 0.20mm γηα hD/h≤5 θαη 0.05mm γηα hD/h≥35 , 

όπνπ hD είλαη ην ύςνο πγξνύ θαη h ην πάρνο ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο δεμακελήο. Γηα ελδηάκεζεο ηηκέο 

ιόγνπ hD/h γίλεηαη γξακκηθή παξεκβνιή. Ο ππνινγηζκόο ηνπ εύξνπο ξσγκήο γίλεηαη ππό ηνπο 

ζπλδπαζκνύο νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη  ζύκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1992-3. 

Δπίζεο πεξηνξίδνληαη νη ζιηπηηθέο ηάζεηο ζην ζθπξόδεκα ππό ηνλ βξαρπρξόλην ζπλδπαζκό 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

ζc ≤ 0.60 ∙ fck 

ηνπο ζπλδπαζκνύο δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο δελ 

ζπκκεηέρνπλ νη ηπρεκαηηθέο θνξηίζεηο, όπσο ε ππεξπιήξσζε ησλ δεμακελώλ, ε απεπζείαο έθζεζε 

ζηνλ ήιην θαζώο θαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο. 

 

7.7. ΑΡΜΟΙ 

Γηα ηελ κείσζε ησλ απηεληαηηθώλ θαηαζηάζεσλ από ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηεξνύληαη ηα 

νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 2, Σκήκα 3 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην BS.8007 βάζεη ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ζέζεο θαη είδνπο αξκνύ (κεξηθήο ή νιηθήο ζπζηνιήο, δηαζηνιήο) ζηηο 

θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο ζηαηηθνύο ππνινγηζκνύο ζα θαίλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνύ έλαληη ξεγκάησζεο, όπσο απηόο 

ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη από ην πιήζνο, ηελ δηάηαμε θαη ηνλ ηύπν ησλ επηιεγκέλσλ αξκώλ. 

 

7.8. ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ ΟΠΛΙΜΧΝ 

Οη νλνκαζηηθέο επηθαιύςεηο ησλ νπιηζκώλ ζα αθνινπζήζνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ 

Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-2016).  
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8. ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

8.1. ΠΡΟΣΤΠΑ 

Ζ κειέηε ησλ ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ ζα γίλεη, γηα όιεο ηηο θάζεηο ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε: 

 Δπξσθώδηθα 0 (EN1990), Βάζεηο ζρεδηαζκνύ θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ. 

 Δπξσθώδηθα 1 (EN1991), δξάζεηο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Όηαλ απαηηνύληαη απμεκέλεο 

δξάζεηο ζρεδηαζκνύ π.ρ. απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραλώλ, ζηαηηθά θαη 

δπλακηθά θνξηία ηνπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ηα θνξηία ηνπ κειινληηθνύ εμνπιηζκνύ, 

γεξαλνγέθπξεο, ηόηε ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ απηέο, ηόζν ζην ζύλνιν ηεο θαηαζθεπήο όζν 

θαη ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο.  

 Δπξσθώδηθα 3 (EN1993), ρεδηαζκόο θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ από ράιπβα. 

 Δπξσθώδηθα 4 (EN1994), ύκκηθηεο θαηαζθεπέο. 

 Δπξσθώδηθα 8 (EN1998), Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο θαηαζθεπώλ. 

 Δ.Α.Κ. 2000 

 Tνπο Βξεηαληθνύο θαλνληζκνύο (BS), όπνπ απηνί είλαη ζαθέζηεξνη ή θαιύπηνπλ θελά ησλ 

ηζρπόλησλ Διιεληθώλ.  

 Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο  ζα είλαη ζύκθσλεο κε ην EN 1011. 

 

8.2. ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηελ αλάγθε ύπαξμεο επζηάζεηαο, ηόζν ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο, όζνλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο, ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο 

αλέγεξζεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύληαη πξνζσξηλέο εληζρύζεηο, πξέπεη ζρεδηαζζνύλ 

ιακβάλνληαο ππ' όςηλ όιεο ηηο θνξηίζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

αλέγεξζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκό αλέγεξζεο θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Οη εληζρύζεηο απηέο πξέπεη λα εκθαίλνληαη ζηα ζρέδηα καδί κε ηηο θαηάιιειεο 

νδεγίεο γηα ηε θάζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 

8.2.1. ηέγεο Κηηξίσλ 

Οη κεηαιιηθέο ζηέγεο θηηξίσλ  ζα ζρεδηαζζνύλ έηζη ώζηε λα δξνπλ ζηαηηθά σο δίζθνη. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε ηνπνζέηεζε επαξθώλ νξηδόληησλ αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε, όπνπ ε ζηέγε πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε ζπλδπαζκό κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο 

θαη ζθπξνδέκαηνο απιά εδξαδόκελνπ.  

8.2.2.Βέιε Κάκςεο 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βειώλ θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο, ζα ιακβάλνληαη νη πιένλ δπζκελείο 

ζπλδπαζκνί θαη δηαηάμεηο θνξηίσλ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβνύλ ηα όξηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο 

ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. 

Σν βέινο θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο ή κέξνπο απηήο ζα πεξηνξίδεηαη, έηζη ώζηε λα κελ ειαηησζεί ε 

αληνρή θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα απηήο ή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθή, λα κε 

δεκηνπξγεί δεκίεο ζην θηλίξηζκα ή νριήζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 
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8.2.3. Πξνζηαζία ηδεξώλ θαηαζθεπώλ 

Πξέπεη λα πξνβιεθζεί αληηζθσξηαθή πξνζηαζία όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κειώλ, αλάινγε κε ηηο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξνβιέπεηαη ε παξαθάησ αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία:  

i. Ακκνβνιή θαηά Sa 2
1/2

 

ii. Θεξκό γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξώζεο 120 κm 

iii. Δπνμηθό primer πάρνπο μεξάο ζηξώζεο (ΠΞ) 100 mκ 

iv. Βαθή κε επνμηθό ρξώκα ΠΞ 160 κm 

v. Σειηθή ζηξώζε κε αιεηθαηηθνύ ηύπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm 

 

8.3. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΜΔΛΔΣΗ 

Σεύρνο ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ κε ηερληθή πεξηγξαθή ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ, ζην νπνίν ζα 

παξνπζηάδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπ ειέγρνπο όισλ ησλ θόκβσλ, κε 

αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο θαη ζηα απνηειέζκαηα, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επνπηεία ηεο επάξθεηαο 

όισλ ησλ δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηνπ θνξέα. Δπίζεο ε κειέηε ζεκειίσζεο κε πιήξεηο ειέγρνπο 

αγθπξώζεσλ θαη νπιηζκώλ. 

Όιεο νη θαηόςεηο, ηνκέο, δηαζηάζεηο θαη ζεκεηώζεηο, πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή 

ησλ δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηνπ θνξέα, κε αλαθνξά ζηνπο ηξόπνπο ζύλδεζεο (πάρε ζπγθνιιήζεσλ, 

δηάηαμε νπώλ, πνηόηεηα θαη δηαηνκή θνριίσλ) θαη γεληθά όηη είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ πιήξε 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο όισλ ησλ δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Λεπηνκέξεηεο νπιηζκώλ θαη μπιόηππνη ζεκειίσζεο. 

 

Οξεζηηάδα Ηαλνπάξηνο 2020 
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