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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΟΓΙΚΟ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 
 
    Αληηθείκελν ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ  ηεο εξγνιαβίαο απηήο είλαη ε θαηαζθεπή νδηθνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ζηνλ θφκβν πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο λέαο γέθπξαο Σέκπιαο θαη 
ε αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (ιακπηήξσλ νδνθσηηζκνχ – 
ζεκαηνδφηεζεο, θ.ιπ). 
        Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη ηα  θπξηφηεξα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο 
θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ θπξηφηεξσλ εξγαζηψλ. 
    Γεληθφηεξα νη πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο ζηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο : 
α)  κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο 
β)  κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο 
γ)  κε ηνπο Διιεληθνχο θαλνληζκνχο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ. 
    Σα δηάθνξα ειεθηξηθά πιηθά, εμαξηήκαηα θιπ. πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηαο θαηαζθεπήο θαη ηχπνπ 
εγθεθξηκέλνπ απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη απαξαίηεηα απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία, εηδηθά δε ηα 
πιηθά γηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. 
 
Άρθρο 1ο – Ηζηοί οδοθφηιζμού    
Οη ηζηνί νδνθσηηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ: 40-1, 40-2, 40-3-1,40-3-
2,40-3-3,40-5,40-6,40-7,40-9,10025-1,10149-1,10149-2, ISO 15612, ISO15609-1, ISO15613, ISO15609-1, 
287-1, ISO1461 KAI 60598.02.03. 
Οη ηζηνί νδνθσηηζκνχ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην χςνο ηνπο ζε ζσμβαηικούς ιζηούς (χςνπο κηθξφηεξνπ 
απφ 20 κ), ή συηλούς ιζηούς ( χςνπο ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ απφ 20 m). Oη ζπκβαηηθνί ηζηνί θέξνπλ 
βξαρίνλεο κε θσηηζηηθά ζψκαηα, ελψ νη πςεινί θέξνπλ ζηελ θνξπθή ηνπο θηλεηή θεθαιή (ζηεθάλε) επί ηεο 
νπνίαο αλαξηψληαη πξνβνιείο θαη πηζαλφλ ηα φξγαλα αθήο ησλ πξνβνιέσλ. 
Η δηαηνκή ηνπ ηζηνχ ζα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ηελ πιήξε 
ζπλαξκνιφγεζε  φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ λα έρεη αληνρή ζε θνξηία αλέκνπ 
ζχκθσλα κεηα Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 40.6 θαη 40.7 γηα ηζηνχο χςνπο κέρξη 20m., Γηα  ηζηνχο κεγαιχηεξνπ 
χςνπο ηα θνξηία ζα ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ΔC3, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 
Απηνί ζα έρνπλ ζρήκα θνίιν θσληθφ, δηαηνκήο θχθινπ ή νθηαγψλνπ θαη ζα είλαη απφ ράιπβα ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν  ΔΛΟΣ  ΔΝ 10025-1. Μεηά απφ ηε βηνκεραληθή θαηαζθεπή  ηνπο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ 
πιηθνχ ράιπβα, πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εμήο απαηηήζεηο. 
 

Γηα πιηθφ κε φξην δηαξξνήο (Μpa)             275               379,3 

Διάρηζην πάρνο ηνηρνκάησλ t (mm)         t       3,4         t       3 

 
Oη ηζηνί ζα θαηαζθεπάδνληαη είηε σο εληαία ηεκάρηα   ρσξίο ξαθή ζηελ πεξίπησζε θπθιηθήο δηαηνκήο ή ζηελ 
πεξίπησζε νθηαγσληθήο δηαηνκήο κπνξεί λα είλαη κε κηα ξαθή ειεθηξνζπγθφιιεζεο θαηά κήθνο κηαο 
γελέηεηξαο ηνπ θψλνπ. Η ξαθή ειεθηξνζπγθφιιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη κε απηφκαην κεράλεκα, λα είλαη 
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δηακήθεο, νκνηφκνξθε ζηελ εκθάληζε κε πάρνο φρη κηθξφηεξν ηνπ πάρνπο ηνπ πιηθνχ ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ 
θαη κε απνθιίζεηο απφ ηελ γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο ηνπ ηζηνχ φρη κεγαιχηεξεο απφ 2 mm.Σν πάρνο ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ ηζηνχ ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φιν ην χςνο, εθηφο απφ ηε ζέζε ξαθήο. 
Ο ηζηφο ζα ζπλδέεηαη ζηελ πιάθα ηεο βάζεο ηνπ κε δχν πεξηκεηξηθέο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο. Η πιάθα ηεο 
βάζεο ζα είλαη εληαίν ηεκάρην απφ ραιπβδφθπιιν, κε φξηα δηαξξνήο πιηθνχ ηνπιάρηζηνλ 248 Mpa θαη κε 
δηαζηάζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ ην χςνο ηνπ ηζηνχ. Η ζχλδεζε ηνπ θνξκνχ ηνπ ηζηνχ κε ηελ ραιχβδηλε 
πιάθα ζα γίλεηαη  κε ζπλερή ειεθηξνζπγθφιιεζε ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ  ηνπ ηζηνχ, κε πάρνο 
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ηζηνχ. Η εθαξκνγή ηεο ζχλδεζεο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε 
πξνυπνζέηε ηελ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ΔΛΟΣ ΔΝ, ISO /ΙΔC9000 ηεο  
βηνκεραλίαο παξαγσγήο ησλ ηζηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ δνθηκψλ κε ην πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 40-1απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. Η δηαδηθαζία ζπγθφιιεζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα πξφηππα  , ΔΛΟΣ ΔΝ 287 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 15609-1. 
Δθφζνλ απφ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πξνβιέπεηαη ζα είλαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή εθαξκνγή εληζρπηηθψλ 
πηεξχγσλ ζηήξημεο κεηαμχ ηεο πιάθαο βάζεο θαη ηνπ ηζηνχ, αληί ηεο πξναλαθεξφκελεο κεζφδνπ.  
Η πιάθα βάζεο ζα θέξεη νπέο γηα ηε  ζχλδεζε κε, ηα αγθχξηα  ζηήξημεο θαη ηε δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. Σν 
κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ηεο κεηαιιηθήο βάζεο θαη ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ ζεκειίνπ ζα πιεξνχηαη κε κε 
ζπξξηθλνχκελν ηζηκεληνθνλίακα.  
Η επζχηεηα ησλ ηζηψλ, ε νπνία κεηξάηαη σο ε απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξεηηθή επζεία κεηαμχ ηνπ άλσ 
άθξνπ ηνπ ηζηνχ απφ ηελ θάησ επηθάλεηα ηεο πιάθαο βάζεο αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ηζηνχ, ζα πξέπεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εμήο απαηηήζεηο  

Ιζηφο ζπλνιηθνχ χςνπο (m) 6 9 11 12 15 

Δπηηξεπφκελε απφθιηζε (mm) 20 25 30 40 45 

 
Οη αξκνί ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ην ίδην πιηθφ ηνπ ηζηνχ θαη ζα έρνπλ πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 3 
mm. Aπηνί ζα ηνπνζεηνχληαη κε εηδηθφ ηεκάρην ζηελ θεθαιή ηνπ ηζηνχ κε νιίζζεζε θαη ζπγθξάηεζε κε 
δηακπεξείο θνριίεο θαη ζρεηηθά πεξηθφριηα. 
Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην Πξσηφηππν  AWS D1.1/D1.1M. 
 
Κάζε ηκήκα ραιχβδηλνπ ηζηνχ ζα είλαη γαιβαληζκέλν ελ ζεξκψ, κε ειάρηζην πάρνο γαιβαλίζκαηνο 70 κm 
θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1461.  Απαγνξεχνληαη νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Οπνηεζδήπνηε εθδνξέο πνπ ζα ζπκβνχλ θαηά ηελ εξγαζία αλέγεξζεο ηνπ ηζηνχ ζα επηδηνξζψλεηαη επί 
ηφπνπ κε κία βαθή πινχζηα ζε πεξηεθηηθφηεηα ςεπδαξγχξνπ (95%).  
Οη ηζηνί ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ηελ βάζε ζα έρνπλ κεηαιιηθή ζχξα επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ 
είζνδν, εγθαηάζηαζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο ηεο ζήξαο ζα είλαη χςνπο 300 
mm θαη πιάηνπο 85 mm, θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Πξφηππνπ ΔΛΟΣ 
ΔΝ 40-2. Η ειάρηζηε απφζηαζε ηνπ θάησ άθξνπ ηεο ζήξαο απφ ηε βάζε  ηνπ ζηνχ ζα είλαη 600mm. Γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο αληνρήο ηνπ ηζηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο ζήξαο ζα θαηαζθεπάδεηαη εζσηεξηθή ελίζρπζε κε 
έιαζκα θαηάιιεινπ πάρνπο, ειεθηξνζπγθνιινχκελν ζε θάζε ηνπ άθξν πξνο ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ 
ζπλδεφκελνπ ζηχινπ, εθηφο αλ απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο, φηηε αληνρή ηνπ ηζηνχ ζην ηκήκα 
φπνπ ππάξρεη ζπξίδα, επξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 
ειάζκαηνο ελίζρπζεο, ην άθξν ηνπ ειάζκαηνο ζα εηζέξρεηαη θαη ειάρηζηνλ 200 mm ζηνλ ηζηφ θαλνληθήο 
δηαηνκήο, εθαηέξσζελ ησλ άθξσλ ηεο ζπξίδαο. Η ζήξα ζα θιείλεη κε θάιπκκα θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ απφ 
έιαζκα ηδίνπ πάρνπο θαη ζρήκαηνο ηδίνπ κε ηνλ ππφινηπνη ηζηφ, ην νπνίν ζηελ θιεηζηή ηνπ ζέζε δελ ζα 
εμέρεη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηδεξντζηνχ. Η ζηεξέσζε ηνπ επί ηνπ ηζηνχ ζα γίλεηαη κε αλνμείδσηνπο θνριίεο 
πνπ δελ ζα εμέρνπλ ηνπ ειάζκαηνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα εμαζθαιίδεη ζηηβαξή θαη ζηαζεξή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηζηνχ.  
Οη ειάρηζηεο δηαζηάζεηο γηα ηελ πιάθα ηεο βάζεο θαη ηα αγθχξηα ζηεξέσζεο ηνπ ηζηνχ ζα επηιέγνληαη κεηά 
απφ αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ην Πξφηππνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-6 θαη 40-7 θαη ζα είλαη θαη’ 
ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ΦΔΚ 117Β/31.3.88, φπσο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα1. Η πιάθα βάζεο ζα θέξεη νπέο, κηα ζην θέληξν ηεο Φ100 γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ αγσγνχ γείσζεο θαη 
ησλ θαισδίσλ θαη ηέζζεξηο ζρήκαηνο νβάι γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο  ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο (ζχκθσλα κε 
ηα ζρέδηα) 
 Πίλαθαο1.  Διάρηζηεο δηαζηάζεηο πιάθαο βάζεο θαη αγθπξίσλ ηζηψλ 

‘Τςνο ηζηνχ                              
(m) 

Πιάθα  Βάζεο ηζηψλ  Αγθχξηα                        
δηακέηξνπ 

 Γηαζηάζεηο                         
(mm) 

Πάρνο                        
(mm) 

 

10 400Υ400 20 Μ24 

12 400Υ400 20 Μ24 

15 500Υ500 20 Μ27 



 3

 

 
 

 
ΒΑΔΙ ΙΣΩΝ 
 
    Θεκειίσζε ησλ κεηαιιηθψλ  ηζηψλ ζα γίλεηαη κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο πνπ έρνπλ 
πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην γηα ην ηξάβεγκα ησλ θαισδίσλ, ελψ ησλ ηζηκεληντζηψλ  ζα γίλεηαη κε 
πάθησζε ζχκθσλα κε ηελ νηθία πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ ΣΠ  1501-05-07-01-00 
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ  ISO 9000 . Δπηηξέπεηαη 
επίζεο ε ρξήζε θπιηλδξηθψλ βάζεσλ θαηφπηλ εγθξίζεσο εηδηθήο δνκνζηα2ηηθήο κειέηεο γηα ηηο βάζεηο απηέο.  
Σν ζθπξφδεκα ησλ βάζεσλ ζα είλαη  C20/25. 
Oη ηζηνί γηα ην θσηηζκφ ησλ γεθπξψλ θαη ησλ άλσ δηαβάζεσλ ζα ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ηα ζηεζαία 
αζθαιείαο. 
    Μέζα ζηε βάζε  ζα έρεη ελζσκαησζεί (παθησζεί) θισβφο αγθχξσζεο απφ ζηδεξνγσλίεο θαη ήινπο 
(κπνπιφληα). 
    Οη βάζεηο ησλ ζηδεξντζηψλ δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην χςνο ησλ ζηδεξντζηψλ ζε δχν (2) θαηεγνξίεο. Γηα 
ζηδεξντζηνχο κέρξη 10 κ. βάζεηο δηαζηάζεσλ 1,00x1,00x1,30 κε θισβνχο κπνπινληψλ 1"  θαη  γηα 
ζηδεξντζηνχο κέρξη 14 κ. θαη ηζηψλ κε βξαρίνλα γηα θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο, βάζεηο δηαζηάζεσλ 
1,20x1,20x1,50  κε θισβνχο κπνπινληψλ  1 1/4". Οη  παξαπάλσ  δηαζηάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ 
εθφζνλ νη ηνπηθέο αλάγθεο (θχζε εδάθνπο θιπ.) ην απαηηήζνπλ. 
 
 
ΚΛΩΒΟΙ 
 
    Οη θισβνί ζα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο ήινπο (κπνπιφληα) αλαιφγνπ κήθνπο φπσο αλαθέξεηαη 
παξαθάησ πνπ ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζηδεξνγσληέο θαιά ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο (30/3) ζε ζρήκα 
ηεηξαγψλνπ ζηε βάζε θαη ρηαζηί ζην πάλσ κέξνο πξηλ ην ζπείξσκα, θαζψο θαη ρηαζηί θαη ζην θάησ κέξνο 
ηνπ θισβνχ (δειαδή δχν ρηαζηί) έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ακεηαθίλεηε ε κεηαμχ ησλ κπνπινληψλ απφζηαζε 
θαηά ηελ πάθησζε ηνπ θισβνχ. 
    Σα κπνπιφληα ζα έρνπλ ζην πάλσ άθξν ζπείξσκα 10 ρηι. θαιά  επεμεξγαζκέλν θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε 
νθηψ πεξηθφριηα θαη ξνδέιεο (8) ηεο αληίζηνηρεο πξνο ηα κπνπιφληα δηαηνκήο. Οη θισβνί αλάινγα κε ην 
χςνο ηνπ ηζηνχ θαη ηεο βάζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Γηα ζηδεξντζηνχο κέρξη 10 κ. ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη θισβνί κε κπνπιφληα 1" κήθνπο 1 κ. Γηα ζηδεξντζηνπο χςνπο κέρξη 14 κ. θαη γηα ηζηνχο κε 
βξαρίνλα θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θισβνί κε κπνπιφληα 1 1/4" κήθνπο 1,20 κ. 
 
Ακροκιβώηια  ιζηών  
 
    Απηφ  ζα θέξεη ζην κελ θάησ κέξνο ηνπ εηδηθή δηκεξή ππνδνρή δχν εηζφδσλ θαηάιιειε γηα ππφγεην 
θαιψδην 4x6 mm

2
 κέρξη 4x16 mm

2
 ζην δε πάλσ κέξνο ζηππηνζιίπηε ή ζηππηνζιήπηεο. 

Μέζα ζην θηβψηην ζα ππάξρνπλ ηέζζεξηο αθξνδέθηεο ησλ 16 mm
2
 κία αζθάιεηα πνξζειάλεο ηχπνπ 

ηακπαθέξαο κνλή 6 Α πιήξεο γηα ην κνλφθσην θαη δηπιή γηα ην δίθσην θαζψο θαη θνριία πξφζδεζεο ηνπ 
ραιθνχ γείσζεο. 
   Σν φιν θηβψηην ζα θιείλεη κε αληίζηνηρν θαπάθη κε θνριίεο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα είλαη ηέηνηεο 
ψζηε λα ηνπνζεηείηαη κε επρέξεηα κέζα ζηνλ ηζηφ θαη λα είλαη επαξθέο θαη άλεην γηα ηελ ζπλδεζκνινγία ησλ 
αθηθλνπκέλσλ θαη αλαρσξνχλησλ ππνγείσλ θαισδίσλ θαζψο θαη ησλ ηξνθνδνηηθψλ θαισδίσλ ζηα 
θσηηζηηθά. Σν αθξνθηβψηην πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί σο δείγκα ζηελ Τπεξεζία 
θαη λα ηχρεη ηεο έγθξηζεο απηήο. Η Τπεξεζία  δχλαηαη λα απαηηήζεη θαη άιινπ ηχπνπ αθξνθηβσηίνπ εθ' φζνλ 
έρεη εηδηθφ ιφγν γη' απηφ. 
 
 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΓΗΚΣΤΑ 
 
    Σα δίθηπα γεληθά ζα είλαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 70 εθ.,  απνηεινχληαη δε απφ θαιψδην ΝΤΤ αλαιφγνπ 
δηαηνκήο πνπ  ηνπνζεηείηαη  κέζα ζε ζσιήλα πνιπαηζπιέληνπ  HDPE Φ63 ή γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 
δηακέηξνπ 2" φηαλ δηαζρίδνπλ θάζεηα ην νδφζηξσκα ή  γηα εθζθαθή βάζνπο κηθξφηεξν ησλ 70 εθ. Η ηάθξνο  
ηνπνζέηεζεο  ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαιά  ζηνλ ππζκέλα ή δηαβάζεηο δξφκνπ απφ 
πέηξεο  πνπ  ηπρφλ  ππάξρνπλ. Αθνχ  ηειεηψζεη  ε  ζσιήλσζε ε ηάθξνο ζα πιεξσζεί κε άκκν 10 εθαηνζηά 
θαη γαηψδε πξντφληα εθζθαθήο, επηκειψο βξεγκέλα θαη ζπκππθλσκέλα κε βαξχ θφπαλν κέρξη ην ρείινο ηεο. 
ην ηέινο θάζε γξακκήο ηνπ δηθηχνπ, ν αγσγφο γείσζεο ζα γεηψλεηαη κε πιάθεο ραιθνχ 500x500x5 ρηι. θαη 
βάζνο ελφο κέηξνπ.  
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Σα πιενλάδνληα  πξντφληα ηεο εθζθαθήο ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηνλ εξγνιάβν ζε ζέζε πνπ επηηξέπεη ε 
Αζηπλνκία. 
Η ηξνθνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ ζα γίλεηαη απφ θηβψηην ΠΙΛΛΑΡ κέζα ζην νπνίν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν 
πίλαθαο ειεθηξηθήο δηαλνκήο. 
Ο ειεθηξνθσηηζκφο  ζα ιεηηνπξγεί κε θσηνθχηηαξν θαη ρξνλνδηαθφπηε, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη 
εκηλπθηίνπ θσηηζκνχ εθ' φζνλ απαηηεζεί, εθηφο αλ ην δίθηπν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ ε  ΓΔΗ  ηνπνζεηεί 
ΣΑ  ή ε Τπεξεζία έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ιφγσ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ ρψξνπ πνπ ειεθηξνθσηίδεηαη. 
Έκπξνζζελ ησλ ζηδεξντζηψλ θαη ζε ζεκεία δηαθιάδσζεο, κεηά απφ ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ζα 
θαηαζθεπαζζνχλ θξεάηηα γηα ηνλ έιεγρν  θαη ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ 
 
 
Άρθρο 2ο – Βρατίονες θφηιζηικών ζφμάηφν ζε ταλύβδινοσς ιζηούς  
 
    Οη βξαρίνλεο  ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ  ΤΠΔΥΩΓΔ ΔΗ1/0/481/2-7-86 θαη ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα 2" γηα ηνλ πξφβνιν θαη 4" γηα ηε βάζε ζηεξέσζεο ζηελ 
θνξπθή ηνπ ηζηνχ. Σν κήθνο ηνπ πξνβφινπ ζα είλαη κέρξη 2,00 κέηξα αλάινγα κε ηελ επί ηφπνπ απαίηεζε. 
Η βάζε ζα είλαη κήθνπο 0,50 κ. θαη ζα ζηεξεψλεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ κε ηξία κπνπιφληα 5/8" ή κε 
πεξαζηφ κπνπιφλη 1/2".Ο πξφβνινο ζα είλαη επζχγξακκνο. Ο επζχγξακκνο πξφβνινο ζα έρεη  θιίζε  
κηθξφηεξε  ησλ 15° φζεο απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (5°). Σν  άθξν ησλ πξνβφισλ ζα είλαη δηακνξθσκέλν 
έηζη, ψζηε λα ππνδέρεηαη ην θσηηζηηθφ ζψκα. Σα ζεκεία ειεθηξνζπγθνιιήζεσο, ηα νπνία ζα πξνζερζνχλ, 
λα γίλνπλ επηκειεκέλα θαη έληερλα ζα πξνζηαηεπζνχλ κε ςπρξφ γαιβάληζκα  δηπιήο ζηξψζεο. ηε βάζε 
ηνπ βξαρίνλα ζα ππάξρεη ηξηγσληθφ πηεξχγην ελίζρπζεο αθακςίαο πξνβφινπ δηαζηάζεσλ 15x15 εθαηνζηά 
θαη πάρνπο 5 ρηιηνζηά. 
 
Άρθρο 3ο - ΦΩΣΗΣΗΚΑ ΩΜΑΣΑ 
     

  Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ  Philips BGP214 T25 DM ECO170/740/- Φσηεηλή ξνή 14620 Lm ή  
αληίζηνηρνπ  ηχπνπ άιιεο  εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε CIE. 100 
 ζα έρνπλ πξνζηαζία ΙΡ65 ζην ρψξν ηνπ ιακπηήξα ΙΡ 43 ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ, ζχκθσλα  κε ην ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 60598-2-3 απνηεινχκελν απφ:  Κέιπθνο. 

 Κψδσλα απφ δηαθαλέο πιηθφ. 

 Λακπηήξεο LED ηνπιάρηζηνλ 139W. Φσηεηλή ξνή ιάκπαο 17000Lm 

 Έλα ή πεξηζζφηεξα θάηνπηξα . 

 Λπρληνιαβή. 

 Ηιεθηξηθά φξγαλα  

 Ο Διάρηζηνο ρξφλνο ηεο « νηθνλνκηθήο δσήο» ησλ ιακπηήξσλ, ζα είλαη ηνπιάρηζηνο ίζνο πξνο 
15.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

 
 
Άρθρο 4ο – Κιβώηιο ηλεκηρικής διανομής (Πίλλαρ) 
 
Η θαηαζθεπή ηνπ πίιιαξ ζα γίλεηαη κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα (εξκάξηα κεηαιιηθά, ζηεγαλά ή απφ 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ π.ρ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θνληά ζηε ζάιαζζα) θαη πιηθά ελζσκαηνχκελα  επί ηφπνπ, 
πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/16 γηα θάζε ηχπν 
πνπ νξίδεηαη ζηε κειέηε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αλαρσξήζεσλ. Η ζήξα ηνπ πίιιαξ ζα θέξεη θιείζξν 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 
Η βάζε έδξαζεο ηνπ πίιιαξ ζα πεξηιακβάλεη θαη ην θξεάηην έιμεο θαισδίνπ. 
Κάζε πίιιαξ ζα ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ζην έλα  γηα ηελ ηνπνζέηεζε αληίζηνηρα ηνπ κεηξεηή ηεο ΓΔΗ ζην δε 
άιιν γηα ηελ ηνπνζέηεζε  ζηεγαλήο δηαλνκήο, εληφο ηεο νπνίαο ζα ηνπνζεηεζνχλ φια ηα φξγαλα δηαθνπήο 
θαη πξνζηαζίαο ησλ γξακκψλ. Οη εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ πίιιαξ κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο 
ζα ππφθεηληαη ζε θαηάιιειε επεμεξγαζία (ζεξκφ γαιβάληζκα θαη επνμεηδηθή βαθή)  γηα ηελ πξνζηαζία 
έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. Οιφθιεξν ην πίιιαξ ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο  ΙP55. 
Η δηαλνκή ζα απνηειείηαη απφ ζηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ή απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ αλζεθηηθφ 
πνιπεζηέξα εληζρπκέλν απφ παινβάκβαθα θαη πνιπθαξκπνλάη, δηακνξθσκέλα κε ρπηφπξεζζα. Σα θηβψηηα 
ζα είλαη άθαπζηα ηθαλά λα αληηκεησπίζνπλ  ζπλζήθεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη πγξαζίαο ζάιαζζαο.  
Σα θηβψηηα ζα θέξνπλ νπέο κε ηνπο θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο απφ 
ηε ΓΔΗ, ηνπ θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ είζνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν.  
 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
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    Η ειεθηξηθή δηαλνκή ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην πίιιαξ θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, ηελ 
ζπλδεζκνινγία απηψλ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξνλνδηαθφπηε θαη ηνπ 
θσηνθχηηαξνπ  
1. α) Γεληθφο δηαθφπηεο 3 x 40 Α 
    β) Σξεηο Δ2 40/35Α 
    γ) Σξεηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 
    δ) Γηαθφπηεο δηαξξνήο 4 x 40 Α 
2. Έλα ξειέ ηειερεηξηζκνχ 3 x 40 Α κε βνεζεηηθέο ζπείξεο ειεγρφκελν κέζσ ρξνλνδηαθφπηε θαη         
θσηνθχηηαξνπ 
3. α) Έμη ξειέ 3 x 10 Α 
    β) Έμη δηαθφπηεο 3 Υ 10 Α 
    γ) Έμη (6) απηφκαηεο αζθάιεηεο ησλ 3 x 10 Α, αληίζηνηρα κε ηνλ αξηζκφ ησλ  θπθισκάησλ ηνπ πίλαθα.  
4. Μπαξνθηβψηην κε ηηο ξνεθφξνπο ξάβδνπο 
5. ην εξκάξην ηνπ πίλαθα ζα ηνπνζεηεζεί  ιπρλία (ρειψλα) κε δηαθφπηε, πιήξεο  θαη έλαο  ξεπκαηνδφηεο 
16 Α. 
ηνλ πίλαθα κεηά ηελ ηνπνζέηεζε φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζα ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο 
εθεδξείαο πεξίπνπ 20 – 30%. 
 
εκείσζε: Σα πελία ηνπ ξειέ, ν ρξνλνδηαθφπηεο ην θσηνθχηηαξν, ε ιπρλία (ρειψλα) θαη ν ξεπκαηνδφηεο 16 
Α ζα αζθαιίδνληαη αληίζηνηρα.  Απαξαηηήησο ζα ηνπνζεηεζεί δηαθφπηεο βξαρπθπθιψζεσο πελίνπ ξειέ 1x40 
Α (ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ γηα  δνθηκέο ή ζπληήξεζε εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνθχηηαξνπ ή 
ρξνλνδηαθφπηε). 
 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΚΟΠΣΗ 
 
    ηελ ειεθηξηθή  δηαλνκή ζα είλαη ηνπνζεηεκέλνο θαη πιήξσο ζπλδεζκνινγεκέλνο έλαο σξνινγηαθφο 
δηαθφπηεο ρξνλνδηαθφπηεο, θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε ζε δίθηπν 22ΟV/50 πεξηφδσλ, κνλνθαζηθφο θαη γηα 
ζπλερή θφξηηζε 25 Α εθφζνλ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο είλαη ζπλ(θ) 1,0  κέρξη 0,5. ε πεξίπησζε  πνπ  ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα  ιπρλίεο ππξαθηψζεσο ηφηε ζα κπνξεί λα θνξηηζηεί κέρξη 10 Α. 
Ο σξνινγηαθφο  κεραληζκφο ηνπ ζα είλαη νπσζδήπνηε ειεθηξνληθφο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε αζχγρξνλν 
θηλεηήξα (ηζρχνο 0,8 W πεξίπνπ), ν νπνίνο  ζα βξίζθεηαη πάληα ππφ ηάζε κε επηηξεπφκελε δηαθχκαλζε 
15% ηεο νλνκαζηηθήο. 
Θα είλαη εθνδηαζκέλνο  κε  εθεδξηθή πνξεία ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 36 σξψλ απφ ηελ ζηηγκή δηαθνπήο ηεο 
ηάζεο. 
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην δίθηπν πφιεο δηαθνπεί, νπφηε ν ρξνλνδηαθφπηεο ζα βξεζεί εθηφο ηάζεο, 
ηφηε απηφο ζα κπνξεί λα εξγάδεηαη γηα 36 ψξεο κε ηελ εθεδξεία πνπ ζα δηαζέηεη. 
Ο σξνινγηαθφο  δηαθφπηεο ζα έρεη έλα δίζθν δηαηξεκέλν ζε 24 ψξεο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα ππάξρνπλ δχν 
θηλεηέο επαθέο γηα ηελ επηζπκεηή ειεθηξηθή δεχμε (αθή θαη ζβέζε) θάζε 24ψξνπ. 
Θα επηηξέπεηαη κέγηζηε απφθιηζε ζε δηάζηεκα 39 εκεξψλ θαη ζε ζεξκνθξαζία 20°C, 5 ιεπηά, γηα δε 
δηαθχκαλζε απφ 0°C κέρξη 40°C έλα δεπηεξφιεπην ηελ εκέξα. Ο φινο κεραληζκφο ζα βξίζθεηαη κέζα ζε 
θέιπθνο. 
ηελ ζπλδεζκνινγία ηνπ ρξνλνδηαθφπηε θαη θσηνθχηηαξνπ ζα ηνπνζεηεζεί δηαθφπηεο, παξάιιεια κε ηα 
πξναλαθεξζέληα 
 φξγαλα. 
 
ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ 
     

    Απηφκαηε ζπζθεπή αθήο  θαη ζβέζεο θψησλ (θσηνθχηηαξν) κε δπλαηφηεηα ζπλερνχο ξχζκηζεο απφ 5 - 
500 LUX ρσξίο ρξεζηκνπνίεζε κεησηήξσλ θσηηζκνχ θαη 500-600 LUX αλ ρξεζηκνπνηείηαη 
κεησηήο θσηηζκνχ. Σν θσηνθχηηαξν  ζα είλαη θαηάιιειν γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο 220V-50  Ηz  κε νλνκαζηηθή 
έληαζε 6 Α (σκηθή θφξηηζε). 
    Η ζπζθεπή  ιεηηνπξγεί κε επηβξάδπλζε αθήο θαη ζβέζεο ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ γηα απνθπγή ιεηηνπξγίαο 
ηεο απφ ηπρφλ παξνδηθέο ζθηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ λέθε ή άιιε αηηία. 
 
 
 
Άρθρο 5o– ΓΔΗΩΖ 
 
Η γείσζε θάζε γξακκήο ζα θαηαζθεπάδεηαη κε ράιθηλν γπκλφ  αγσγφ 25 mm2 ν νπνίνο ζα ηνπνζεηείηαη 
εληφο ηνπ ράλδαθα φδεπζεο ησλ θαισδίσλ θαη ζα δηαηξέρεη  φιν ην κήθνο ηεο εθζθαθήο, ζην ηέινο δε ηεο 
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γξακκήο ζα ελψλεηαη  κε πιάθα απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ 500Υ500Υ 5mm, ηνπνζεηεκέλν ζε βάζνο ελφο 
(1) κέηξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο έηζη ψζηε κεηά απφ κέηξεζε λα επηηπγράλνληαη αληηζηάζεηο 
γείσζεο κηθξφηεξεο ηνπ 1 Ohm  
Η γεληθή γείσζε  ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο ζα θαηαζθεπαζζεί ζην πίιιαξ κε ηελ δηάηαμε ηριγώνοσ γείφζης 
(δειαδε ηξηψλ πιαθψλ ζε ζρήκα ηξηγψλνπ) κε πιάθεο απφ ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ 1000Υ1000Υ5 mm.  
Η απφζηαζε κεηαμχ ησλ πιαθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 - 2 θνξέο ηελ κέγηζηε δηάζηαζε ηεο 
πιάθαο, θαη ζε βάζνο ελφο (1) κέηξνπ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο έηζη ψζηε κεηά απφ κέηξεζε λα 
επηηπγράλνληαη αληηζηάζεηο γείσζεο κηθξφηεξεο ηνπ 1 Ohm ζην ηξίγσλν γείσζεο ηνπ πίλαθα. 
 
 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
 

 Όιεο  νη εξγαζίεο  ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο 
ηεο Τπεξεζίαο. Ο εξγνιάβνο νθείιεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη 
θέξεη φιε ηελ επζχλε γηα ηξνραίν αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζε κε ζσζηή ζήκαλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
εξγαζίαο. 
 
 
 

 
ΚΑΡΠΔΝΗΙ     29-1-2021                       ΚΑΡΠΔΝΗΙ     29-1-2021                     ΚΑΡΠΔΝΗΙ      29-1-2021                   

    

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 Ο Αν. Προχζηάμενος Σ..Δ Ο Αν. Προχζηάμενος ΓΣΔ/ΠΔ 
   
   

Ηφάννης Εφβοίλης           Παναγιώηης Βονόρηας Παναγιώηης Κλέζιορας 
Μητ/γος  Μητ. ΠΔ με Αβ Πολ/κός Μητ/κός ΠΔ με Αβ Μητ/γος  Μητ. ΠΔ με Αβ 
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