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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ:

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 
μήκους περίπου 300m, δημοτικής οδού στη θέση «Νησί» της κοινότητας Παραλίου 
Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (βλέπε Φωτογραφία Νο.1).

Φωτογραφία Νο.1: Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Παρ. Άστρους (κόκκινη γραμμή)

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:



Με  την  παρούσα  Τεχνική  Περιγραφή,  προτείνονται  συνοπτικά  οι  ακόλουθες 
παρεμβάσεις:
1. Αποξήλωση  υφιστάμενων  πλακοστρώσεων,  σε  μήκος  30m  περίπου  και  πλάτος 

0,70m
2. Τομή  υφιστάμενου  σκυροδέματος  της  οδού  με  χρήση  ασφαλτοκόπτη  σε  μήκος 

περίπου 270m.
3. Καθαίρεση  τμήματος  της  τσιμεντοστρωμένης  οδού  για  τη  δημιουργία  του 

σκάμματος.
4. Αποξήλωση  υφιστάμενης  ηλεκτρολογικής  εγκατάστασης  και  καθαίρεση 

υφιστάμενης βάσης ηλεκτρολογικού πίνακα.
5. Εκσκαφή του ορύγματος του υπογείου δικτύου, διαστάσεων 0,40x0,50m (ΠxB)
6. Διάστρωση άμμου λατομείου στον πυθμένα του ορύγματος, πάχους 0,10m
7. Διάστρωση πλαστικών σωληνώσεων Φ90mm, εντός των οποίων θα διέλθουν τα 

καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
8. Τοποθέτηση  δικτύου  γείωσης  εντός  της  άμμου,  με  χάλκινο  πολύκλωνο  αγωγό 

διατομής 25mm2

9. Τοποθέτηση πλαστικής ταινίας (πλέγματος) σήμανσης όδευσης καλωδίων
10. Πλήρωση σκάμματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
11. Τοποθέτηση δεκαεννέα (19) φρεατίων έλξης καλωδίων
12. Κατασκευή δεκαέξι (16) βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού, από σκυρόδεμα
13. Κατασκευή βάσης έδρασης του νέου πιλαρ
14. Τοποθέτηση ενός (1) κεντρικού Ηλεκτρικού Πίνακα, πλήρους, μετά του υποπίνακά 

του και του πλήρη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του, πλήρως διασυνδεδεμένου και 
σε ετοιμότητα λειτουργίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

15. Κατασκευή πλάκας γείωσης του κεντρικού πιλαρ.
16. Την πλήρη ηλεκτρολογική διασύνδεση του πιλαρ, σύμφωνα με τη μελέτη και τα 

σχέδια
17. Τοποθέτηση δεκαέξι  (16) ιστών φωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων τους, 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
18. Αποκατάσταση  οδοστρώματος  με  σκυρόδεμα  C16/20  και  πλακόστρωτων 

επιφανειών 
19. Την  πλήρη  διασύνδεση  όλων  των  ανωτέρω,  τους  απαραίτητους  ελέγχους,  τις 

δοκιμές απόδοσης και την παράδοση ολόκληρης της εγκατάστασης σε ετοιμότητα 
λειτουργίας. 

20. Σε  κάθε  άλλη  εργασία  που  πιθανόν  δεν  αναφέρεται  ανωτέρω,  αλλά  είναι 
απαραίτητη  για  την  πλήρη,  σωστή  και  ασφαλή  ολοκλήρωση  της  ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. 

21. Μετά  την  ολοκλήρωση  όλης  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  θα  γίνουν  οι 
απαραίτητες δοκιμές  καλής συνδέσεως και  μονώσεως,  σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ HD-384, με ειδικά όργανα και δαπάνη του αναδόχου. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη παρούσα Τεχνική περιγραφή, 
τα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Επισημαίνεται  ότι  η  περιοχή  "ΝΗΣΙ"  του  Παραλίου  Άστρους  είναι  κηρυγμένος 
Αρχαιολογικός  χώρος  με  το  ΦΕΚ  196/ΑΑΠ/13.06.2012  καθώς  και  Παραδοσιακός 
Οικισμός, με το ΦΕΚ 629/Δ/20.07.2004. 



Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα και με την έγκριση που έχει  χορηγηθεί από το 
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, οι ιστοί φωτισμού που προτείνεται να τοποθετηθούν με την 
παρούσα μελέτη είναι  παραδοσιακού τύπου, ενδεικτικού τύπου «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κ1», 
όμοιου  τύπου  με  τις  κολώνες  φωτισμού  που  υπάρχουν  στους  υπόλοιπους 
κοινόχρηστους χώρους του Παραλίου Άστρους του λιμανιού του Παραλίου Άστρους. 

Κολώνα φωτισμού Παραδοσιακού τύπου (σκαρίφημα - ενδεικτική φωτογραφία)

             Κλωβός αγκύρωσης (κάτω από την επιφάνεια του εδάφους)

Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από μαντέμι, θα έχει ύψος περίπου 110cm και 
σχέδιο  παραδοσιακού  τύπου.  Στη  βάση  θα  βρίσκεται  και  η  ηλεκτρολογική  θυρίδα 
επίσκεψης που θα διευκολύνει τη ηλεκτρολογική σύνδεση της κολώνας φωτισμού. Στο 
κάτω μέρος  της  βάσης  θα  υπάρχουν  τρεις  (3)  οπές  κατάλληλης  διαμέτρου  για  τη 



στερέωση του ιστού στο έδαφος. Οι  διαστάσεις  της βάσης  θα είναι  κατάλληλες  να 
παραλάβουν  το  συνολικό  φορτίο  (ιστός,  φωτιστικά  κ.λ.π.),  όπως  αναλυτικά  αυτό 
υπολογίζεται από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχανικού. Το βάρος της βάσης 
θα είναι 75Kg περίπου.

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από μαντέμι, θα έχει ύψος 195cm περίπου και 
βάρος 50Kg περίπου.

Εσωτερικά  της  βάσης  και  του  ιστού  της  κολώνας  θα  περνάνε  καλώδια 
κατάλληλης διατομής, τα οποία θα καταλήγουν στο λαμπτήρα του φωτιστικού.

Στο επάνω μέρος του ιστού θα προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα.
Το συνολικό ύψος της κολώνας φωτισμού (βάση+ιστός) χωρίς το φανάρι θα 

είναι περίπου 3,07m ενώ το συνολικό βάρος θα είναι περίπου 125Kg.
Οι κολώνες φωτισμού θα είναι βαμμένες με εποξειφαινολικό αστάρι πούδρας για 

μεγάλη  αντοχή  και  προστασία  σε  παραθαλάσσια  μέρη  και  στην  συνέχεια  με 
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου (RAL 9005).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η 
πλήρης  τοποθέτηση  της  κολώνας  φωτισμού  και  του  ανοξείδωτου  συστήματος 
αγκύρωσης.

Το ανοξείδωτο  φωτιστικό  σώμα της  κολώνας θα είναι  τετραγωνικής  διατομής 
συνεχώς  μεταβαλλόμενης,  ύψους  60cm περίπου,  το  οποίο  θα  προσαρμόζεται  μέσω 
κατάλληλης χυτοσιδηρής βάσης στο επάνω μέρος της κολώνας φωτισμού. 

Το  φωτιστικό  σώμα θα είναι  στεγανού τύπου,  κατάλληλο για  τοποθέτηση σε 
θαλάσσιο  περιβάλλον  και  οι  εσωτερικές  του διαστάσεις  θα είναι  κατάλληλες  για  να 
υποδεχθούν λαμπτήρες οικονομίας 23Watt, σπειρώματος Ε27. 

Το συνολικό ύψος του φαναριού θα είναι περίπου 60cm ενώ το βάρος του θα 
είναι περίπου 6 Kg. Το υλικό κατασκευής του φαναριού θα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 
ποιότητας AISI 304 (Werkstoff number 1.4301) ή καλύτερης (π.χ. AISI 316).

Ενδεικτική φωτογραφία φωτιστικού σώματος παραδοσιακού τύπου

Το φανάρι θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει τους λαμπτήρες φωτισμού, τα 
απαραίτητα  όργανα  έναυσης  του  λαμπτήρα  και  τον  απαραίτητο  ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.).



Στο σκαρίφημα που ακολουθεί,  αποτυπώνεται  το τυπικό σκάμμα του δικτύου 
οδοφωτισμού, το οποίο θα έχει γενικές διαστάσεις 0,40x0,50m (ΠxΒ).

Σκαρίφημα: Τυπικό σκάμμα έργου

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
του έργου, τα σχέδια που τη συνοδεύουν, τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), 
των οποίων  η εφαρμογή είναι  υποχρεωτική  σε  όλα τα Δημόσια  Έργα,  τις  σχετικές 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ (ΕΛΟΤ  HD-384) που αφορούν στην κατασκευή ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.

Στο  σημείο  που  υποδεικνύεται  στο  σχέδιο,  θα  τοποθετηθεί  ο  κεντρικός 
ηλεκτρικός  πίνακας  (pillar)  ενδεικτικών  διαστάσεων  1,0x0,3x1,15m (ΜxΠxY), 
τοποθετημένος  επί  σκυροδετημένης  βάσης  ενδεικτικών  διαστάσεων  1,3x0,5x0,6 
(ΜxΠxΥ).  Για  λόγους  ασφαλείας,  θα  αντικατασταθεί  το  παλιό  υφιστάμενο  pillar 
οδοφωτισμού. Το νέο pillar θα τοποθετηθεί στην ίδια θέση με το παλιό φθαρμένο. 



Φωτογραφία Νο.2: Ενδεικτική φωτογραφία τρόπου κατασκευής 
κεντρικού Pillar οδοφωτισμού

Το δίκτυο γείωσης θα κατασκευαστεί από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 
25mm2,  σύμφωνα  με  το  πίνακα  54-Α  του  προτύπου  ΕΛΟΤ  HD-384,  οποίος  θα 
εγκιβωτιστεί εντός της στρώσεως άμμου. 

Δίπλα από τον ηλεκτρικό πίνακα θα κατασκευαστεί  γείωση με χάλκινη πλάκα 
γείωσης διαστάσεων 500x500x5mm, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Επιπρόσθετα, 
στο πιο απομακρυσμένο φρεάτιο (τελευταίο) θα τοποθετηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης το 
οποίο θα διασυνδεθεί  με το δίκτυο γείωσης, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από 
χάλκινο  πολύκλωνο  αγωγό  διατομής  25mm2,  σύμφωνα  με  το  πίνακα  54-Α  του 
προτύπου ΕΛΟΤ HD-384.



Στα  πλαίσια  των  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου  με  την  ολοκλήρωση   των 
εργασιών και των δοκιμών της εγκατάστασης και πριν την παραλαβή του έργου, είναι 
και  η  υποβολή  στο  Δήμο  Βόρειας  Κυνουρίας,  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  Αδειούχου 
Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. Η Υπεύθυνη Δήλωση 
Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  θα  πρέπει  να  είναι  καταλλήλως  συμπληρωμένη  και 
υπογεγραμμένη από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που εκτέλεσε τις εργασίες 
(ή από πτυχιούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) και στη συνέχεια αρμοδίως 
θεωρημένη από τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών. Η δαπάνη θεώρησης της 
εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα 
είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 130414/16.12.2019  (ΦΕΚ 
4825/Β/24.12.2019) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της, όπως 
ισχύει σήμερα.

Σημειώνεται  ότι  η  επειδή  η  εν  λόγω  ηλεκτρική  εγκατάσταση  βρίσκεται  σε 
κοινόχρηστο  χώρο  και  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της  Δ.Ε.Η.,  ο  Αδειούχος 
Ηλεκτρολόγος  Εγκαταστάτης  που  θα  εκτελέσει  τις  εργασίες  και  θα  υπογράψει  την 
σχετική υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποχρεωτικά να διαθέτει άδεια κατάλληλης 
Ειδικότητας  και  κατάλληλης  Κατηγορίας  με  επαρκή  δυναμικότητα  (σε  KW)  για  την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Η εγκατάσταση νοείται τελειωμένη αφού έχει υποστεί όλες τις αναγκαίες δοκιμές 
και είναι έτοιμη για κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Η κατασκευή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα 
Σχέδια  που  επισυνάπτονται  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  παρούσας 
Τεχνικής Έκθεσης.

Γ.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να κατασκευαστεί από  Ηλεκτρολόγο 
Εγκαταστάτη,  ο  οποίος  θα  διαθέτει  άδεια  κατάλληλης  Ειδικότητας  και  κατάλληλης 
Κατηγορίας με επαρκή δυναμικότητα (σε KW) για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κατασκευάσει  την  ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση με  βάση την μελέτη,  τους  κανονισμούς,  τα  πρότυπα,  τις  οδηγίες,  τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ακολουθούν:



• Τους όρους  της  παρούσας Τεχνικής Έκθεσης,  της Τεχνικής Περιγραφής,  των 
τεχνικών προδιαγραφών , των σχεδίων και των λοιπών στοιχείων εκτελέσεως 
του έργου.

• Τα σχεδία που συνοδεύουν την Τεχνική Περιγραφή.
• Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, όπως το ΕΛΟT-HD384.
• Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ, όπως αυτές έχουν τεθεί σε ισχύ με 

την απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/30.07.2012 (ΦΕΚ 2221/τ.Β’/30.07.2012) και την 
εγκύκλιο  26/2012  του  ΥΠΟΜΕΔΙ  (ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04.10.2012)  και  ισχύουν 
σήμερα.  Αναλυτικός  πίνακας  των 440  εγκεκριμένων  ΕΤΕΠ υπάρχει  τόσο  στο 
Παράρτημα 1  του ΦΕΚ 2221/τ.Β’/30.07.2012 όσο  και  στο  Παράρτημα 1  της 
εγκυκλίου 26/2012 του ΥΠΟΜΕΔΙ.

• Τους Κανονισμούς των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
• Τις εντολές και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
• Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας
• Τους κανονισμούς της ΔΕΗ. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας.  Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται 
με το δίκτυο εκτός τάσης. Γενικά, κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών θα 
πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόζεται η αρχή της ηλεκτρικής απομόνωσης του δικτύου, 
ώστε  να  αποτρέπεται  η  ενεργοποίηση  εξοπλισμού  του  δικτύου  ενώ  εκτελούνται 
εργασίες συντήρησης σε αυτόν. 

Σημαντικό ρόλο στη μείωση των κινδύνων έχει  η χρήση όλων των απαραίτητων 
μέσων ατομικής προστασίας. Η χρήση ειδικών υποδημάτων εργασίας με ενισχυμένη 
μονωτική  σόλα  (DIN  4843  S1)  από  τους  ηλεκτρολόγους  αυξάνει  σημαντικά  τη 
φαινόμενη αντίσταση του σώματος περιορίζοντας έτσι την ένταση του ρεύματος κατά 
την  περίπτωση  ηλεκτροπληξίας  και  τις  επιπτώσεις  της.  Προστασία  παρέχουν  και  οι 
μονωτικές λαβές των εργαλείων. Για την εργασία σε υποσταθμούς ή γενικά σε χώρους 
με μέση ή υψηλή τάση χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία και γάντια. Οι ηλεκτρολογικές 
εργασίες  πρέπει  να εκτελούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία (εκτός των πάρα 
πολύ απλών όπως π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων) από περισσότερα από ένα άτομα. 
Με αυτό τον τρόπο είναι  δυνατή η άμεση παροχή ή κλήση βοήθειας σε περίπτωση 
ατυχήματος.

Τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιήσει  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  είναι  καινούργια, 
πρώτης  χρήσεως,  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  τεχνολογίας  κατασκευασμένα  από 
γνωστούς και αναγνωρισμένους  οίκους χώρας προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. 
Κάθε υλικό-εξάρτημα,  θα είναι  πλήρες και  θα συνοδεύεται  από όλα τα απαραίτητα 
μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.).

Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά-εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 
πληρούν τις εν ισχύ Εθνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κ.λ.π.) αλλά και τις 
Διεθνείς Προδιαγραφές (π.χ.  VDE, ΕΝ,  CE,  DIN,  CENELEC,  BSI κ.λ.π.) για είδη της 
κατηγορίας τους. 

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές 
προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψή του και άμεση αντικατάστασή του. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου με την 
ολοκλήρωση  των εργασιών και των δοκιμών της εγκατάστασης και πριν την παραλαβή 
του έργου, είναι  και  η υποβολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, της Υπεύθυνης 



Δήλωσης Αδειούχου Εγκαταστάτη που αφορά στην εν λόγω εγκατάσταση. 
Η  Υπεύθυνη  Δήλωση  Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  θα  πρέπει  να  είναι  καταλλήλως 

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που 
εκτέλεσε τις εργασίες (ή από πτυχιούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό) και στη 
συνέχεια  αρμοδίως θεωρημένη από τον Σύνδεσμο  Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών.  Η 
δαπάνη  θεώρησης  της  εν  λόγω  υπεύθυνης  δήλωσης  βαρύνει  αποκλειστικά  τον 
Ανάδοχο.

Τονίζεται ότι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα 
είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 130414/16.12.2019  (ΦΕΚ 
4825/Β/24.12.2019) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της, όπως 
ισχύει σήμερα.

Επίσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Αναδόχου είναι να αναλάβει όλες τις 
απαιτούμενες  ενέργειες  καθώς  και  τη  σχετική  δαπάνη,  ώστε  σε  συνεργασία  με  τη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να γίνει η μεταφορά του υπάρχοντος μονοφασικού (1-Φ) μετρητή της 
ΔΕΗ από το υφιστάμενο Pillar, στο καινούργιο Pillar το οποίο θα τοποθετηθεί στο ίδιο 
σημείο και θα αντικαταστήσει το παλιό.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος θα φροντίσει επίσης ώστε στο 
νέο  Pillar να διασυνδεθούν και πιθανές υφιστάμενες γραμμές ηλεκτροφωτισμού που 
εξυπηρετούνται από τον υφιστάμενο πίνακα ηλεκτροφωτισμού.

Δ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ.1 Γενικές Προδιαγραφές
 Η εγκατάσταση μελετήθηκε με γνώμονα:

• Την ασφάλεια, εξυπηρέτηση και άνεση αυτών που χρησιμοποιούν το χώρο και 
τις εγκαταστάσεις.
• Τη μεγάλη διάρκεια ζωής σε συνδυασμό με το χαμηλό αρχικό κόστος. 
• Την αξιοπιστία. 
• Την ελαστικότητα διατάξεως των μηχανημάτων και την ευκολία προσεγγίσεως 
των δικτύων για ευχερή συντήρηση.
• Την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για  την  μελέτη  των  Η-Μ  εγκαταστάσεων  σε  ότι  αφορά  παραδοχές  υπολογισμών, 
τρόπους  και  προδιαγραφές  κατασκευής  λαμβάνονται  υπ'  όψιν  οι  απαιτήσεις  της 
Υπηρεσίας, οι ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί και σε όσα σημεία δεν υπάρχουν σχετικοί 
κανονισμοί,  λαμβάνονται  υπ'  όψιν  Γερμανικοί  ή  Αμερικάνικοι  Κανονισμοί  και 
Προδιαγραφές.
Γενικότερα, για εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων ισχύουν:

• Ελληνικό  πρότυπο  ΕΛΟΤ  HD  384  2η  ΕΚΔΟΣΗ.  Απαιτήσεις  για  ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις.
• Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 30852. Χρώματα μονώσεων. 
• Κανονισμοί και οδηγίες της ΔΕΗ σχετικά με την παροχή μέσης τάσης (20KV). 
• VDE 0102/01.90 : Οδηγίες για τον υπολογισμό του ρεύματος βραχυκύκλωσης.
• VDE 0103/02.82 : Υπολογισμός και διαστασιολόγηση μπαρών χαλκού. 
• IEC 865-1965: Υπολογισμός ηλεκτροδυναμικών τάσεων μπαρών. 
• DIN 43671: Διαστασιολόγηση μπαρών από Χαλκό.



• VDE 0295,IEC 60228, HD 383 : ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις 
για καλώδια χαλκού. 
• DIN VDE 0100: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ονομαστικής τάσης μέχρι 1KV 
• DIN  VDE  0108-1:  Ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  σε  Χώρους  συγκέντρωσης 
ανθρώπων.
• IEC 364-5-523: Προσδιορισμός διατομής καλωδίων.
• DIN VDE  0298,  Teil  2&4:  Καλώδια  και  μονωμένοι  αγωγοί  σε  εγκαταστάσεις 
ισχυρών ρευμάτων, συνιστώμενες επιτρεπόμενες τιμές.
• DIN VDE 0660-Teil 100, IEC 947-1: Ορολογία και Γενικές απαιτήσεις για υλικό 
ζεύξης και προστασία Χαμηλής τάσης.
• DIN VDE 0660-Teil101, IEC 947-2: Διακόπτες ισχύος.
• DIN VDE 0660-Teil107, IEC 408, IEC 947-3: Διακόπτες φορτίου, αποζεύκτες, 
μονάδες ασφαλειών – διακοπτών.
• DIN VDE 0636: Ασφάλειες Χαμηλής τάσης.
• DIN VDE 0641: Διακόπτες προστασίας αγωγών.
• IEC 364-4-4, 364-4-43: Έλεγχος προστασίας καλωδίων.
• DIN VDE 0100 Beiblatt5(Entw): Έλεγχος προστασίας καλωδίων.
• DIN VDE 0664: Προστασία με διακόπτη διαφυγής έντασης.
• DIN VDE 0660-Teil102, 104, 106, IEC 158, IEC 947-4, IEC 292-1, IEC 292-2: 
Ηλεκτρονόμοι και Εκκινητές Χ.Τ.
• DIN VDE 0660-Teil200-209, IEC 337-1, -2Α, -2Β, -2C, IEC 947-5: Διακόπτες 
βοηθητικών κυκλωμάτων.
• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69 (DIN 47702): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ άρθρο 135 
κατηγ. 1α
• ΦΕΚ 558/55, VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705): Καλώδια ΝΥΜ Πίνακας ΙΙΙ 
άρθρο 135 κατηγ. 3α
• VDE 0271: Καλώδια ΝΥY
• VDE 0255/51 & VDE 0255/52: Γυμνοί Χάλκινοι αγωγοί 
• ΦΕΚ 598/55 άρθρο 145 παρ. 21: Χαλυβδοσωλήνες
• DIN 17162: Σχάρες καλωδίων
• DIN 40050/ IEC 144: Μεταλλικοί πίνακες διανομής stab
• DIN 43653 : Μαχαιρωτές ασφάλειες
• DIN 49020 :  Χαλυβδοσωλήνες,  DIN 49019:  Θερμοπλαστικοί  εύκαμπτοι,  DIN 
49012: Θερμοπλαστικοί ευθείς 
• VDE 0110: Τάξη μόνωσης ηλεκτρονικών οργάνων 
• VDE 411 και IEC 348: Ασφάλεια του Χρήστη οργάνων 
• IEC 801: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
• VDE 0875: Αντιπαρασιτική προστασία
• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88,  DIN 4102 μέρος  2/9-77:  Διέλευση  καλωδίων  από 
πυροστεγανά, Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων 
• ΠΔ 71/ΦΕΚ 32Α/17-2-88 : Φωτισμός ασφαλείας 
• ΕΝ 60924 & ΕΝ 60598-2-22 : Φωτισμός ασφαλείας 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  που  εκθέτονται  ανωτέρω  μπορεί  να  μην 
χρησιμοποιηθούν όλες στο υπό μελέτη έργο. Έχουν περιληφθεί επιπλέον προδιαγραφές 
για να καλυφθούν λύσεις  που πιθανόν δεν περιγράφονται  στο τεύχος της τεχνικής 
περιγραφής αλλά μπορεί να απαιτηθούν.



Όλα  τα  υλικά  και  εξαρτήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  είναι 
καινούρια,  αμεταχείριστα  και  αρίστης  ποιότητας.  Όπου  αναφέρεται  συγκεκριμένος 
τύπος  δεν  υποδηλώνει  προτίμηση,  αλλά  ποιότητα  κατασκευής.  Είναι  αποδεκτές 
εναλλακτικές προτάσεις  υλικών,  συσκευών και μηχανημάτων ιδίας,  ή ανώτερης του 
αναγραφόμενου τύπου ποιότητας και μετά από έγκριση της επίβλεψης.

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  επιλογή  των  υλικών,  θα  πρέπει  να  προϋποθέτει  την 
μεταξύ τους συνεργασία (επιλεκτικότητα, cascading, κλπ) και την διαθεσιμότητα από 
μέρους του προμηθευτή διαθεσίμων ανταλλακτικών και παρελκομένων.

Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται μεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την 
διάρκεια  ζωής  της  εγκατάστασης  (όπως  π.χ.  διατομές  καλωδίων  κ.λ.π.),  οι 
αναγραφόμενες τιμές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και ότι υλικά και συσκευές που 
δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις θα απορρίπτονται αμέσως ως ακατάλληλα από την 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις ασυμφωνίας μεταξύ των αναφερομένων στο παρόν τεύχος και τα 
λοιπά  συμβατικά  τεύχη  της  μελέτης  (τεχνική  έκθεση,  κ.λ.π.)  υπερισχύει  και  θα 
πραγματοποιηθεί η κατασκευή η οποία κατά την κρίση της επίβλεψης είναι προς το 
συμφέρον του έργου.

• Ο τύπος και η διατομή σωλήνων και αγωγών κάθε κυκλώματος αναγράφονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και σχέδια.
• Ο  ουδέτερος  και  ο  αγωγός  γειώσεως  κάθε  κυκλώματος  θα  έχουν  την  ίδια 
μόνωση με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν στον 
ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους αγωγούς εκτός αν διαφορετικά σημειώνεται στα 
σχέδια.
• Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. 
Απαγορεύεται  η  μεταβολή  της  διατομής  χωρίς  την  παρεμβολή  στοιχείων 
ασφαλίσεως. 
• Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων θα είναι Φ 13,5 mm ή 1/2".
• Η  ελάχιστη  διατομή  των  κυκλωμάτων  φωτισμού  θα  είναι  1,5  mm2 και  η 
αντίστοιχη ρευματοδοτών και κίνησης 2,5 mm2 .
• Οι αγωγοί πάνω από 4 mm2 θα είναι πολύκλωνοι.
• Όλοι οι  αγωγοί των κυκλωμάτων θα φέρουν σαφώς τους χρωματισμούς των 
φάσεων ουδέτερου και γείωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/61/2.2.77.
• Η ένωση και διακλάδωση μέσα στα κουτιά θα γίνεται με διακλαδωτήρες "καψ" ή 
ακροδέκτες στα κουτιά για σχετικά μεγάλες διατομές, ενώ απαγορεύεται ένωση και 
διακλάδωση με συστροφή των άκρων των αγωγών.
• Προσοχή θα δίνεται στην απογύμνωση των άκρων των αγωγών, ώστε να μην 
δημιουργούνται  εγκοπές  σε  αυτούς με  αποτέλεσμα την ελάττωση της μηχανικής 
αντοχής τους.
• Οι ακριβείς θέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων ορίζονται από την επίβλεψη.
• Η ελάχιστη απόσταση των ηλεκτρικών γραμμών από γραμμές νερού ορίζεται σε 
30 cm.
• Όταν πολλές γραμμές οδεύουν παράλληλα θα τοποθετηθούν σε αποστάσεις 3 
cm τουλάχιστον, εκτός αν τοποθετούνται πάνω σε σχάρες.



Δ.2 Καλωδιώσεις

Καλώδια τύπου   J  1  VV  -  R   (παλιός τύπος ΝΥΥ).  
Θα είναι ονομαστικής τάσης 0,6/1KV. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή 

πολύκλωνοι ανάλογα με την διατομή τους με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η 
εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα 
έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο 
IEC 60502-1.

Η ελάχιστη διατομή των αγωγών θα είναι  1,5mm2 για κυκλώματα φωτισμού, 
2,5mm2 για κυκλώματα ρευματοδοτών και 4mm2 για τροφοδότηση πινάκων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν καλώδια που έχουν αγωγούς με 
διατομή μικρότερη από 1,5mm2.

Μονόκλωνοι-πολύκλωνοι αγωγοί.
Οι αγωγοί διατομής μέχρι 4mm2 θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής άνω 

των 6mm2 θα είναι πολύκλωνοι. Κατά την απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα 
δίδεται  μεγάλη  προσοχή  να  μη  δημιουργούνται  εγκοπές  επί  αυτών,  οι  οποίες  θα 
επιφέρουν ελάττωση της μηχανικής αντοχής τους.

Μηχανική προστασία αγωγών.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην μηχανική προστασία των καλωδίων.
Ο τρόπος εγκατάστασης κάθε ηλεκτρικής γραµµής πρέπει να επιλέγεται ανάλογα 

µε το είδος των χρησιμοποιούμενων αγωγών ή καλωδίων σύμφωνα µε τον Πίνακα 52-Α 
του προτύπου ΕΛΟΤ  HD 384:2004, µε την προϋπόθεση ότι  τόσο οι  αγωγοί  και  τα 
καλώδια,  όσο και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι κατάλληλα για τις προβλεπόμενες 
εξωτερικές συνθήκες, όπως ορίζεται από τα αντίστοιχα πρότυπα των υλικών.

Ανάλογα  µε  τη  θέση  εγκατάστασης,  οι  ηλεκτρικές  γραµµές  µπορούν  να 
εγκαθίστανται σύμφωνα µε τον Πίνακα 52-Β, του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384:2004.



Στη συγκεκριμένη εργολαβία, οι καλωδιώσεις θα είναι τοποθετημένες μέσα σε 
σωλήνα και θαμμένες στο έδαφος.

Δ.3 Κολόνες φωτισμού – Φωτιστικά Σώματα
Θα  τοποθετηθούν  οι  ιστοί  φωτισμού  που  περιγράφονται  στην  παράγραφο  Β: 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης. 
Σύμφωνα και με την έγκριση που έχει χορηγηθεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, 

οι  ιστοί  φωτισμού  που προτείνεται  να  τοποθετηθούν  με  την παρούσα  μελέτη  είναι 
παραδοσιακού  τύπου,  ενδεικτικού  τύπου  «ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ  Κ1»,  όμοιου  τύπου  με  τις 
κολώνες  φωτισμού  που  υπάρχουν  στους  υπόλοιπους  κοινόχρηστους  χώρους  του 
Παραλίου Άστρους (π.χ λιμένας Παραλίου Άστρους). 

Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από μαντέμι, θα έχει ύψος περίπου 110cm και 
σχέδιο  παραδοσιακού  τύπου.  Στη  βάση  θα  βρίσκεται  και  η  ηλεκτρολογική  θυρίδα 
επίσκεψης που θα διευκολύνει τη ηλεκτρολογική σύνδεση της κολώνας φωτισμού. Στο 
κάτω μέρος  της  βάσης  θα  υπάρχουν  τρεις  (3)  οπές  κατάλληλης  διαμέτρου  για  τη 
στερέωση του ιστού στο έδαφος. Οι  διαστάσεις  της βάσης  θα είναι  κατάλληλες  να 
παραλάβουν  το  συνολικό  φορτίο  (ιστός,  φωτιστικά  κ.λ.π.),  όπως  αναλυτικά  αυτό 
υπολογίζεται από τους κανονισμούς έργων πολιτικού μηχανικού. Το βάρος της βάσης 
θα είναι 75Kg περίπου.

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος από μαντέμι, θα έχει ύψος 195cm περίπου και 
βάρος 50Kg περίπου.

Εσωτερικά  της  βάσης  και  του  ιστού  της  κολώνας  θα  περνάνε  καλώδια 
κατάλληλης διατομής, τα οποία θα καταλήγουν στο λαμπτήρα του φωτιστικού.

Στο επάνω μέρος του ιστού θα προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα.
Το συνολικό ύψος της κολώνας φωτισμού (βάση+ιστός) χωρίς το φανάρι θα 

είναι περίπου 3,0m ενώ το συνολικό βάρος θα είναι περίπου 125Kg.



Οι κολώνες φωτισμού θα είναι βαμμένες με εποξειφαινολικό αστάρι πούδρας για 
μεγάλη  αντοχή  και  προστασία  σε  παραθαλάσσια  μέρη  και  στην  συνέχεια  με 
ηλεκτροστατική βαφή χρώματος μαύρου (RAL 9005).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου και η 
πλήρης  τοποθέτηση  της  κολώνας  φωτισμού  και  του  ανοξείδωτου  συστήματος 
αγκύρωσης.

Το ανοξείδωτο  φωτιστικό  σώμα της  κολώνας θα είναι  τετραγωνικής  διατομής 
συνεχώς  μεταβαλλόμενης,  ύψους  60cm περίπου,  το  οποίο  θα  προσαρμόζεται  μέσω 
κατάλληλης χυτοσιδηρής βάσης στο επάνω μέρος της κολώνας φωτισμού. 

Το  φωτιστικό  σώμα θα είναι  στεγανού τύπου,  κατάλληλο για  τοποθέτηση σε 
θαλάσσιο  περιβάλλον  και  οι  εσωτερικές  του διαστάσεις  θα είναι  κατάλληλες  για  να 
υποδεχθούν λαμπτήρες οικονομίας 23Watt, σπειρώματος Ε27. 

Το συνολικό ύψος του φαναριού θα είναι περίπου 60cm ενώ το βάρος του θα 
είναι περίπου 6 Kg. Το υλικό κατασκευής του φαναριού θα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 
ποιότητας AISI 304 (Werkstoff number 1.4301) ή καλύτερης (π.χ. AISI 316).

Το φανάρι θα είναι πλήρες και θα περιλαμβάνει τους λαμπτήρες φωτισμού, τα 
απαραίτητα  όργανα  έναυσης  του  λαμπτήρα  και  τον  απαραίτητο  ηλεκτρολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. καλώδια, ντουί βιδωτό Ε27, κ.τ.λ.).

Δ.4 Ηλεκτρικός Πίνακας
Τα  υλικά  που θα χρησιμοποιήσει  ο  Ανάδοχος  θα πρέπει  να  είναι  καινούργια, 

πρώτης  χρήσεως,  αμεταχείριστα,  σύγχρονης  τεχνολογίας  κατασκευασμένα  από 
γνωστούς και αναγνωρισμένους  οίκους χώρας προέλευσης και κατασκευής της Ε.Ε. 
Κάθε υλικό-εξάρτημα,  θα είναι  πλήρες και  θα συνοδεύεται  από όλα τα απαραίτητα 
μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.).

Όλα  τα  ηλεκτρολογικά  υλικά-εξαρτήματα  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  εν  ισχύ 
Εθνικές προδιαγραφές (π.χ. ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ κ.λ.π.) αλλά και τις Διεθνείς Προδιαγραφές 
(π.χ. VDE, ΕΝ, CE, DIN, CENELEC, BSI κ.λ.π.) για είδη της κατηγορίας τους. 

Ο ηλεκτρικός υποπίνακας εξωτερικού φωτισμού που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 
μεταλλικός, στεγανός και κατάλληλος για επιδαπέδια εξωτερική τοποθέτηση. 

Ο  πίνακας  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  όργανα  διακοπής  και  προστασίας  των 
ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το πολυγραμμικό σχέδιο διανομής. 

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να υποδεχθεί όλα τα 
όργανα διακοπής και προστασίας των ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το σχέδιο 
λεπτομερειών  που συνοδεύει  την παρούσα  καθώς και  ξεχωριστό  διαμέρισμα  για  το 
μετρητή της ΔΕΗ.

Το  pillar θα χωρίζεται  σε δύο μέρη, από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί  ο 
μετρητής της ΔΕΗ και στο άλλο η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα 
διακοπής  και  προστασίας  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  σύμφωνα  με  το  σχέδιο 
λεπτομερειών του κεντρικού πίνακα διανομής προσήνεμου μώλου. 

Το  pillar θα είναι βιομηχανικού τύπου, στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση στο 
ύπαιθρο, από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1.5 mm. 

Ενδεικτικά,  οι  διαστάσεις  του  Pillar θα  είναι:  1000x1150x300mm (ΥxΠxΒ).  Σε 
κάθε περίπτωση όμως, το  Pillar θα είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να υποδεχθεί 
τόσο τον μετρητή της Δ.Ε.Η. όσο και όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
ηλεκτρικών γραμμών, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών του πίνακα διανομής. 

Το  Pillar θα  φέρει  πόρτα  η  οποία  α)  θα  κλείνει  με  την  βοήθεια  ελαστικού 



παρεμβύσματος,  β)  περιμετρικά  θα  είναι  δύο  φορές  κεκαμένη  κατά  ορθή  γωνία 
(στρατζαριστή)  για  να  παρουσιάζει  αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να 
εφαρμόζει  καλά στο κλείσιμο,  γ)  θα  αναρτάται  στο  σώμα του pillar  με  τη βοήθεια 
μεντεσέδων  βαρέως  τύπου  και  δ)  θα  έχει  ανεξάρτητη  χωνευτή  κλειδαριά.  Στο 
εσωτερικό  του  θα  υπάρχει  κατασκευή  από  σιδηρογωνίες,  ελάσματα  κλπ.  για  την 
στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος μέρος του pillar θα έχει σχήμα 
στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 cm. 

Τα pillar θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεμα και στο σημείο επαφής του με την 
βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνιά και στις 4 γωνίες τριγωνική λάμα με τρύπες 
για  να  βιδωθούν  τα  μπουλόνια,  που  θα  είναι  ενσωματωμένα  στην  βάση  του.  Ο 
υποπίνακας θα μπορεί να αφαιρεθεί με αποκοχλίωση. Η διανομή θα αποτελείται από 
στεγανά,  άκαυστα κιβώτια από κράμα αλουμινίου ή από ανθεκτικό  πολυεστέρα.  Τα 
κιβώτια θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την διέλευση των 
καλωδίων. 

Εντός του  pillar θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα όλα τα 
όργανα και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, όπως αναλυτικά παρατίθενται και στο σχετικό 
πολυγραμμικό σχέδιο λεπτομερειών του πίνακα διανομής.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο πίνακας θα περιλαμβάνει:
- Εσωτερικό μεταλλικό πίνακα κατάλληλου αριθμού γραμμών και θέσεων
- Ραγοδιακόπτες φορτίου
- Μικροαυτόματοι
- Ασφάλειες (βιδωτές τήξεως) μετά των βάσεών τους
- Απαγωγέα υπερτάσεων (αντικεραυνικό)
- Ρελέ διαρροής με μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς
- Ρευματοδότη (1Φ)
- Επιλογικούς διακόπτες
- Αναλογικός  χρονοδιακόπτης  ράγας  24-ωρος,  προγραμματιζόμενος,  κυκλικής 

λειτουργίας με εφεδρεία 72 ωρών με τους επαφείς του.
- Στεγανός  διακόπτης  λυκόφωτος  (φωτοκύτταρο)  εξωτερικός,  με  δυνατότητα 

ρύθμισης φωτεινότητας σε lux με τους επαφείς του.   
- Ενδεικτικές λυχνίες
- Μπάρες ουδετέρου, γείωσης κ.λ.π.
- Όλα τα απαραίτητα καλώδια, κατάλληλου μήκους, τύπου και διατομής για την 

εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα. 
- Λοιπά υλικά και μικροϋλικά που είναι απαραίτητα για την πλήρη, σωστή, έντεχνη 

και  ασφαλή  εγκατάσταση  και  δεν  αναφέρονται  παραπάνω  (π.χ.  κλέμες, 
ακροδέκτες τύπου Κως, σφικτήρες κ.λ.π.)
Στην εν λόγω εργασία περιλαμβάνεται επίσης η εργασία πλήρους κατασκευής 

της κατάλληλης βάσης του πίνακα από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μετά 
του φρεατίου σύνδεσης των καλωδίων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης και στερέωσης του πίνακα επί της σκυροδετημένης βάσεώς του, 
η εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων και εξαρτημάτων του πίνακα, η 
εργασία  συνδέσεως  όλων των εισερχομένων και  απερχομένων γραμμών καθώς  και 
κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση του πίνακα σε ετοιμότητα λειτουργίας.

Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την αποκατάσταση δομικών μερών και 
την επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα τοποθέτησης, στερέωσης ή ανάρτησης 
του  πίνακα,  ως  και  κάθε  υλικό,  μικροϋλικό  και  εργασία  σύνδεσης,  ρύθμισης  και 



στήριξης για την παράδοση του ηλεκτρικού σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία.
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη, την 

Τεχνική Περιγραφή και  τα σχέδια που την συνοδεύουν,  τους  εθνικούς και  διεθνείς 
κανονισμούς, τα εν ισχύ Εθνικά και Διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ,  CENELEC,  VDE,  ISO, 
ΕΛΟT-HD384 κ.λ.π.), τους κανονισμούς της Δ.Ε.Η., τις εντολές και τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Εντός του πίνακα θα υπάρχουν ενσωματωμένα και πλήρως συνδεδεμένα όλα τα 
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, όργανα και υλικά, όπως αναλυτικά παρατίθενται και στο 
σχέδιο λεπτομερειών των πινάκων, που συνοδεύει  την παρούσα τεχνική περιγραφή. 
Επίσης θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα καλώδια, κατάλληλου μήκους, τύπου και 
διατομής για την εσωτερική συνδεσμολογία του πίνακα καθώς και όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά  που  είναι  απαραίτητα  για  την  πλήρη,  σωστή,  έντεχνη  και  ασφαλή 
εγκατάσταση (π.χ. κλέμες, ακροδέκτες τύπου Κως, σφικτήρες κ.λ.π.).

Η συνδεσμολογία των εξαρτημάτων, υλικών και οργάνων θα είναι τεχνικά άρτια, 
τα δε υλικά και όργανα θα είναι δόκιμα και οίκων εγνωσμένης αξίας. 

Χαρακτηριστικές καμπύλες μικροαυτομάτων
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες μικροαυτομάτων είναι διαγράμματα ρεύματος-χρόνου, τα 
οποία για κάθε μεγέθους και τύπου μικροαυτόματο μας δίνουν τους χρόνους στους 
οποίους  ο  μικροαυτόματος  «ανοίγει»  σε  συνάρτηση  με  την  τιμή  του  ρεύματος 
σφάλματος που τον διαπερνά.
Ανάλογα με τον τύπο των φορτίων, οι μικροαυτόματοι επιλέγονται να έχουν μια από τις 
παρακάτω χαρακτηριστικές καμπύλες:
Β, C, D: Για καλωδιακές γραμμές οικιακών (Β) και κτιριακών εγκαταστάσεων
Κ: Για κινητήρες και μετασχηματιστές
Ζ: Για ηλεκτρονικές συσκευές

Οι διαφορές ανάμεσα σε μικροαυτόματους διαφορετικών καμπυλών, βρίσκονται στην 
ταχύτητα αντίδρασης και στην επιτρεπόμενη υπερένταση.



  
(Χαρακτηριστικές καμπύλες μικροαυτομάτων)

Οι μετασχηματιστές, οι κινητήρες και κάποιοι τύποι λαμπτήρων, έχουν συνήθως ένα 
ισχυρό ρεύμα εκκίνησης, διάρκειας από μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου έως και 
μερικά  λεπτά.  Υπό  ορισμένες  συνθήκες,  το  μέγεθος  του  ρεύματος  εκκίνησης 
προσομοιάζει συνθήκες βραχυκυκλώματος. Ο κατάλληλα επιλεγμένος μικροαυτόματος, 
πρέπει να το ξεχωρίζει από το βραχυκύκλωμα ώστε να μην εκτελεί άσκοπες αποζεύξεις. 
Αντίθετα, οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν αντέχουν σε υπερεντάσεις και καταστρέφονται 
γρήγορα.  Για  αυτό,  πρέπει  να  προστατεύονται  από  μικροαυτόματους  ταχύτατης 
απόκρισης.   

Ο παρακάτω πίνακας δίνει  ενδεικτικές  τιμές ρευμάτων εκκίνησης για  διάφορους 
τύπους  φορτίων,  όπου  το  ρεύμα  εκκίνησης  είναι  πολλαπλάσιο  του  ονομαστικού 
ρεύματος In.



Οι ονομαστικές τιμές των ρευμάτων των μικροαυτομάτων, αφορούν κατά κανόνα 
μικρά  μήκη  καλωδίων,  τάξης  λίγων  δεκάδων  μέτρων.  Η  ωμική  και  η  επαγωγική 
αντίσταση των καλωδίων αυξάνουν σημαντικά, όσο το μήκος των καλωδίων μεγαλώνει 
και όσο η διατομή τους μικραίνει. Κατά συνέπεια, τα βραχυκυκλώματα που συμβαίνουν 
στο τέλος ενός καλωδίου μεγάλου μήκους (π.χ. 100m) έχουν πολύ μικρότερες τιμές 
από εκείνα που συμβαίνουν στην αρχή του καλωδίου.

Στο συγκεκριμένο έργο, η χαρακτηριστική καμπύλη των μικροαυτομάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι C, σύμφωνα και με τα σχέδια που συνοδεύουν της παρούσα 
Τεχνική Περιγραφή (βλέπε λεπτομερές σχέδιο  ηλεκτρικών πινάκων)  και  πάντοτε  με 
βάση τις γενικές αρχές που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Ικανότητα διακοπής ρεύματος βαχυκυκλώματος μικροαυτομάτων
Στο παρόν έργο θα χρησιμοποιηθουν μικροαυτόματοι που θα έχουν ικανότητα διακοπής 
ρεύματος βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με 6.000 Α (6kA) 

Ε. ΔΟΚΙΜΕΣ
Μετά  την  ολοκλήρωση  όλης  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  θα  γίνουν  οι 

απαραίτητες δοκιμές καλής συνδέσεως και μονώσεως, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD-384, με ειδικά όργανα και δαπάνη του αναδόχου. 

Σε  περίπτωση  που  οι  δοκιμές  δεν  είναι  ικανοποιητικές  ή  διαπιστωθούν 
ελαττωματικά  υλικά  ή  τραυματισμένα  καλώδια  αυτά  θα  αποξηλωθούν  και  θα 
αντικατασταθούν  με  τις  δοκιμές  να  επαναλαμβάνονται  μέχρι  την  επίτευξη  του 
επιθυμητού αποτελέσματος. 

Οι  δοκιμές  θα  πραγματοποιηθούν  με  μέριμνα  και  δαπάνη  του  αναδόχου  και 
παρουσία της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Μετά το πέρας των δοκιμών και εφόσον αυτές ολοκληρωθούν με επιτυχία, ο 
Ανάδοχος  του  έργου  θα  πρέπει  να  υποβάλει  την  απαιτούμενη  Υ.Δ.Ε.  (Υπεύθυνη 
Δήλωση Ηλεκτρολόγου). 

Το  περιεχόμενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  Εγκαταστάτη  (Υ.Δ.Ε.)  θα  είναι 
υποχρεωτικά  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  Κ.Υ.Α.  130414/16.12.2019  (ΦΕΚ 
4825/Β/24.12.2019) και των συνημμένων υποδειγμάτων του παραρτήματός της, όπως 
ισχύει σήμερα.

Θα  είναι  καταλλήλως  συμπληρωμένη  και  υπογεγραμμένη  από   αδειούχο 
ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατάλληλης ειδικότητας και Κατηγορίας και  στη συνέχεια 
αρμοδίως  θεωρημένη  από  τον  Σύνδεσμο  Ηλεκτρολόγων  Εγκαταστατών.  Η  δαπάνη 



θεώρησης της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

ΣΤ.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ  

Κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  τα  πλεονάζοντα  προϊόντα  εκσκαφών  που  θα 
προκύψουν  και  τα  οποία  δεν  θα  επαναχρησιμοποιηθούν  για  την  επίχωση  των 
σκαμμάτων  του  έργου,  θα  διοχετεύονται  απαραίτητα  σε  αδειοδοτημένους  χώρους 
διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 
(ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Ο  ανάδοχος  του  έργου  έχει  την  υποχρέωση  να  διαχειριστεί  τα  απόβλητα 
καθαιρέσεων  και  κατεδαφίσεων  που  θα  προέλθουν  από  το  έργο,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.  Το νομικό πλαίσιο που διέπει  την εναλλακτική 
διαχείριση  των  αποβλήτων  κατεδαφίσεων  και  κατασκευών  είναι  ο  Ν.4496/2017 
(τροποποίηση του Ν.2939/01, όπως αυτός είχε τροποποιηθεί με τον Ν. 3854/2010) και 
η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 η οποία διέπει την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η  Διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  του  έργου  θα  γίνει  μέσω  εγκεκριμένου  και 
αδειοδοτημένου Ατομικού ή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) 
ΑΕΚΚ. Ο Ανάδοχος θα μεταφέρει και θα παραδίδει τα ΑΕΚΚ σε χώρους ανάκτησης που 
θα του υποδεικνύει το ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Σε περίπτωση Ατομικού ΣΕΔ ΑΕΚΚ ακολουθείται η 
ίδια διαδικασία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ατομικού 
ΣΕΔ.

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση  για  τη  συνεργασία  του  με  εγκεκριμένο  Ατομικό  ή  Συλλογικό  Σύστημα 
Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΣΕΔ  ΑΕΚΚ),  με  εμβέλεια  της  Περιφερειακή 
Ενότητα  Υλοποίησης  του  έργου,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου 7  της  ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
από  απόβλητα  εκσκαφών (κωδικός  ΕΚΑ 17.01.01:  Άοπλο σκυρόδεμα  και  ΕΚΑ 
17.05.06:  Απόβλητα  εκσκαφών),  όπως  αυτά  προσδιορίζονται  στην  ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β/2010) και  σε  κάθε διάταξη που αναφέρεται  σε 
αυτήν. 

Ο  Ανάδοχος  αποζημιώνεται  για  το  κόστος  που  προκύπτει  από  την  συνολική 
διαδικασία  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ΑΕΚΚ,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην 
παραπάνω ΚΥΑ, χωρίς τις δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων), οι οποίες περιλαμβάνονται ανοιγμένες τις δαπάνες του 
τιμολογίου,  όπως  ρητά  αναφέρεται  στους  Γενικούς  Όρους  του  Τιμολογίου  και 
συγκεκριμένα στην παράγραφο 1.2 και στην Εγκύκλιο 11 - ΔΝΣγ/οικ44038/ΦΝ466/19-
6-2017 του Υ.ΥΠ.ΜΕ. Επομένως, ο ανάδοχος με την προσφορά του θα πρέπει να λάβει 
υπόψη  ότι  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  για  εργασίες,  φορτοεκφορτώσεις,  διαλογή, 
μεταφορά κ.λ.π. μέχρι και την εκφόρτωση και παράδοση των αποβλήτων στο χώρο 
ανάκτησης ΑΕΚΚ, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες δαπάνες εκτός των δαπανών εναλλακτικής 
διαχείρισης, έχουν συμπεριληφθεί στις τιμές των αντίστοιχων άρθρων του Τιμολογίου 
της Μελέτης. 

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  υλοποίηση  των  εργασιών  εναλλακτικής 
διαχείρισης  των ΑΕΚΚ καλύπτονται  απολογιστικά  από το προβλεπόμενο  προς τούτο 
ειδικό  κονδύλι  του  προϋπολογισμού.  Στο  εν  λόγω  ποσό,  δεν  εφαρμόζεται  η 
προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.



Κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης για 
τη  διαχείριση  των  ΑΕΚΚ  υπολογίστηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  την  ποσότητα  του 
προβλεπόμενου  αποβλήτου  (κωδικός  ΕΚΑ  17.01.01:  Άοπλο  σκυρόδεμα  και  ΕΚΑ 
17.05.06:  Απόβλητα  εκσκαφών),  το  αντίστοιχο  βάρος  σε  τόνους  και  τις  τιμές  που 
έχουν καθοριστεί και ισχύουν ως χρηματικές εισφορές για το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, 
που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και για την συγκεκριμένη κατηγορία 
αποβλήτων. Για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.01.01, η χρηματική εισφορά 
έχει υπολογιστεί σε 2,50 €/tn, χωρίς ΦΠΑ ενώ για την κατηγορία αποβλήτων με κωδικό 
ΕΚΑ 17.05.06, η χρηματική εισφορά έχει υπολογιστεί  σε 1,90 €/tn, χωρίς ΦΠΑ, με 
βάση  σχετικό  τιμοκατάλογο  του  πλησιέστερου  αδειοδοτημένου  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  που 
λειτουργεί στην περιοχή του έργου.  

Επειδή  η  επιμέτρηση  των  εργασιών  εκσκαφής  εδάφους  γαιώδους  ή 
ημιβραχώδους γίνεται σε μονάδες  m3, για την αναγωγή και αντιστοίχισή τους με τις 
ποσότητες των ΑΕΚΚ που παραδίδονται στους χώρους ανάκτησης και επιμετρούνται σε 
τόνους,  χρησιμοποιείται  συντελεστής  (ειδικό  βάρος)  ίσος  με 2,80  tn/m3 για  την 
κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.01.01 και  1,80  tn/m3 για την κατηγορία 
αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.05.06.

Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς 
προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που αφορούν στο είδος και 
την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε.

Για την πιστοποίηση και πληρωμή της δαπάνης της Εναλλακτικής Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ, απαιτείται ως προϋπόθεση οι επιμετρήσεις να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά 
έγγραφα  του  ΣΕΔ  ΑΕΚΚ  (π.χ.  παραστατικά,  τιμολόγια  κ.λ.π.),  από  τα  οποία  θα 
προκύπτει ότι οι αιτούμενες προς πληρωμή δαπάνες αντιστοιχούν στις ποσότητες ΑΕΚΚ 
που παραδόθηκαν στο συμβεβλημένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ καθώς και Βεβαίωση Παραλαβής των 
αποβλήτων  από  το  εγκεκριμένο  σύστημα  εναλλακτικής  διαχείρισης,  μετά  την 
αποπεράτωση  των  εργασιών  διαχείρισής  τους,  σύμφωνα  με  το  Άρθρο  7  της  ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/2010).

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις ανωτέρω δαπάνες, θα γίνεται στο πλαίσιο 
των πιστοποιήσεων του έργου, σε βάρος του ειδικού ποσού που έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του έργου. 

Ζ.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την 
εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή 
ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί όπως 
προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Οι  αφανείς  εργασίες  θα  εκτελούνται  υποχρεωτικά  μόνο  κατά  τις  εργάσιμες 
ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους 
εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του .

Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως 
απαραίτητο  στοιχείο  για  την  προσωρινή  και  οριστική  παραλαβή  του  έργου  (Φ.Ε.Κ 
1176/22-9-2000 τεύχος Β’ ).



Η.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου γίνεται σύμφωνα με το Ν.4014/2011 
περί "Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος", και την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21/2012), 
όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  με  την  Υ.Α.  ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016  (ΦΕΚ 
2471/Β/2016).
 Το  εν  λόγω  έργο  οδοφωτισμού  δεν  περιλαμβάνεται  στους  πίνακες  των 
Παραρτημάτων της Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/10.08.2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016).

Επομένως,  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της ίδιας Υ.Α.,  δεν 
υπάρχει υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο 
απαλλάσσεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

   Άστρος, 10/12/2020
Συντάχθηκε - Θεωρήθηκε

             Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

 Κούσουλας Δημήτριος
                        Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.


