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ΘΕΜΑ:

Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:
"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ..Β' 2828/21-10-2014, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ.
ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014, Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.
Μέχρι την ολοκλήρωση από το ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ των διαδικασιών διόρθωσης και
τυποποίησης των εν λόγω ΕΤΕΠ και με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην
εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα Δημόσια Έργα
οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές, των οποίων τα κείμενα περιέχονται στα
συνημμένα παραρτήματα 1, 2 και 3.
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Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις εν λόγω
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα λαμβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των παραρτημάτων της παρούσας Εγκυκλίου.
Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω
Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις παρακαλούνται να
συντάσσουν και να υποβάλλουν τεκμηριωμένες αναφορές προς τη Γενική Δ/νση
Ποιότητας της ΓΓΔΕ, Δ/νση ΔΙΠΑΔ, η οποία θα εισηγείται και θα προωθεί την
υλοποίησή τους.
Για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι εν λόγω
Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ
(www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης
ώστε τα κείμενα να είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο.
Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την εφαρμογή
της.
Η Δ/νση Πληροφορικής της ΓΓΔΕ καλείται να προχωρήσει άμεσα στις σχετικές
ενέργειες, ώστε η εν λόγω Εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Συνημμένα :

(μόνο ηλεκτρονική ανάρτηση)

1. Παραρτήματα 1, 2, και 3, με τα κείμενα των Προσωρινών Τεχνικών
Προδιαγραφών.
2. Πίνακας διανομής αποδεκτών
Κοινοποίηση :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΔΕ
Γραφεία Γεν. Δ/ντων της ΓΓΔΕ
Δ/νση Πληροφορικής( με CD για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Δ/νση Δ17
Δ/νση ΔΙΠΑΔ(5)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή
Υποδομή οδοφωτισμού
Εισαγωγή
Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-07-01-00:2009.
1

Αντικείμενο

Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της υποδομής του οδοφωτισμού
η οποία περιλαμβάνει:
 Την εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων (σκαμμάτων) για την τοποθέτηση
των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, των φρεατίων και της
θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή
τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των
περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων.
 Την προκατασκευή ή την επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των
βάσεων έδρασης των ιστών φωτισμού.
 Την προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και
τις πλάκες.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των
συνδέσεων των καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων.
 Την προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής
(πίλλαρ).
 Τις δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.
2

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες
3
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δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ΕΛΟΤ HD 21-1 S4

Cables of rated voltages up to and including 450/750V and
having thermoplastic insulation - Part 1: General
requirements -- Καλώδια ονοµαστικής τάσης µέχρι και
450/750V που έχουν θερµοπλαστική µόνωση - Μέρος 1:
Γενικές απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ 563-4

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and
including 450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed wiring
-- Καλώδια µε µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
ονοµαστικής τάσης µέχρι και 450/750 V - Μέρος 4: Καλώδια
µε µανδύα για σταθερή καλωδίωση.

ΕΛΟΤ 843

Polyvinyl chloride insulated and sheathed power cables for
rated voltage 600/1000 V -- Καλώδια ισχύος ονομαστικής
τάσης 600/1000 V με μόνωση και μανδύα από
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

ΕΛΟΤ EN 60228

Conductors of insulated cables -- Αγωγοί μονωμένων
καλωδίων.

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel
articles - Specifications and test methods -- Θερμό
γαλβάνισμα δι' εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδηρών και
χαλύβδινων στοιχείων. Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμών.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality management systems – Requirements -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.

3

Όροι και ορισμοί

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
4

Απαιτήσεις

4.1

Γενικά

Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά
περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών
και θα φέρουν σήμανση CE.
Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει:
1. να φέρει σήμανση CE.
2. να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.

4
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3. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των
εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό
υλικό.
Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών
προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω
Κανονισμό.
Κατά την προμήθεια όλα τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, πιστοποιητικά
πρέπει να συνοδεύουν τα προς προμήθεια υλικά και εξαρτήματα.
Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα και να φέρουν
πιστοποιητικό από διαπιστευμένο φορέα. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της
παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της
ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής.
Για τα υλικά που φέρουν σήμανση CE τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και οι
εκθέσεις δοκιμών πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και
Ευρωπαϊκή νομοθεσία από κοινοποιημένους στην Ε.Ε. οργανισμούς αξιολόγησης
της συμμόρφωσης, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση τα τυχόν πιστοποιητικά
καταλληλότητας και ελέγχου οφείλουν να εκδίδονται από αναγνωρισμένους
οργανισμούς πιστοποίησης.
Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE υποβάλλεται πλήρης τεχνικός φάκελος
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την Εθνική νομοθεσία εναρμόνισης. Στην περίπτωση
δομικών υλικών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να
αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις
που ορίζει η διακήρυξη.
Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών,
πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης.
Από τη σύμβαση πρέπει να προβλέπονται και εργαστηριακοί έλεγχοι, αυτοί μπορούν
να διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο από το
ΕΣΥΔ ή άλλο αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω
εργαστήριο πρέπει να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European
Accreditation – Multilateral Agreement).
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της
συμμόρφωσης των υλικών με τα σχετικά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε παράγραφο
Τυποποιητικών παραπομπών της παρούσας), τις απαιτήσεις της μελέτης, τα λοιπά
συμβατικά τεύχη και τον Κανονισμό ΕΚ 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά
προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών και θα
αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα
υλικά έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
5
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 Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού σωλήνων, κατασκευής φρεατίων και βάσεων
ιστών.
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος.
 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων.
 Σωλήνες PVC, PE και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.
 Πλάκες γείωσης, χάλκινοι αγωγοί (πολύκλωνοι & μονόκλωνοι) και
ακροδέκτες (σφιγκτήρες) γείωσης.
 Γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός για την έλξη των καλωδίων.
 Γαλβανισμένα αγκύρια με κοχλίωση (κλωβός αγκύρωσης).
 Καλώδια τύπου A05VV-R, A05VV-U (NYM κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD
21-1 S4).
 Καλώδια τύπου Ε1VV-U, Ε1VV-R, E1VV-S (NYY κατά ΕΛΟΤ 843, J1VVU, J1VV-R, J1VV-S).
 Υλικά κατασκευής κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ).
 Κοχλίες, περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά.
 Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων.

4.2

Αποδεκτά υλικά

Για τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ισχύουν οι εξής απαιτήσεις:
1.

Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού των σωλήνων θα είναι κατηγορίας C12/15.

2.

Το σκυρόδεμα φρεατίων και βάσεων ιστών θα είναι κατηγορίας C20/25.

3.

Ο σιδηρός οπλισμός σκυροδέματος θα είναι κατηγορίας S500 ΚΤΧ (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας).

4.

Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεατίων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές
απαιτήσεις.

5.

Ο σωλήνας PVC διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.

6.

Ο πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 25 mm2, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228.

7. Ο μονόκλωνος χάλκινος αγωγός γείωσης θα είναι διατομής 6 mm2, σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60228.
8.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø90 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.

9.

Ο σωλήνας PE 2 mm γενιάς διαμέτρου Ø50 θα είναι αντοχής 6 bar τουλάχιστον.
6
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10. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα),
διαμέτρου Φ101,6 (4’’).
11. Το σύρμα-οδηγός θα έχει διατομή 5 mm2 και θα είναι γαλβανισμένο σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
12. Η πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό θα έχει διαστάσεις
500 x 500 x5 mm.
13. Τα αγκύρια με κοχλίωση θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S400s ΚΤΧ (βλέπε
Βιβλιογραφία της παρούσας), γαλβανισμένα σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
ISO 1461.
14. Τα καλώδια τύπου A05VV-U ή A05VV-R θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500 V
(κατά VDE, βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας) με μόνωση από θερμοπλαστικό
υλικό PVC, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 563-4 αποτελούμενα από:


Μονόκλωνο αγωγό διατομής 4 mm2



Πολύκλωνο αγωγό διατομής 6 mm2



Τρίκλωνο αγωγό διατομής 3 x 1,5 mm2

15. Τα καλώδια τύπου Ε1VV-U ή Ε1VV-R ή Ε1VV-S ονομαστικής τάσης 600/1000 V
με μόνωση από θερμοπλαστικό υλικό PVC και μανδύα από χλωριούχο
πολυβινύλιο, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 843 με διατομές:


2 x 10 mm2



3 x 10 mm2



4 x 10 mm2

16. Ο ακροδέκτης γείωσης (σφιγκτήρας) θα είναι για αγωγό διατομής 25 έως
35 mm2.
17. Τα υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) θα
συμμορφώνονται με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.08.86,
(ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
18. Οι κοχλίες, τα περικόχλια και λοιπά μικροϋλικά θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
19. Η άμμος για τον εγκιβωτισμό των σωληνώσεων, θα είναι από θραυστό υλικό
λατομείου.
5

Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών

5.1

Γενικά

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για
ηλεκτρικά δίκτυα και τα σχέδια της μελέτης.
Επιβάλλεται να γίνεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου τοποθέτησης των
καλωδίων σε όσα τμήματα προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από την τυπική χάραξη)
λόγω εμποδίων, και η έγγραφη αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο
μήκος είναι μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού μήκους που ορίζεται στα σχέδια.
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5.2

Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι
(βάθους τουλάχιστον 70 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της
μελέτης, με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη
των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος
θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια
συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκομετρική διαβάθμιση η
οποία διέρχεται κατά 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της
τάφρου καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης, όμως αυτή δεν μπορεί να έχει
πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε
να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου
χωρίς να παραμορφώνεται.
Τα περισσεύματα των προϊόντων εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα
απορρίπτονται σε χώρο εγκρινόμενο από την Υπηρεσία, σύμφωνα και με τα
οριζόμενα από τα συμβατικά τεύχη σχετικά με χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών.
5.3

Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων

Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου θα τοποθετούνται στην τάφρο και θα
στερεώνονται κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνησή τους και ο αποχωρισμός
τους κατά τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού τους σε
σκυρόδεμα.
Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του
απολύτως απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών
έργων).
Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των σωλήνων τότε θα τοποθετείται
επιστόμιο στα άκρα της σωλήνωσης. Οι σωλήνες πρέπει να παραμένουν εσωτερικά
καθαροί. Πριν από την τοποθέτηση των καλωδίων, θα ελέγχεται το εσωτερικό τους
με διέλευση σφαίρας διαμέτρου ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάμπτονται, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η εσωτερική
διάμετρός τους, με ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 12πλάσια της διαμέτρου των.
Οι σιδηροσωλήνες μεταξύ τους θα συνενώνονται με κοχλιωτούς συνδέσμους.
Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να φέρουν κοφτερές ακμές που
τραυματίζουν τα καλώδια.
Οι διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωμα ή όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια, θα
γίνεται με σωλήνες που θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με
διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια.
Εντός των σωλήνων διέλευσης καλωδίων τοποθετείται γαλβανισμένο σύρμα-οδηγός
για την έλξη των καλωδίων.
5.4

Έλξη καλωδίων

Η έλξη των καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους
σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται
με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας εντός του σωλήνα.
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Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται με άλλο τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα
χρησιμοποιείται δυναμόμετρο για τον έλεγχο της αναπτυσσόμενης δύναμης
σύμφωνα με την αντοχή σε εφελκυσμό που ορίζει ο κατασκευαστής των καλωδίων.
5.5

Εγκατάσταση γείωσης

Ο αγωγός γείωσης διατομής 25 mm2 τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες
διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο
ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) με αγωγό διατομής 6 mm2 με σφιγκτήρες. Οι πλάκες
γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται με τον
αγωγό γείωσης, με αγωγό διατομής 25 mm2 ή μεγαλύτερης εάν έτσι ορίζεται στη
μελέτη.
5.6

Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας καλωδίων

Τα φρεάτια θα είναι προκατασκευασμένα σύμφωνα με τα σχέδια και θα
τοποθετούνται εντός της τάφρου των καλωδίων, στις θέσεις που προβλέπονται από
την μελέτη. Αυτά θα είναι από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, θα φέρουν διπλό
χυτοσιδηρό κάλυμμα με στεγάνωση και θα φέρουν στον πυθμένα τους σωλήνα
PVC Ø50. Η πλήρωση του κενού μεταξύ των παρειών του σκάμματος και των
φρεατίων επανεπιχώνεται με άμμο λατομείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή
(π.χ. πλακόστρωση) επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση.

5.7
5.7.1

Στήριξη ιστών οδοφωτισμού
Με βάσεις στήριξης (ιστοί από αλουμίνιο ή χάλυβα)

Οι βάσεις στήριξης (θεμελίωση) των ιστών οδοφωτισμού θα είναι είτε
προκατασκευασμένες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 είτε θα
κατασκευάζονται με πασσάλους (έγχυτους από σκυρόδεμα ή εμπηγνυόμενους
σιδηροπασσάλους χάλυβα κατηγορίας S500s, με κατάλληλη προστασία έναντι
διάβρωσης). Η θεμελίωση με εφαρμογή πασσάλων συνιστάται για υψηλούς ιστούς
(H > 14 m).
Εναλλακτικά είναι δυνατή η επιτόπου σκυροδέτηση της βάσης στήριξης των ιστών
(οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25).
Επί της βάσης ή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων πακτώνεται το στοιχείο
αγκύρωσης του ιστού σύμφωνα με τη μελέτη. Το στοιχείο αγκύρωσης θα πρέπει να
παραμένει ακλόνητο κατά τη σκυροδέτηση με εφαρμογή π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης
στο πλέγμα οπλισμού της βάσης.
Πριν από την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων βάσεων ή την επιτόπου
σκυροδέτηση βάσεων θα ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάμμα για τις
πραγματικές συνθήκες του εδάφους θεμελίωσης και αναλόγως με τον εκτιμώμενο
κίνδυνο θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης του σκάμματος ή/και
προστασίας έναντι πτώσης ανθρώπων ή ζώων.
Η προκατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25 και η τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα ή η επιτόπου κατασκευή τους θα
γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το
σύστημα των αγκυρίων με κοχλίωση, τα οποία πρέπει να παραμένουν κατακόρυφα
με ηλεκτροσυγκόλληση ή κατάλληλες διατάξεις πλαισίων κατά τη διάρκεια της
9

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ

σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης ή η στάθμη
της επιτόπου κατασκευής, θα ελέγχεται ότι είναι σύμφωνη με τα σχέδια.
Κατά τη σκυροδέτηση και στη συνέχεια μέχρι την τοποθέτηση του ιστού οι
προεξέχοντες κοχλίες του στοιχείου αγκύρωσης θα προστατεύονται με πλαστικά
καλύμματα (κατ’ ελάχιστο τεμάχιο πλαστικού σωλήνα). Επίσης θα φράσσονται τα
άκρα των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων που τοποθετούνται μέσα στη βάση του
φωτιστικού για την αποφυγή τυχόν έμφραξης τους.
Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις θα γίνεται με άμμο λατομείου και θα
αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνητή επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της
κατάσταση.
Κατασκευή βάσης με πασσάλους. Αυτή θα γίνεται σύμφωνα με την μελέτη.
5.7.2

Με πάκτωση (ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα)

Ο πυθμένας της τάφρου θα διαμορφώνεται με σκυρόδεμα πάχους 0,15 m. Ο ιστός
θα εγκαθίσταται σε κατακόρυφη θέση και ο κενός χώρος της τάφρου θα
επανεπιχώνεται με προϊόντα εκσκαφής (βλέπε παράγραφο 5.2), έως 0,20 m από την
επιφάνεια του εδάφους. Η τελική διαμόρφωση μέχρι την επιφάνεια του εδάφους θα
γίνεται με σκυρόδεμα.
5.8

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)

Η κατασκευή του πίλλαρ θα γίνεται από προκατασκευασμένα τεμάχια (ερμάρια
μεταλλικά, στεγανά ή από ανθεκτικό πλαστικό π.χ. για τοποθέτηση κοντά σε
θάλασσα) και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου, περιλαμβανομένης και της βάσης
έδρασης του από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, για κάθε τύπο που
ορίζεται στην μελέτη, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων. Η θύρα του πίλλαρ
θα φέρει κλείθρο σύμφωνα με τη μελέτη.
Η βάση έδρασης του πίλλαρ θα περιλαμβάνει και το φρεάτιο έλξης καλωδίων.
Κάθε πίλλαρ θα χωρίζεται σε δυο μέρη με στεγανή διανομή, για την τοποθέτηση
αντίστοιχα του μετρητή της ΔΕΗ και όλων των οργάνων διακοπής και προστασίας
των γραμμών. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του πίλλαρ, μετά την
κατασκευή τους θα υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία (θερμό γαλβάνισμα ή και
εποξειδική βαφή) για την προστασία έναντι των εξωτερικών συνθηκών. Ολόκληρο το
πίλλαρ θα έχει βαθμό προστασίας ΙP55.
Η διανομή θα αποτελείται από στεγανά κιβώτια κατασκευασμένα από κράμα
αλουμινίου ή από ανθεκτικό πολυεστέρα ενισχυμένο με υαλοβάμβακα και
πολυκαρμπονάτ, διαμορφωμένα με χυτόπρεσσα. Τα κιβώτια θα είναι άκαυστα, ικανά
να αντιμετωπίσουν συνθήκες εξωτερικού χώρου και υγρασίας θάλασσας. Τα κιβώτια
θα φέρουν οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλίπτες για την είσοδο του καλωδίου
παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού, καθώς και για την έξοδο των
καλωδίων προς το δίκτυο.

10

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ

6

Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας

Έλεγχοι κατά την παραλαβή:
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών κατασκευής της υποδομής
οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 της παρούσας.
 Έλεγχος των διαστάσεων και της θέσης (οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά) της διανοιγόμενης τάφρου, του υλικού επανεπίχωσης και
του βαθμού συμπύκνωσης αυτού.
 Έλεγχος του εσωτερικού των σωλήνων με διέλευση σφαίρας διαμέτρου
ίσης με το 85% της διαμέτρου του σωλήνα.
 Έλεγχος της στεγάνωσης των φρεατίων έλξης και επίσκεψης των
καλωδίων.
 Έλεγχος των συνθηκών (της αντοχής) του εδάφους θεμελίωσης των
βάσεων στήριξης των ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος των διαστάσεων της κατασκευής της θεμελίωσης σύμφωνα με
τη μελέτη.
 Έλεγχος της εφαρμογής ελαστικών καλυμμάτων στις κοχλιώσεις των
αγκυρίων, στήριξης της βάσης των ιστών οδοφωτισμού.
 Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου, και κατ΄ ελάχιστον:
α. έλεγχος υπό τάση της συνδεσμολογίας του ηλεκτρικού δικτύου και του
κιβωτίου πίλλαρ
β. έλεγχος διαρροών ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο
γ. έλεγχος της εγκατάστασης γείωσης με δημιουργία συνθηκών
ελεγχόμενου βραχυκυκλώματος
 Έλεγχος της αποκατάστασης της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας μετά το
πέρας των εργασιών κατασκευής της υποδομής του οδοφωτισμού και
απομάκρυνσης των περισσευμάτων των προϊόντων εκσκαφής και
απόρριψης αυτών σε εγκεκριμένες από την Υπηρεσία θέσεις.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει
την δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά
μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου
αυτού.
7

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι υγείας –
ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος θα εκτελεί σε πλήρη
συμμόρφωση με τις ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις περί υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας καθώς και με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας του έργου (ΣΑΥ).
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8

Τρόπος επιμέτρησης

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες,
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της μελέτης.
Η υποδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/ αντικείμενα:
α. Την εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και την επανεπίχωση.
β. Τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων και το σύρμα – οδηγό.
γ. Τους αγωγούς γείωσης (διακρίνονται ως προς την διατομή).
δ. Τους ακροδέκτες αγωγού γείωσης.
ε. Τις πλάκες γείωσης.
στ. Τα φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσμολογίας με το κάλυμμα τους,
πλήρως τοποθετημένα.
ζ. Την προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με
άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της Μελέτης.
η. Τα καλώδια κατά τύπο και διατομή αγωγού.
θ. Την κατασκευή πίλλαρ. Διακρίνονται με βάση τον αριθμό αναχωρήσεων.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:


Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των
σκαμμάτων, της φυσικής ή τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική
κατάσταση με αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος οδοστρώματος ή
πεζοδρομίου κλπ., καθώς και η μεταφορά και απόρριψη των περισσευμάτων των
προϊόντων εκσκαφής.



Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεμελίωσης των ιστών, των
φρεατίων και των λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστημα της
υποδομής οδοφωτισμού ώστε να είναι έτοιμο να δεχθεί το σύστημα επιδομής
οδοφωτισμού (ιστοί, φωτιστικά, κλπ.).



Η προμήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων
διέλευσης αυτών, γειώσεων και μικροϋλικών, η μεταφορά όλων αυτών επιτόπου
του έργου και η ενσωμάτωση τους στο έργο.



Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων διέλευσης σε άμμο, ή σε σκυρόδεμα.



Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών



Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο



Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
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Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του
εξοπλισμού.



Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και
μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Προδιαγραφής.



Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την
εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.



Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα
Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν
διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Βιβλιογραφία

−

Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΗ1/Ο/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86

−

VDE Association for Electrical, Electronic & Information Technologies -Σύνδεσμος Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών και πληροφοριακών τεχνολογιών

−

ΚΤΧ

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή
Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα
Εισαγωγή
Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-05-07-02-00:2009.
1. Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά στην εγκατάσταση της ανωδομής του οδοφωτισμού
και περιλαμβάνει:
 Την προμήθεια και εγκατάσταση τυποποιημένων ιστών οδοφωτισμού,
βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων, φωτεινών πηγών, συσκευών ελέγχου
λειτουργίας καθώς και άλλων εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το
φωτισμό οδών, οδικών κόμβων, σταθμών διοδίων, και σταθμών
εξυπηρέτησης.
 Όλες τις δοκιμές καλής λειτουργίας του οδοφωτισμού.
Ειδικού τύπου ιστοί (π.χ. αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικών εφαρμογών κλπ.) δεν
περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής.
Η παρούσα Προδιαγραφή εφαρμόζεται σε:
-

Νέες εγκαταστάσεις.

-

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται επεκτάσεις ή τροποποιήσεις
που αφορούν:

•

Την αντικατάσταση διατάξεων ηλεκτρικής προστασίας.

•

Την προσθήκη νέων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

•

Την αντικατάσταση των διατάξεων γείωσης.

•

Την αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

2. Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα
αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες
δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν
εφαρμογή στην παρούσα παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτή, με τροποποίηση ή
αναθεώρησή της. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
15
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Infrastructure for road lighting -- Υποδομή οδοφωτισμού
ΕΛΟΤ EN 40-1

Lighting columns - Part 1: Definitions and terms -- Ιστοί
φωτισμού - Μέρος 1: Ορισμοί και όροι

ΕΛΟΤ EN 40-2 Ε2

Lighting Columns - Part 2: General requirements and
dimensions -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 2: Γενικές
απαιτήσεις και διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 40-3-1 E2

Lighting columns - Part 3-1: Design and verification Specification for characteristic loads -- Ιστοί φωτισμού Μέρος 3-1: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Προδιαγραφή
για χαρακτηριστικά φορτία

ΕΛΟΤ EN 40-3-2 E2

Lighting columns - Part 3-2: Design and verification Verification by testing -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 3-2:
Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση με δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 40-3-3 E2

Lighting columns - Part 3-3: Design and verification Verification by calculation -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 33: Σχεδιασμός και επαλήθευση - Επαλήθευση βάσει
υπολογισμών.

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2

Requirements for reinforced and prestressed concrete
lighting columns: απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από
οπλισμένο και από προεντεταμένο σκυρόδεμα.

ΕΛΟΤ EN 40-5 E3

Lighting columns - Part 5: Requirements for steel
lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού

ΕΛΟΤ EN 40-6 E3

Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium
lighting columns -- Ιστοί φωτισμού - Μέρος 6:
Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7E2

Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre
reinforced polymer composite lighting colums - Στύλοι
φωτισμού - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού
από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές.

ΕΛΟΤ EN 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1: General
technical delivery conditions – Προϊόντα θερμής
εξέλασης για χάλυβες κατασκευών – Μέρος 1 : Γενικοί
τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-1

Hot-rolled flat products made of high yield strength
steels for cold forming - Part 1: General delivery
conditions. -- Πλατεά προϊόντα θερμής έλασης από
χάλυβες υψηλής αντοχής για ψυχρή διαμόρφωση Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 10149-2

Hot-rolled flat products made of high yield strength
steels for cold forming - Part 2: Delivery conditions for
thermomechanically rolled steels. -- Πλατεά προϊόντα
θερμής έλασης από χάλυβες υψηλής αντοχής για

16

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ

ψυχρή διαμόρφωση - Μέρος 2:Τεχνικοί
παράδοσης για θερμομηχανικά ελατούς χάλυβες

όροι

ΕΛΟΤ EN ISO 15612

Specification and qualification of welding procedures for
metallic materials - Qualification by adoption of a
standard welding procedure -- Προδιαγραφή και
έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης
μεταλλικών υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας με
βάση πρότυπη διαδικασία συγκόλλησης

ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607

Specification and qualification of welding procedures for metallic
materials - General rules -- Προδιαγραφή και έλεγχος
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών
υλικών – Γενικοί κανόνες

ΕΛΟΤ EN ISO 15609-1

Specification and qualification of welding procedures for
metallic materials - Welding procedure specification Part 1: Arc welding-- Προδιαγραφή και έγκριση
διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών Προδιαγραφή διαδικασίας συγκόλλησης - Μέρος 1:
Συγκόλληση τόξου

ΕΛΟΤ EN ISO 15613

Specification and qualification of welding procedures for
metallic materials - Qualification based on preproduction welding test -- Προδιαγραφή και έλεγχος
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών
υλικών - Αξιολόγηση καταλληλότητας βασιζόμενη σε
δοκιμή συγκόλλησης κατά την διαδικασία πριν την
παραγωγή

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel
articles - Specifications and test methods -Επικαλύψεις με γαλβανισμό εν θερμώ ετοίμων
προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - προδιαγραφές και
μέθοδοι δοκιμών

ΕΛΟΤ EN ISO 9001

Quality management systems – Requirements -Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ EN 485-3

Aluminium and aluminium alloys - Sheet, strip and plate
- Part 3: Tolerances on dimensions and form for hotrolled Products. -- Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου Φύλλα, ταινίες και επίπεδες πλάκες - Μέρος 3: Ανοχές
μορφών και διαστάσεων προϊόντων θερμής έλασης.

ISO 209-1

Wrought aluminium and aluminium alloys -- Chemical
composition and forms of products -- Part 1: Chemical
composition -- Σφυρήλατο αλουμίνιο και κράματα
αλουμινίου. Χημική σύνθεση και μορφές προϊόντων.
Μέρος 1: Χημική σύνθεση
17

ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ

ΕΛΟΤ EN 15088

Aluminium and aluminium alloys - Structural products
for construction works - Technical conditions for
inspection and delivery -- Αλουµίνιο και κράµατα
αλουµινίου - ∆οµικά προϊόντα για κατασκευές - Τεχνικές
συνθήκες ελέγχου και παράδοσης

ΕΛΟΤ EN 12020-2

Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision
profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part
2: Tolerances on dimensions and form -- Αλουµίνιο και
κράµατα αλουµινίου - ∆ιελασµένο προφίλ ακριβείας από
κράµατα EN AW-6060 και EN AW-6063 - Μέρος 2:
Ανοχές διαστάσεων και µορφή

ΕΛΟΤ EN 60900

Live working. Hand tools for use up to 1000 V/AC. and
1500 V/DC -- Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για
χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου
ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος

ΕΛΟΤ EN 388

Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων.

ΕΛΟΤ EN 397

Industrial safety
προστασίας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment – Safety footwear –
Μέσα ατομικής προστασίας – Υποδήματα τύπου
ασφαλείας

ΕΛΟΤ ΕΝ 165

Measurements of self-health protection - vocabulary -Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ CEN/TR 13201-1

Road lighting - Selection of lighting classesOδοφωτισμός - Επιλογή κατηγοριών φωτισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2

Road lighting - Performance requirementsOδοφωτισμός Απαιτήσεις επιδόσεων

ΕΛΟΤ EN 13201-3

Road lighting - Calculation of performanceOδοφωτισμός -Υπολογισμός επιδόσεων

ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-4

Road lighting - Methods of measuring lighting
performance- Oδοφωτισμός -Μέθοδοι μέτρησης
επιδόσεων φωτισμού

ΕΛΟΤ ΕΝ 12464-2

Lighting of work places - Part 2: Outdoor work placesΦωτισμός χώρων εργασίας- Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι
εργασίας
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ΕΛΟΤ ΕΝ 55015

Limits and methods of measurement of radio
disturbance characteristics of electrical lighting and
similar equipment - Όρια και μέθοδοι μετρήσεων
χαρακτηριστικών
ραδιοδιαταραχών
ηλεκτρικών
συσκευών φωτισμού και παρόμοιων συσκευών

ΕΛΟΤ ΕΝ 61547

Equipment for general lighting purposes - EMC
immunity requirements - Εξοπλισμός για φωτισμό
γενικής χρήσης - Απαιτήσεις ατρωσίας EMC

ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-2: Limits Limits for harmonic current emissions (equipment input
current <= 16 A per phase) - Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3: Όρια - Τμήμα 2: Όρια
εκπομπών αρμονικoύ ρεύματος (ρεύμα εισόδου
συσκευής <= 16 Α ανά φάση)

ΕΛΟΤ EN 50102

Degrees of Protection provided by enclosures for
electrical equipment against external mechanical
impacts (IK code) - Βαθμοί προστασίας που παρέχονται
από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό έναντι
εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κώδικας ΙΚ)

ΕΛΟΤ EN 60529:

Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
- Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από
περιβλήματα(κωδικός IP)

ΕΛΟΤ EN 60598-1

Luminaires - Part1: General requirements and tests Φωτιστικά σώματα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και
δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 60598-2-3

Luminaires - Part 2 -3: Particular requirements Luminaires for road and street lighting - Φωτιστικά
σώματα - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις - Φωτιστικά
σώματα για οδικό φωτισμό

ΕΛΟΤ EN 60662

High-pressure sodium vapour lamps - Λαμπτήρες
ατμών νατρίου υψηλής πίεσης - Προδιαγραφές
επίδοσης

ΕΛΟΤ EN 60923

Auxiliaries for lamps - Ballasts for discharge lamps
(excluding tubular fluorescent lamps) - Performance
requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες Στραγγαλιστικές διατάξεις για λαμπτήρες εκκένωσης
(εξαιρουμένων των σωληνωτών λαμπτήρων
φθορισμού) - Απαιτήσεις απόδοσης.

ΕΛΟΤ EN 60927

Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow
starters) - Performance requirements - Βοηθητικά για
λαμπτήρες - Διατάξεις εκκίνησης (εκτός από τους
εκκινητές αίγλης) - Απαιτήσεις λειτουργίας.

ΕΛΟΤ EN 61048

Auxiliaries for Lamps - capacitors for use in tubular
fluorescent and other discharge lamp circuits - General
and safety requirements - Βοηθητικά για λαμπτήρες Πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα
σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού και άλλων
λαμπτήρων εκκένωσης - Γενικές απαιτήσεις και
απαιτήσεις ασφαλείας.
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ΕΛΟΤ EN 61049

Capacitors for use in tubular fluorescent and other
discharge lamp circuits - Performance requirements Πυκνωτές για χρήση σε κυκλώματα σωληνωτών
λαμπτήρων φθορισμού και άλλων λαμπτήρων
εκκένωσης - Απαιτήσεις απόδοσης.

ΕΛΟΤ EN 61167

Metal halide lamps - Performance - Λαμπτήρες
μεταλλικών αλογονιδίων - Προδιαγραφές απόδοσης.

ΕΛΟΤ EN 62035

Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety
specifications - Λαμπτήρες εκκένωσης (με εξαίρεση
τους λαμπτήρες φθορισμού) -Προδιαγραφή ασφαλείας.

ΕΛΟΤ EN 62442-1

Energy performance of lamp controlgear - Part 1:
Controlgear for fluorescent lamps - Method of
measurement to determine the total input power of
controlgear circuits and the efficiency of the controlgear.
Απόδοση ενέργειας για διατάξεις ελέγχου λαμπτήρων –
Μέρος 1: Διατάξεις ελέγχου για λαμπτήρες φθορισμούΜέθοδος μέτρησης για τον προσδιορισμό της ολικής
ισχύος εισόδου των διατάξεων ελέγχου κυκλώματος και
της απόδοσης των διατάξεων ελέγχου.

ΕΛΟΤ ΕΝ 62471

Photobiological safety of lamps and lamp systems Φωτοβιολογική ασφάλεια λαμπτήρων και συστημάτων
λαμπτήρων.

ΕΛΟΤ ΕΝ 62560

Self ballasted LED - lamps for general lighting services
by voltage >50V - safety specifications. - LED λάμπες
γενικές υπηρεσίες φωτισμού ισχύος >50V Προδιαγραφές ασφαλείας.

ΕΛΟΤ ΕΝ 62262

Degrees of protection provided by enclosures for
electrical equipment against external mechanical
impacts (IK code). – Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από περιβλήματα για ηλεκτρικό εξοπλισμό
έναντι εξωτερικών μηχανικών κρούσεων (κωδικός ΙΚ).

IESNA LM 80-08

Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15614-1

Specification and qualification of welding procedures
of metallic materials.- Welding procedure test-Part 1:
Arc and gas welding of steels and welding of nickel
and nickel alloys. – Προδιαγραφή και έλεγχος
καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών.-Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησηςΜέρος 1: Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες
και συγκόλληση με τόξο για Νικέλιο και κράματα
Νικελίου.
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3. Όροι και ορισμοί
Στην παρούσα Προδιαγραφή δεν χρησιμοποιούνται ιδιαίτεροι όροι και ορισμοί.
4. Απαιτήσεις
4.1 Ενσωματούμενα υλικά
Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά
προσοχής, για την αποφυγή φθορών, στρεβλώσεων κλπ. ζημιών, και θα
αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο απόθεσης ώστε να εξασφαλίζονται τα υλικά
έναντι παραμορφώσεων και ρύπανσης.
Όσον αφορά τα ενσωματούμενα υλικά, αυτά είναι:
 Ιστοί οδοφωτισμού (συμβατικοί και υψηλοί)
 Βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωμάτων
 Φωτιστικά σώματα
 Σταθερές ή Κινητές κεφαλές (στεφάνες) επί υψηλών ιστών περιλαμβανομένου
του συστήματος ανάρτησης, κίνησης και μανδάλωσης
 Προβολείς εξωτερικού φωτισμού υψηλών ιστών
 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές, οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα
ΕΝ και κανονισμούς.
 Τα αναγκαία συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 Διανομείς ισχύος.
 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση, ανά περίπτωση,
μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα, που
περιγράφονται στη διακήρυξη.
 Ακροκιβώτια ιστών
 Καλωδιώσεις στο εσωτερικό των ιστών
 Συνδετήρες καλωδίων
 Ηλεκτρικοί πίνακες και ασφαλειοθήκες
 Μικροϋλικά συναρμολόγησης και αγκύρωσης ιστού
 Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
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4.2 Αποδεκτά υλικά
4.2.1

Γενικά

Τα στοιχεία της ανωδομής του οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά κλπ) θα έχουν τα
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη θα πληρούν τις
απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών προτύπων και
θα φέρουν σήμανση CE.
Ειδικότερα όλα τα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα θα
πρέπει, να φέρουν σήμανση CE, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των
Εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που τα αφορούν όπως εκάστοτε ισχύουν
(ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται οι οδηγίες, RoHS, χαμηλής τάσης LVD
2006/95 ΕΚ, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2004/108/ΕΚ, ECODESIGN
2009/125, ECOLABELING 2010/30 και ATEX 94/9 όπου εφαρμόζονται).
Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών
προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επίδοσης σύμφωνα με τον εν λόγω
Κανονισμό.
Τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και
προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία, πιστοποιημένη
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. H πιστοποίηση
της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται από φορείς πιστοποίησης διαπιστευμένους από
το ΕΣΥΔ ή φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της
ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής.
Για τον μακροσκοπικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών προς τις
κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις πριν από την ενσωμάτωσή τους στο έργο
υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία τεκμήρια συμμόρφωσης
των εν λόγω προϊόντων, τα οποία καθορίζονται σαφώς στην προκήρυξη.
Για την αξιολόγηση της ορθής σήμανσης CE του ηλεκτρολογικού υλικού,
υποβάλλεται από τους υποψήφιους προμηθευτές, τεχνικός φάκελος όπως ορίζεται
στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν στο
ηλεκτρολογικό υλικό.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να
αποδειχθεί ότι τα προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις
που ορίζει η διακήρυξη.
Οι προβλεπόμενοι, από τα συμβατικά τεύχη, εργαστηριακοί έλεγχοι, μπορούν να
διενεργούνται από οποιοδήποτε εργαστήριο διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο
αντίστοιχο οργανισμό διαπίστευσης, χώρας της Ε.Ε. Το εν λόγω εργαστήριο πρέπει
να λειτουργεί εντός των πλαισίων της ΕΑ-MLA (European Accreditation – Multilateral
Agreement).
Η ενσωμάτωση στο έργο θα γίνεται μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, περί της
συμμόρφωσης του προϊόντος με τα εφαρμοζόμενα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ (βλέπε
παράγραφο Τυποποιητικών παραπομπών της παρούσας), τις απαιτήσεις της
μελέτης, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες εκδόσεις των ακολούθων:
α.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2012,
για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους
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κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή
εξοπλισμό.
β. Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (Π.Δ.
7/31-01-2011, ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011) όπως ισχύει.
γ.
Κανονισμός ΕΚ 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.
4.2.2

Ιστοί οδοφωτισμού

4.2.2.1 Γενικά
Οι ιστοί οδοφωτισμού διακρίνονται σύμφωνα με τα μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40,
ανάλογα με το ύψος τους, σε συμβατικούς ιστούς, έως και 20 m, ή υψηλούς ιστούς,
ύψους μεγαλύτερου των 20 m. Οι συμβατικοί ιστοί φέρουν βραχίονες με φωτιστικά
σώματα, ενώ οι υψηλοί φέρουν στην κορυφή τους σταθερή ή κινητή κεφαλή
(στεφάνη) επί της οποίας αναρτώνται προβολείς και πιθανόν τα όργανα λειτουργίας
των προβολέων.
Ως προς τα φορτία ανέμου, η διατομή του ιστού θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μετά
την εγκατάστασή του και την πλήρη συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων και των
φωτιστικών σωμάτων, να έχει αντοχή στα φορτία ανέμου σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3-1 E2 για ιστούς ύψους μέχρι και 20 m. Για ιστούς μεγαλυτέρου ύψους
τα φορτία θα λαμβάνονται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕC3) και τα Εθνικά του
Προσαρτήματα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι γειώσεις των ιστών θα γίνονται σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-0507-01-00.

4.2.2.2 Ιστοί αλουμινίου
Οι ιστοί αλουμινίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6
E3. Οι ιστοί αλουμινίου θα παράγονται με περιδίνηση ή με εξέλαση, χωρίς καμία
ραφή. Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, το κράμα αλουμινίου θα
ακολουθεί ένα από τα πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 485-3, ΕΛΟΤ EN 485-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 755-7,
ΕΛΟΤ ΕΝ 755-8, ΕΛΟΤ ΕΝ 1706.
Οι ιστοί δεν επιτρέπεται να έχουν καμία συγκόλληση κατά το μήκος τους, ενώ μπορεί
να έχουν συγκόλληση κατά μήκος της περιμέτρου της βάσης τους με την πλάκα
έδρασής τους, η οποία αγκυρώνεται στο θεμέλιο. Η πλάκα έδρασης των ιστών θα
ακολουθεί τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3.
Η τελική επιφάνεια των ιστών που τοποθετούνται σε διαβρωτικό περιβάλλον θα είναι
ανοδιωμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά την ολοκλήρωση του ιστού θα εφαρμόζεται
και ηλεκτροστατική βαφή.
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Οι ιστοί αλουμινίου θα παραδίδονται με επένδυση προστασίας έναντι φθορών κατά
την φόρτωση και μεταφορά τους (πχ. νάιλον).
Οι βραχίονες των ιστών θα είναι από σωλήνα αλουμινίου χωρίς ραφή, μήκους και
σχήματος σύμφωνα με την μελέτη. Οι βραχίονες θα προσαρμόζονται επάνω στους
ιστούς με ολίσθηση του στοιχείου προσαρμογής τους και θα στερεώνονται επί του
ιστού με κοχλίες και τα σχετικά περικόχλια.
Το άκρο των βραχιόνων από αλουμίνιο, θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση (χυτή,
επεξεργασμένη ή συγκολλημένο τεμάχιο αλουμινίου από εξέλαση), για τη στερέωση
του βραχίονα στον κορμό του ιστού.
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η απόσταση του
κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι όπως ορίζει το ΕΛΟΤ ΕΝ 402 Ε2, με 600mm προτεινόμενη και 300mm ελάχιστη.
Οι ελάχιστες διαστάσεις της πλάκας έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα
επιλέγονται μετά από αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ
ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3, τον Ευρωκώδικα 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. Η πλάκα
έδρασης θα φέρει οπές, μια στο κέντρο της, προτεινόμενης διαμέτρου 100 mm για τη
διέλευση του αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν
απαιτούνται από την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή της
στους κοχλίες αγκύρωσης.
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-6 E3, οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15607 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ 15609-1.
4.2.2.3 Ιστοί χαλύβδινοι
Αυτοί θα έχουν σχήμα κοίλο κωνικό (διατομής κύκλου ή πολυγώνου) ή σταθερά
κυκλικό ή σταθερά πολυγωνικό ή τηλεσκοπικό και θα είναι από χάλυβα σύμφωνα με
το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10025-1
Οι ιστοί θα κατασκευάζονται είτε χωρίς ραφή είτε με μία ραφή κατά μήκος μίας
γενέτειρας του ιστού. Η ραφή ηλεκτροσυγκόλλησης θα πρέπει να έχει γίνει με
αυτόματο μηχάνημα, να είναι διαμήκης, ομοιόμορφη στην εμφάνιση με πάχος όχι
μικρότερο του πάχους του υλικού και με αποκλίσεις από τη γεωμετρία της διατομής
του ιστού όχι μεγαλύτερες από 2 mm. Το πάχος του σώματος του ιστού πρέπει να
είναι ομοιόμορφο σε όλο το ύψος, εκτός από τη θέση της ραφής.
Ιστοί ύψους μεγαλύτερου των 12 μέτρων, είναι δυνατόν να διαμορφώνονται με δύο
τεμάχια τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του ενός τεμαχίου μέσα
στο άλλο με επικαλυπτόμενο τμήμα μήκους τουλάχιστον 1,5 φορά τη διάμετρο βάσης
του υπερκειμένου και όχι μικρότερο των 60 cm.
Ο ιστός θα συνδέεται στην πλάκα έδρασης με μία ή δυο περιμετρικές
ηλεκτροσυγκολλήσεις (εξωτερικά ή εξωτερικά και εσωτερικά). Η πλάκα έδρασης θα
είναι ενιαίο τεμάχιο από χαλυβδόφυλλo, με διαστάσεις που εξαρτώνται από το ύψος
του ιστού. Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα θα γίνεται με
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση με πάχος τουλάχιστον ίσο με το πάχος του σώματος του
ιστού.
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Η εφαρμογή της σύνδεσης με ηλεκτροσυγκόλληση προϋποθέτει την κατοχή
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΛΟΤ EN ISO 9001 της
βιομηχανίας παραγωγής των ιστών καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού
δοκιμών σύμφωνα με τα όσα ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3. Η διαδικασία
συγκόλλησης θα είναι σύμφωνα με το αναφερόμενο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 156141.
Εφόσον από τα Τεύχη Δημοπράτησης προβλέπεται θα είναι αποδεκτή η εφαρμογή
ενισχυτικών πτερυγίων στήριξης μεταξύ της πλάκας έδρασης και του ιστούς.
Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια στήριξης και τη
διέλευση των καλωδίων. Το μεσοδιάστημα μεταξύ της μεταλλικής πλάκας έδρασης
και του σκυροδέματος του θεμελίου θα πληρούται με μη συρρικνούμενο
τσιμεντοκονίαμα.
Το πάχος της πλάκας έδρασης, η διάμετρος και το μήκος των κοχλιών αγκύρωσης
θα επιλέγονται βάσει αναλυτικών υπολογισμών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
40-5 E3, τον Ευρωκώδικα 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα.
Η ευθύτητα των ιστών, η οποία μετράται ως η απόκλιση (βέλος) από τη θεωρητική
ευθεία μεταξύ του άνω άκρου του ιστού και της επιφάνειας της πλάκας έδρασης
(κατά γενέτειρα), ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των
ορίων που καθορίζονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 E3.
Οι αρμοί θα κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό του ιστού και θα έχουν πάχος
τοιχώματος τουλάχιστον 3 mm.
Κάθε έτοιμο τμήμα χαλύβδινου ιστού θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο
πάχος γαλβανίσματος σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
Εάν προβλέπεται από την μελέτη, μετά το εν θερμώ γαλβάνισμα θα εφαρμόζεται και
ηλεκτροστατική βαφή.
Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί τόπου του έργου. Οποιεσδήποτε εκδορές
που θα συμβούν κατά την εργασία ανέγερσης του ιστού θα επιδιορθώνονται
επιτόπου με μια βαφή πλούσια σε περιεκτικότητα ψευδάργυρου (95%).
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από την βάση τους θα έχουν μεταλλική θύρα
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο και εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η ελάχιστη
απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι όπως ορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, με 600 mm προτεινόμενη τιμή και 300 mm ελάχιστη τιμή.
Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας, εφόσον
προκύψει απαίτηση ενίσχυσης από τη στατική μελέτη, θα κατασκευάζεται εσωτερική
ενίσχυση με έλασμα ή ελάσματα κατάλληλου πάχους, ηλεκτροσυγκολλημένο
εσωτερικά του ιστού, με μια από τις μορφές που ορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 40-3-3
E2. Δεν απαιτείται εσωτερική ενίσχυση εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς
ότι η αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο
του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστο 200mm στον ιστό κανονικής διατομής,
από 100mm εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα
κατάλληλων διαστάσεων από υλικό ίδιο με αυτό του ιστού, πάχους και σχήματος
ίδιου με τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την
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επιφάνεια του ιστού. Η στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με κλειδαριά ασφαλείας
και με ανοξείδωτο κοχλία που δε θα εξέχουν του ελάσματος και η κατασκευή του θα
εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Οι ελάχιστες διαστάσεις
της πλάκας έδρασης και τα αγκύρια στερέωσης του ιστού θα επιλέγονται μετά από
αναλυτικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, ΕΝ 40-3,
τον Ευρωκώδικα 1 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει
οπές, μια στο κέντρο της προτεινόμενης διαμέτρου 100 mm για τη διέλευση του
αγωγού γείωσης και των καλωδίων και τέσσερις (ή περισσότερες αν απαιτούνται από
την στατική μελέτη) σχήματος κυκλικού ή οβάλ για τη στερέωσή της στους κοχλίες
αγκύρωσης.

4.2.2.4 Ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα
Οι ιστοί οδοφωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα κατατάσσονται στους συμβατικούς
ιστούς με ονομαστικό ύψος μικρότερο των 20 m και φέρουν βραχίονες με φωτιστικά
σώματα.
Οι ιστοί από οπλισμένο σκυρόδεμα θα έχουν σχήμα κοίλου κώνου σταθερά
μεταβαλλόμενης διατομής.
Οι ιστοί σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση τους θα έχουν κατάλληλη θυρίδα
επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση του ακροκιβωτίου του ιστού.
Απέναντι από τη θυρίδα, στο μέσο του ιστού, συμμετρικά και σ’ όλο το μήκος της
θυρίδας θα επικολληθεί καλά πάνω στον οπλισμό του ιστού γαλβανισμένη
σιδηρόλαμα 25 x 4 mm για την στήριξη του ακροκιβωτίου. Οι ελάχιστες διαστάσεις
της θύρας της θυρίδας θα είναι ύψους 300 mm και πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τον Πίνακα της παραγράφου 4 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2. Η
ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι
600 mm. Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θυρίδας θα
κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους (δύο χαλύβδινοι
δακτύλιοι Φ8 mm, που ενώνουν περιμετρικά τον οπλισμό, στο άνω και κάτω άκρο
της θυρίδας), ηλεκτροσυγκολλούμενο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα
του συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς, ότι η
αντοχή του ιστού στο τμήμα όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο
του ελάσματος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 200 mm στον ιστό κανονικής διατομής,
εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. Η θύρα θα κλείνει με κάλυμμα κατάλληλων
διαστάσεων - συνήθως από το ίδιο υλικό που είναι κατασκευασμένο το ακροκιβώτιοτο οποίο στην κλειστή του θέση δε θα εξέχει από την επιφάνεια του ιστού. Η
στερέωση του επί του ιστού θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες που δε θα εξέχουν
του ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση
επί του ιστού.
4.2.2.5 Απαιτήσεις
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αντοχές και ποιοτικοί
έλεγχοι των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα θα ακολουθούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ
40-4 Ε2, ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3 και τα μέρη του και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7 Ε2.
1.
Η ευθύτητα των ιστών από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία μετράται ως η
απόκλιση σε σχέση με τη θεωρητική ευθεία μεταξύ του άνω άκρου από το κάτω άκρο
του ιστού ανάλογα με το ύψος του ιστού, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 Ε2.
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2.
Η ανοχή του συνολικού μήκους των ιστών χωρίς βραχίονες
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.

θα

3.
Οι ανοχές των διαμέτρων θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.
4.
Οι αποστάσεις προβολής στην περίπτωση που υπάρχουν βραχίονες θα
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.
5.
Όλες οι ανοχές θα είναι σύμφωνες με την παράγραφο 5 του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-4 E2 και ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2.

4.2.2.6 Διαστάσεις Ιστών με πάκτωση
Το ελάχιστο απαιτούμενο βάθος πάκτωσης των ιστών χωρίς πλάκα έδρασης ορίζεται
στο Πρότυπο ΕΝ 40-2 Ε2, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3.
Πίνακας 3 - Διαστάσεις ιστών
Ονομαστικό
ύψος ιστού [m]
Ελάχιστο* βάθος
πάκτωσης [m]
Ολικό ύψος
ιστού [m]

5

6

7&8

9 & 10

12

14

15

16

18

20

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.8

5.6

6.8

8&9

10.2 & 11.2

13.5

15.5

16.5

17.5

19.5

21.8

* Το βάθος πάκτωσης είναι σχετικό με το υπέδαφος. Οι τιμές που δίνονται
αναφέρονται σε συνηθισμένη ποιότητα υπεδάφους.
4.2.2.7 Βάσεις Ιστών
Για την θεμελίωση των πάσης φύσεως ιστών θα χρησιμοποιούνται
προκατασκευασμένες βάσεις από σκυρόδεμα με ενσωματωμένο φρεάτιο για την έλξη
των καλωδίων ή θα διαμορφώνονται χυτές επί τόπου βάσεις από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25. Οι διαστάσεις των βάσεων και των κοχλιών αγκύρωσης θα είναι
οι προβλεπόμενες από την μελέτη και θα τεκμηριώνονται όπου απαιτείται με
στατικούς υπολογισμούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 40-3, τους Ευρωκώδικες και
τα Εθνικά τους Προσαρτήματα. Οι βάσεις μπορεί να είναι ορθογωνικής ή κυλινδρικής
μορφής.
Το εργοστάσιο κατασκευής των προκατασκευασμένων θα πρέπει να εφαρμόζει
σύστημα διασφάλισης ποιότητος πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001.
Επισημαίνεται ότι οι ιστοί οδοφωτισµού θα τοποθετούνται εξωτερικώς των στηθαίων
ασφαλείας. Η απόσταση των ιστών από την μετωπική επιφάνεια των στηθαίων
ασφαλείας (προς την πλευρά του καταστρώματος της οδού ή της γέφυρας) θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.
Είναι επιβεβλημένη, σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία των μελετητών οδοφωτισμού
και σήμανσης-ασφάλειας της οδού για τον προσδιορισμό της απόστασης
τοποθέτησης των ιστών από το όριο του καταστρώματος της οδού, σύμφωνα με τις
απατήσεις των προτύπων της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.
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Πριν από την έναρξη εγκατάστασης των ιστών οδοφωτισμού πρέπει οπωσδήποτε να
γίνεται έλεγχος ότι εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 για
τα στηθαία, όσον αφορά το λειτουργικό πλάτος.
.
4.2.2.8 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε χαλύβδινους ιστούς
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι:
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
 Πολλαπλοί βραχίονες (σε κόμβους).
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες
των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή
ελλειψοειδής. Η προτεινόμενη ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι
60 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο
επίπεδο σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς
προεξοχές ή εμπόδια που εμποδίζουν την διέλευση των καλωδίων του
φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των
καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.


Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου
μήκους και ονομαστικής διαμέτρου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2,
ώστε να προσαρμόζεται το φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου
μέσα στο άλλο (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης).



Όταν η μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτεί την αύξηση της απόστασης των ιστών
από το όριο του καταστρώματος της οδού (σε εφαρμογή των απαιτήσεων του
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317), εάν αυτό οδηγεί σε μήκος βραχιόνων μεγαλύτερο
από των 3,0m, τότε οι βραχίονες θα διαμορφώνονται με δύο στελέχη (άνω και
κάτω, σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με σχετική στατική μελέτη.



Οι βραχίονες θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 1461 και εάν προβλέπεται από την μελέτη, θα φέρουν και
ηλεκτροστατική βαφή.

Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού που
προβλέπεται από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά από
στατικό υπολογισμό.
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4.2.2.9 Βραχίονες φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς από οπλισμένο σκυρόδεμα
Οι βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωμάτων θα είναι :
 Μονοί βραχίονες.
 Διπλοί βραχίονες.
 Πολλαπλοί βραχίονες
Το άκρο του βραχίονα θα έχει κατάλληλη διαμόρφωση για τη στερέωση του βραχίονα
στον κορμό του ιστού. Μετά από συμφωνία με τον αγοραστή υπάρχει η δυνατότητα
να προσαρμοσθεί στην κορυφή του ιστού τεμάχιο σιδηροσωλήνα για την στήριξη του
βραχίονα. Ο σιδηροσωλήνας θα είναι γαλβανισμένος εξ ολοκλήρου και στερεά
ηλεκτροσυγκολλημένος πάνω στον οπλισμό του ιστού, εξωτερικής διαμέτρου
76÷78 mm και μήκους 600 mm (200 mm εντός και 400 mm εκτός).
Οι διαστάσεις και οι λεπτομέρειες των στηριγμάτων των βραχιόνων και των άλλων
εξαρτημάτων του ιστού, θα είναι σύμφωνες με τα σχέδια της μελέτης. Οι βραχίονες
των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 Η διατομή των βραχιόνων μπορεί να είναι κυκλική, κολουροκωνική ή
ελλειψοειδής. Η ονομαστική διάμετρος της διατομής τους θα είναι ίση ή
μεγαλύτερη από 50 mm.
 Ο διαμήκης άξονας του φωτιστικού σώματος θα έχει κλίση ως προς το οριζόντιο
επίπεδο σχηματίζοντας γωνία από 0º έως 15º.
 Η εσωτερική διάμετρος του βραχίονα θα είναι τουλάχιστον 28 mm, χωρίς
προεξοχές ή εμπόδια που εμποδίζουν τη διέλευση των καλωδίων του
φωτιστικού σώματος. Η κατασκευή τους θα πρέπει να εξασφαλίζει κάμψη των
καλωδίων με ακτίνα μεγαλύτερη ή ίση από 75 mm.
 Το άκρο των βραχιόνων θα πρέπει να έχει κατάλληλη διαμόρφωση ελάχιστου
μήκους 200 mm και ονομαστικής διαμέτρου 50 mm, ώστε να προσαρμόζεται το
φωτιστικό σώμα με ενσφήνωση του ενός τεμαχίου μέσα στο άλλο (σύμφωνα με
τα σχέδια της μελέτης).
 Όταν από την μελέτη ασφάλισης της οδού απαιτείται μετάθεση των ιστών σε
απόσταση από το οδόστρωμα, οπότε απαιτούνται οι βραχίονες μήκους
μεγαλύτερου από 3,0 m, αυτοί θα κατασκευάζονται από δύο στελέχη (άνω και
κάτω σε κατακόρυφο επίπεδο), τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με
κατακόρυφη δοκό, σύμφωνα με την σχετική στατική μελέτη.
Οι βραχίονες θα επιλέγονται με βάση το βάρος και την επιφάνεια του φωτιστικού
που προβλέπεται από την μελέτη, από τους πίνακες των κατασκευαστών ή μετά
από στατικό υπολογισμό.

4.2.2.10 Υψηλοί ιστοί οδοφωτισμού (Η > 20 m) και εξοπλισμός αυτών
Αυτοί οι ιστοί κατασκευάζονται από χαλύβδινα τεμάχια (υλικού κατηγορίας S355JR
κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1), διατομής πολυγωνικής, σχήματος κόλουρου πυραμίδας ή
κόλουρου κώνου.
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Ο μέγιστος αριθμός των χαλύβδινων τμημάτων, θα είναι:
•

για ιστούς ύψους έως και 30 m.................................................... τμήματα 4

•

για ιστούς ύψους μέχρι 37 m........................................................ τμήματα 5

•

για ιστούς ύψους μεγαλύτερου από 37 m..................................... τμήματα 6

Τα τμήματα του σώματος του ιστού, θα συνδέονται μεταξύ τους με ολίσθηση του
ενός μέσα στο άλλο, με επικάλυψη 1,5 φορά τη διάμετρο της βάσης του
υπερκείμενου τμήματος και τουλάχιστον 60cm. Οι υψηλοί ιστοί θα συναρμολογούνται
δοκιμαστικά στο εργοστάσιο κατασκευής και τα τμήματά τους θα επισημαίνονται
κατάλληλα για την εξασφάλιση της ορθής εγκατάστασή τους στο έργο.
Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο διαμήκεις ραφές ηλεκτροσυγκόλλησης ανά
τμήμα του ιστού. Οι ραφές θα γίνονται με αυτόματο μηχάνημα και θα είναι πλήρους
διείσδυσης, ομοιόμορφης πυκνότητας, με πάχος ίσο προς το πάχος του ελάσματος
του ιστού.
Η σύνδεση του κορμού του ιστού με την χαλύβδινη πλάκα έδρασης θα γίνεται με
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση πλήρους διείσδυσης και εξωτερικά και εσωτερικά, με
αυτόματο μηχάνημα. Η πλάκα έδρασης θα φέρει οπές για τη σύνδεση με τα αγκύρια
στήριξης και τη διέλευση των καλωδίων.
Η στεφάνη ανάρτησης των προβολέων θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα
S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025-1, ή από υλικό µε χαρακτηριστικά αντοχής όμοια µε
εκείνα του σώματος του ιστού.
Στην κορυφή του ιστού θα τοποθετείται σύστηµα ανάρτησης της σταθερής (βάσης
προβολέων) ή της κινητής κεφαλής (στεφάνης) η οποία θα φέρει τα φωτιστικά
σώµατα.
Εάν η κεφαλή αυτή είναι κινητή, θα κινείται από την κορυφή του ιστού μέχρι περίπου
2 m από τη βάση του και θα αποτελείται από τμήματα ώστε να είναι δυνατή η
αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης.
Το σύστημα ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων στην κεφαλή θα εξασφαλίζει τη
δυνατότητα ρύθμισης κατανομής του φωτισμού σε περισσότερες από μια
κατευθύνσεις ώστε να είναι δυνατός ο προσανατολισμός του απαιτούμενου αριθμού
φωτιστικών σωμάτων σε οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς
την επιθυμητή κατεύθυνση. Ολόκληρο το σύστημα κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο
κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461.
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Στη βάση του ιστού θα τοποθετείται η διάταξη κίνησης (άνοδος, κάθοδος) της
κεφαλής αποτελούμενη από μειωτήρα και τύμπανα, στα οποία συνδέονται
συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται με φορητό ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος θα
προσαρμόζεται στο σύστημα μειωτήρας - τύμπανα και θα τροφοδοτείται από
ρευματοδότη που θα βρίσκεται σε σταθερή θυρίδα στη βάση του ιστού. Η λειτουργία
του κινητήρα θα γίνεται από ανεξάρτητο χειριστήριο, ώστε κατά την άνοδο και
κάθοδο της κεφαλής, ο χειριστής να βρίσκεται σε απόσταση από τη βάση
τουλάχιστον 5 m. Το σύστημα κίνησης της κεφαλής θα έχει ανυψωτική ικανότητα
τουλάχιστον διπλασίου βάρους από εκείνο της κεφαλής και θα πρέπει να
προδιαγράφεται η μέγιστη ροπή περιτύλιξης του συστήματος. Η θυρίδα επίσκεψης
μέσα στην οποία θα βρίσκεται το σύστημα σύνδεσης της κινητής κεφαλής θα
ασφαλίζεται με κλειδαριά ασφαλείας.
Ο φορητός ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι κατάλληλος για την κίνηση των
κεφαλών των υψηλών ιστών, προδιαγραφής και ποιότητας σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του συστήματος του υψηλού ιστού.
Εφόσον προβλέπεται από τα λοιπά συμβατικά τεύχη αντί του συστήματος μειωτήρα
και τύμπανου σε κάθε ιστό είναι δυνατή η χρήση μίας φορητής μονάδας η οποία
φέρει ηλεκτροκίνητο βαρούλκο με καδένα, η οποία συνδέεται σε ειδικό μπρακέτο
πολλαπλής χρήσης του συστήματος στήριξης των φωτιστικών σωμάτων.
Τροφοδοτείται με ρεύμα από τον ίδιο κεντρικό ακροδέκτη στο εσωτερικό της θυρίδας,
ώστε να διασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φωτιστικά σώματα
κατά την μετακίνηση αυτών. Το βαρούλκο στερεώνεται σε ειδικά στηρίγματα που
υπάρχουν στον ιστό.
Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει σύστημα μανδάλωσης ώστε ο φορέας της
κεφαλής να συγκρατείται χωρίς να δημιουργείται διαρκής καταπόνηση στα
συρματόσχοινα.
Οι χρησιμοποιούμενες τροχαλίες θα είναι υπολογισμένες και κατάλληλου τύπου για
τα συρματόσχοινα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του ιστού.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του
ιστού που θα είναι σταθερά στερεωμένη στη βάση του, και θα είναι κατάλληλα ώστε
να μη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται κατά το ανέβασμα και κατέβασμα
της κεφαλής.
Στη βάση των υψηλών ιστών θα υπάρχει θυρίδα καταλλήλων διαστάσεων σύμφωνα
με το ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2 Ε2, εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά
όργανα καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά με
θύρα από λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού. Επιτρέπεται η εκτός του ιστού
εγκατάσταση του συστήματος αφής των προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις
κατάλληλες διαστάσεις και θύρα διαστάσεων τουλάχιστον 20 x 70 cm. Αυτή η θύρα,
σε κάθε περίπτωση, θα έχει μεντεσέδες στην μία πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με
απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί, δηλαδή με αφαιρούμενη χειρολαβή).
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Στην περίπτωση της σταθερής κεφαλής:
Η κεφαλή αυτή θα προσαρμόζεται σταθερά στην κορυφή του ιστού μέσω περιλαίμιου
(χοάνης) ή φλάντζας κατάλληλων διαστάσεων. Εάν απαιτείται από την Υπηρεσία, θα
προσαρμόζεται στο σώμα του ιστού σκάλα με ή χωρίς προστατευτικά στεφάνια και
επιπλέον εάν απαιτείται, εξέδρα ανάπαυσης και επίσκεψης του συντηρητή των
φωτιστικών σωμάτων. Θα αποτελείται από τµήµατα ώστε να είναι δυνατή η
αποσυναρμολόγησή τους, για λόγους συντήρησης ή επιδιόρθωσης. Το σύστηµα
ανάρτησης των φωτιστικών σωµάτων θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ρύθµισης
κατανοµής του φωτισµού σε περισσότερες από µία κατευθύνσεις ώστε να είναι
δυνατός ο προσανατολισµός του απαιτούμενου αριθµού φωτιστικών σωµάτων σε
οποιαδήποτε ζώνη και η στερέωση αυτών σταθερά προς την επιθυµητή κατεύθυνση.
Ολόκληρο το σύστημα σταθερής κεφαλής θα είναι γαλβανισμένο κατά το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1SO 1461.
Η περιοχή του ανοίγματος του ιστού στη θέση της θυρίδας θα ενισχύεται κατάλληλα
εφ' όσον απαιτείται . Η θυρίδα θα είναι από έλασμα πάχους τουλάχιστον 3 mm.
Το σύστημα αφής είναι δυνατόν να τοποθετείται στη στεφάνη των ιστών με σταθερή
κεφαλή.
Ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία των ιστών, θα υποβάλλει προς έγκριση στην
Υπηρεσία τους στατικούς υπολογισμούς αντοχής των ιστών σύμφωνα με τον
Ευροκώδικα 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα (EC3). Οι υπολογισμοί θα
συνοδεύονται από σχέδια λεπτομεριών και πλήρη τεχνική έκθεση για τα
χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ιστού. Στα δεδομένα για τον υπολογισμό
αντοχής των ιστών θα λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα να αυξηθεί ο αριθμός
προβολέων μελλοντικά.
Από τους υπολογισμούς θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες
κανονισμούς και ως προς την επιτρεπόμενη κάμψη της κορυφής του ιστού στην
ταχύτητα ανέμου σχεδιασμού.
Στην τεχνική έκθεση θα αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα:
 Ιδιοσυχνότητα του ιστού.
 Κρίσιμη ταχύτητα ανέμου για συντονισμό.
 Χαρακτηριστικά απόσβεσης των ταλαντώσεων του ιστού.
 Τάση του χάλυβα σε συνθήκες συντονισμού.
 Επιτάχυνση στην κορυφή του ιστού κάτω από συνθήκες συντονισμού.
 Αντοχή σε κόπωση του χάλυβα.
Επίσης θα υποβάλλονται σχέδια με τις λεπτομέρειες όπως είναι:
 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις.
 Η κατασκευή της πλάκας έδρασης η οποία θα είναι από ενιαίο φύλλο χάλυβα.
 Οι αρμοί μεταξύ των τμημάτων του ιστού και μεταξύ αυτού και της πλάκας
έδρασης.
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 Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του ιστού με τις λεπτομέρειες
στεγάνωσης.
 Τα εξαρτήματα συναρμολόγησης. Αυτά θα είναι οι ανοξείδωτοι σύνδεσμοι και τα
γαλβανισμένα κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1461 στοιχεία όπως κοχλίες
περικόχλια και ροδέλες. Αυτοί θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό
αναγνωρισμένου εργαστηρίου που θα βεβαιώνει την ποιότητα του χάλυβα και
του γαλβανίσματος.
Τα καλώδια τροφοδοσίας των προβολέων θα ξεκινούν από τη στεγανή διανομή του
ιστού και θα είναι κατάλληλα ώστε να µη συστρέφονται, φθείρονται ή καταπονούνται.
Στη βάση των ιστών θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων τουλάχιστον Β x Υ
= 10 x 40cm, εντός της οποίας θα βρίσκονται τα απαραίτητα ηλεκτρικά όργανα
καθώς και τα όργανα αφής των προβολέων. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά από
λαμαρίνα ίδιου πάχους με αυτό του ιστού.
Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση του συστήματος λειτουργίας των
προβολέων σε ειδικό πίλλαρ με τις κατάλληλες διαστάσεις και θύρα προτεινόμενων
διαστάσεων 40 x 70cm. Αυτή η θύρα σε κάθε περίπτωση θα έχει μεντεσέδες στην μία
πλευρά και στην άλλη θα κλείνει με απλή κλειδαριά ασφαλείας (χωρίς κλειδί με
αφαιρούμενη χειρολαβή).

4.2.3

Φωτιστικά σώματα χαμηλών ιστών (ύψους ≤ 20 m)

Ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό προκύπτει από την φωτοτεχνική
μελέτη. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση φωτεινών πηγών Νατρίου , Υδραργύρου
και Αλογονιδίων, τα φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 στο
χώρο της φωτεινής πηγής και τουλάχιστον IP43 στο χώρο των οργάνων εάν αυτά
βρίσκονται εκτός του φωτιστικού σώματος. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση
φωτεινών πηγών διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή λυχνιών μαγνητικής επαγωγής, τα
φωτιστικά σώματα θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 για όλα τα μέρη του
φωτιστικού.
 Κέλυφος.
 Κώδωνα από διαφανές υλικό.
 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα
ΕΝ και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος των φωτεινών πηγών προκύπτουν
από την φωτοτεχνική μελέτη.
Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων
φωτοεκπομπής, για λόγους βιωσιμότητας του φωτιστικού και οδικής ασφάλειας,
πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι
φωτοεκπομπής) ανά φωτιστικό σώμα.
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών
 Λυχνιολαβή ή κατάλληλη διάταξη συγκράτησης των φωτεινών πηγών.
 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, μηχανολογικά,
ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.
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Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών, θα είναι:
- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον
100.000 ώρες λειτουργίας.
Για τα φωτιστικά σώματα, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής
επαγωγής , η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών
λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής
φωτεινής ροής, βάση του προτύπου LM80.
Τα φωτιστικά σώματα που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται
στην ίδια εγκατάσταση και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό πρέπει να είναι του ίδιου
τύπου, εκτός εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω
τύπος καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια και αν είναι η
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία φωτεινών πηγών.
Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3 και τα
Παραρτήματα και Προσαρτήματά του που είναι σε ισχύ. Αποκλίσεις από το Πρότυπο
θα επισημαίνονται σαφώς στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και θα είναι
επαρκώς αιτιολογημένες.
Οι μέθοδοι ελέγχου των φωτομετρικών μεγεθών καθορίζονται από το Πρότυπο
ΕΝ13201-3:2003 και EN13201-4:2003.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον μεταξύ -30 oC και +40
ο C.
Κατά την επιλογή των υλικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες έκθεσης
στον ήλιο και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό
υψηλής αντοχής με μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.
Το διαφανές κάλυμμα του φωτιστικού θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φωτιστικού και τις χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT. Εάν είναι από
πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε
κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.
Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης
εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του φωτιστικού κατά την διάρκεια των
διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι
ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας (απόδοση) του τοποθετημένου
φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι μεγαλύτερος η ίσος από 80 lm/w .
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Ο συντελεστής ισχύος του φωτιστικού σώματος πρέπει να είναι >=0,9.
Το σώμα του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής
αγωγιμότητας αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του
φωτιστικού πρέπει να εξασφαλίζει τη μηχανική αντοχή του φωτιστικού και να
εξασφαλίζει επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία φωτεινών πηγών.
4.2.4

Προβολείς οδοφωτισμού επί υψηλών ιστών (ιστοί ύψους >20 m)

Οι προβολείς εξωτερικού φωτισμού που αναρτώνται στη στεφάνη των υψηλών ιστών
οδοφωτισμού, θα έχουν προστασία τουλάχιστον IP65 και ικανότητα συνεχούς
λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τουλάχιστον από -30ºC μέχρι +40ºC. Τα
υλικά κατασκευής τους θα είναι τέτοια ώστε να μην αλλοιώνονται με την πάροδο του
χρόνου και τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Αυτοί αποτελούνται από τα εξής
μέρη:
 Κέλυφος
 Κάλυμμα από διαφανές υλικό
 Ένα ή περισσότερα κάτοπτρα ή/και κατάλληλο σύστημα οπτικών φακών
 Διάταξη στήριξης ισχυρής κατασκευής
 Όλα τα αναγκαία για τη σωστή λειτουργία, ανά περίπτωση, ηλεκτρολογικά και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συστήματα.
 Ηλεκτρικές φωτεινές πηγές οιασδήποτε τεχνολογίας σύμφωνης με τα ισχύοντα
ΕΝ και κανονισμούς. Η ισχύς και το πλήθος φωτεινών πηγών προκύπτουν από
την φωτοτεχνική μελέτη. Ειδικά στην περίπτωση χρήσης διόδων φωτοεκπομπής,
για λόγους βιωσιμότητας του προβολέα και οδικής ασφάλειας, πρέπει να
υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) φωτεινές πηγές (δίοδοι φωτοεκπομπής) ανά
προβολέα.
Οι κοχλίες και τα περικόχλια στήριξης αλλά και όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα του
προβολέα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το σώμα του προβολέα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής
αγωγιμότητας αλουμίνιο και πλήρως ανακυκλώσιμο. Η σχεδίαση του σώματος του
προβολέα πρέπει να εξασφαλίζει την μηχανική του αντοχή και να εξασφαλίζει
επαρκώς την ψύξη που είναι αναγκαία για την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
φωτεινών πηγών.
Το διαφανές κάλυμμα του προβολέα θα είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του προβολέα και τις χαμηλές εξωτερικές
θερμοκρασίες. Εάν είναι γυάλινο θα είναι τύπου SECURIT. Εάν είναι από
πολυκαρβονικό υλικό πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και διαφάνειας και
σταθεροποιημένο ως προς την υπεριώδη ακτινοβολία και τις καιρικές συνθήκες. Σε
κάθε περίπτωση απαιτείται να έχει ΙΚ ≥ 0,8 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62262.
Το διαφανές κάλυμμα θα συγκρατείται πάνω στο κέλυφος με μέθοδο που να
αποκλείει την απόσπασή του από το κέλυφος.
Στο εσωτερικό του προβολέα, αναλόγως της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
φωτεινών πηγών, θα υπάρχει είτε λυχνιολαβή αντικραδασμικού τύπου από
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πορσελάνη, είτε κατάλληλο σύστημα στήριξης των χρησιμοποιούμενων φωτεινών
πηγών.
Οι τυχόν ανακλαστήρες θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό
υψηλής αντοχής με μεταλλική επίστρωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
επιτυγχάνεται ανακλαστικότητα τουλάχιστον 95%.
Εάν η ονομαστική τάση τροφοδοσίας είναι 230 V AC, η ανεκτή διακύμανση της τάσης
εισόδου πρέπει να είναι τουλάχιστον από 120V AC έως 277V AC έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του προβολέα κατά την διάρκεια των
διακυμάνσεων τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.
Σε περίπτωση τροφοδοσίας με άλλη ονομαστική τάση από την προαναφερόμενη, οι
ανεκτές διακυμάνσεις θα καθορίζονται από τη μελέτη.
Ο συντελεστής ισχύος του προβολέως (περιλαμβανομένου και του συστήματος
τροφοδοσίας του) πρέπει να είναι >=0,9.
Ο ελάχιστος χρόνος ζωής των φωτεινών πηγών των προβολέων, θα είναι:
- Στην περίπτωση λαμπτήρων ατμών Νατρίου, τουλάχιστον 25.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση ατμών Υδραργύρου, τουλάχιστον 15.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση μεταλλικών αλογονιδίων, τουλάχιστον 12.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED),
τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας.
- Στην περίπτωση φωτεινών πηγών τεχνολογίας μαγνητικής επαγωγής, τουλάχιστον
100.000 ώρες λειτουργίας.
Για τους προβολείς, τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ή μαγνητικής
επαγωγής, η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών
λειτουργίας τους, δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής
φωτεινής ροής, βάση του προτύπου LM80.
Οι προβολείς που περιλαμβάνονται στην ίδια προμήθεια, τοποθετούνται στην ίδια
εγκατάσταση και εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, εκτός
εάν υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις από τη μελέτη. Ο εν λόγω τύπος προβολέα
καθορίζεται από τη φωτοτεχνική μελέτη, όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία φωτεινών πηγών.
Η είσοδος του καλωδίου στον προβολέα θα γίνεται μέσω στυπιοθλίπτη,
προσαρμοσμένου πάνω στο κέλυφός του.
Κάθε προβολέας θα είναι πλήρης με ενσωματωμένο εξοπλισμό ελέγχου και
λειτουργίας.
Εναλλακτικά ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να ενσωματώνεται σε κουτί κράματος
αλουμινίου με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 65 που θα αναρτάται στην κεφαλή
του ιστού.

4.2.5

Ακροκιβώτια ιστών

Τα ακροκιβώτια όλων των τύπων των ιστών θα κατασκευάζονται από υλικά
σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΗ1/Ο/481/02.07.86,
(ΦΕΚ 573Β/09.09.86) (βλέπε Βιβλιογραφία της παρούσας).
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Τα ακροκιβώτια για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα είναι
κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου, από πολυμερές ή πολυκαρβονικό υλικό και
θα φέρουν στο κάτω μέρος τους διαιρούμενο κάλυμμα με δύο ή τρεις οπές για την
διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 10 mm2 και στο επάνω μέρος δύο οπές για
διέλευση καλωδίων τουλάχιστον 4 x 2.5 mm2. Στις οπές θα εφαρμόζεται μεταλλικός
ή πλαστικός (από ΡΡ) στυπιοθλίπτης με στεγανοποιητικό ελαστικό δακτύλιο.
Το ακροκιβώτιο θα στερεώνεται με κοχλίες ή με άλλο τρόπο σε κατάλληλη βάση
εντός του ιστού και θα φέρει στεγανό κάλυμμα που θα στερεώνεται με ορειχάλκινους
κοχλίες. Τα ακροκιβώτια θα φέρουν σήμανση CE Μέσα στο κάθε ακροκιβώτιο θα
υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί σωστή
επαφή των αγωγών των καλωδίων. Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω
στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος του ακροκιβωτίου θα υπάρχει
κατάλληλη μόνωση. Θα υπάρχουν κυλινδρικές ασφάλειες με βάσεις από άκαυστο
μονωτικό υλικό ή αυτόματοι μαγνητοθερμικοί διακόπτες. Επίσης θα υπάρχουν
ορειχάλκινοι κοχλίες, οι οποίοι θα βιδώνονται σε σπείρωμα που θα υπάρχει στο
σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κλπ. για τη
σύνδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος.
Το όλο ακροκιβώτιο στηρίζεται σε κατάλληλη βάση μέσα στον ιστό με ή χωρίς τη
βοήθεια κοχλιών αναλόγως του τύπου του ακροκιβωτίου και θα κλείνει με πώμα το
οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δυο ορειχάλκινων
κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακά στεγανοποιητική εσοχή με ελαστικό
παρέμβυσμα, σταθερά συγκολλημένη σε αυτή για την πλήρη εφαρμογή του
πώματος. Στο ακροκιβώτιο θα αναφέρεται ο βαθμός προστασίας σε υγρά και στερεά
(IP), σε κρούση (ΙΚ) και η κλάση μόνωσης.

4.2.6

Στεγανές διανομές μέσα σε υψηλούς ιστούς

Η τροφοδότηση όλων των προβολέων που εγκαθίστανται πάνω σε υψηλούς ιστούς
θα γίνει από μια στεγανή διανομή που εγκαθίστανται μέσα στη βάση του ιστού.
Κάθε στεγανή διανομή θα περιλαμβάνει:
α.

Γενικό διακόπτη και ασφάλειες στην είσοδο.

β.
Αναχωρήσεις για την τροφοδότηση των προβολέων, που κάθε μία θα
περιλαμβάνει αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη. Κάθε αναχώρηση θα τροφοδοτεί
τον προβολέα μέσω των οργάνων έναυσης του, που είναι τοποθετημένα μέσα σε
στεγανό κουτί που βρίσκεται στην κεφαλή του ιστού.
γ.
Μια τριφασική αναχώρηση με αυτόματο μαγνητοθερμικό διακόπτη, που θα
καταλήγει σε ρευματοδότηση για την τροφοδότηση της συσκευής ανύψωσης της
κινητής κεφαλής του ιστού.

4.2.7

Αλεξικέραυνα - Θεμελιακή γείωση

Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη στους υψηλούς ιστούς θα πρέπει να
τοποθετούνται διατάξεις αλεξικέραυνου και θεμελιακή γείωση σύμφωνα με την
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.
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4.2.8

Φανοί ασφαλείας επισήμανσης ιστών

Εφ’ όσον οι υψηλοί ιστοί βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμιο θα πρέπει να
τοποθετούνται επί αυτών φανοί επισήμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και όπως προβλέπεται από τη μελέτη.
5 Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών
5.1 Γενικά
Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η
προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος, η εσωτερική καλωδίωση, η μόνωση, η
αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες
κανονισμούς του φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) και των λοιπών
σχετικών Προδιαγραφών.
Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών οδοφωτισμού καθορίζονται στη μελέτη. Όπου
απαιτείται η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει τη μετάθεση των προβλεπόμενων από την
μελέτη θέσεων των ιστών, ώστε να αποφευχθούν εμπλοκές με υφιστάμενα εναέρια ή
υπόγεια δίκτυα.
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να διαπιστώνεται η θέση διέλευσης
υπογείων δικτύων και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Κατά τη φόρτωση από το εργοστάσιο και μεταφορά στη θέση αποθήκευσης ή
τοποθέτησης των μεταλλικών στοιχείων των ιστών, θα προστατεύεται η
γαλβανισμένη επιφάνειά τους από φθορές. Κατά τη στοίβαξη αυτών των στοιχείων
για μεταφορά ή αποθήκευση, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποστάτες από υλικό που
δεν προξενεί φθορές στη γαλβανισμένη επιφάνεια (π.χ. από ξύλο), ώστε τα
μεταλλικά στοιχεία να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους ή με τα μεταλλικά μέρη του
μέσου μεταφοράς. Η διάτρηση κάθε οπής στα χαλύβδινα μέρη θα γίνεται
υποχρεωτικά πριν από το γαλβάνισμα.
Οποιαδήποτε φθορά της γαλβανισμένης επιφάνειας θα αποκαθίσταται με διπλή
επάλειψη από χρώμα υλικού «σκόνης ψευδαργύρου – οξείδιο ψευδαργύρου». Αυτή
η εργασία αποκατάστασης θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του
ιστού.
Σε κάθε περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις
μεθόδους σύμφωνα με ASTM A780 και ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο πάχος
επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριμένο στοιχείο.
5.2 Εγκατάσταση ιστών και εξαρτημάτων
Οι βάσεις έδρασης των ιστών θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την Προδιαγραφή
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00.
Σε ύψος 1,80 m από τη βάση του ιστού και στη όψη προς την πλευρά του
οδοστρώματος της οδού θα τοποθετείται μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής
αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με τα στοιχεία ταυτότητας του ιστού τα οποία
είναι: ο κωδικός αριθμός ιστού ο οποίος θα ορίζεται από την Υπηρεσία λαμβάνοντας
υπόψη τη διατήρηση μητρώου συντήρησης, το έτος κατασκευής και στοιχεία του
εργοστασίου παραγωγής. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν
επιτρέπεται να γίνει με διάτρηση του ιστού.
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Οι ιστοί θα εγκαθίστανται σε βάσεις από σκυρόδεμα προκατασκευασμένες ή χυτές
επί τόπου και θα στερεώνονται σε κατακόρυφη θέση με περικόχλια που θα
βιδώνονται στο σπείρωμα των εγκιβωτισμένων στην βάση αγκυρίων.
Οι ιστοί σε ύψος περίπου 1,0m από την βάση τους, προς την πλευρά του
οδοστρώματος της οδού θα φέρουν μεταλλική πινακίδα ή αυτοκόλλητο υψηλής
αντοχής ενδεχομένως από αλουμίνιο με την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο
του ΕΝ-40-5 E3. Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης πινακίδας δεν επιτρέπεται να γίνει
με διάτρηση του ιστού.
Κάθε ιστός θα συνοδεύεται επίσης από έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον κωδικό αριθμό του φορέα πιστοποίησης
Το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου
Την διεύθυνση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου
Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του ιστού
Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκε ο ιστός
Την αντίσταση σε οριζόντια φορτία:
Τύπος σχεδιασμού/επιβεβαίωσης (C: υπολογισμοί, T: έλεγχος)
Ανεμοπίεση
Επιφάνεια φωτιστικού
Βάρος φωτιστικού
Μέγιστη απόκλιση %
Κατηγορία εδάφους
Την κατηγορία και κλάση του ιστού σε περίπτωση πρόσκρουσης (παθητική ασφάλεια)
Τον αύξοντα αριθμό του ιστού (εάν απαιτείται)

Οι βραχίονες ανάρτησης των φωτιστικών σωμάτων, τα φωτιστικά σώματα, οι
κεφαλές των υψηλών ιστών και οι προβλεπόμενοι προβολείς, θα τοποθετούνται
στους ιστούς σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ της
βάσης σκυροδέματος και της χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη
συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα. Το ελεύθερο τμήμα των αγκυρίων πάνω από τη
χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο και θα τοποθετηθεί πλαστικό
κάλυμμα.
Στη βάση σκυροδέματος του ιστού θα τοποθετηθεί πριν από την σκυροδέτηση
πλαστικός σωλήνας διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια, για τη διέλευση των
καλωδίων.
5.3 Ακροκιβώτια ιστών
Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο γίνεται μέσω σωλήνων
πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαμέτρου Ø50.
6. Δοκιμές καλής λειτουργίας
Σκοπός των δοκιμών καλής λειτουργίας είναι η επαλήθευση ότι το σύστημα
οδοφωτισμού ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στη σύμβαση και
τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.
Το σύστημα οδοφωτισμού θα δοκιμάζεται μετά την εγκατάστασή του. Οι δοκιμές
καλής λειτουργίας θα γίνονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο δοκιμών και τα
αποτελέσματά τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το
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απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση των δοκιμών. Κάθε αστοχία
που προκύπτει κατά τις δοκιμές θα επιδιορθώνεται και μετά θα γίνονται νέες δοκιμές.
Όλες οι δοκιμές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος υπογράφει
σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και τη
μελέτη. Οι δοκιμές που γίνονται είναι:
 Μέτρηση γειώσεων
 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων
 Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων ή/και προβολέων
 Δοκιμή λειτουργίας κινητής κεφαλής όλων των ιστών (όπου υφίστανται κινητές
κεφαλές).
 Μέτρηση της πτώσης τάσης.
 Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν .
 Δοκιμή της λειτουργίας των κυκλωμάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Ειδικά για τη μέτρηση της πτώσης τάσης σημειώνεται ότι η πτώση τάση μεταξύ της
αρχής οποιασδήποτε εγκατάστασης που τροφοδοτείται απευθείας από μία γραμμή
χαμηλής τάσης, που εκκινεί από ένα δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης και
οποιουδήποτε σημείου της εν λόγω εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι ανώτερη
από 3%. Η τιμή αυτή μπορεί να αυξάνεται κατά 0,5% αν το μήκος της γραμμής είναι
ανώτερο των 100 m για το μέρος της γραμμής που είναι μεγαλύτερο των 100 m.
7. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
α. Πριν από την εγκατάσταση στο έργο των στοιχείων ανωδομής θα διενεργούνται οι
εξής έλεγχοι:
 Έλεγχος των πιστοποιητικών του εργοστασίου παραγωγής του εξοπλισμού για
την εξακρίβωση της ποιότητας και των αποδόσεων των εφαρμοζόμενων
υλικών και εξαρτημάτων βιομηχανικής παραγωγής.
 Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, θα επιλέγονται για εργαστηριακό έλεγχο
τυχαία δείγματα υλικών και εξαρτημάτων από το χώρο αποθήκευσης ή από το
χώρο παραγωγής τους, για τον έλεγχο της ποιότητάς τους.
 Έλεγχος της ποιότητας των υλικών, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της
παρούσας.
 Έλεγχος των θέσεων εφαρμογής και της θέσης επί της διατομής της οδού των
διατάξεων οδοφωτισμού, ώστε να συμμορφώνονται με τα σχέδια της μελέτης.
 Έλεγχος Γειώσεων.
β. Πριν από την παραλαβή του έργου θα εκτελούνται οι δοκιμές καλής λειτουργίας
του δικτύου (βλέπε παράγραφο 6), οι οποίες αφορούν και στην υποδομή του
ηλεκτροφωτισμού. Το κατασκευασθέν δίκτυο δοκιμάζεται για συνολικό χρονικό
διάστημα 14 ημερών. Τις πρώτες 48 ώρες, παραμένουν αδιαλείπτως αναμμένα τα
φωτιστικά σώματα. Στη συνέχεια δοκιμάζεται για 12 ημέρες η 24-ωρη περιοδική
λειτουργία του συστήματος.
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γ. Όλα τα υλικά που αστόχησαν ή υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια διεξαγωγής των
δοκιμών ή με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αντικαθίστανται πριν από την παραλαβή
του έργου.
δ. Η Υπηρεσία θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη της συντήρησης του
δικτύου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 14-ήμερης δοκιμής του συστήματος
οδοφωτισμού.
Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της κατασκευής με τα ανωτέρω, η Επίβλεψη έχει
την δυνατότητα να αποδεχθεί την κατασκευή υπό όρους και να ορίσει τα διορθωτικά
μέτρα που θα λάβει ο Ανάδοχος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εκ του λόγου
αυτού.

8

Όροι υγείας – ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος

8.1

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

 Χρήση γερανού.
 Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 Χρήση κυαθιοφόρου.
 Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων.
 Χρήση συσκευών συγκόλλησης.
 Χειρισμός αιχμηρών αντικειμένων (επιφάνειες τομής σωλήνων, κίνδυνος
τραυματισμού).
 Χρήση εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, κόφτες, κλπ.) με ακατάλληλη φθαρμένη
μόνωση (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται εργαλεία πιστοποιημένα σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60900.
Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από
εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο, χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και
εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητάς του να χειρίζεται με ασφάλεια τον
εξοπλισμό, δεν θα εξουσιοδοτείται προς τούτο.
8.2

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η Οδηγία 92/57/ΕΕ (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με
το ΠΔ 305/96) και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ.
17/96 και Π.Δ.159/99).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή
εμπειρία στις σωληνουργικές / ηλεκτρολογικές εργασίες.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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 Προστασία χεριών και βραχιόνων: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο
ΕΛΟΤ EN 388.
 Προστασία κεφαλιού: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN
397.
 Προστασία ποδιών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
20345.
 Προστασία οφθαλμών: σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
165-95.
9.

Τρόπος επιμέτρησης εργασιών

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται με βάση επιμετρητικά σχέδια και πίνακες,
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της μελέτης.
Η ανωδομή του οδοφωτισμού περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους εργασίες/αντικείμενα:
α. Τους ιστούς που κατατάσσονται ως προς το ύψος και το υλικό κατασκευής τους.
β. Το σύστημα καταβιβασμού της κινητής κεφαλής (όταν προβλέπεται).
γ. Τους βραχίονες που κατατάσσονται ως προς το είδος, τον τύπο (μονοί, διπλοί,
πολλαπλοί), το υλικό κατασκευής τους και το μήκος τους.
δ. Τις φωτεινές πηγές που κατατάσσονται ως προς την ισχύ και την
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία τους.
ε. Τα φωτιστικά σώματα που κατατάσσονται ως προς τον τύπο τους.
στ. Τους προβολείς εξωτερικού φωτισμού που κατατάσσονται ως προς τον τύπο
τους.
ζ. Τα ακροκιβώτια.
η. Το φορητό ηλεκτροκινητήρα ή το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (όταν προβλέπονται).
Η επιμέτρηση θα γίνεται αναλυτικά ή σε συνεπτυγμένες μονάδες, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εργασία. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
- Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (ιστών, βραχιόνων, φωτιστικών
σωμάτων, κινητών κεφαλών, λαμπτήρων, μετασχηματιστών κλπ.).
- Η προμήθεια του ηλεκτροκινητήρα για ανύψωση και καταβιβασμό των κινητών
κεφαλών σε ιστούς ύψους > 20 m ή του συγκροτήματος μειωτήρα – κινητήρα.
- Οι εργασίες και διαδικασίες λήψης παροχής ενέργειας από τη ΔΕΗ.
- Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού.
- Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών, η μεταφορά, η
προσωρινή αποθήκευσή, η ενσωμάτωση και η χρήση τους στο έργο.
- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων
για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Προδιαγραφής.
- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την
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εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
- Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη
συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους
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Βιβλιογραφία

EC3 Ευροκώδικας 3 και τα Εθνικά του Προσαρτήματα

ΕΗ1/0/123/8.3.88 (ΦΕΚ 177 Β/31.3.88)
Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 Β/ /28.12.94)
- Δ13/β/οικ/16522/30-11-2004 «Φωτομετρικά στοιχεία και Τεχνικές Προδιαγραφές
Οδικού Ηλεκτροφωτισμού».
Εγκύκλιος 1/2005 με α. πρ. Δ13/β/ο/4318/8-3-2005
Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα Υ&Α Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159.99 κλπ.
Οδηγία 92/57/ΕΕ Minimum requirements for health and safety of permanents and
mobile work sites -- Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας προσωρινών
και κινητών Εργοταξίων.
CIE Εκδόσεις της COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ ECLAIRAGE, σχετικές με
θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών.
CIE S 004/E-2001: Colours of Light Signals
ISO 16508:1999(E)/CIE S 006.1/E-1998: Joint ISO/CIE Standard: Road Traffic Lights
- Photometric Properties of 200 mm Roundel Signals
(also available as French version - see below)
ISO 17166:1999(E)/CIE S 007/E-1998: Joint ISO/CIE Standard: Erythema Reference
Action Spectrum and Standard Erythema Dose
(also available as French version - see below)
CIE S 007/D-1998: CIE Norm: Erythemale Referenzwirkungsfunktion und
standardisierte Erythemdosis
ISO 8995-1:2002(E)/CIE S 008/E:2001: Joint ISO/CIE Standard: Lighting of Work
Places - Part 1: Indoor [incl. Technical Corrigendum ISO 8995:2002/Cor. 1:2005(E)]
CEI/IEC 62471:2006/CIE S 009:2002: Joint IEC/CIE Standard: Photobiological
Safety of Lamps and Lamp Systems / Sécurité photobiologique des lampes et des
appareils utilisant les lampes (bilingual edition)
CIE S 009/D:2002: Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen
ISO 23539:2005(E)/CIE S 010/E:2004: Joint ISO/CIE Standard: Photometry - The
CIE System of Physical Photometry
(also available as French version - see below)
ISO 15469:2004(E)/CIE S 011/E:2003: Joint ISO/CIE Standard: Spatial Distribution
of Daylight - CIE Standard General Sky
(also available as French version - see below)
ISO 23603:2005(E)/CIE S 012/E:2004: Joint ISO/CIE Standard: Standard Method of
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Assessing the Spectral Quality of Daylight Simulators for Visual Appraisal and
Measurement of Colour
(also available as French version - see below)
CIE S 013/E:2003: International Standard Global Solar UV Index
CIE S 015/E:2005: Lighting of Outdoor Work Places
ISO 8995-3:2006(E)/CIE S 016/E:2005: Joint ISO/CIE Standard: Lighting of Work
Places - Part 3: Lighting Requirements for Safety and Security of Outdoor Work
Places
CIE S 017/E:2011: ILV: International Lighting Vocabulary
ISO 28077:2006(E)/CIE S 019/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Photocarcinogenesis
Action Spectrum (Non-Melanoma Skin Cancers)
(also available as French version - see below)
ISO 30061:2007(E)/CIE S 020/E:2007: Joint ISO/CIE Standard: Emergency Lighting
CIE S 021/E:2011: Vehicle Headlighting Systems Photometric Performance - Method
of Assessment
ISO/CIE 19476:2014(E): Joint ISO/CIE Standard: Characterization of the
Performance of Illuminance Meters and Luminance Meters
(also available as French version - see below)
ISO 11664-1:2007(E)/CIE S 014-1/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry —
Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers
(also available as French version - see below)
ISO 11664-2:2007(E)/CIE S 014-2/E:2006: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry —
Part 2: CIE Standard Illuminants for Colorimetry
(also available as French version - see below)
ISO 11664-3:2012(E)/CIE S 014-3/E:2011: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry —
Part 3: CIE Tristimulus Values
ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry —
Part 4: CIE 1976 L*a*b* Colour Space
(also available as French version - see below)
ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009: Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry —
Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u', v' Uniform Chromaticity Scale Diagram
(also available as French version - see below)
ISO/CIE 11664-6:2014(E): Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry — Part 6:
CIEDE2000 Colour-Difference Formula
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή
Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων

Εισαγωγή
Η παρούσα Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή δημιουργήθηκε με σκοπό τη
διόρθωση σφαλμάτων και παραλήψεων που εντοπίστηκαν στην ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ ΤΠ
1501-04-09-02-00:2009

1.

Αντικείμενο

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν την εγκατάσταση
χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού.

2.

Τυποποιητικές παραπομπές

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων
δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα
σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.
Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες
τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα
ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές
σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.

ΕΛΟΤ 234

Boilers for central heating - Terminology - Nominal rating Thermal requirements – Identification -- Λέβητες κεντρικής
θερμάνσεως - Ορολογία - Ονομαστική ισχύς - Τεχνικές
απαιτήσεις θερμάνσεως - Σήμανση.

ΕΛΟΤ 235

Boilers for central heating - Instructions for testing -Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως - Κανόνες δοκιμής.

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-1

Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced
draught burners -Terminology, general requirements,
testing and marking -- Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 1:
Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού -Ορολογία, γενικές απαιτήσεις, δοκιμές και
σήμανση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-2

Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced
draught burners - Special requirements for boilers with
atomizing oil burners - Λέβητες θέρμανσης - Μέρος
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2:Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες εξαναγκασμένου
ελκυσμού - Ειδικές απαιτήσεις για λέβητες με καυστήρες
εκνέφωσης πετρελαίου
ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3

Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers Assembly comprising a boiler body and a forced draught
burner - Λέβητες θέρμανσης - Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής
θέρμανσης αερίου - Συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα
λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή
αέρα

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-4

Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced
draught burners - Special requirements for boilers with
forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a
maximum operating pressure of 3 bar - Terminology,
special requirements, testing and marking - Λέβητες
θέρμανσης - Μέρος 4:Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες
εξαναγκασμένου ελκυσμού - Ειδικές απαιτήσεις για
λέβητες με καυστήρες πετρελαίου εξαναγκασμένου
ελκυσμού με ωφέλιμη ισχύ έως και 70 kW και μέγιστη
πίεση λειτουργίας 3 bar - Ορολογία, ειδικές απαιτήσεις,
δοκιμές και σήμανση

ΕΛΟΤ ΕΝ 303-7

Heating boilers - Part 7: Gas-fired central heating boilers
equipped with a forced draught burner of nominal heat
output not exceeding 1 000 kW - Λέβητες θέρμανσης Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με
καυστήρα εξαναγκασμένου ελκυσμού με ονομαστική
θερμική ισχύ εξόδου έως 1000 KW

ΕΛΟΤ ΕΝ 12952-1

Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 1:
General -- Υδραυλωτοί λέβητες και βοηθητικές
εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικά.

ΕΛΟΤ ΕΝ 12953-1

Shell boilers - Part 1: General -- Αεριοαυλωτοί λέβητες Μέρος 1: Γενικά.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1319

Domestic gas-fire forced convection air heaters for space
heating, with fan assisted burners not exceeding a net
heat input of 70kW -- Οικιακοί αερολέβητες αερίου για
θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας με
καυστήρες με ανεμιστήρα, με κατώτερη θερμική ισχύ
εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW.

ΕΛΟΤ ΕΝ 14222

Stainless steel shell boilers -- Αεριοαυλωτοί λέβητες από
ανοξείδωτο χάλυβα

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1

Hot rolled products of structural steels - Part 1 : General
technical delivery conditions -- Προϊόντα θερμής έλασης
για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι
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παράδοσης.
ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-1

Household and similar electrical appliances. Safety.
General requirements - Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και
παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές
απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 60335-2-102

Household and similar electrical appliances. Safety.
Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning
appliances having electrical connections - Ηλεκτρικές
συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια Μέρος 2-102: Ειδικές απαιτήσεις για συσκευές καύσης με
αέριο,λάδι και στερεό καύσιμο που έχουν ηλεκτρικές
συνδέσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-1

Automatic electrical controls for household and similar
use. General requirements - Ηλεκτρικές διατάξεις
αυτόματου ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ ΕΝ 60730-2-5

Automatic electrical controls for household and similar
use. Particular requirements for automatic electrical
burner control systems - Ηλεκτρικές διατάξεις αυτόματου
ελέγχου οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Μέρος 2-5:
Ειδικές απαιτήσεις για ηλεκτρικά συστήματα αυτόματου
ελέγχου καυστήρων

ΕΛΟΤ ΕΝ 55014

Electromagnetic compatibility. Requirements for
household appliances, electric tools and similar
apparatus. Emission - Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές , ηλεκτρικά εργαλεία και
παρόμοιες συσκευές - Μέρος 1: Εκπομπή

ΕΛΟΤ ΕΝ 267

Automatic forced draught burners for liquid fuels –
Καυστήρες διασκορπισμού ελαίου τύπου μονομπλόκ Δοκιμή

ΕΛΟΤ ΕΝ 304

Heating boilers - Test code for heating boilers for
atomizing oil burners -

ΕΛΟΤ ΕΝ 676

Automatic forced draught burners for gaseous fuels Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια
καύσιμα

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001

Quality management systems – Requirements -- Συστήματα
διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ 388

Protective gloves against mechanical risks – Γάντια
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων
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ΕΛΟΤ ΕΝ 397

Industrial safety helmets -- Βιομηχανικά κράνη ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 20345

Personal protective equipment - Safety footwear -- Μέσα
ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου ασφαλείας.
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Όροι και ορισμοί

3.

Στην παρούσα Προδιαγραφή, δεν χρησιμοποιούνται ειδικοί όροι ή εξειδικευμένοι
ορισμοί.

4.

Απαιτήσεις

4.1.

Ενσωματούμενα υλικά

Οι χαλύβδινοι λέβητες θερμού νερού θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδόφυλλα,
ηλεκτροσυγκολλητής κατασκευής, αεριοαυλωτού τύπου
Οι χυτοσιδηροί λέβητες θα είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από χυτοσίδηρο και θα
αποτελούνται από:
•

Ένα εμπρόσθιο στοιχείο (Μ)

•

Ένα μεταβλητό αριθμό ενδιάμεσων στοιχείων (Ε)

•

Ένα οπίσθιο στοιχείο ή καθρέπτη (Π)

με τριπλή διαδρομή καυσαερίων και πίεσης λειτουργίας 6 atm (φυσική κυκλοφορία).
Ειδικά στους χειτοσιδηρούς λέβητες:
Η σύνδεση των στοιχείων μεταξύ τους θα γίνεται με ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια σύνδεσης τα
οποία θα είναι απολύτως εναλλάξιμα μεταξύ τους (ακρίβεια προσαρμογής της διαμέτρου
οποιασδήποτε εγκάρσιας τομής καλύτερη του 0,5 mm) και με οποιαδήποτε άλλα άλλης
χρονολογίας κατασκευής, ως και με ντίζες διαμέτρου τουλάχιστον ½”. Η σύνδεση θα γίνεται
ώστε να διασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα ως προς τη διαρροή νερού και καυσαερίων π.χ.
με τη χρήση και ειδικών κορδονιών σε κατάλληλες εσοχές, με χωριστή διαδικασία σύσφιξης
με τιράντες και συγκράτησης των στοιχείων με τις ντίζες.
Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία αποτύπωσης των ακριβών
διαστάσεων των στοιχείων και των τεμαχίων σύνδεσης σε βάθος τουλάχιστον 10ετίας.
Η επιφάνεια των χυτών θα είναι λεία. Η ύπαρξη πτερυγίων βελτίωσης της μετάδοσης της
θερμότητας, είναι αποδεκτή, τόσο από την πλευρά των καυσαερίων για επίτευξη υψηλών
ταχυτήτων και ευκολότερου καθαρισμού, όσο και από την εσωτερική πλευρά, όπου
κυκλοφορεί το νερό, για μείωση της πιθανότητας δημιουργίας μικροφυσαλίδων, λόγω μη
υπάρξεως τυρβώδους ροής.
Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών ροής των καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιούνται
στροβιλιστές.
Σε όλους τους λέβητες:
Ο θάλαμος καύσης κάθε λέβητα θα εξασφαλίζει τέλεια καύση, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση
των ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος και θα είναι κατάλληλος και για περίπτωση
λειτουργίας βεβιασμένης απαγωγής καυσαερίων (forced draft).
Ο βαθμός απόδοσής του θα είναι τουλάχιστον 85%, όπως προβλέπεται από το Π.Δ.
335/1993 όπως ισχύει, ενώ θα είναι ικανός να δέχεται υπερφόρτιση μέχρι 20 % ή υποφόρτιση
μέχρι 20% και θα έχει καυστήρα ικανό να ανταποκρίνεται στις παραπάνω διακυμάνσεις της
φόρτισης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λέβητα προκειμένου να επιτυγχάνεται ο
βαθμός απόδοσης.
Από 26-9-2015, ο λέβης θα πρέπει να φέρει επισήμανση ενεργειακής απόδοσης (energy
labeling).
Το διάφραγμα του λέβητα που βρίσκεται στην είσοδο της καπνοδόχου θα ακινητοποιείται (θα
στερεώνεται με ασφάλεια σε μια ορισμένη θέση).
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Οι απαιτούμενες δοκιμές πιστοποίησης θα έχουν γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα
εναρμονισμένα πρότυπα.
Όπου απαιτείται συγκόλληση στην κατασκευή , αυτή θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρικό
τόξο (ηλεκτροσυγκόλληση).
Κάθε ιδιαίτερο τμήμα καθώς και ολόκληρος ο λέβητας μετά την συναρμολόγησή του θα είναι
δοκιμασμένος υδροστατικά υπό πίεση τουλάχιστον 6 BAR.
Οι λέβητες θα φέρουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό:
•

Ειδικό μονωτικό περίβλημα με επένδυση αλουμινίου ή εξωτερικό προστατευτικό
μανδύα από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Το πάχος
του μονωτικού περιμετρικά δεν θα είναι μικρότερο από 100 mm για υλικό ισοδύναμο
θερμικά με τον υαλοβάμβακα, ώστε σε πλήρη λειτουργία του λέβητα η θερμοκρασία
της εξωτερικής επιφάνειας της μόνωσης να μην υπερβαίνει τους 45 °C.

•

Ανοιγόμενη πόρτα ή θυρίδα με μονωτικό υλικό, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
για τον καθαρισμό του εσωτερικού του λέβητα και των αεραγωγών, και την ασφάλεια
σε περίπτωση υπερπίεσης μέσα στον χώρο καύσης, με υαλόφρακτη οπή
επιθεώρησης της καύσης. Η πόρτα θα έχει δυνατότητα ανοίγματος και δεξιά και
αριστερά τουλάχιστον κατά 90ο.

•

Χαλύβδινη ή χυτοσιδηρά μονωμένη πλάκα για την προσαρμογή του καυστήρα στην
αντίστοιχη οπή.

•

Η στεγανότητα μεταξύ του εμπρός τμήματος του λέβητα και της πλάκας
προσαρμογής του καυστήρα θα εξασφαλίζεται με άκαυστο παρέμβυσμα που
διατίθεται από τον προμηθευτή του καυστήρα .

•

Πίνακα αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας, ο οποίος
περιλαμβάνει γενικό διακόπτη, διακόπτη καυστήρα, θερμοστάτες (τύπου
εμβαπτίσεως) καυστήρα, κυκλοφορητή, θερμόμετρο του νερού του λέβητα ως και
ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και επικουρικά θερμόμετρο καυσαερίων.

•

Τα μονωτικά και στεγανωτικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν αμίαντο.

•

Ειδικά οι χαλύβδινοι λέβητες, πρέπει να φέρουν λαβές ανύψωσης στα εμπρός και
πίσω τμήματά τους, καθώς και πέδιλα ολίσθησης.

Η σωστή επιλογή καυστήρα εγγυάται σε μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία του λέβητα. O
καυστήρας πρέπει να είναι πιεστικός ώστε να μπορεί να υπερνικά τις αντιστάσεις λόγω
αντίθλιψης του λέβητα καθώς και τις αντιστάσεις της καπνοδόχου.
Για τη συναρμολόγηση του καυστήρα επάνω στο λέβητα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες
συναρμολόγησης του κατασκευαστή του καυστήρα.
Εάν ο καυστήρας είναι καυστήρας αερίου, ο εγκαταστάτης πρέπει να λάβει υπόψη του τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του καυστήρα για την καύση αερίων καυσίμων και τις
απαιτήσεις από την ισχύουσα νομοθεσία για τις συσκευές αερίων καυσίμων. Η αντίσταση του
θαλάμου καύσης που αντιστοιχεί στην ονομαστική θερμότητα εισόδου πρέπει να είναι
σύμφωνη με το διάγραμμα λειτουργίας του καυστήρα όπως ορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 676.

4.2.

Αποδεκτά υλικά

Οι λέβητες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
εξής Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σήμανση CE.
92/42/ΕΟΚ

Οδηγία απόδοσης λεβήτων (Π.Δ. 335/1993 ΦΕΚ 143 Α όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει)

2009/142/ΕΚ

Οδηγία καυσίμων αερίων (μόνο αν ο λέβητας συνοδεύεται εκ κατασκευής
με καυστήρα αερίου) (Υ.Α. 15233/1991 ΦΕΚ 487 Β όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει)
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2006/95/ΕΚ

Οδηγία χαμηλής τάσης (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ
183/Β/1985) ΚΥΑ Β.6467/608 (ΦΕΚ 214/Β/ 1988), ΚΥΑ 27356/91(ΦΕΚ
78/Β/1992), ΚΥΑ 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/Β/1994 ), ΚΥΑ 6204 (ΦΕΚ
277Β/2001),

2004/108/ΕΚ

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ
50268/5137(ΦΕΚ 1853/Β/2007)

Οι καυστήρες που είναι αποδεκτοί για εγκατάσταση μαζί με τον λέβητα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εξής Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν
σήμανση CE.
2009/142/ΕΚ

Οδηγία καυσίμων αερίων αν πρόκειται για καυστήρα
αερίου

2006/95/ΕΚ

Οδηγία χαμηλής τάσης

2004/108/ΕΚ

Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του. Η δήλωση συμμόρφωσης θα είναι ενιαία σε σχέση προς όλες τις
εφαρμοστέες στο προϊόν κοινοτικές Οδηγίες και θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες
που απαιτούνται από τις σχετικές με το προϊόν Οδηγίες.
Η συμμόρφωση του λέβητα με την Οδηγία 92/42/ΕΟΚ θα βεβαιώνεται με εξέταση της
απόδοσης του τύπου του λέβητα που διενεργείται από Κοινοποιημένο Οργανισμό στην
Κοινότητα σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας,
Ενότητα Β- Εξέταση τύπου ΕΚ (Παράρτημα ΙΙΙ του Π.Δ. 335/93) και με επιτήρηση της
παραγωγής που διενεργείται από Κοινοποιημένο Οργανισμό στην Κοινότητα σύμφωνα με τις
διαδικασίες που καθορίζονται στο Παράρτημα IV, Ενότητα Γ, Δ, ή Ε (Παράρτημα IV του Π.Δ.
335/93).
Ο λέβης θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-1.
Ο καυστήρας θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 676 (αν είναι
καυστήρας αερίου) ή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 304 (αν είναι καυστήρας πετρελαίου).
Τουλάχιστον ένα συγκρότημα (ένας λέβητας με ένα καυστήρα) θα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303-3 (αν είναι καυστήρας αερίου) ή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 304
(αν είναι καυστήρας πετρελαίου). Αν ο καυστήρας αερίου δεν είναι προσαρμοσμένος στο
λέβητα από το εργοστάσιο, θα έχει επιλεγεί μεταξύ των καυστήρων που συνιστά ο
κατασκευαστής του λέβητα.
Τα ενσωματούμενα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις
αναφέρονται στην παράγραφο 2.

4.3.

των Προτύπων του ΕΛΟΤ που

Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών

Τα προς ενσωμάτωση υλικά θα μεταφέρονται και θα εκφορτώνονται στο Εργοτάξιο μετά
προσοχής, για την αποφυγή κακώσεων. Η απόθεσή τους στο Εργοτάξιο θα γίνεται σε
προστατευόμενο χώρο αποθήκευσης, στον οποίο δεν θα υπάρχει κίνηση μη εντεταλμένων
προσώπων, ούτε άλλης μορφής οικοδομική δραστηριότητα.
Επίσης, ο χώρος αποθήκευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει τα υλικά έναντι υγρασίας και
ρυπαρού περιβάλλοντος και υπεριώδους (ηλιακής) ακτινοβολίας που θα τους προκαλούσαν
διαβρώσεις και φθορές.

5.
5.1.

Μέθοδος κατασκευής - Απαιτήσεις τελειωμένης εργασίας
Εξειδικευμένο/ πιστοποιημένο προσωπικό

Η κύρια ειδικότητα που θα κάνει την εγκατάσταση είναι η ειδικότητα του ειδικευμένου τεχνίτη
στην εγκατάσταση λεβήτων.
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5.2.

Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης λεβήτων

Οι λέβητες θα τοποθετούνται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα ύψους 10 cm.
Στην έξοδο των καυσαερίων που βρίσκεται στο πίσω μέρος του λέβητα θα υπάρχει μεταλλικό
περιλαίμιο με διάφραγμα περιστρεφόμενου τύπου κατά ¼, το οποίο θα είναι δυνατό να
ακινητοποιείται με ασφάλεια σε ορισμένη θέση, ώστε να εξασφαλίζεται θετική πίεση μέσα στο
θάλαμο καύσης.
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος, με σύστημα ταχείας
εκκένωσης και ευχερούς χρήσης του λέβητα και μανόμετρο με κρουνό.
Για την τοποθέτηση των λεβήτων μέσα στο λεβητοστάσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 27α του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Για την κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες
εγκατάστασης που αφορούν:
•

Τη σύνδεση και παροχή του καυσίμου, ιδιαίτερα αν πρόκειται για φυσικό αέριο.

•

Την προστασία από πυρκαγιά.

•

Την ηλεκτρική συνδεσμολογία και την ηλεκτρική ασφάλεια.

•

Την απρόσκοπτη παροχή καθαρού αέρα για την καύση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται ώστε ο αέρας καύσης να μην περιέχει αέρια από εύφλεκτους
υδρογονάνθρακες ή σκόνη. Απαγορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών μέσα
στο λεβητοστάσιο.

•

Την υδραυλική εγκατάσταση.

Πρέπει επίσης να τηρούνται οι κανόνες λειτουργίας που προδιαγράφονται στην ισχύουσα
νομοθεσία σχετικά με τις απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα
των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η μέγιστη
επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, και η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας
κατ’ όγκο των καυσαερίων σε οξυγόνο (O2).
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από τεχνικούς με τα νόμιμα προσόντα.
Η συναρμολόγηση του λέβητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το φυλλάδιο συναρμολόγησης
που συνοδεύει πάντοτε το λέβητα.
Ο κατασκευαστής του λέβητα πρέπει να παρέχει στις τεχνικές οδηγίες που προορίζονται για
τον εγκαταστάτη, τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε ο εγκαταστάτης που είναι υπεύθυνος για
την εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και της παραλαβής του συνδυασμού λέβητα - καυστήρα
να επαληθεύσει ότι όταν εγκατασταθούν ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που
εφαρμόζονται.

5.3.

Δοκιμές - έλεγχοι

Οι δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
•

Δοκιμές αντοχής των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων.

•

Δοκιμές στεγανότητας των συνδέσεων.

•

Δοκιμαστική λειτουργία κατά την οποία η εγκατάσταση, σε κανονική λειτουργία
θέρμανσης, θερμαίνεται μέχρι την θερμοκρασία βρασμού του νερού και στην
συνέχεια αφήνεται να κρυώσει. Ελέγχεται κυρίως η στεγανότητα των ενώσεων και
των παρεμβυσμάτων κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας.

Η εγκατάσταση υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία για να ελεγχθούν:
•

Η ταχύτητα και η ικανοποιητική λειτουργία με την οποία θερμαίνονται όλα τα
θερμαντικά σώματα στις θερμοκρασίες που προβλέπονται από τη μελέτη.

•

Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας και ρύθμισης.

•

Ο ικανοποιητικός ελκυσμός της καπνοδόχου και η ποιότητα των καυσαερίων.
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•

Η καλή λειτουργία του κυκλοφορητή (ρυθμίζεται από τις βάνες και το θερμοστάτη).

•

Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων, η οποία γίνεται με σύγκριση των ενδείξεων
με ένα άλλο και με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ένας από τους παρακάτω
όρους:

•

Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς είναι διακριβωμένο και
διαθέτει πιστοποιητικό διακρίβωσης, στο οποίο αποτυπώνεται η αβεβαιότητα
μέτρησης του μετρούμενου μεγέθους καθώς και άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του.

•

Το όργανο που χρησιμοποιείται ως πρότυπο αναφοράς έχει σαφώς καλύτερα
μετρολογικά χαρακτηριστικά (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, διακριτική ικανότητα) από
το ελεγχόμενο όργανο.

•

Η σύγκριση γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένη, αξιόπιστη, ή τουλάχιστον αποδεκτά
τεκμηριωμένη διαδικασία διακρίβωσης.

•

Η σύγκριση γίνεται κάτω από ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες,

•

Η σύγκριση γίνεται από το κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με γνώση των
απαιτήσεων της διακρίβωσης.

•

Εκτιμάται και αποτυπώνεται με καθορισμένους τρόπους η αβεβαιότητα μέτρησης του
μετρούμενου μεγέθους με το ελεγχόμενο όργανο καθώς ενδεχομένως και άλλα
μετρολογικά του χαρακτηριστικά.

Ο εγκαταστάτης θα καταρτίσει μία έκθεση δοκιμής που θα αναφέρει τα αποτελέσματα των
παραπάνω δοκιμών καθώς και τις ρυθμίσεις που έγιναν σχετικά με το λέβητα και τον
καυστήρα.

5.4.

Συντήρηση

Καθαρισμός του λέβητα πρέπει να γίνεται - εκτός εκτάκτων περιπτώσεων - κάθε χρόνο. Οι
εργασίες συντήρησης θα γίνονται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

6.

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή

6.1.

Ενσωματούμενα κύρια υλικά

•

Έλεγχος συνοδευτικών εγγράφων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων
κατασκευαστή κ.λπ.). ύπαρξης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία
πινακίδων σε όλα τα μηχανήματα.

•

Επιβεβαίωση της ορθότητας της σήμανσης CE όσον αφορά όλες τις
εφαρμοζόμενες Οδηγίες της Ε.Ε. και της ορθότητας του βαθμού απόδοσης
του λέβητα.

•

Διασταύρωση των τιμών της σύνθεσης καυσαερίων που αναφέρονται στα
πιστοποιητικά με αυτές που μετρήθηκαν στην εγκατάσταση. Η επιτρεπόμενη
απόκλιση για τον βαθμό απόδοσης και τις τιμές καυσαερίων δεν θα είναι
μεγαλύτερη από 5%.

•

Οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα του παραλαμβανομένου
υλικού. Ελαττωματικά ή φθαρμένα ή διαβρωμένα ή παραποιημένα υλικά δεν
θα παραλαμβάνονται.

•

Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τα ανωτέρω
συνεπάγεται την μη παραλαβή της και την υποχρέωση του Αναδόχου να
λάβει διορθωτικά μέτρα χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.
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6.2.

Οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης θα ελέγχονται ως προς την διάταξη.
Εξαρτήματα ή τμήματα των υλικών που εμφανίζουν κακώσεις , στρεβλώσεις ή παραποίηση
δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του
Αναδόχου.

7.
Όροι και
περιβάλλοντος
7.1.

απαιτήσεις

-

ασφάλειας

&

προστασίας

Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών

•

Φορτοεκφορτώσεις υλικών.

•

Χειρισμός αιχμηρών
τραυματισμού).

7.2.

υγείας

αντικειμένων

(επιφάνειες

τομής

σωλήνων,

κίνδυνος

Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών
και κινητών εργοταξίων” (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96)
και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.).
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις
εργασίες εγκατάστασης χαλύβδινων ή χυτοσιδηρών λεβήτων.
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση
των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:

Είδος ΜΑΠ

Σχετικό Πρότυπο

Προστατευτική ενδυμασία

ΕΛΟΤ EN 863: Protective clothing - Mechanical properties Test method: Puncture resistance -- Προστατευτική ενδυμασία
- Μηχανικές ιδιότητες -Μέθοδος δοκιμής: Αντοχή σε διάτρηση

Προστασία

χεριών

και

EΛOT EN 388: Protective gloves against mechanical risks --

βραχιόνων

Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων

Προστασία κεφαλιού

ΕΛΟΤ EN 397: Industrial safety helmets – Βιομηχανικά κράνη
ασφαλείας

Προστασία ποδιών

EΛOT EN ISO 20345: Personal protective equipment - Safety
footwear - Μέσα ατομικής προστασίας - Υποδήματα τύπου
ασφαλείας
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Προστασία οφθαλμών

EΛOT EN 166: Personal eye-protection – Specifications -Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές

8. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση, όταν απαιτείται, γίνεται σε τεμάχιο τελειωμένης εργασίας (τεμ.) για τους
Λέβητες, επί των οποίων εφαρμόσθηκε η παρούσα Προδιαγραφή. Οι Λέβητες θα
επιμετρώνται μετά την πλήρη διαμόρφωση και την τοποθέτηση.
Δεν επιμετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες καθώς και
τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας,
καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά
τα ανωτέρω εγκατάσταση των Λεβήτων. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν
επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
•

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

•

Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο.

•

Η ενσωμάτωσή τους στο έργο.

•

Φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.

•

Η πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς
και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά), εάν διαπιστωθούν μη
συμμορφώσεις, κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους.

•

Τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, υλικά σύνδεσης, στερέωσης σύμφωνα με την
παρούσα Προδιαγραφή.
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Βιβλιογραφία
Κτιριοδομικός Κανονισμός
Οδηγία 92 / 42 / ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε
με
την
Οδηγία 93 / 68 / ΕΟΚ

Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού
που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, όπως
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 335/93
(ΦΕΚ 143/Α/2.9.1993) και Π.Δ. 59/95 (ΦΕΚ 46/Α/27.02.1995)

Οδηγία 90/396/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε
με
την
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ

Συσκευές αερίου, όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
νομοθεσία με τις ΚΥΑ 15233 / 1991 ( ΦΕΚ 487 / 04.07.1991 )
και ΚΥΑ 3380 / 737 / 95 ( ΦΕΚ 134 / Β /95 )

Οδηγία 2006/95/ΕΚ

Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
εντός ορισμένων ορίων τάσεως, όπως ενσωματώθηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία με τις

Κωδικοποίηση οδηγιών
73/23/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ

ΚΥΑ
470/85
(ΦΕΚ
ΚΥΑ
Β.6467/608
(ΦΕΚ
ΚΥΑ
27356/91(ΦΕΚ
ΚΥΑ
16717/5052/94
(ΦΕΚ
ΚΥΑ 6204 (ΦΕΚ 277Β/2001)

183/Β/1985
)
214/Β/
1988)
78/Β/1992)
992/Β/1994
)

Οδηγία 2004/108/ΕΚ

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως ενσωματώθηκε στην
Ελληνική Νομοθεσία με την ΚΥΑ 50268/5137(ΦΕΚ
1853/Β/2007)

Οδηγία 92/57/ΕΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας προσωρινών και
κινητών εργοταξίων (όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική
Νομοθεσία με το ΠΔ 305/96).

Π. Δ. 17/96

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/EOK και 91/383/EOK.

Π. Δ. 159/99

Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96.

ΤΟΤΕΕ 2421.02

Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού
νερού για θέρμανση κτιριακών έργων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.

Υπουργείο Εσωτερικών,
Σταδίου 27 & Δραγατσανίου 2, 101 83 Αθήνα
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

2.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βασ.Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα
Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34,104 32 Αθήνα

3.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Μεσογείων 227 , 1020 - Χολαργός
α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ] Χολαργός
β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Δ/νση Υποδομής ΣΤΓ
γ) Υπηρεσία Έργων Αεροπορίας/Γ5
δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού – Δ/νση Έργων /Γ4
ε ) Υπηρεσία Έργων - Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού (ΟΕΠΝ/ΔΕΔ)
στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3 Λ.Μεσογείων 229 – Χολαργός
ζ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΥΕΘΑ)-Παπαρρηγοπούλου 2 Τ.Κ.10561 ΑΘΗΝΑ

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Νίκης 5 – 7
ΑΘΗΝΑ
β) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, 101 66 Αθήνα

5.

Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7 , 105 63 Αθήνα
α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
- 20η Δ/νση ΥΕΕ Τμ. Β. , Πανεπιστημίου 37, 105 64 Αθήνα
-26η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων
β) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
51η Προγραμματισμού &Ελέγχων – Τμήμα α΄
Πανεπιστημίου 57 –ΤΚ 10165 – ΑΘΗΝΑ
γ) Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα
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δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
Πειραιώς και Κολωνού 2 - Τ.Κ.104 37 ΑΘΗΝΑ
ε) 56η Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου Πανεπιστημίου 47 - Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ
6.

Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17 , 101 85 ΑΘΗΝΑ
α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Αχαρνών 22 – 104 33 Αθήνα
β Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, 115 28 Αθήνα
γ) Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα

7.

Υπουργείο Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Λεωφ. Μεσογείων 96, 11 527 ΑΘΗΝΑ

8.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 - Μαρούσι.
α) Γεν.Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα
β) Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417 , 111 43 Αθήνα

9.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Μπουμπουλίνας 20 – 22 , 106 82 – Αθήνα
α) Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων
β) Δ/νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, 105 61
γ) Δ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Ερμού 17, 101 86 Αθήνα
δ) Γεν. Γραμ. Αθλητισμού Κηφισίας 7, 115 25 ΑΘΗΝΑ (2)
ε) Γεν. Δ/νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων
Κηφισίας 7, 115 23 ΑΘΗΝΑ
στ) Δ/νση Αναστηλώσεων των Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων
Ερμού 17

10186 ΑΘΗΝΑ
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10.

Υπουργείο Τουρισμού(τ. Υπουργείο Τουρισμού & Πολιτισμού)
Λ. Βασ. Αμαλίας 12 , Αθήνα

11.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 87 ΑΘΗΝΑ

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2, 101 76 - ΑΘΗΝΑ
α) ΥΕΒ- Σεράφη 60 και Λιοσίων 2 Τ.Κ. 106 79
β) Γεν. Γραμματεία Δασών/ Δ/νση Αναδασώσεως
Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ. 101 64
γ) Δ/νση Τοπογραφικής Λιοσίων 93 104 40 ΑΘΗΝΑ

13.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αμαλιάδος και Πουλίου, 17 - 11523 – ΑΘΗΝΑ
α) Δ/νση Διοικητικού

.

β) Δ/νση Κατασκευής Έργων,
γ) Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ
δ) Δ/νση Χωροταξίας
ε)
14.

Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε
Χαρ.Τρικούπη 182 – 101 78 – ΑΘΗΝΑ
α) Γραφεία Γεν. Δ/ντων
β) Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν. Γραμματείας
γ) ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ και Γραφείων αυτών
δ ) Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, 114 74 Αθήνα

15.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας – 101 92
α) Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία
Μεσογείων 14-18 115 26 Αθήνα
β) Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Μιχαλακοπούλου 80, 101 92 Αθήνα
γ) Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα
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Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας
Μεσογείων 56 -115 27 ΑΘΗΝΑ
16.

Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 101 82
α) Γεν. Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 83 Αθήνα
β) Λ.Π.Φ.Λ/ Υπουργείο Εργασίας 101 80 Αθήνα

17.

Υπουργείο Τουρισμού, Δ/νση Ε.Ο.Τ
Τσόχα 7 ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ

18.

Υπουργείο Εξωτερικών- Ακαδημίας 1 - 100 27 Αθήνα
α) Γεν. Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα
β) Τεχνική Υπηρεσία, Ακαδημίας 3, 106 71, Αθήνα

19.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Φραγκούδη 11- 101 63 Αθήνα

20.

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής –
Ελλήνων – Τεχνική Υπηρεσία

21.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου της
Γ.Γ.Δ.Ε.

22.

Ελεγκτικό Συνέδριο [15 αντίτυπα] Τσόχα & Βουρνάζου 4 -ΤΚ 115 21 - Αθήνα

23.

Ελεγκτικό Συνέδριο – Τμήμα IV [5 αντίτυπα]

24.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

811 00

Μυτιλήνη Βουλή των

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
25.

Περιφέρειες
α) Γραφείο Περιφερειάρχη
β) Περιφερειακές Ενότητες

26.

Δήμος Αθηναίων Δ/νση Προγραμματισμού – Λιοσίων 22 - Τ.Κ 104 38 - Αθήνα

27.

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- Δ/νση ΣΤ/4
Π. Καννελοπούλου 4 - 101 77 Αθήνα

28.

Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε
Ακτή Μιαούλη 10 -185 38 – Πειραιά
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29.

Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (2)
Τ.Θ.104 67 – 54 110 Θεσσαλονίκη

30.

Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Α.Ε.
Ωρωπού 156, 111 46 Γαλάτσι

31.

Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (ΕΥΑΘ) 546 35 Θεσ/νίκη

32.

Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων
(ΤΕΟ Α.Ε.)

33.

Βυτίνης 14-18

143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας)
Ξάνθου 32, 154 51 Ν. Ψυχικό

34.

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) –
Aγίου Γεωργίου 5 , Πατριαρχικά Πυλαίας -Τ.Θ. 55 102 Θεσ/νίκη

35.

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 6ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης Τ.Θ.30 – 570 01 Θεσ/νίκη

36.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. – Λ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα

37.

«Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος –Α..Ε.»
5Ο χλμ Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας , Τ.Κ. 190 19 Σπάτα

38.

Τεχνικό Επιμ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα

39.

ΔΕΠΑΝΟΜ Τσόχα 5 , 115 21 Αθήνα

40.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), Σταδίου 60, 105 64 Αθήνα

41.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, 101 70 Αθήνα

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, 177 78 Ταύρος

43.

Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχ. Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΕΔΕ) Ασκληπιού 23, 106 80 Αθήνα

44.

Πανελ. Ένωση Συνδέσμου Εργολ. ΔΕ (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους 4 – 10 678 -Αθήνα

45.

Σύνδεσμο Ανωτ. Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ) Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα

46.

Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ. Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)
Αχαρνών 35,104 39

ΑΘΗΝΑ

47.

Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) - Βερανζέρου 15, Αθήνα

48.

Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ. Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα
Θεμιστοκλέους 4, 106 78 Αθήνα
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49.

Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO) ,
Μακεδόνων 2, - 115 21 – Αθήνα

50.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, 106 78 Αθήνα
α) Τεχν. Υπηρ.

51.

β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική – Αριστοτέλους 15, 546 24 Θεσ/νίκη
Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) , Φαβιέρου 30, 104 38 Αθήνα

52.

ΟΑΕΔ/ΔΤΥ Δωδεκανήσου 6 - Άνω Καλαμάκι - 17 456.

53.

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Νομική Υπηρεσία,
Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, & Κόνιαρη 45 - 114 71 – Αθήνα

54.

Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα

55.

Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Καρόλου 1, 104 37 Αθήνα
α) Γεν. Δ/νση Υποδομής, Καρόλου 1-3, 104 37 Αθήνα

56.

Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.),
Καρόλου 27,104 37 Αθήνα

57.

Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) (2) Σταδίου 15, 105 61 Αθήνα

58.

ΕΟΜΜΕΧ Έβρου και Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα

59.
60.

Ολυμπιακή Αεροπορία – Εταιρ. Μονάδα Εγκαταστάσεων,
Λ. Συγγρού 96 - 117 41 Αθήνα
ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού 1, 101 88 Αθήνα

61.

ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς 67,105 52 Αθήνα

62.

ΗΛΠΑΠ Κίρκης και Αχαϊας 143 42 Αθήνα

63.

Ε.Ο.Τ. ΤΣΟΧΑ 7

64.

HELEXPO , ΔΕΘ Α.Ε.

11 521 ΑμπελόκηποιΙ Αθήνα (2)

α) Τεχνική Δ/νση Εγνατίας 154 - 546 36 Θεσσαλονίκη
65.

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. , Μεσογείων 96, 115 27 - Αθήνα

66.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
α) Δ/νση Δ7 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
β) Δ/νση Δ8 Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
γ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) - Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών
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- Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης Τ.Θ.70360, 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ
67.

Εργατική Εστία Αγησιλάου 10 , Αθήνα
Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων :

68.

ΑΘΗΝΩΝ – Πανεπιστημίου 30- 106 79 Αθήνα

69.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 54 101 Θεσ/νίκη

70.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Εγνατία 156- Τ.Θ. 1591,540 06 Θεσ/νίκη

71.

ΠΑΤΡΩΝ- 26 221 Πάτρα

72.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 45 221 Ιωάννινα

73.

ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Λόφος Πανεπιστημίου-Κτίριο Διοίκησης

81 100

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

74.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

75.

ΘΡΑΚΗΣ -

76.

ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δεληγιώργη 55-59,104 37 Αθήνα

77.

ΚΡΗΤΗΣ - 71 201 Ηράκλειο

78.

ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα

79.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Πατησίων 76, 104 34 ΑΘΗΝΑ

80.
81.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ),

Τάκη Οικονομάκη 47, 38 221 Βόλος
69 100 Κομοτηνή

28ΗΣ Οκτωβρίου 42-106 82 Αθήνα
82.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- 731 00 Χανιά

83.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καραολή Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς

84.

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω

85.

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, 122 44 Αθήνα

86.

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ , έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας

87.

ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ., 153 10 Αγ. Παρασκευή

88.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, 153 10 Αγ. Παρασκευή
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89.

ΕΡΤ- Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων 402, 153 42 Αγ. Παρασκευή

90.

Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 21 , 105 64 Αθήνα

91.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Εμ. Μπενάκη 5 – 105 64 Αθήνα

92.

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Αθηνάς 14, 105 51 Αθήνα

93.

Τράπεζα Πειραιώς(τ. ΑΤΕ Ελλάδος) Τμ. Κτηρίων ΑΤΕ Συγγρού 173, 171 21 Αθήνα

94.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/νση Τεχν. Υπηρ., Ακαδημίας 40, 101 74 Αθήνα

95.

Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Σαλαμίνος 72-74 Τ.Κ. 176 75 ΑΘΗΝΑ

96.

Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού &
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Δομοκού 5 104 45 ΑΘΗΝΑ

97.

Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα

98.

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα

99.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Χ. Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, 106 79 Αθήνα

100.

ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, 106 80 Αθήνα

101.

Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 5 ,105 57 Αθήνα

102.

ΙΓΜΕ Γ’ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού Αχαρναί Τ.Κ. ,136 77

103.

Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάχης Κρήτης 3, 713 03 Ηράκλειο

104.

Ελληνικό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Π.Ε.,
Ηπείρου 13–104 33 Αθήνα

105.

Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, 105 64 Αθήνα

106.

ΒΙΠ & ΤΒΑ Σαλαμίνας 72-74, 176 75 – Καλλιθέα

107.

ETAA Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κολοκοτρώνη 4–105 61 Αθήνα
Αρχιτεκτονική αντίληψη, Ζαϊμη 2, 106 83 Αθήνα

108.
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109.

ΓΕΝΙΚΗ Δημοπρασιών, Σωνιέρου 20 – Κ. Παλαιολόγου , 104 38 Αθήνα

110.

ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Δεληγιάννη 24 & Μπουμπουλίνας 106 82 Αθήνα

111.

Διαρκής Ερμηνευτικός Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας Κάνιγγος 8
4ος Όροφος 106 77 Αθήνα

112.

Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006, Μονάδα Γ΄
Σωκράτους 111, 41 336 Λάρισα.

113.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ

114.

Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, 106 77 Αθήνα

Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Δυτ. Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, ΤΘ 2502

115.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Ν. Αιγαίου 2000-2006, Ακτή
Παπάγου 46- 84 100 Ερμούπολη, Σύρος

116.

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Υπηρ. Διαχ. Ε.Π. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης,
Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας ,691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

117.

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 54 101 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

118.

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού -Δ/νση Μελετών Μουσείων
Πλ. Καρύτση 12 105 61 ΑΘΗΝΑ

119.

ΤΡΑΜ Α.Ε.
Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο,
Δυτ. Αερολιμένας Ελληνικού

120.

ΕΘΙΑΓΕ – Γραφείο Μελετών & Κατασκευών
Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά – Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ. 15125 – ΑΘΗΝΑ

121.

Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Κων. Καραμανλή 67
546 42 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

122.

Σ.Τ.Ε.Α.Τ
Πινδάρου 4 106 71 ΑΘΗΝΑ

123.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Τέρμα Ερυθρού Σταυρού -Τρίπολη 221 00
124.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Τεχνική Υπηρεσία
106 72

125.

Πανεπιστημίου 18

ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Κρήτης
Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης
Μποφώρ 7 71 202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

126.

Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ
Ζεύξιδος 8 - 54622

127.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Θεμιστοκλέους 87 -106 81 ΑΘΗΝΑ

128.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης ΄Εργων
Σαχτούρη 11 και Αγίου Ανδρέου
262 23 ΠΑΤΡΑ

129.

ΙΕΚΕΜ = ΤΕΕ Κολωνού 12-12- 104 37 ΑΘΗΝΑ

130.

Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. Μεσογείων 5 -1115 26 ΑΘΗΝΑ

131.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7
49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

132.

Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος- «ΣΜΕ»
Ξενοκράτους 31

133.

106 76 ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ)
Τ.Θ. 14 - 55102- Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

134.

Τεχνική Υπηρεσία Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
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Ιουλιανού 39 και Γ΄ Σεπτεμβρίου Τ.Κ. 10433 σ ΑΘΗΝΑ
135.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
Σπανάκη 2 και Ικάρου -71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

136.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Γέροντα 6 ΑΘΗΝΑ

137.

Αρχιτεκτονική Αντίληψη -WAVE MEDIA -(περιοδικό )
Βασιλίσσης Σοφίας 123 – 11521 ΑΘΗΝΑ

138.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Κ.Υ.Ο
(Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών)
Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες
Ιασίου 1 – 11521 ΑΘΗΝΑ

68

