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ΑΑ..  ΠΠΔΔΡΡΙΙΔΔΥΥΟΟΜΜΔΔΝΝΑΑ  ΣΣΔΔΥΥΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΑΑ    

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Σν παξόλ απνηειεί ζπκβαηηθό ηεύρνο θαη νξίδεη ηα ειάρηζηα πεξηερόκελα ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο 
Μειέηεο Πξνζθνξάο κε βάζε ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά ηνπ θάζε δηαγσληδνκέλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηερληθή κειέηε πξνζθνξάο ζα είλαη απνιύησο ζαθήο, ζπγθεθξηκέλε θαη ηεθκε-
ξησκέλε απαγνξεπκέλσλ νπνηνλδήπνηε αζαθεηώλ, ειιείςεσλ, δηαδεύμεσλ ή ζηνηρείσλ επηδερνκέ-
λσλ παξεξκελεηώλ. 

Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο νη Γηαγσληδόκελνη απνδέρνληαη ηελ πιεξόηεηα θαη αξηηόηεηα ηεο Σε-
ρληθήο ηνπο Πξνζθνξάο θαη δεζκεύνληαη λα κελ εγείξνπλ νηεζδήπνηε πξόζζεηεο νηθνλνκηθέο αμηώ-
ζεηο (πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο) γηα νηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο πξνθύςνπλ θαηά ηελ Οξη-
ζηηθή Μειέηε - Μειέηε Δθαξκνγήο ή ηελ θαηαζθεπή γηα νηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη εάλ νη δηαθνξν-
πνηήζεηο απηέο είλαη πξνο όθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

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

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

ΣΟΜΟ 2: ρέδηα 

ΣΟΜΟ 3: H/Μ Δμνπιηζκόο 

Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ αθξηβή 
ζεηξά θαη θσδηθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. ηελ πξώηε ζειίδα θάζε ηόκνπ ηεο Σερλη-
θήο Πξνζθνξάο ζα αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:  

 Ολνκαζία έξγνπ 

 Δπσλπκία θαη έδξα ηνπ δηαγσληδόκελνπ,  

 Δπσλπκία θαη έδξα κειεηεηηθνύ (ώλ) γξαθείνπ (ώλ)  

 Αξηζκόο Σόκνπ  

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

2. ΣΟΜΟ 1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ο Σόκνο απηόο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ Κεθάιαηα:  

(1) Κεθάλαιο 1: ςνοπηική Πεπιγπαθή ηος Έπγος:  

 πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ κε αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

 Αηηηνιόγεζε γεληθήο δηάηαμεο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ελαξκόληζε ησλ θαηαζθεπώλ κε ην 
πεξηβάιινλ 

 Πίλαθαο εγγπήζεσλ εθξνώλ 

 Σερληθή Έθζεζε, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη όηη ε Σερληθή Πξνζθνξά ηεξεί ηηο ειάρηζηεο 
ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο (επί πνηλή απνθιεηζκνύ), πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ζπκ-
κόξθσζεο, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο. 

(2) Κεθάλαιο 2: Αναλςηική ηεσνική πεπιγπαθή: 
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ην θεθάιαην απηό ζα γίλεηαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 
κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δηαζηάζεσλ θηι. θαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δπλακηθόηεηα θάζε κν-
λάδαο, ζηνλ εγθαζηζηάκελν θύξην θαη εθεδξηθό εμνπιηζκό (είδνο κεραλήκαηνο, αξηζκόο κνλάδσλ) 
θαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο.  

Σν θεθάιαην απηό ζα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, θάζε έλα από ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί 
ζηα Φπζηθά Μέξε ηνπ έξγνπ, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Σηκνιόγην (πρ. 2.1 Έξγα εηζόδνπ, 2.2 Πξνε-
πεμεξγαζία θηι.). 

(3) Κεθάλαιο 3: Τδπαςλικοί Τπολογιζμοί: 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο λεξνύ 
ηεο ΔΔΝ θαη ζα ζπληαρζεί ε πδξαπιηθή κεθνηνκή.  

Δπίζεο ζα γίλνπλ πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί:  

 Γηα όια ηα αληιηνζηάζηα λεξνύ, ηιύνο θαη αθαζάξησλ (εάλ πξνβιέπνληαη) 

 Γηα ηα δίθηπα αεξηζκνύ (π.ρ. κνλάδαο νμπγόλσζεο) 

(4) Κεθάλαιο 4: Τπολογιζμοί Γιαζηαζιολόγηζηρ επιμέποςρ μονάδυν: 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ νη πγεηνλνινγηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ό-
ισλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, πνπ ζα ηεθκεξηώλνπλ ηηο απνδόζεηο, ηα όξηα εθξνήο θαη ηελ αμην-
πηζηία ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο. Δηδηθόηεξα, απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ ππνιν-
γηζκνί: 

1. Γεμακελή εμηζνξξόπεζεο-νμπγόλσζεο: ππνινγηζκόο όγθνπ δεμακελήο, δηαζηαζηνιόγεζε ζπ-
ζηήκαηνο νμπγόλσζεο 

2. Γεμακελέο θξνθίδσζεο – ζπζζσκάησζεο ( εθ όζνλ απαηηνύληαη): ππνινγηζκόο όγθνπ δεμακε-
λώλ, δηαζηαζηνιόγεζε αλαδεπηήξσλ 

3. πζηήκαηα πξνζζήθεο ρεκηθώλ (θξνθίδσζεο, ζπζζσκάησζεο, απνιύκαλζεο): δηαζηαζηνιό-
γεζε θαη επηινγή ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πξνζζήθεο ρεκηθώλ 

4. Μνλάδα δηύιηζεο: ππνινγηζκνί όγθνπ θαη επηθάλεηαο δεμακελώλ δηύιηζεο, ππνινγηζκνί ζπ-
γθξάηεζεο αησξνύκελσλ ζηεξεώλ ζηηο θιίλεο, ππνινγηζκόο ρξόλνπ δσήο πιεξσηηθνύ πιηθνύ,  
πηώζεο πίεζεο θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, ύςνπο θιηλώλ, ειάρηζηεο ηαρύηεηαο αληίζηξνθεο 
πιύζεο κε λεξό, δηαζηαζηνιόγεζε αληιηώλ θαη εμνπιηζκνύ. 

5. Μνλάδα απνιύκαλζεο: ππνινγηζκόο εηδηθήο δόζεο απνιπκαληηθνύ κέζνπ, δηαζηαζηνιόγεζε 
θαη επηινγή εμνπιηζκνύ 

6. Τπνινγηζκνί θαη επηινγή εμνπιηζκνύ ερνκόλσζεο θαη ερνπξνζηαζίαο 

Ζ αμηνπηζηία θαη νη ππνινγηζκνί ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ ζα ηεθκεξηώλεηαη από βηβιηνγξαθηθέο κε-
ζόδνπο, πεγέο θαη δεδνκέλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά από ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο αληίζηνηρσλ εγθαηα-
ζηάζεσλ. 

(5) Κεθάλαιο 5: Σεσνική Πεπιγπαθή βοηθηηικών έπγυν:  

ην θεθάιαην απηό ζα ζπληαρζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ βνεζεηηθώλ έξγσλ θαη ησλ νηθνδνκηθώλ 
εξγαζηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο λεξνύ. Δλδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη:  

 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (έξγα νδνπνηίαο, απνρέηεπζε νκβξίσλ, έξγα πξαζίλνπ 
θηι.)  

 Γίθηπν αθαζάξησλ  

 Γίθηπν πόζηκνπ λεξνύ ρξήζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ θαη ππξόζβεζεο 
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 Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο   

ην παξόλ ζηάδην ηεο κειέηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ππνινγηζκώλ ησλ βνεζεηηθώλ 
έξγσλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ, νη νπνίεο ζα εθπνλε-
ζνύλ θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.  

(6) Κεθάλαιο 6: Έπγα πολιηικού μησανικού: 

ην Κεθάιαην απηό ζα γίλεη ε δηαζηαζηνιόγεζε ηεο ζεκειίσζεο, ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ, θαζώο 
επίζεο θαη ην επηιεγόκελν ζηαηηθό κνληέιν ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ ηεο ΔΔΝ. Δηδηθόηεξα ν δηαγσ-
ληδόκελνο:  

 Θα αμηνινγήζεη ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά θαη γεσηερληθά ζηνηρεία, πνπ ρνξήγεζε ν ΚηΔ ζηνπο 
δηαγσληδόκελνπο (Σεύρνο 3, Παξάξηεκα Η), ζα ειέγμεη ηηο εδαθνηερληθέο ζπλζήθεο ηνπ γε-
πέδνπ θαη ζα ζπληάμεη γεσηερληθή έθζεζε ζεκειίσζεο ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ηπρόλ 
αληηζηεξίμεσλ 

 Θα ζπληάμεη έθζεζε, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαδνρέο, ηηο κεζόδνπο αλάιπζεο θαη ην επη-
ιεγόκελν ζηαηηθό κνληέιν γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ.  

ηελ γεσηερληθή έθζεζε ζα δίδνληαη ππνινγηζκνί θέξνπζαο ηθαλόηεηαο, θαζηδήζεσλ θαη δείθηε ε-
δάθνπο ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, δηαζηαζηνιόγεζε ηπρόλ κέηξσλ βειηίσζεο ππεδάθνπο, θαζώο 
επίζεο θαη εδαθνζηαηηθνί ππνινγηζκνί πξνζσξηλώλ ή κόληκσλ αληηζηεξίμεσλ θαη επζηάζεηαο πξα-
λώλ. 

ην παξόλ ζηάδην ηεο κειέηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεδίσλ μπινηύπσλ θαη ηεπ-
ρώλ ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ.  

Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα εμεηάζνπλ όιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θα-
ηαζθεπή ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ. Ζ παξάιεηςε ηεο δηεξεύλεζεο απηήο δελ δίλεη θαλέλα δηθαίσκα 
ζηνλ Αλάδνρν γηα απαίηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ή πξνζαύμεζεο νπνηαζδήπνηε ηηκήο 
ηνπ Σηκνινγίνπ, ιόγσ επίθιεζεο ηδηαίηεξσλ δπζρεξεηώλ εθζθαθήο, αληηζηήξημεο, αληιήζεσλ, ζεκε-
ιηώζεσλ ή θαηαζθεπήο ησλ δνκηθώλ έξγσλ.   

(7) Κεθάλαιο 7: Σεσνική πεπιγπαθή ηλεκηπολογικών έπγυν:  

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνινγηθώλ έξγσλ, πνπ ζα πεξη-
ιακβάλεη:   

 ππνινγηζκνύο θαη δηαζηαζηνιόγεζε ππνζηαζκνύ (εθόζνλ απαηηείηαη) 

 ππνινγηζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε θεληξηθώλ παξνρηθώλ θαισδίσλ 

 ππνινγηζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο 

 δηάηαμε ηνπηθώλ πηλάθσλ  

 ιίζηα θαηαλαισηώλ  

(8) Κεθάλαιο 8: Σεσνική πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ αςηομαηιζμού και ελέγσος:  

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

 αξρέο θαη πξόηππα ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο  

 ιίζηα νξγάλσλ  

(9) Κεθάλαιο 9: Μεθοδολογία καηαζκεςήρ Έπγος 
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ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζνύλ:  

Α. Σερληθή έθζεζε κεζνδνινγίαο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη: 

α) ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπζρεηηζκό κε ηελ ηερληθή πεξη-
γξαθή, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ. 

β) ε πεξηγξαθή ησλ εξγνηαμίσλ θαη ηνπ δπλακηθνύ ηνπ αλαδόρνπ (κεραληθόο εμνπιηζκόο, αλζξώπη-
λν δπλακηθό, θ.ι.π.) θαη ε πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ ζε κέησπα εξγαζηώλ. 

γ) ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή όισλ ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ πξνζσξηλώλ έξγσλ απηνύ (π.ρ. έξγα παξάθακςεο θπθινθνξίαο ή επηθαλεηαθώλ πδάησλ, δί-
θηπα Ο.Κ.Ω., έξγα αληηζηήξημεο, πξνεηνηκαζία εξγνηαμίσλ ή κεηώπσλ εξγαζίαο, θ.ι.π.). 

δ) ε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ επηπηώζεσλ ζην έξγν από πηζαλά εκπόδηα πάζεο θύζεο (Ο.Κ.Ω., 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, απαιινηξηώζεηο, θ.ι.π.), ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο κε ηελ απαηηνύκελε 
ηεθκεξίσζε θαη ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ζύκ-
θσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε. 

ε) ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ησλ πεξηβαιινληηθώλ νριήζεσλ 

 

Β. Αλαιπηηθό ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο έξγνπ (δηάγξακκα Gant ή Pert) όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη 
ζαθώο όιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ε θξίζηκε δηαδξνκή.  

(10) Κεθάλαιο 10: Κόζηορ ενέπγειαρ και σημικών  

ην θεθάιαην απηό ζα ππνβιεζνύλ:  

 Τπνινγηζκό ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο θαη ρεκηθώλ (νη ππνινγηζκνί ζα είλαη απόιπηα 
θαη ζαθώο ηεθκεξησκέλνη) 

 Σερληθή έθζεζε πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηηο επηινγέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ζπλεη-
ζθνξά ζηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θαη νηθνινγηθνύ απνηππώκαηνο 

(11) Κεθάλαιο 11: σέδιο διασείπιζηρ αποβλήηυν και ππόλητηρ δημιοςπγίαρ αποβλήηυν 

Θα ππνβιεζεί αλαιπηηθό θαη ηεθκεξησκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα παξαρζνύλ 

ηόζν θαηά ηελ θαηαζθεπή, όζν θαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ . Θα ππνβιεζεί ε-

πίζεο έθζεζε κε ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

δεκηνπξγία απνβιήησλ, θαζώο θαη ηελ ζπαηάιε ησλ πόξσλ ηνπ έξγνπ.   

(12) Κεθάλαιο 12: Δκηίμηζη κινδύνυν καηά ηην καηαζκεςή και λειηοςπγία. Ππόλητη-

ανηιμεηώπιζη 

Θα ππνβιεζεί ηερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεηαη: 

1.  πξνζδηνξηζκόο πεγώλ θηλδύλνπ θαη ηα επηθίλδπλα ζπκβάληα ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λε-
ξνύ θαη πδξνδόηεζεο θαη πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ελέρνπλ γηα 
ηελ αλζξώπηλε πγεία κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε 
ησλ θηλδύλσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνύ, ηηο δηαξξνέο 
θαη ηνπο ζσιήλεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο. 

2. πξνζδηνξηζκόο θαη εθαξκνγή κέηξσλ ειέγρνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ κεηξηαζκό ησλ θηλδύλσλ 
πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην ζύζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ θαη πδξνδόηεζεο θαη πνπ ζα κπνξνύζαλ 
λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο· 
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3. εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

4. επαιήζεπζε όηη ηα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην λεξό αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο δηαζέηνπλ 
ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ή/θαη βεβαηώζεηο  

 

3. ΣΟΜΟ 2: ΥΔΓΙΑ 

Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζνύλ ηα ζρέδηα, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σνλίδεηαη όηη 
ε πιεξόηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, πνπ ζα παξέρνληαη ζηα ζρέδηα ζα αμηνινγεζεί κε η-
δηαίηεξε βαξύηεηα ζηε πιεξόηεηα ηεο κειέηεο. Σα ζρέδηα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα είλαη θαηά πξνηί-
κεζε δηαζηάζεσλ κέρξη DIN A1. 

(1) Γενική διάηαξη ηυν έπγυν:  

Θα ππνβιεζνύλ ηα ζρέδηα Γεληθήο Γηάηαμεο ζε θαηάιιειε θιίκαθα κε ηηο θαηαζθεπαδόκελεο κνλά-
δεο, ηηο κειινληηθέο κνλάδεο, θαζώο επίζεο θαη ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα πα-
ξνπζηάδνληαη:   

 Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ (δελδξνθύηεπζε, πεδνδξνκήζεηο θηι.) κε ηα ηειηθά πςό-
κεηξα ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρώξνπ, 

 Γίθηπα ζσιελώζεσλ λεξνύ, ηιύνο θαη αθαζάξησλ, 

 Βνεζεηηθά δίθηπα (δίθηπα πόζηκνπ λεξνύ ρξήζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ θηι.) 

 Έξγα νδνπνηίαο θαη απνρέηεπζε νκβξίσλ 

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

(2) Γιαγπάμμαηα: 

 Τδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο λεξνύ, ζηελ νπνία ζα ζεκεηώλνληαη νη 
ζηάζκεο πγξνύ γηα όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζώο επίζεο θαη νη ζηάζκεο ησλ δνκηθώλ 
θαηαζθεπώλ,  

 Γηάγξακκα ξνήο κε ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά όισλ ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, 

 Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα (process and instrumentation diagrams), ζηα νπνία ζα θαίλνληαη 
όιεο νη δηαζπλδέζεηο, ν βαζηθόο εμνπιηζκόο, θαζώο επίζεο θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο θαη ε-
ιέγρνπ.  

(3) σέδια μονάδυν: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηόςεηο θαη ηνκέο όισλ ησλ επη-
κέξνπο πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ, κε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκό. ηα ζρέδηα ζα θαζνξίδνληαη νη 
απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ζηάζκεο.  

(4) Απσιηεκηονικά ζσέδια: 

ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ.  

4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο Σόκνο 3 ζα πεξηέρεη αθξηβείο θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκό, πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηαγσληδόκελνη ζα πεξηιάβνπλ ζηελ πξν-
ζθνξά ηνπο έλα κόλν ηύπν θαη θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ηκήκα εμνπιηζκνύ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο ε-
λαιιαθηηθέο πξνηάζεηο όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκό. Ο πξνζθεξόκελνο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα εί-
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λαη κνλνζήκαληα θαζνξηζκέλνο θαη ζαθήο, ρσξίο δηαδεύμεηο ηνπ ηύπνπ «ηύπνπ Α ή ηζνδπλάκνπ», 
ώζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ηεο πξνζθνξάο. Δλδερόκελεο αζάθεηεο ή 
ππνεθηηκήζεηο κεγεζώλ, ή παξαγλώξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνδηαγξαθώλ, ζα ιεθζνύλ ππόςε 
κε ηδηαίηεξν βάξνο θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.  

Ο Σόκνο 3 ζα έρεη ηελ παξαθάησ ζπγθεθξηκέλε δνκή, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ απόιπηε ζαθήλεηα 
ηεο πξνζθνξάο θαη θαζηζηά επρεξέζηεξν ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ εμν-
πιηζκνύ: 

4.1 ΣΔΤΥΟ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ:  

Σν Μέξνο απηό ζα ρσξηζηεί ζε θεθάιαηα θάζε έλα από ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί ζε έλα από ηα πα-
ξαθάησ ηκήκαηα: 

 Δμηζνξξόπεζε 

 Άληιεζε 

 Πξνζζήθε νμεηδσηηθώλ κέζσλ 

 Ομείδσζε 

 Μέηξεζε παξνρήο 

 Γηύιηζε - απνκάθξπλζε αξζεληθνύ 

 Απνιύκαλζε  

 ύζηεκα απηνκαηηζκώλ, ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνύ 

 Γεμακελέο απνζήθεπζεο πόζηκνπ λεξνύ 

 Αληιίεο γεσηξήζεσλ 

ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ θαη γηα θάζε Φπζηθό Μέξνο, ζα ππάξρεη Πίλαθαο κε ηνλ θύξην θαη βνεζε-
ηηθό εμνπιηζκό πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. ηε ζπλέρεηα ηα θεθάιαηα ζα ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρα ππν-
θεθάιαηα, κε ζπλερή αξίζκεζε, θάζε έλα από ηα νπνία ζα αθνξά ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ή εμν-
πιηζκό ηνπ Φπζηθνύ Μέξνπο. Ζ δηάξζξσζε θάζε ππνθεθαιαίνπ γηα θάζε κεράλεκα ή εμνπιηζκό 
ηνπ Φπζηθνύ Μέξνπο ζα είλαη ε παξαθάησ:  

(1) Πίλαθαο Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ 

(2) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(3) Σερληθό θπιιάδην 

ρεηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ: 

i. Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures)  επηζπκεηό είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, αιιά κπν-
ξεί λα είλαη ζηε γιώζζα πνπ εθδίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή. 

ii. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά θπιιάδηα πεξηέρνπλ θαη άιινπο ηύπνπο εθηόο ηνπ πξνζθεξό-
κελνπ ηόηε ν πξνζθεξόκελνο ηύπνο ζα επηζεκαίλεηαη θαηάιιεια. 

iii. ηα Σερληθά θπιιάδηα δελ επηηξέπνληαη πξόζζεηα ζηνηρεία ή δηνξζώζεηο, ρσξίο ηελ ζπγθα-
ηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

iv. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ είλαη αλαγθαία, νύηε επηζπκεηή ε παξάζεζε ιεπηνκεξώλ θπιιαδίσλ 
θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ δεπηεξεύνληα εμνπιηζκό: 
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Ένωςη 
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- εμνπιηζκόο θηηξηαθώλ έξγσλ (θιηκαηηζκόο, ζέξκαλζε, ζπζηήκαηα εμαεξηζκνύ 
θηι.) 

- εμνπιηζκόο θσηηζκνύ (εμσηεξηθόο θαη εζσηεξηθόο θσηηζκόο),  

- εμνπιηζκόο ειεθηξηθώλ πηλάθσλ 

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

- δνρεία θαη θάδνη  

- βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο (εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ) 

- αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο 

- όξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθό ζήκα (πηεζόκεηξα, πξεζνζηάηεο, νξηνδη-
αθόπηεο ζεξκνζηάηεο, δηαθόπηεο ζηάζκεο) 

4.2 ΣΔΤΥΟ 3.2: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

Γίλνληαη δεθηά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα. Οη δεηνύκελεο δειώζεηο, 
εγγπήζεηο θηι. πξέπεη λα ππνγξάθνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνύ ή από ηνλ λόκηκν 
εθπξόζσπν ηνπ απνθιεηζηηθνύ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζηελ Διιάδα 

ην Σεύρνο απηό ζα ππνβιεζνύλ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη εηδηθόηεξα
1
:  

(1) Αληιίεο λεξνύ, αθαζάξησλ, ηιύνο θαη ρεκηθώλ: 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν     

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

- Βεβαηώζεηο δηαζεζηκόηεηαο εμνπιηζκνύ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

(2) Αλαδεπηήξεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list).  

(3) Φπζεηήξεο: 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list). 

- Βεβαηώζεηο δηαζεζηκόηεηαο εμνπιηζκνύ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

(4) ύζηεκα ππνβξύρηαο δηάρπζεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list).  

                                                      

1
  Δπηιέγεηαη θαηά πεξίπησζε ν εμνπιηζκόο, πνπ πξνζθέξεηαη 
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- Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκα-
ηνο δηάρπζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη δηάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηά-
ρπζεο. 

(5) ύζηεκα δηύιηζεο-απνκάθξπλζεο αξζεληθνύ:  

- Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα πόζηκν λεξό θαηά EN, DIN ή NSF γηα ην ζύ-
ζηεκα δηύιηζεο-απνκάθξπλζεο αξζεληθνύ 

- Σερληθά θείκελα ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πιεξσηηθώλ πιηθώλ δηύιηζεο-
απνκάθξπλζεο αξζεληθνύ απ’ όπνπ λα  πξνθύπηεη ν ζρεδηαζκόο πνπ ππνβάιιε-
ηαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ  

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα πξνζθεξόκελα πιεξσηηθά πιηθά  
(reference list)  

(6) ύζηεκα απνιύκαλζεο:  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list).  

- Βεβαηώζεηο δηαζεζηκόηεηαο εμνπιηζκνύ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο 

(7) Γεμακελέο απνζήθεπζεο ύδαηνο : 

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list).  

-  

(8) ύζηεκα απηνκαηηζκνύ (PLC):  

- Πηζηνπνηεηηθό ISO ή ηζνδύλακν 

- Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξόκελνο 
εμνπιηζκόο (reference list).  
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ΒΒ..  ΟΟΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΗΗ  ––  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΗΗ  ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ    

1. ΓΔΝΙΚΑ 

Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηελ Οξηζηη-
θή Μειέηε θαη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο ζα απνηειέζνπλ ζπκβαηηθό ζηνη-
ρείν ηεο εξγνιαβίαο.  

Ζ Οξηζηηθή Μειέηε θαη ε Μειέηε Δθαξκνγήο αθνξνύλ όια ηα έξγα πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζηα 
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο θαη όια εθείλα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία παξόηη 
δελ κλεκνλεύνληαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ώζηε ην έξγν λα ιεηηνπξγεί 
ηθαλνπνηεηηθά, απξόζθνπηα θαη κε ηνπο πξνδηαγξαθόκελνπο βαζκνύο απόδνζεο. 

Ζ Οξηζηηθή Μειέηε θαη ε Μειέηε Δθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά 
ζε απηά: ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο, γεσηερληθή κειέηε, ιεηηνπξγηθά ζρέδηα θαη γεληθέο κειέηεο, 
δηαγξάκκαηα, ιεπηνκεξείο εθζέζεηο θαη ππνινγηζκνί δηεξγαζηώλ επεμεξγαζίαο λεξνύ θαη ηιύνο, δηα-
ζηαζηνιόγεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, πδξαπιηθνί θαη ζηαηηθνί 
ππνινγηζκνί, ζρέδηα έξγσλ πνιηηηθνύ κεραληθνύ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ, θαζώο επίζεο 
θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο κειέηεο, έξεπλεο, πξνζνκνηώζεηο, ππνινγηζκνί, αλαιύζεηο, εθηηκήζεηο θηι. 
ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη κε ηελ Οξηζηηθή Μειέηε θαη ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαί-
σκα λα κεηώζεη βαζηθέο παξακέηξνπο (π.ρ. δηαζηάζεηο, ηζρύ θηι.) ησλ έξγσλ ή λα ειαηηώζεη ηηο ηε-
ρληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξζέληνο εμνπιηζκνύ, ζε ζρέζε κε ηελ «Σερληθή Μειέηε ηεο Πξν-
ζθνξάο». Αληηθείκελν ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο είλαη ε ζύληαμε όισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκώλ θαη 
ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκό ησλ πξνο θαηαζθεπή έξ-
γσλ ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεηο ώζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηη-
θά σο ζύλνιν ζύκθσλα κε όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 

Οη Μειέηεο ζα ππνβάιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα.   

2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

4.3 ΓΔΝΙΚΑ 

Ζ Οξηζηηθή Μειέηε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ ζα ππνβιεζεί ζε δύν (2) κήλεο από 
ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην Άξζξν 8.2 ηεο πγγξαθήο Τπν-
ρξεώζεσλ.  

ηελ Οξηζηηθή Μειέηε, ηελ νπνία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ν Αλάδνρνο, ζα ελζσ-
καηώλνληαη όια ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ. Σπρόλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηα-
μύ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο από νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη 
αλ πξνέξρνληαη, έζησ θαη αλ απηέο έρνπλ πξνηαζεί από ηνλ Αλάδνρν γηα ηε βειηίσζε ηνπ Έξγνπ 
θαη έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Τπεξεζία, δελ δεκηνπξγνύλ δηθαίσκα πξόζζεηεο απνδεκίσζεο ηνπ Α-
λαδόρνπ, πέξαλ ηεο θαη’απνθνπή ηηκήο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ. 

Ζ Οξηζηηθή Μειέηε ζα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηνπνγξαθηθέο απνηππώζεηο θαη ηηο γεσ-
ηερληθέο έξεπλεο πνπ ζα εθπνλεζνύλ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη πεξηιακβάλεη 
ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηα εμήο: 

(1) Μειέηε δηεξγαζηώλ θαη ππνινγηζκνί δηαζηαζηνιόγεζεο όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο 
Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο ησλ Νεξνύ 

(2) Τδξαπιηθή Μειέηε  
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(3) Μεραλνινγηθή Μειέηε θαη ππνινγηζκνί δηαζηαζηνιόγεζεο ηνπ θύξηνπ εμνπιηζκνύ πεξηιακ-
βαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεη-
ηνπξγίαο (Instrumentation) ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

(4) Ζιεθηξνινγηθή Μειέηε κε ππνινγηζκνύο θαη ζρέδηα ηνπ ππνζηαζκνύ (εθόζνλ απαηηείηαη) θαη 
ηνπ ζπλόινπ ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο  

(5) Μειέηε εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ 

(6) Γεσηερληθή κειέηε ζεκειηώζεσλ ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, βειηίσζεο εδαθώλ, αληηζηεξίμε-
σλ θηι. ζύκθσλα κε ηελ ΤΑ αξηζκ. ΓΜΔΟ/δ/0/1759 (ΦΔΚ 1221/30.11.1998) θαη ην Άξζξν 
ΓΜΔ.2 ηνπ Ν.3316/2005. 

(7) Οξηζηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην ΠΓ.696/74. 

(8) Οξηζηηθή ζηαηηθή κειέηε θαη κειέηε ζεκειηώζεσλ ησλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ, ζύκθσλα κε ην 
ΠΓ.696/74. 

(9) Οξηζηηθή κειέηε όισλ ησλ βνεζεηηθώλ δηθηύσλ (πόζηκν λεξό, βηνκεραληθό λεξό, αθάζαξηα, 
όκβξηα, θηι.) 

(10) Σερληθέο Δθζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

- Λεπηνκεξή πεξηγξαθή, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, ησλ έξγσλ πνιηηηθνύ κε-
ραληθνύ,  ησλ βνεζεηηθώλ δηθηύσλ θαη ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ 

- Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ε/κ εμνπιηζκνύ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην έξγν   

(11) ρέδηα γεληθήο δηάηαμεο, ζρέδηα θαηόςεσλ θαη ηνκώλ θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα όιεο ηηο κν-
λάδεο επεμεξγαζίαο θαη θηηξηαθά έξγα, ζρέδηα όςεσλ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νξηδν-
ληηνγξαθίεο γηα ηνπο πάζεο θύζεσο αγσγνύο θαη ζσιελώζεηο θαη ηηο πάζεο θύζεσο θαισ-
δηώζεηο, κεθνηνκέο αγσγώλ, πδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο ΔΔΝ, θαζώο επίζεο θαη ηα ιεηηνπξγηθά 
δηαγξάκκαηα δηαδηθαζηώλ θαη νξγάλσλ (P&I). 

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο είλαη ελδεηθηηθή θαη όρη πεξηνξηζηη-
θή. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο Μειέηεο ζα είλαη ε επίιπζε όισλ ησλ ηερληθώλ, θαηαζθεπαζηηθώλ θαη ιεη-
ηνπξγηθώλ ζεκάησλ ηνπ Έξγνπ θαη ε έγθξηζε από ηελ Τπεξεζία νιόθιεξνπ ηνπ ειεθηξνκεραλνιν-
γηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα νινθιεξώζεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 
παξαγγειίαο ηνπ εμνπιηζκνύ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηνπ. 

4.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΚΤΡΙΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ  

Γύν (2) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ηηο πα-
ξαθάησ πιεξνθνξίεο ηνπ θύξηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην Έξγν:  

 Καηαζθεπαζηήο θαη ηύπνο   

 Σερληθή πεξηγξαθή – πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο  

 Πίλαθαο ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

 Τιηθά θαη ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία  

 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη δηαζηάζεηο  

 Σξόπνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο (installation and operation manual), εθόζνλ δηαζέηεη 
ηέηνηα ν θαηαζθεπαζηήο 

 Πξόγξακκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ 
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 Σερληθά θπιιάδηα (brochures) ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο  

 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζύκθσλα  κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξνύζεο πξνδηαγξαθέο (Σεύ-
ρνο 3: Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο)  

Με ηελ έλλνηα «θύξηνο εμνπιηζκόο» λνείηαη ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην 
έξγν κε εμαίξεζε ησλ παξαθάησ:  

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

2. εμνπιηζκόο θσηηζκνύ (εμσηεξηθόο θαη εζσηεξηθόο θσηηζκόο) 

3. εμνπιηζκόο ειεθηξηθώλ πηλάθσλ 

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

5. δνρεία θαη θάδνη  

6. βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο (εμνπιηζκόο ζπλεξγείνπ) 

7. αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο 

8. όξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθό ζήκα (πηεζόκεηξα, πξεζνζηάηεο, νξηνδηαθό-
πηεο ζεξκνζηάηεο, δηαθόπηεο ζηάζκεο) 

9. εμνπιηζκόο ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο  

3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθξηβή ζρέδηα εθαξκνγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα θαηα-
ζθεπαζηεί ην Έξγν θαζώο θαη ππνινγηζκνύο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα ησλ ζρεδίσλ, όπνπ απηό 
απαηηείηαη.  

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ από ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία ζα ζθξαγί-
δεη ηα ζρέδηα θαη θείκελα κε ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ» 
θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Δπηβιέπνληα. 

Ζ κειέηε εθαξκνγήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ην πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ 
επηκέξνπο κνλάδσλ, όπσο απηό έρεη απνηππσζεί ζην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο. 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε έλαξμε θαηαζθεπήο θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, πξνϋπνζέηεη ηελ έ-
γθξηζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ην ηκήκα απηό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ε αληίζηνηρε 
ηκεκαηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αληη-
ζηνίρσλ εξγαζηώλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην ζύλνιν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληόο ηξηώλ (3) 
κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 8.2 ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ.  

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

(1) Αξρηηεθηνληθή Μειέηε εθαξκνγήο ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 κε όια ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ 

(2) Μειέηε θαη ζρέδηα ε/κ εγθαηαζηάζεσλ θηηξηαθώλ έξγσλ  

(3) Μειέηε εθαξκνγήο δνκηθώλ έξγσλ (ζηαηηθή κειέηε), ζύκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 κε όια ηα 
ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ 

(4) Μειέηε παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο  
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(5) Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα ξνήο (P&I) γηα όιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζηα 
νπνία ζα θαίλεηαη όινο ν ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη ηα όξγαλα κέηξεζεο. Σα 
ζρέδηα πιήξε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ (θύξηνπ θαη βνεζεηηθνύ), ησλ ζσ-
ιελώζεσλ (πιηθό αγσγνύ, κέγεζνο, ξεπζηό πνπ δηαθηλείηαη), εμαξηεκάησλ ζσιελνγξακκώλ, 
νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκώλ. Γηα θάζε θαηεγνξία νκνεηδνύο εμνπιη-
ζκνύ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη εληαίνο ζπκβνιηζκόο (θσδηθόο) κε αύμνπζα αξίζκεζε.  

(6) Σερληθή έθζεζε κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο  θάζε επηκέξνπο κνλάδαο κε πιήξε α-
ληηζηνίρεζε ησλ θσδηθώλ ηνπ P&I. Ζ έθζεζε ζα ζπλνδεύεηαη (όπνπ απαηηείηαη) κε ινγηθά δηα-
γξάκκαηα ειέγρνπ (control loops) 

(7) Λεπηνκεξή ζρέδηα θαηαζθεπήο θαη αλέγεξζεο γηα ην ζύλνιν ηνπ εμνπιηζκνύ. Δλδεηθηηθά:  

- Λεπηνκεξή ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θηι. γηα όια ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιη-
ζκνύ πνπ ελζσκαηώλεηαη ζην Έξγν. 

- Λεπηνκεξή ζρέδηα εγθαηάζηαζεο θαη νδεγίεο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιη-
ζκνύ  

- ρέδηα ζεκειίσζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ, όπνπ απηό απαηηείηαη. 

- Οξζνκεηξηθά ζρέδηα όισλ ησλ ζσιελνγξακκώλ. ηα ζρέδηα απηά ζα πξέπεη 
παξνπζηάδνληαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζηήξημεο θαζώο επίζεο θαη δηέιεπζεο ησλ 
ζσιελώζεσλ από ηα δνκηθά έξγα. 

- ρέδηα ιεπηνκεξεηώλ γηα ηηο πάζεο θύζεσο εζνρέο θαη αλνίγκαηα από ζθπξόδε-
κα, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ζηήξημε, αγθύξσζε ή δηέιεπζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ. 

- ρέδηα εγθαηάζηαζεο ησλ νξγάλσλ κεηά ζρεηηθώλ πιηθώλ ζηήξημεο / ηνπνζέηε-
ζεο 

- Λεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θαισδηώζεσλ ηζρύνο, απηνκαηηζκώλ θαη 
ζεκάλζεσλ: κνλνγξακκηθά πηλάθσλ, ζρέδηα όδεπζεο θαισδίσλ 

- Πξόγξακκα δνθηκώλ γηα ηνλ έιεγρν απηνηειώλ κνλάδσλ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 
9.1, παξ.(4) ηεο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ 
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ΓΓ..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΧΧΝΝ    

1. ΓΔΝΙΚΑ  

Αληηθείκελν ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζύληαμε όισλ ησλ εθζέζε-
σλ, ππνινγηζκώλ θαη ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκό ησλ 
πξνο θαηαζθεπή έξγσλ ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο κεηαμύ ηνπο ζπζρεηίζεηο ώζηε ην Έξγν λα ιεη-
ηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά σο ζύλνιν ζύκθσλα κε όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο. 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδώζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε πεξηγξαθή όισλ ησλ πξνγξακκάησλ 
Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κειέηε. Οη ιεπηνκέξεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη εθηύπσζεο 
απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξόπν εύθνια αληηιεπηό. Σα εγρεηξίδηα πξνγξακκάησλ 
θαη όιεο νη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία όηαλ ηα δεηήζεη. 

ε πεξηπηώζεηο πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα απνδείμεη όηη έλα πξόγξακκα είλαη πιήξσο δνθηκα-
ζκέλν ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε Τπεξεζία ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο δνθη-
κέο πνπ ζα απαηηήζεη ε Τπεξεζία κε ζθνπό λα εμαθξηβσζεί ε νξζόηεηα, πιεξόηεηα θαη αθξίβεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2. ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ  

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο δηεξγαζηώλ (process design) γηα όιεο 
ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ θαη νη νπνίνη ζα ηεθκεξηώλνπλ πιήξσο ηηο δηα-
ζηάζεηο, ηε δπλακηθόηεηα θαη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ. Ζ Μειέηε ζα βαζηζζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ Σεύρνπο 3 (Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο), πνπ πεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεύρε. Οη παξαδνρέο ζρεδηαζκνύ ζα πξέπεη λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθώλ Σεπρώλ, θαζώο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζθεξόκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε πξόζζεηε αηηηνιόγεζε ή ππνινγηζκνύο, 
εάλ θξίλεη όηη ν ζρεδηαζκόο δελ ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο, ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ην βαζκό απόδνζεο 
θάπνησλ δηεξγαζηώλ, ή ηα απαηηνύκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιη-
ζκνύ. 

Καηά ηα ινηπά ε Μειέηε ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθώλ ηεπρώλ, κε 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδόρνπ λα εθπνλήζεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ιεπηνκεξείο ππνινγηζκνύο, 
ώζηε λα απνδεηθλύεηαη ε επάξθεηα θαη αζθάιεηα ησλ έξγσλ. 

3. ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ πδξαπιηθή Μειέηε ζα γίλεη ηόζν γηα ηελ Α' όζν θαη γηα ηελ Β' Φάζε θαηαζθεπήο ηεο ΔΔΝ.  Ο Αλά-
δνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πιήξε πδξαπιηθή κειέηε γηα ηηο κέζεο θαη κέγηζηεο πα-
ξνρέο ησλ έξγσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαγξάκκαηα ξνήο θαη πδξαπιηθέο κεθνηνκέο γηα ηελ επε-
μεξγαζία λεξνύ θαη ηελ επεμεξγαζία ηιύνο. Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε έθζε-
ζε, ζηελ νπνία ζα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ππνζέζεηο 
πνπ έγηλαλ. 

Οη ππνινγηζκνί ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ παξνρή αηρκήο γηα Έθηαθηεο πλζήθεο (κία κνλάδα από 
θάζε ζπζηνηρία νκνεηδώλ κνλάδσλ εθηόο ιεηηνπξγίαο) θαη Καλνληθέο πλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Οη γξακκηθέο απώιεηεο ζε αγσγνύο ζα ππνινγηζηνύλ κε ρξήζε ηνπ ηύπνπ Colebrook-White, κε ηη-
κέο ηξαρύηεηαο (kS), ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. Οη γξακκηθέο απώιεηεο ζε δηώξπγεο ζα ππνινγηζζνύλ 
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κε εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ Colebrook-White, ιακβάλνληαο ηηκή ηξαρύηεηαο (kS = 3,0mm) ή ηνπ ηύπνπ 
Manning ιακβάλνληαο ηηκή "n" = 0,014.  

 

Τιηθό kS [mm] 

Υαιπβδνζσιήλεο   1,50 

Διαηόο ρπηνζίδεξνο  1,50 

Πιαζηηθνί ζσιήλεο (HDPE, PVC θηι.) 0,30 

Οη ηνπηθέο απώιεηεο γηα εηζόδνπο, εμόδνπο, θακπύιεο, ηαπ, εμαξηήκαηα (δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα 
θηι.) ζα εθηηκεζνύλ κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηώλ από ηελ βηβιηνγξαθία. 

ηνπο ππεξρεηιηζηέο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκόο ηεο θιέβαο ππεξρείιηζεο: Ζ δηαθνξά κεηα-
μύ ηεο αλώηεξεο ζηάζκεο λεξνύ θαηάληε ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη ηεο ζηέςεο ηνπ ππεξρεηιηζηή ζα 
πξέπεη λα κεγαιύηεξε από 0,10m ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 0,05m ζηηο 
έθηαθηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

4. ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιεη ηε κειέηε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθνύο ππνινγηζκνύο γηα ην ζύλνιν ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

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

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

 Γηαζηαζηνιόγεζε θαισδίσλ ηζρύνο θαη ζπζθεπώλ πξνζηαζίαο (πηώζεηο ηάζεο, βξαρπθπ-
θιώκαηα, επηιεθηηθόηεηα) 

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

 ρέδηα γεληθώλ δηαηάμεσλ κε όδεπζε θαισδίσλ (ηζρύνο, data, ηειεθσληθώλ θηι.) ηνκέο ραλ-
δάθσλ, θξεάηηα δηέιεπζεο, εμσηεξηθό θσηηζκό, ζύζηεκα γείσζεο, αληηθεξαπληθή πξνζηα-
ζία. 

 Μνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα πηλάθσλ, όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ν θύξηνο εμνπιηζκόο θάζε 
γξακκήο κε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζηνηρεία δηαθνπηώλ, κήθε θαη δηαηνκέο θα-
ισδίσλ, εληάζεηο ξεπκάησλ, ζπληειεζηέο απνκείσζεο θαισδίσλ, ηζρύο θνξηίσλ, ζπληειε-
ζηέο ηζρύνο, πηώζεηο ηάζεο, αλακελόκελεο ζηάζκεο βξαρπθπθιώκαηνο θηι.) 

 Τπνινγηζκνί βνεζεηηθνύ Ζ/Μ εμνπιηζκνύ (αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θηι.) 

 Γνκή, δηάηαμε, ηερληθή πεξηγξαθή θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ 
θαη ειέγρνπ. 

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

 Πίλαθαο νξγάλσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν κε πιεξνθνξίεο όπσο ηνλ ηύπν, ηε ζέζε ε-
γθαηάζηαζεο, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην εύξνο κέηξεζεο, ηηο ξπζκίζηκεο παξακέηξνπο θηι. 
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 ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα κε ζπζηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπθισκάησλ (εθθηλεηέο, επηινγηθνί 
δηαθόπηεο, όξγαλα θηι.) κε επεμεγήζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζπκβόισλ. 

 Φσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εζσηεξηθώλ ρώξσλ εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ από 10m
2
 θαη θσηνηε-

ρληθνί ππνινγηζκνί εμσηεξηθνύ ρώξνπ. 

 Γηαζηαζηνιόγεζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ (εζσηεξηθόο θσηηζκόο, πδξαπιηθέο εγθαηα-
ζηάζεηο, ζεξκνκόλσζε, ερνκόλσζε θηι.). 

 ρέδηα θαηόςεσλ θηηξίσλ όπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

5. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΣΙΡΙΧΝ 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε αξρηηεθηνληθή κε-
ιέηε γηα όια ηηο θηηξηαθέο θαηαζθεπέο, θαζώο θαη κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα θάζε θηίξην ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαηόςεσλ, όςεσλ, ηνκώλ, θαηα-
ζθεπαζηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ, ηερληθή πεξηγξαθή επεμεγεκαηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ ζρεδίσλ 
ηεο κειέηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθώλ θηηξηαθώλ κειεηώλ ηνπ Π.Γ. 696/74 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 515/89 

Ζ εθπόλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο  ζα ιάβεη ππόςε θαη ηνπο παξαθάησ εηδηθνύο θαλνληζκνύο θαη 
απνθάζεηο γηα θηηξηαθά έξγα: 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ θαη ινηπώλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ,  
πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνύλ ηα έξγα κνλάδσλ επε-
μεξγαζίαο 

 ηνλ θαλνληζκό ζεξκνκόλσζεο  

 ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ινηπώλ 

 ηηο ηνπηθέο δεζκεύζεηο ιόγσ Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε αγσγνύο πςειήο ηά-
ζεο ΓΔΖ θηι. 

6. ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ  

6.1 ΓΔΝΙΚΑ  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη γεσηερληθή κειέηε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη, ρσξίο λα 
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηά, ηα αθόινπζα: 

 Μειέηε ζεκειίσζεο γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο, ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο θηι. 

 Μειέηε αληηζηεξίμεσο παξεηώλ νξπγκάησλ θηι., εθόζνλ απαηηείηαη. 

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

Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη όια ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά ή/θαη γεσηερληθά ζηνηρεία πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ 
από ηνλ ΚηΔ θαη ζα ζπιιέμεη θάζε πξόζζεην γεσηερληθό ζηνηρείν ή πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνρή 
ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε δηθή ηνπ αμηνιόγεζε απηώλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο γεσηε-
ρληθήο κειέηεο θαη ζα εθηειέζεη πξόζζεηεο έξεπλεο εθόζνλ απαηηεζνύλ. Σπρόλ πξόζζεηεο γεσηε-
ρληθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ν Αλάδνρνο ή ε Τπεξεζία ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο θύζεο 
θαη ησλ ζπλζεθώλ εδάθνπο ζην επηζπκεηό επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, ζα εθηειεζζνύλ κε επζύλε θαη 
δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

Ζ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ελδερνκέλσο εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη έξεπλα ππαίζξνπ κε 
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, επηηόπνπ δνθηκέο, πελεηξνκεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εδα-
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θνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο ζε είδνο θαη πνζόηεηα πνπ ζα θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο 
ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ακέ-
ζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 8, ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεώζεσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο είλαη νη αθόινπζεο:  

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθώλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο Δ101-
83 (ΦΔΚ 363/24.6.83 ηεύρνο Β’). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηόπνπ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο Δ106-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86 ηεύ-
ρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηόπνπ δνθηκώλ βξαρνκεραληθήο Δ102-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 ηεύρνο 
Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ εδαθνκεραληθήο Δ105-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86 
ηεύρνο Β). 

 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ βξαρνκεραληθήο Δ103-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 
ηεύρνο Β). 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ηζρύνπζεο Διιε-
ληθέο (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, θιπ.). 

 Ζ γεσηερληθή κειέηε ζεκειίσζεο ησλ θαηαζθεπώλ ηεο ΔΔΝ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξόκελα 
ζην Άξζξν ΓΜΔ.2.3 ηνπ Ν.3316/2005 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ /δ/0/1257 (ΦΔΚ 1162/22.8.2005) θαη ζα 
εθπνλεζεί ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο : 

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

 Δπξσθώδηθαο EN 1997-1: Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο – Γεληθνί θαλόλεο 

 Δζληθό Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθώδηθα ΔΝ 1997-1 

 Δπξσθώδηθαο EN 1998-5: Αληηζεηζκηθόο ρεδηαζκόο – Θεκειηώζεηο, θνξείο αληηζηήξημεο θαη 
γεσηερληθά ζέκαηα 

 Δζληθό Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθώδηθα ΔΝ 1998-5 

 Διιεληθόο Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο Δ.Α.Κ. 2000, όπσο απηόο αλαζεσξήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α 
Γ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Δ.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 

 Διιεληθό Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) 

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

 Παξνύζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

 Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξόηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηηο ηζρύνπζεο Διιε-
ληθέο (ΔΝ, DIN, BS, θιπ.). 

6.2 ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε ζεκειίσζεο ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσθώδηθεο 7 θαη 8 θαη ζπκπιε-
ξσκαηηθά κε ηα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 θαη κε ηνλ Διιεληθό Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ θπξνδέ-
καηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ 2000) θαη ζύκθσλα κε ηηο πα-
ξνύζεο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθώλ εξεπλώλ πνπ ηνπ 
δηαηέζεθαλ από ηνλ ΚηΔ θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ζα εθηειέζεη ν Αλάδνρνο. 

ηε κειέηε ζεκειίσζεο ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ όια ηα απαξαίηεηα 
κέηξα εμπγίαλζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο 
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ζπλζήθεο ζεκειίσζεο, όπσο βάζνο, εδαθνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζκε πδξνθόξνπ νξίδνληα 
θιπ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο πδξαπιηθήο ζξαύζεο ηνπ εδάθνπο θαη έιεγρνο αληηκεηώ-
πηζεο άλσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη πιήξεο δηαζηαζηνιόγεζε έξγσλ αληηζηήξημεο (κόληκεο ή πξν-
ζσξηλήο), πηζαλήο ελίζρπζεο πξαλώλ εθζθαθήο (πρ. ειώζεηο) ή/θαη βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο (π.ρ. 
ραιηθνπάζζαινη, θαηαθόξπθα ζηξαγγηζηήξηα, θαηαβηβαζκόο ππνγείνπ πδάησλ θηι.) κε αλαθνξά 
ζηηο παξαδνρέο ππνινγηζκνύ θαη ζηνλ ηξόπν αλάιπζεο.  

Σα παξαπάλσ κέηξα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηώλνληαη από κειέηε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα εγθξηζεί από 
ηελ Τπεξεζία. Ζ έγθξηζε απηή ηεο κειέηεο ζεκειίσζεο δελ ζα είλαη νξηζηηθή αιιά ζα ππόθεηηαη ζε 
επαλεμέηαζε-αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλόλ λα πξνθύςνπλ κεηά ηηο επί κέ-
ξνπο εθζθαθέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηηο εθζθαθέο λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη επα-
ιήζεπζε ησλ παξαδνρώλ ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, ε ν-
πνία είηε επαιεζεύεη ή ηξνπνπνηεί ηε κειέηε ζεκειίσζεο. 

Οη θαζηδήζεηο ησλ ζεκειηώζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα
2
 40mm ζρεηηθά κε ηε γύξσ πεξη-

νρή θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο. Οη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ γσληαθή 
παξακόξθσζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο πνπ αξρηθά ήηαλ νξηδόληηα, πεξηζζόηεξν 
από 1 πξνο 500.  

Καηά ηε ζεκειίσζε γεηηνληθώλ θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη ε ρακειόηεξε γεηηνληθή ζεκειίσζε ή πξαλέο 
λα βξίζθεηαη εθηόο ηεο γξακκήο πνπ ραξάζζεηαη κε γσλία 40° σο πξνο ηελ νξηδόληην από ηελ αηρκή 
ηεο βάζεο ηεο πςειόηεξεο γεηηνληθήο ζεκειίσζεο, αιιηώο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέ-
ηξα αληηζηήξημεο. 

ε πεξίπησζε πνπ από ηα εδαθνηερληθά ζηνηρεία αλαθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα θαηαζθεπήο βαζηάο 
ζεκειίσζεο κε θξεαηνπαζζάινπο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ εθπόλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε θεθιηκέλν έδαθνο ζα εθηεινύληαη αλαιύζεηο επζηάζεηαο ηνπ 
θπζηθνύ πξαλνύο ππό ην θνξηίν ησλ κνλάδσλ γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο θόξηηζεο. 

6.3 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ  

Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε αληηζηεξίμεσλ ζύκθσλα κε ηνπο Δπξσθώδηθεο 7 θαη 8 θαη ζπ-
κπιεξσκαηηθά κε ηηο νδεγίεο ΔΑΒ, ηα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 θαη 4126, ηνλ Διιεληθό 
Καλνληζκό Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ 
2000). 

Ζ κειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαθξαγκάησλ, παζζαιόηνηρσλ θαη ινηπώλ ππόγεησλ θαηαζθεπώλ 
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηελ επζηάζεηα έλαληη ηεο αλαηξνπήο, ηελ νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο βά-
ζεο, ηελ ηνπηθή αζηνρία ζε δηάηκεζε ζηε βάζε θαη ηελ ζπλνιηθή επζηάζεηα έλαληη αζηνρίαο ζε δηά-
ηκεζε ζε κεγαιύηεξν βάζνο. 

Ζ κειέηε όισλ ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ζεηζκηθά θνξηία, ζύκθσλα 
κε ηελ παξ. 5.3 ηνπ ΔΑΚ2000. Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ δηαζέηνπλ δπλαηόηεηα κεηαθηλήζεσο ή/θαη πα-
ξακνξθώζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαιύζεηο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν Mononobe-Okabe πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό, παξ. Γ θαη ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηνλ θαζνξη-
ζκό ησλ δπλακηθώλ πιεπξηθώλ σζήζεσλ. 

Ακέζσο πίζσ από ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο ην πιηθό επίρσζεο πξέπεη λα είλαη ειεύζεξα ζηξαγγη-
δόκελν, θαη θαηάιιεια κέηξα απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, ώζηε λα κελ αλαπηύζζν-
ληαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. 

                                                      

2
  θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε  
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7. ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ   

7.1 ΓΔΝΙΚΑ 

Αληηθείκελν ηεο δνκνζηαηηθήο κειέηεο γηα θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 
εθπόλεζε πιήξσλ ππνινγηζκώλ θαη ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ θεξόλησλ νξγαληζκώλ, γηα όιεο ηηο 
θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ πεξηιακβάλνληαη θηίξηα, αλνηθηέο ή θιεηζηέο δεμακελέο κε 
νξζνγσληθή ή θπθιηθή θάηνςε, αληιηνζηάζηα θαη θξεάηηα θαη θαλάιηα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνύ 
από θαη πξνο ηηο δεμακελέο θαζώο θαη δίθηπα εμππεξέηεζεο ησλ δηθηύσλ ππνδνκήο. Οη επηκέξνπο 
κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δύν (2) θαηεγνξίεο θαηαζθεπώλ: 

(1) Καηεγνξία 1: Πεξηιακβάλεη θαηαζθεπέο ρσξίο απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη ρσξίο εθηε-
ηακέλε έθζεζε ζε δπζκελείο παξάγνληεο (νπζίεο) πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην έδαθνο. 
Απηέο είλαη νη θαηαζθεπέο, νη νπνίεο δελ ππόθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή/θαη ζε σζήζεηο 
γαηώλ. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

- Σα θηίξηα ζηα νπνία επηθξαηνύλ ελ γέλεη μεξέο ζπλζήθεο, όπσο ελδεηθηηθά ην 
ρώξνη ειέγρνπ, ππνζηαζκνύ, θηίξηα εμππεξέηεζεο θηι. 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελώλ πνπ 
δελ είλαη άκεζα βξερόκελεο θαη δελ ππόθεηληαη ζε ελδερόκελε έληνλε δξάζε π-
δξαηκώλ ή δηαβξνρή, ιόγσ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

(2) Καηεγνξία 2: Πεξηιακβάλεη θαηαζθεπέο κε απαηηήζεηο πδαηνζηεγαλόηεηαο θαη κε εθηεηακέλε 
έθζεζε ζε δπζκελείο παξάγνληεο (νπζίεο) πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην έδαθνο. Απηέο εί-
λαη νη θαηαζθεπέο πνπ ππόθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή/θαη ζε σζήζεηο γαηώλ, δειαδή ζπ-
γθξαηνύλ πγξά ή /θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία α-
λήθνπλ: 

- δεμακελέο. 

- πγξνί ζάιακνη αληιηνζηαζίσλ  

- ηκήκαηα θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πγξώλ 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελώλ πνπ 
ελώ δελ είλαη άκεζα βξερόκελεο, ππόθεηληαη ζε ελδερόκελε έληνλε δξάζε πδξα-
ηκώλ ή δηαβξνρή, ιόγσ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

- Λνηπέο θαηαζθεπέο κόληκα ή πεξηνδηθά πγξέο, όπσο: Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη, 
Ορεηνί πγξώλ ή θαη εμππεξέηεζεο δηθηύσλ ππνδνκήο θιπ. 

7.2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ησλ έξγσλ γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζα γίλεη ζύκ-
θσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνύο, όπσο ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ πην πξόζθαηε αλαζεώξεζή 
ηνπο: 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 - Δπξσθώδηθαο 0 «Βάζεηο ζρεδηαζκνύ»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1991 - Δπξσθώδηθαο 1 «Γξάζεηο ζηνπο θνξείο»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1992 - Δπξσθώδηθαο 2 «ρεδηαζκόο θνξέσλ από ζθπξόδεκα» θαη εηδηθόηεξα ην  
Μέξνο 3: «Καηαζθεπέο πνπ ζπγθξαηνύλ πγξά.» 

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1993 - Δπξσθώδηθαο 3 «ρεδηαζκόο θνξέσλ από ράιπβα»  
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 ΔΛΟΣ ΔΝ 1997 - Δπξσθώδηθαο 7 «Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο»  

 ΔΛΟΣ ΔΝ 1998 - Δπξσθώδηθαο 8 «Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο» θαη εηδηθόηεξα ην Μέξνο 4: 
«ηιό, δεμακελέο θαη αγσγνί». 

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

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

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΠΛΗΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ (ΔΚΩ) 2000  

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

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΥΑΛΤΒΩΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

Δηδηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2 κπνξεί λα ιεθζεί ζπκβνπιεπηηθά ππόςε θαη ν Καλνλη-
ζκόο BS 8007 «ρεδηαζκόο θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξώλ» 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο θαη άιινπ δηεζλή θαλνληζκνύ ζε ζέκα-
ηα πνπ δελ θαιύπηνληαη από ηνπο παξαπάλσ, κεηά από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο. ε-
κεηώλεηαη όηη όινη νη εθαξκνδόκελνη θαλνληζκνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 
ηεο ρώξαο θαη ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ην θιίκα, ηελ ζεηζκηθόηεηα θηι. θαη λα κελ έξρνληαη ζε αληί-
ζεζε κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. 

7.3 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ πιηθά, ζύκθσλα κε 
ην ΔΛΟΣ EN 206-1: 

7.3.1 θπξόδεκα 

 θπξόδεκα θαζαξηόηεηαο:  C 8/10 ηνπιάρηζηνλ 

 Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα δηακνξθώζεσλ, ξύζεσλ θαη 
εγθηβσηηζκώλ, θξαζπεδόξεηζξσλ, επελδύζεσλ ηάθξσλ θηι.: C 16/20 ηνπιάρηζηνλ  

 Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα: 

- θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 1: C 20/25 ηνπιάρηζηνλ 

- θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2: C 25/30 ηνπιάρηζηνλ 

- γηα ηηο πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλεο ζε δπζκελείο παξάγνληεο, 
ζύκθσλα κε ην ΔΝ 206-1 θαη ηνπο ρσλεπηέο ηιύνο: C 30/37 ηνπιάρηζηνλ 

 ηνηρεία από πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξόδεκα:  C 25/30 θαη όρη κηθξόηεξε από ηελ θαηεγνξία 
θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. 

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

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο από 
ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ε πςειόηεξε πνηόηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην ζύλνιν ηνπ 
θνξέα. 

7.3.2 Υάιπβαο νπιηζκνύ  

Ο ράιπβαο νπιηζκνύ γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη πνηό-
ηεηαο Β500C 
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7.4 ΦΟΡΣΙΑ 

Γεληθά όιεο νη θαηαζθεπέο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα απηώλ ζα κειεηεζνύλ έηζη ώζηε λα δύλαληαη 
λα παξαιάβνπλ κε αζθάιεηα ην ζύλνιν ησλ θνξηίσλ από ην ίδην βάξνο ηνπο, ηα κόληκα θαη θηλεηά 
θνξηία, ηηο σζήζεηο γαηώλ, ηα θνξηία από ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηα δπλακηθά θνξηία πνπ 
κπνξεί λα ππάξρνπλ από ηνλ εμνπιηζκό, ηηο ηπρεκαηηθέο θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο, θαζώο θαη θάζε άι-
ιε θόξηηζε ε νπνία ελδερνκέλσο αζθεζεί ζε απηά κε ηνλ δπζκελέζηεξν θάζε θνξά ζπλδπαζκό 
θνξηίζεσλ. 

Καηά ηε κειέηε ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα παξαθάησ θνξηία. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα επαιεζεύζεη όηη 
απηά ηα θνξηία είλαη θαηάιιεια γηα ηε κειέηε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δπζκελέζηεξα θνξηία 
εάλ ζεσξήζεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ Έξγσλ, ρσξίο πξόζζεηε δα-
πάλε γηα ηελ Τπεξεζία.  

7.4.1 Δηδηθά βάξε 

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

 Δηδηθό βάξνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο: 24,00 ΚN/m
3
 

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

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

 Δηδηθό βάξνο λεξνύ: 10,00 ΚN/m
3
 

 Δηδηθό βάξνο λεξνύ: 10,50 ΚN/m
3
 

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

 Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο: 2,10 ΚN/m
2
 

 Μπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο: 3,60 ΚN/m
2
 

7.4.2 Φνξηία επηθαιύςεσλ 

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

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

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

7.4.3 Κηλεηά θνξηία 

 Γάπεδα θηηξίσλ 

- Γεληθά 3,50 ΚN/m
2
 

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

 Γάπεδα ρώξσλ ιεηηνπξγίαο (θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2 θαη ό-
ζεο από ηελ θαηεγνξία 1 έρνπλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό): 10,00ΚN/m

2
 

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

 Πξόβνινη θηηξίσλ: 5,00 kN/m
2
 

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

 Πιάθεο νξνθώλ κε πξόζβαζε: 2,50 ΚN/m
2
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 Κηλεηό επί ηνπ επηρώκαηνο:10,00 ΚN/m
2
 ή αλάινγα κε ηελ 

ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ επηρώκαηνο. 

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

7.4.4 Φνξηία Δμνπιηζκνύ θαη γεξαλνγεθπξώλ 

Γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν αιιά θαη κειινληηθό εμνπιηζκό ζα ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα ζηαηηθά θαη 
δπλακηθά θνξηία πνπ ζα νξίδνληαη από ηνλ πξνκεζεπηή. ηνύο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνύο ζα επη-
ζπλάπηεηαη θαη ε αληίζηνηρε αιιεινγξαθία πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηα θνξηία απηά. 

Γεληθόηεξα, ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-3 - Δπξσθώδηθαο 1 – Μέξνο 3 «Γξά-
ζεηο αζθνύκελεο από γεξαλνύο θαη εμνπιηζκό». 

7.4.5 Τδξνζηαηηθέο πηέζεηο 

Οη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζα εμεηάδνληαη γηα ηελ αλώηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ηνπ πγξνύ κέζα ζηελ 
δεμακελή. Ζ πδξνζηαηηθή θόξηηζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηόλ πηζηόηεξα ηελ πξαγκα-
ηηθή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Θα θνξηίδνληαη δειαδή, αλεμάξηεηα ή θαη ηαπηόρξνλα κε-
ηαμύ ηνπο, ηκήκαηα ηεο κνλάδαο πνπ θαηά ηελ πξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία, κπνξεί λα είλαη άδεην ην 
έλα θαη γεκάην ην άιιν ή αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά ηαπηόρξνλα γεκάηα ή άδεηα. Απηό ηζρύεη νκνίσο 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιώλ δεμακελώλ, κε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πδξαπιηθώο αλεμάξηεηα δη-
ακεξίζκαηα, όπνπ ζα εμεηαζζνύλ όιεο νη πηζαλέο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο άδεησλ θαη γεκάησλ δηα-
κεξηζκάησλ. 

Αθόκε ζα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηε ζηέςε ησλ πε-
ξηκεηξηθώλ ηνηρσκάησλ. Ζ θόξηηζε απηή ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή θαη ζπλεπώο δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ 
έιεγρν ξεγκάησζεο, αιιά κόλν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο από ηπρεκαηηθέο δξάζεηο. 

7.4.6 Ωζήζεηο γαηώλ 

Οη σζήζεηο γαηώλ επηηξέπεηαη λα ζεσξνύληαη ελεξγεηηθέο όηαλ αζθνύληαη ζε ηνηρώκαηα αλνηθηώλ 
δεμακελώλ, ελώ όηαλ αζθνύληαη ζε ηνηρώκαηα θιεηζηώλ ή θπθιηθώλ δεμακελώλ ζα ζεσξνύληαη νπ-
δέηεξεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ σζήζεσλ γαηώλ εθαξκόδεηαη ε θιαζζηθή ζεσξία ηνπ Coulomb. 

Σα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε ζηε κειέηε είλαη απηά πνπ ζα πξνθύςνπλ από 
ηελ γεσηερληθή κειέηε ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη, αλά κνλάδα ρσξηζηά, όινη νη απαηηνύκελνη δείθηεο 
γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο.  

ηνλ ππνινγηζκό ησλ σζήζεσλ ιακβάλεηαη γεληθά θηλεηό θνξηίν θπθινθνξίαο επί ηεο ειεύζεξεο 
επηθαλείαο ηνπ επηρώκαηνο θαη’ειάρηζηνλ 10 ΚN/m

2
 ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ επη-

ρώκαηνο. 

7.4.7 Φνξηίζεηο ιόγσ άλσζεο 

Όιεο νη θαηαζθεπέο ζα κειεηεζνύλ ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο θνξηίζεηο από ηελ άλσζε ηνπ ππόγεη-
νπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, εάλ απηόο βξίζθεηαη πάλσ από ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηνπο. Οη έιεγρνη ζε 
άλσζε ζα γίλνληαη κε θελέο ηηο δεμακελέο θαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα είλαη ν νξηδόκελνο ζηνλ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 θαη ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997, γηα ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο ζε Άλσζε (UPL). 

7.4.8 Φνξηίζεηο από ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

Σα ζεξκνθξαζηαθά κεγέζε, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ 
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Πίλαθα

3
. Οη ζεξκνθξαζηαθέο θνξηίζεηο εμεηάδνληαη γηα όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ζπλδπαζκνύο γηα θελή-πιήξε θαη επηρσκέλε - αλεπίρσηε δεμακελή (βι. Πίαλαθα2)
4
.  

                                                      

3  
νη ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαηά πεξίπησζε
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Πίλαθαο 1: Θεξκνθξαζηαθέο ηηκέο 

 Υεηκώλαο [
0
C] Καινθαίξη [

0
C] 

αηκνζθαηξηθόο αέξαο  2 37 

ιύκαηα 15 25 

έδαθνο 10 15 

 

Πίλαθαο 2: Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο – πεξίπησζε αλνηθηήο δεμακελήο  

ςνδςαζμόρ 

Υειμώναρ Καλοκαίπι 

εξυηεπική 

παπειά 

εζυηεπική 

παπειά 
ΓΣ 

εξυηεπική 

παπειά 

εζυηεπική 

παπειά 
ΓΣ 

Κελή - αλεπίρσηε       

Σνηρώκαηα 2 2 0 37 37 0 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - αλεπίρσηε       

Σνηρώκαηα 2 5 +13 37 25 -12 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

Κελή - επηρσκέλε       

Σνηρώκαηα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιάθα ππζκέλα 10 2 -8 15 37 +22 

Πιήξεο - επηρσκέλε       

Σνηρώκαηα 10 5 +5 15 25 +10 

Πιάθα ππζκέλα 10 15 +5 15 25 +10 

Όπνπ ππάξρνπλ εηδηθέο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο, ιόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεμακελώλ, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεξκαηλόκελσλ ρσλεπηώλ ηιύνο, ζα εθαξκόδνληαη αλαζεσξεκέ-
λεο ηηκέο, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πγεηνλνινγηθήο κειέηεο.  

Δπίζεο, ζα ιεθζεί ππόςε θαη ε επίδξάζε ηεο απ’ επζείαο έθζεζεο ζηνλ ήιην, σο ηπρεκαηηθή θόξηη-
ζε, ζεσξώληαο ζεξκνθξαζία ηεο εθηεζεηκέλεο παξεηάο 60

0
C. 

ηελ πεξίπησζε θιεηζηώλ δεμακελώλ, κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεηαη εθηίκεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο (ππόγεηα – 
ππέξγεηα, ύπαξμε ζεξκνκόλσζεο θηι.). 

Όια ηα παξαπάλσ δηέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηα νξηδόκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-1-5 
«Θεξκνθξαζηαθέο Γξάζεηο».  

7.4.9 Αλεκνπίεζε 

Ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 1, Μέξνο 1-4 «Γξάζεηο Αλέκνπ». 
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  νη ηηκέο ηνπ πίλαθα ζπκπιεξώλνληαη θαηά πεξίπησζε 
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7.4.10 Υηόλη 

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

7.4.11 εηζκηθέο θνξηίζεηο 

Ζ εθηίκεζε ησλ ζεηζκηθώλ θνξηίζεσλ γηα όιεο ηηο θαηαζθεπέο γίλεηαη κε βάζε ηνλ Δπξσθώδηθα 8 
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε βάζε ηνλ Διιεληθό Αληηζεηζκηθό Καλνληζκό (Δ.Α.Κ.). 

ύκθσλα κε ηνπο ΔΑΚ / Δ.C 8 ην έξγν ζα θαηαηάζζεηαη ζηε δώλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο, από 
όπνπ ζα πξνθύπηνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεηζκηθώλ 
δξάζεσλ θαη ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ

5
: 

 Πεξηνρή ζεηζκηθόηεηαο: ........... 

 Καηεγνξία εδάθνπο: ............ 

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

 εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο: ........... 

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

 πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δεμακελώλ: q = 1,00,  

 πληειεζηήο επηξξνήο ηνπ εδάθνπο:  ........... 

 πληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο:  ........... 

 Πνζνζηό θξίζηκεο απόζβεζεο “δ”: 5% 

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣΒ: ...........  

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο ΣC: ........... 

 πληειεζηήο ζπλδπαζκνύ δξάζεσλ γεληθά ς2 = 0,30 

7.4.11.1 Γπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ 

Οη δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ ζα ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5 - Παξάξηεκα Δ. Ζ 
αλσηέξσ κεζνδνινγία αληηζηνηρεί ζηα έσο ηώξα ηζρύνληα ηνπ Δ.Α.Κ θεθάιαην 5.3 θαη ζην παξάξ-
ηεκα Γ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

 αλνηθηέο δεμακελέο, όπνπ ζύκθσλα κε ηε §. 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηώλ ζεσξνύληαη ελεξγε-
ηηθέο. Οη ζπλνιηθέο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ EC8 
– Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ4. 

 θιεηζηέο ή θπθιηθέο δεμακελέο, όπνπ ζύκθσλα κε ηε § 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηώλ ζεσξνύ-
ληαη νπδέηεξεο. Οη πξόζζεηεο σζήζεηο γαηώλ ιόγσ ζεηζκνύ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ 
EC8 – Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ9. 

 Γηα ηελ πεξίπησζε εδαθώλ εληόο πδξνθόξνπ νξίδνληα, ζα ιακβάλεηαη θόξηηζε ησλ ηνίρσλ ηό-
ζνλ από ηηο δπλακηθέο σζήζεηο γαηώλ, ππνινγηδόκελεο ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη βάζεη 
ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηνπ θνξεζκέλνπ εδάθνπο ππό άλσζε, όζνλ θαη από ηηο πξόζζεηεο πδξν-
δπλακηθέο πηέζεηο από ην λεξό ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα ζύκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5, Πα-
ξάξηεκα Δ7, πνπ αληηζηνηρεί ζηα έσο ηώξα ηζρύνληα ηνπ Δ.Α.Κ, παξ. 5.3.γ. 
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Σα θηλεηά θνξηία ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ηνπ επηρώκαηνο ζα ιακβάλνληαη κεησκέλα θαηά 70% 
(ς=0,30). 

7.4.11.2 Τδξνδπλακηθέο πηέζεηο 

Οη ζεηζκηθέο θνξηίζεηο από ην πεξηερόκελν πγξό ησλ δεμακελώλ ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ 
EC8 – Σκήκα 4, Παξάξηεκα A2. Καηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεηζκηθώλ δπλάκεσλ ιακβάλεηαη ππόςε 
ηόζν ε νξηδόληηα ζπληζηώζα ηνπ ζεηζκνύ (σο πξνο δύν θάζεηεο κεηαμύ ηνπο δηεπζύλζεηο), όζνλ θαη 
ε θαηαθόξπθε ζπληζηώζα.  

ύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, εμεηάδνληαη νη σζηηθέο δπλακηθέο πηέζεηο ησλ πεξηερνκέ-
λσλ πγξώλ πνπ ζπκπαξαζύξνληαη από ηελ θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, θαζώο θαη νη πηέζεηο ¨εθ κεηα-
θνξάο¨, πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηηο ηαιαληώζεηο ηεο ειεύζεξεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνύ. 

7.4.11.3 Γπλακηθά θνξηία πξνζαξηεκάησλ 

Γηα θάζε κόληκα εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό ζα εμεηάδνληαη ηα πξόζζεηα ζεηζκηθά θνξηία πνπ πξν-
θαινύληαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζα ειέγρνληαη ηόζν νη ίδηνη εμνπιηζκνί όζν θαη νη θνξείο 
ηεο θαηαζθεπήο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ. 

7.5 ΤΝΓΤΑΜΟΙ ΦΟΡΣΙΔΧΝ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο έληαζεο ησλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζθεπώλ εμεηάδνληαη δηάθνξεο 
πεξηπηώζεηο θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ έηζη ώζηε λα πξνθύπηνπλ ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά κεγέ-
ζε. 

Οη ζπλδπαζκνί θαζώο θαη νη ζπληειεζηέο θνξηίζεσλ αθνινπζνύλ ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 0 
θαζώο θαη ζηνλ Δπξσθώδηθα 8. 

Καηά ηελ δξάζε ησλ πδξνζηαηηθώλ πηέζεσλ γίλεηαη ε ζεώξεζε όηη ε δεμακελή κπνξεί λα είλαη αλε-
πίρσηε, γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δνθηκή ζηεγαλόηεηαο. Δπίζεο ζε δεμακελέο κε πδξαπιη-
θώο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα εμεηάδνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί θελώλ ή γεκάησλ γεηηνληθώλ δηακεξη-
ζκάησλ. 

Γεληθά νη δπζκελέζηεξεο δξάζεηο ζρεδηαζκνύ Sd πξνθύπηνπλ από ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνύο, 
όπνπ ην ζύκβνιν (+) δειώλεη ζπλππνινγηζκό ησλ δξάζεσλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνπλ δπ-
ζκελή απνηειέζκαηα: 

1. Οπιακή καηάζηαζη αζηοσίαρ (ΟΚΑ) 

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

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

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

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

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

2. Οπιακή καηάζηαζη λειηοςπγικόηηηαρ (ΟΚΛ) 

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

- G: ζύλνιν κνλίκσλ ή θαη καθξνρξόλησλ δξάζεσλ (Ίδην βάξνο, πξόζζεηα κόλη-
κα, σζήζεηο γαηώλ θαη σζήζεηο πγξώλ) 
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- Q: κεηαβιεηέο δξάζεηο (σθέιηκα θνξηία, άλεκνο, ρηόλη, ζεξκνθξαζίεο) 

- Δ: ζεηζκηθέο δξάζεηο 

- F: εθηόο ζεηζκνύ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (π.ρ. ππεξπιήξσζε δεμακελώλ, απεπ-
ζείαο έθζεζε ζηνλ ήιην) 

- τi: κεησηηθόο ζπληειεζηήο ζπλδπαζκνύ  

Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ αληνρώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο γc θαη ηνπ ράιπβα γs γηα ηηο εμε-
ηαδόκελεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πιηθώλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ησλ 
θξηζίκσλ δηαηνκώλ είλαη θαηά πεξίπησζε νη παξαθάησ: 

 Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ) 

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

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

 Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο (ΟΚΛ) 

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

Ο ππνινγηζκόο ησλ εληαηηθώλ κεγεζώλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ζηνηρεία). Δίλαη 
δπλαηή ε ρξήζε δηαθόξσλ δνθηκαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 
κειέηεο.  

7.6 ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΝΑΝΣΙ ΡΗΓΜΑΣΧΗ. 

Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 2 ην εύξνο ξσγκώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσ-
θώδηθα 2, Σκήκα 3, §7.3.1. Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 1, αθνινπζνύληαη ηα νξηδόκελα ζηνλ Δπξσ-
θώδηθα 2, Σκήκα 1, §7.3.1. 

ηνπο ζπλδπαζκνύο δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθόηεηαο δελ ζπκκεηέ-
ρνπλ νη ηπρεκαηηθέο θνξηίζεηο, όπσο ε ππεξπιήξσζε ησλ δεμακελώλ, ε απεπζείαο έθζεζε ζηνλ ή-
ιην θαζώο θαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο.  

7.7 ΑΡΜΟΙ 

Γηα ηελ κείσζε ησλ απηεληαηηθώλ θαηαζηάζεσλ από ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηεξνύληαη ηα νξη-
δόκελα ζηνλ Δπξσθώδηθα 2, Σκήκα 3 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην BS.8007 βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη 
θαηάιιειε επηινγή ζέζεο θαη είδνπο αξκνύ (κεξηθήο ή νιηθήο ζπζηνιήο, δηαζηνιήο) ζηηο θαηα-
ζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο ζηαηηθνύο ππνινγηζκνύο ζα θαίλεηαη ν πξνζ-
δηνξηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνύ έλαληη ξεγκάησζεο, όπσο απηόο ελδερνκέλσο 
επεξεάδεηαη από ην πιήζνο, ηελ δηάηαμε θαη ηνλ ηύπν ησλ επηιεγκέλσλ αξκώλ. 

7.8 ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ ΟΠΛΙΜΧΝ 

7.8.1 Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 1: 

 ηνηρεία ζεκειίσζεο: cnom = cmin + Γc = 50 mm 

 Γνθνί, ππνζηπιώκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ:  30mm  
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(35mm ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε  

απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο) 

 Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ: 25 mm  

(35 mm ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο) 

7.8.2 Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 2: 

 Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε έδαθνο: cnom = cmin + Γc = 50 mm 

 Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε πγξό: 40 mm 

 Γνθνί, ππνζηπιώκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ: 30 mm  

(35 mm ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο) 

 Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ: 25 mm  

(35 mm ζε παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο) 

8. ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

8.1 ΠΡΟΣΤΠΑ 

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

 Δπξσθώδηθα 0 (EN1990), Βάζεηο ζρεδηαζκνύ θεξνπζώλ θαηαζθεπώλ. 

 Δπξσθώδηθα 1 (EN1991), δξάζεηο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. Όηαλ απαηηνύληαη απμεκέλεο 
δξάζεηο ζρεδηαζκνύ π.ρ. απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραλώλ, ζηαηηθά θαη δπλακηθά 
θνξηία ηνπ εμνπιηζκνύ θαζώο θαη ηα θνξηία ηνπ κειινληηθνύ εμνπιηζκνύ, γεξαλνγέθπξεο, ηόηε 
ζα ιακβάλνληαη ππ’ όςηλ απηέο, ηόζν ζην ζύλνιν ηεο θαηαζθεπήο όζν θαη ζε κεκνλσκέλα 
ζηνηρεία ηεο.  

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

 Δπξσθώδηθα 4 (EN1994), ύκκηθηεο θαηαζθεπέο. 

 Δπξσθώδηθα 8 (EN1998), Αληηζεηζκηθόο ζρεδηαζκόο θαηαζθεπώλ. 

 Δ.Α.Κ. 2000 

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

 Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο  ζα είλαη ζύκθσλεο κε ην EN 1011. 

8.2 ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Ζ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηελ αλάγθε ύπαξμεο επζηάζεηαο, ηόζν ηεο ζπλν-
ιηθήο θαηαζθεπήο, όζνλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο, ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο αλέγεξζεο. 
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύληαη πξνζσξηλέο εληζρύζεηο, πξέπεη ζρεδηαζζνύλ ιακβάλνληαο ππ' 
όςηλ όιεο ηηο θνξηίζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ θάζε ηεο αλέγεξζεο, ζπ-
κπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκό αλέγεξζεο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεύρνπο:4. ΚΜΔ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  27 

 

Οη εληζρύζεηο απηέο πξέπεη λα εκθαίλνληαη ζηα ζρέδηα καδί κε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηε θάζε 
θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνύλ. 

8.2.1 ηέγεο Κηηξίσλ 

Οη κεηαιιηθέο ζηέγεο θηηξίσλ  ζα ζρεδηαζζνύλ έηζη ώζηε λα δξνπλ ζηαηηθά σο δίζθνη. Απηό επηηπγ-
ράλεηαη κε ηνπνζέηεζε επαξθώλ νξηδόληησλ αληηαλέκησλ ζπλδέζκσλ. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηελ πεξί-
πησζε, όπνπ ε ζηέγε πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί κε ζπλδπαζκό κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη 
ζθπξνδέκαηνο απιά εδξαδόκελνπ.  

8.2.2 Βέιε Κάκςεο 

Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βειώλ θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο, ζα ιακβάλνληαη νη πιένλ δπζκελείο ζπλδπα-
ζκνί θαη δηαηάμεηο θνξηίσλ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβνύλ ηα όξηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο ηζρύν-
ληεο θαλνληζκνύο. 

Σν βέινο θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο ή κέξνπο απηήο ζα πεξηνξίδεηαη, έηζη ώζηε λα κελ ειαηησζεί ε 
αληνρή θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα απηήο ή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθή, λα κε δε-
κηνπξγεί δεκίεο ζην θηλίξηζκα ή νριήζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

8.2.3 Πξνζηαζία ηδεξώλ θαηαζθεπώλ 

Πξέπεη λα πξνβιεθζεί αληηζθσξηαθή πξνζηαζία όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κειώλ, αλάινγε κε ηηο ηνπη-
θέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξνβιέπεηαη ε παξαθάησ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία:  

i. Ακκνβνιή θαηά Sa 2
1/2

 

ii. Θεξκό γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξώζεο 120 κm 

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

iv. Βαθή κε επνμηθό ρξώκα ΠΞ 160 κm 

v. Σειηθή ζηξώζε κε αιεηθαηηθνύ ηύπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm  

8.3 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΜΔΛΔΣΗ 

8.3.1 Οξηζηηθή κειέηε 

Σεύρνο ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ κε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ, ζην νπνίν ζα 
παξνπζηάδεηαη ν θαζνξηζκόο ησλ θνξέσλ,  κε αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο θαη ζηα απνηειέζκαηα, 
ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επνπηεία ηεο επάξθεηαο όισλ ησλ ζηαηηθώλ κεηαιιηθώλ κειώλ ηνπ θνξέα 
πνπ έρνπλ επηιεγεί ζαλ δηαηνκέο. Δπίζεο ζα γίλνπλ έιεγρνη ιπγηζκνύ,  έιεγρνη παξακνξθώζεσλ 
θαη έιεγρνη ζεκειίσζεο κε αλαθνξά ζηε γεσηερληθή έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε, όινη νη έιεγρνη, 
πνπ απαηηνύληαη, ώζηε ν θνξέαο λα είλαη ζηαηηθά επαξθήο ρσξίο λα πξέπεη λα γίλνπλ νπζηώδεηο 
αιιαγέο ζηελ επόκελε θάζε ηεο κειέηεο.  

ρέδηα γεληθώλ δηαηάμεσλ κε θύξηνπο θαη δεπηεξεύνληεο άμνλεο, αθξηβείο δηαζηάζεηο. 

Όιεο νη θαηόςεηο, ηνκέο, δηαζηάζεηο θαη ζεκεηώζεηο, πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ηνπ 
θνξέα, κε κόλε ηελ αλαθνξά ησλ κεηαιιηθώλ δηαηνκώλ, πνπ έρνπλ επηιεγεί  θαζώο θαη πιήξεο 
παξνπζίαζε μπινηύπσλ ηεο ζεκειίσζεο. 

Σερληθή πεξηγξαθή κε γεληθέο αλαθνξέο ζηνλ ελαξκνληζκό ηνπ θνξέα ζε αληηζηνηρία κε ηε ρξήζε 
ηνπ, πξνηάζεηο επίιπζεο δπζρεξεηώλ θαηά ηελ αλέγεξζε θαη γεληθά όηη είλαη απαξαίηεην, ζπκπιε-
ξσκαηηθά, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θνξέα. 
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8.3.2 Μειέηε εθαξκνγήο 

Σεύρνο ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ κε ηερληθή πεξηγξαθή ζηαηηθώλ ππνινγηζκώλ, ζην νπνίν ζα πα-
ξνπζηάδνληαη ηα εληαηηθά κεγέζε πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπ ειέγρνπο όισλ ησλ θόκβσλ, κε αλαθνξά 
ζηηο παξαδνρέο θαη ζηα απνηειέζκαηα, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε επνπηεία ηεο επάξθεηαο όισλ ησλ 
δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηνπ θνξέα. Δπίζεο ε κειέηε ζεκειίσζεο κε πιήξεηο ειέγρνπο αγθπξώζεσλ 
θαη νπιηζκώλ. 

Όιεο νη θαηόςεηο, ηνκέο, δηαζηάζεηο θαη ζεκεηώζεηο, πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ 
δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηνπ θνξέα, κε αλαθνξά ζηνπο ηξόπνπο ζύλδεζεο (πάρε ζπγθνιιήζεσλ, δηά-
ηαμε νπώλ, πνηόηεηα θαη δηαηνκή θνριίσλ) θαη γεληθά όηη είλαη απαξαίηεην, γηα ηελ πιήξε πεξηγξα-
θή ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο όισλ ησλ δηαθνξεηηθώλ θόκβσλ ηεο θαηαζθεπήο. Λεπηνκέξεηεο 
νπιηζκώλ θαη μπιόηππνη ζεκειίσζεο. 
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