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 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  
 
 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αλαθέξεηαη ζην Πξάζηλν εκείν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε 

ζέζε «Ακκνχδεο - Βνπληίηζεο» ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο Κνηλφηεηαο Βξαζλψλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ζε 

αγξνηεκάρην ηδηνθηεζίαο Γ.Δ.Τ.Α. Γήκνπ Βφιβεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.500,00 η.κ., ην νπνίν έρεη 

παξαρσξεζεί κε ηελ κε αξηζκ. 165/2018 απφθαζε ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Βφιβεο γηα καθξνρξφληα κίζζσζε 

ζην Γήκν Βφιβεο γηα ηελ ίδξπζε Πξάζηλνπ εκείνπ. Σν Πξάζηλν εκείν ζα έρεη εκβαδφλ 1.000,00 

m2 ψζηε λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «Μηθξνχ Πξάζηλνπ εκείνπ», ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηνλ νξηζκφ ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4042/2012 φπσο ηζρχεη θαη ηνλ πίλαθα 1 

ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο ΚΤΑ νηθ.18485/10.04.2017 (ΦΔΚ 1412/Β/26.04.17). 

ην Πξάζηλν εκείν ζα κπνξνχλ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο λα θέξλνπλ αλαθπθιψζηκα 

πιηθά, κηθξά επηθίλδπλα απφβιεηα (π.ρ. κπαηαξίεο, ρξψκαηα θιπ.), πξάζηλα απφβιεηα θαη άιια 

είδε απνβιήησλ. Η ζπγθέληξσζε θάζε είδνπο πιηθνχ ζα γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ρψξνπο ζην Πξάζηλν εκείν, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. Η αθξηβήο 

ζέζε ηνπ θάζε ρψξνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ Οξηδνληηνγξαθία ηνπ έξγνπ, ε νπνία 

ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα Σερληθή Έθζεζε.  

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ γεπέδνπ ζα πξνεγεζεί θαζαξηζκφο θαη εθζθαθή ζε βάζνο 10 εθ. 

κε εμπγίαλζε θαη επίρσζε γηα ηελ απφθηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πςνκέηξσλ κε ακκνράιηθν 

κέζνπ πάρνπο 40 εθ. Η θαηαζθεπή ηνπ επηρψκαηνο ηνπ δξφκνπ γίλεηαη κε άξηζην πιηθφ 

ακκνράιηθσλ επηρψκαηνο θαηεγνξίαο Δ4. Η ηειηθή δηακφξθσζε ζην ζχλνιν ησλ επηθαλεηψλ 

γίλεηαη κε δχν ζηξψζεηο ακκνράιηθνπ νδνζηξσζίαο βάζεο πάρνπο 10 εθ. θαη δχν ζηξψζεηο 

αζθαιηνηάπεηα (βάζεο -ππφβαζεο) ζπλνιηθνχ πάρνπο 10 εθ. 

Η είζνδνο θαη ε έμνδνο ζην ρψξν ζα γίλεηαη κέζσ κίαο ζπξφκελεο ζηδεξέληαο ζχξαο 

κήθνπο 6,00 m , δίπια απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη αλζξσπνζπξίδα γηα πεδνχο πιάηνπο 1,40 

m ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Οη ζχξεο θαηαζθεπάδνληαη απφ δηαηνκέο ράιπβα (RHS 100x50x4m & 

SHS 50x50x3mm) ςπρξήο εμέιαζεο γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκφ θαη ζα θέξνπλ πιέγκα απφ ζχξκα 

γαιβαληδέ ηεηξαγσληθήο νπήο αλνίγκαηνο 50x50 πάρνπο 3.5 mm, βακκέλεο κε δχν ζηξψζεηο 

primer εηδηθνχ γηα γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο. Γηα ηελ θχιηζε ηεο ζχξαο πξνζαξκφδνληαη ηξνρνί 



2 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΗΜΔΙΟΤ 
 

 

θχιηζεο βαξέσο ηχπνπ. Γηα ηελ έδξαζε ηεο θαηαζθεπήο θαηαζθεπάδεηαη ζεκειηνισξίδα απφ 

ζθπξφδεκα c20/25 δηαζηάζεσλ 13,9x0,5x0,5m, ζηελ νπνία παθηψλνληαη νη εθαηέξσζελ κεηαιιηθνί 

νξζνζηάηεο (RHS 250x250x4mm) γηα ηελ ζηήξημε ηεο ζχξαο θαη ε ξάγα θχιηζεο απφ ζηδεξνγσλία 

40/60mm κήθνπο 12m. Γηα ηελ θχιηζε ηεο ζχξαο πξνζαξκφδνληαη ηξνρνί θχιηζεο βαξέσο ηχπνπ 

θαη φινο ν απαξαίηεηνο ε/κ εμνπιηζκφο γηα ηελ ειεθηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηεο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη γηα 

ηελ εξγνλνκηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θνξηεγά λα εηζέξρνληαη 

ζην Πξάζηλν εκείν θαη λα αδεηάδνπλ ην θνξηίν ηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο απφ πςειφηεξν 

επίπεδν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πεξηκεηξηθά έλαο δξφκνο κνλήο 

θαηεχζπλζεο, ν νπνίνο ζα μεθηλάεη απφ ηελ δηακνξθνχκελε ζηάζκε δαπέδνπ ±0,55 (ιακβάλεηαη ε 

πθηζηάκελε ζηάζκε γεπέδνπ σο ζηάζκε αλαθνξάο ±0,00), κέζσ κίαο ξάκπαο κήθνπο 8,00 m ζα 

θηάλεη ζηελ ζηάζκε +1,45 θαη κέζσ κίαο δεχηεξεο ξάκπαο ίδηνπ κήθνπο ζα επαλέξρεηαη ζηελ 

ζηάζκε ±0,55.Ο πξψηνο θιάδνο ηνπ ζα έρεη πιάηνο 3,00m. Οη ππφινηπνη δχν ζα έρνπλ πιάηνο 

4,25 m. Η πεξηνρή ηεο επηηξεπφκελεο πξνζσξηλήο ζηάζεο ζα δηαρσξίδεηαη απφ ηνλ ππφινηπν 

δξφκν κε ηελ θαηάιιειε δηαγξάκκηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ζήκαλζε. 

Ο δξφκνο ζα αληηζηεξίδεηαη ζε δνκή κε 2 θαηαθφξπθα ηνηρία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

c25/30 εθαηέξσζελ ηνπ. Σα ηνηρία απηά ζα «ηξέρνπλ» ζε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ θαη ην πάρνο 

ηνπο ζα απμάλεη απφ ηα 25 cm ζηελ ζηέςε ηνπο έσο ηα 30 cm ζηε ζεκειίσζή ηνπο. ηελ ζηέςε 

ηνπ ηνηρίνπ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

πεξίθξαμε, πνπ ζα απνηειείηαη απφ γαιβαληζκέλνπο παζζάινπο κνξθνζηδήξνπ „T” 40x40x4 mm 

κήθνπο 1,8 κ, νη νπνίνη ζα παθησζνχλ ζε βάζνο 0,50m ζην ηνηρίν αλά 2m θαη γαιβαληζκέλν 

ζπξκαηφπιεγκα ξνκβνεηδνχο νπήο 50x50mm θαη πάρνπο 3.00 mm. Πεξίθξαμε ζα ηνπνζεηεζεί 

θαη ζηελ θχξηα φςε ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ κε παζζάινπο κνξθνζηδήξνπ ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κήθνπο 2,00 m νη νπνίνη ζα παθησζνχλ ζε ηνηρίν ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ πάρνπο 25cm κε 

πξφβιεςε αληεξίδσλ αλά δεχηεξν πάζζαιν (4m). 

ηα αξηζηεξά σο πξνο απηφλ πνπ εηζέξρεηαη ζην Πξάζηλν εκείν ζα ηνπνζεηεζεί έλαο 

πξνθαηαζθεπαζκέλνο νηθίζθνο ηχπνπ kibo δηαζηάζεσλ 9,60Υ3,10 m, ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο 

θπιάθην θαη γξαθείν. Ο νηθίζθνο ζα ηνπνζεηεζεί ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 

9,60Υ3,10 m θαη πάρνπο 25 cm. Θα απνηειείηαη απφ ζθειεηφ αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη ηνίρνπο 

πάλει κε κφλσζε πνιπνπξεζάλεο. Σν πάησκα κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθφ ή laminate ή 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ πιηθψλ. Δπίζεο, ζα ππάξρεη πδξαπιηθή θαη ειεθηξηθή 

πξνεγθαηάζηαζε θαη ζχζηεκα ζεπηηθνχ-απνξξνθεηηθνχ βφζξνπ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ πγξψλ 

απνβιήησλ.  

Βάζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα ηνπνζεηεζνχλ θάησ θαη απφ ηνπο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ζπιινγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Γηα ηε δχγηζε 

ησλ θνξηεγψλ ζα ηνπνζεηεζεί γεθπξνπιάζηηγγα 60 ton δηαζηάζεσλ 9,70Υ4,00 m, πνπ ζα έρεη 

ηελ θαηάιιειε ππνδνκή (ιάθθνο εγθαηάζηαζεο) απφ ζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο c25/30, ε νπνία 

θέξεη αλακνλέο γηα θαισδίσζε θαη απνρέηεπζε ζχκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηνηρία πάρνπο 30 cm 
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ζηηο πιεπξέο (επηβίβαζεο -απνβίβαζεο) θαη 20 εθ ζηηο ππφινηπεο. Σν σθέιηκν βάζνο ηνπ ιάθθνπ 

ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο ζα είλαη 46 cm. 

Πάλσ απφ ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο αλνηρηψλ container (skip) ζα θαηαζθεπαζηεί έλα 

κεηαιιηθφ ζηέγαζηξν. Πξφθεηηαη γηα ηζφγεην κεηαιιηθφ ππφζηεγν νξζνγσληθήο θάηνςεο κε 

κνλφξηρηε ζηέγε. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη αμνληθά 10,70m Υ 3,70m κε πξφβνιν πιάηνπο 0,48m ζε 

θάζε δηακήθε πιεπξά. Σν χςνο ησλ ππνζηπισκάησλ είλαη 2,45m ζηελ κία πιεπξά θαη 3,00m ζηελ 

άιιε. Απνηειείηαη απφ ηξία πιαίζηα πιάηνπο 3,90m εθ ησλ νπνίσλ ηα αθξαία ιεηηνπξγνχλ κε 

θαηαθφξπθνπο ζπλδέζκνπο ηχπνπ Υ θαη ην κεζαίν ιεηηνπξγεί πιαηζηαθά. Σα ππνζηπιψκαηα ησλ 

πιαηζίσλ είλαη HEA120 ελψ νη ακείβνληεο IPE140. ηελ δηακήθε δηεχζπλζε ηα πιαίζηα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε θεθαινδνθφ HEA100 ρσξίο ηελ ρξήζε ζπλδέζκσλ δπζθακςίαο. Η θαηαζθεπή 

εδξάδεηαη ζε βάζε απφ πεξηκεηξηθή δνθφ δηαηνκήο 0,90ρ0,45 θαη πιάθα ζθπξνδέκαηνο πάρνπο 15 

εθ νπιηζκέλε ζχκθσλα κε ηε ζηαηηθή κειέηε. Σν ζηέγαζηξν ζα θέξεη επηθάιπςε κε πάλει νξνθήο 

πάρνπο 40 mm θαη πδξνξξνή γηα ηελ θαιχηεξε πξνθχιαμή ηνπο απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα. 

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα είλαη ακκνβνιεκέλα θαη πξνβιέπεηαη βαθή δχν 

ζηξψζεσλ µε επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ ηειηθνχ πάρνπο 30 - 40 κηθξά ε θάζε µία. 

Η βαθή µε αζηάξη αθνινπζεί άµεζα ηελ δηαδηθαζία αµµνβνιήο ρσξίο λα πγξαλζνχλ 

ελδηάκεζα νη αµµνβνιεµέλεο επηθάλεηεο. Βαθή δχν ηειηθψλ ζηξψζεσλ µε επνμεηδηθή 

βαθή δχν ζπζηαηηθψλ ηειηθνχ πάρνπο 50 κηθξά.  

Γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ δεκηνπξγείηαη δίθηπν απφ θξεάηην θαη δχν 

θαλάιηα πδξνζπιινγήο απφ ζθπξφδεκα c30/37 εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (ΜΠΤ) 100x21x25 cm 

πνπ ζα θέξνπλ ζράξα βαξέσο ηχπνπ απφ ζεξκνγαιβαληζκέλεο ιάκεο βάξνπο 8,00 kg αλά κέηξν 

κήθνπο.  

Σα θαλάιηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή ησλ δχν ξακπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ, ηα νπνία 

ζπλδένληαη κε αγσγφ ζθιεξνχ u-PVC Φ200 ζε θξεάηην πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν πνπ 

ηνπνζεηείηαη θνληά ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ. Απφ ην θξεάηην εμέξρεηαη αγσγφο Φ200 εθηφο ηνπ 

γεπέδνπ ζε παξαθείκελε ηάθξν. Λφγσ ηεο ξερήο ηνπο ηνπνζέηεζεο φιεο νη ζσιελψζεηο 

εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα πεξηβιήκαηνο αγσγψλ c12/15. 
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1 Σεσνική Πεπιγπαθή Ζ/Μ Δγκαηαζηάζεων 
 

 Διζαγωγή 

Η  παξνχζα  Σερληθή  Πεξηγξαθή  αλαθέξεηαη  ζηελ  κειέηε  ησλ  Η/Μ  εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ  έξγνπ 

«Γεκηνπξγία  πξάζηλνπ  ζεκείνπ  Γ.  Βφιβεο»,  ζηηο  νπνίεο  πεξηιακβάλνληαη  νη  εμήο  επί  κέξνπο 

εγθαηαζηάζεηο: 

[1] Ύδξεπζεο 

[2] Απνρέηεπζεο 

[3] Ιζρπξψλ Ρεπκάησλ – Φσηηζκνχ πεξηβάιισλ ρψξνπ 

[4] Ππξνπξνζηαζίαο 

 
Δληφο ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ ζα ππάξρνπλ: 

 Press  containers  γηα  ηελ  αλαθχθισζε  ραξηηνχ,  Δίλαη  εθηφο  αληηθεηκέλνπ  ησλ  ε/κ  έξγσλ, 

πξνβιέπνληαη κφλν νη ππνδνκέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ηα ηξνθνδνηηθά θαιψδηα. 

 Γεθπξνπιάζηηγγα  δχγηζεο  ησλ  νρεκάησλ.  Δίλαη  εθηφο  ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ησλ  ε/κ  έξγσλ, 

πξνβιέπνληαη κφλν νη ππνδνκέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. 

 Πξνθαηαζθεπαζκέλν  νηθίζθν  ζηελ  είζνδν.  Δίλαη  εθηφο  ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ησλ  ε/κ   έξγσλ. 

Πξνβιέπνληαη κφλν νη ππνδνκέο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ θαη ζσιελψζεσλ. 
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 Ύδπεςζη 

 
 Κανονιζμοί 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ζπγγξάκκαηα: 

[1] Οη δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ο.Κ. 

[2]   Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Τ.Δ. 

[3] ΣΟΣΔΔ 2411/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα: Γηαλνκή θξχνπ – δεζηνχ λεξνχ 

[4] ΣΟΣΔΔ 2412/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα: Απνρεηεχζεηο 

[5]   Σηο Δ.Σ.Δ.Π. 
 

 

 ςγκπόηηζη εγκαηαζηάζεων 

Πξνβιέπεηαη  παξνρή  χδξεπζεο  απφ  δίθηπν  ηνπ  δήκνπ  γηα  ηελ  ρξήζε  εληφο  ηνπ  νηθίζθνπ,  ηηο 

απαηηήζεηο έθπιπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηηο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζηνλ πεξηβάιισλ ρψξν. 

Οη αλαθεξφκελεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ θξχνπ λεξνχ καδί 

κε ηηο βάλεο, θίιηξα θιπ, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πδξαπιηθψλ ιήςεσλ θαη ηα απαξαίηεηα θξεάηηα απφ 

ηνλ κεηξεηή λεξνχ κέρξη θαη ηηο ιήςεηο. 

Σα ππφγεηα δίθηπα λεξνχ μεθηλάλε απφ ην αληιηνζηάζην νδεχνπλ ππφγεηα θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ νηθίζθν 

ή ηηο ιήςεηο λεξνχ - ππξνζβεζηηθέο θσιηέο. 

 
 

 Σπόπορ Καηαζκεςήρ ηων Δγκαηαζηάζεων 

 
 Γίκηςα ζωληνώζεων από πολςπποπςλένιο PPR-80 

Δθηφο ησλ ηκεκάησλ ησλ αλφδσλ πξνο ηηο ιήςεηο νη ζσιελψζεηο ζα νδεχνπλ ππφγεηεο, εληφο 

νξπγκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, θαη κε δηαθιαδψζεηο ζε θαηάιιεια ζεκεία ζα ηξνθνδνηνχληαη θαη 

νη ιήςεηο. 

ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ζα ηνπνζεηνχληαη βάλλεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηεο ξνήο θαη ε 

απνκφλσζή ηνπο ζε πεξίπησζε κε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ρψξσλ. 

Όιεο νη βαιβίδεο δηαθνπήο ζα είλαη ζθαηξηθνχ αληηπαγσηηθνχ ηχπνπ (ball valve) "νιηθνχ πεξάζκαηνο", 

θαηάιιειεο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ 10 bar. 

Σα ζηεξίγκαηα ζα είλαη ηππνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο. 
 

 Όπγανα διακοπήρ - Δξαπηήμαηα 

 
-1 Γιακόπηερ 

ηηο ζέζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρέδηα ζα εγθαηαζηαζνχλ δηαθφπηεο γηα ηελ απνκφλσζε ησλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ ή θαη ηελ ξχζκηζε ηεο ξνήο. Οη δηαθφπηεο ζα είλαη νξεηράιθηλνη ζθαηξηθνί 

αληηπαγσηηθνχ ηχπνπ, ζα ζπλδένληαη ζηνπο ζσιήλεο κε θνριηψζεηο (βηδσηά άθξα) θαη εηδηθά 

κεηαιινπιαζηηθά ηεκάρηα. 
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-2 Φίληπο νεπού 

Σν θίιηξν λεξνχ ζα είλαη νξεηράιθηλν θνριησηφ θαη ηνπνζεηείηαη ζην θεληξηθφ θξεάηην. 

 
-3 Βαλβίδερ ανηεπιζηποθήρ 

Η  βαιβίδα  αληεπηζηξνθήο  ζα  είλαη  νξεηράιθηλε  θνριησηή  θαη  ηνπνζεηείηαη  ζην  θεληξηθφ  θξεάηην 

χδξεπζεο. 
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 Αποσέηεςζη 

 
 Κανονιζμοί 

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο κειέηεο ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ θαλνληζκνί θαη ζπγγξάκκαηα: 

[1] Οη δηαηάμεηο ηνπ Γ.Ο.Κ. 

[2]   Οη δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Τ.Δ. 

[3] ΣΟΣΔΔ 2412/86, Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα θαη νηθφπεδα: Απνρεηεχζεηο 

[4] Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΛΟΣ 

[5] Σερλνινγία Λπκάησλ „Δγρεηξίδην ρεδηαζκνχ‟, Wilo 2007 

[6] The Sewage Pumping Handbook, Grundfos 

 

 ςγκπόηηζη εγκαηαζηάζεων 

Η κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε απνρεηεχζεσο αθαζάξησλ απφ ηνλ νηθίζθν. 

Οη αλαθεξφκελεο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ καδί κε ηα 

απαξαίηεηα θξεάηηα θαη ηελ ζεπηηθή δεμακελή ησλ αθαζάξησλ ηνπ νηθίζθνπ. Σν δίθηπν εληφο ηνπ 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ δελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 
 

 Γίκηςα αποσέηεςζηρ 

 
1.3.3.1   Αγωγοί από πλαζηικούρ ζωλήνερ 

Οη εληφο ηνπ εδάθνπο ζσιελψζεηο αθαζάξησλ, ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

εηδηθνχο γηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ην πξφηππν EN 1401-1 ζεηξά/SDR 41 , κε εμαξηήκαηα θαη εηδηθά 

ηεκάρηα ηχπνπ "ππνδνρήο" θαηάιιεισλ γηα "ζθήλσζε" κε ηελ παξεκβνιή εηδηθνχ ειαζηηθνχ 

δαθηπιίνπ, εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα απνρεηεχζεηο. Σν ειάρηζην πάρνο ησλ ζσιελψζεσλ ζα είλαη: 

 
 

Δμσηεξηθή δηάκεηξνο [mm] Πάρνο [mm] 

110 3,2 

125 3,2 

160 4,0 

200 4,9 

250 6,2 

315 7,7 
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 Φπεάηια 

Πξνβιέπνληαη  θξεάηηα  γηα  επίζθεςε  θαη  θαζαξηζκφ,  θαηά  κήθνο  ησλ  ππνγείσλ  απνρεηεπηηθψλ 

αγσγψλ θαη ζηηο ζέζεηο αιιαγήο θαηεπζχλζεσο ή δηαθιαδψζεψο ηνπο αλεμαξηήησο δηαζηάζεσλ. 

Σα  θξεάηηα  ζα  έρνπλ  δηπιφ  ζηεγαλφ  ρπηνζηδεξέλην  θάιπκκα  θαη  πιαίζην.  Γηα  εμαζθάιηζε  ηεο 

ζηεγαλφηεηαο, κεηαμχ θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ ζα αιείθεηαη ιίπνο. 

Σν βάζνο ησλ θξεαηίσλ ζα είλαη ζπλάξηεζε ηεο θιίζεσο ησλ ζσιήλσλ πνπ ζπλδένληαη ζ' απηά, ε 

νπνία (θιίζε) δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 1%. 

 
 

 ηπηική δεξαμενή 

Πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζηεγαλνχ βφζξνπ (ζεπηηθήο δεμακελήο). 

Γηα  ηνλ  ππνινγηζκφ  ηεο  ρσξεηηθφηεηαο  ηεο  ζεπηηθήο  δεμακελήο  ζεσξνχκε  2  άηνκα  γηα  ηνλ 

πξνθαηαζθεπζκέλν νηθίζθν. 

Θεσξψληαο απνξξνή 80 l/άηνκν πξνθχπηεη ζπλνιηθή εκεξήζηα απνξξνή: 

2 x 80 = 160 l/εκέξα 

Γηα απηνλνκία 20 εκεξψλ απαηηείηαη ζεπηηθή δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο: 

160 x 20 = 3.200 l 

Θα θαηαζθεπαζηεί ζεπηηθή δεμακελή δηαζηάζεσλ: 

Φ1.5 x 2 = 3.5 m3 

Η ζέζε ηεο δεμακελήο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα. 
 

 

 Γιάθοπα 

Οη απνιήμεηο ησλ θαηαθφξπθσλ ζηειψλ αεξηζκνχ ή ησλ πξνεθηάζεσλ ησλ ζηειψλ απνρεηεχζεσο 

πάλσ απφ ηνλ νηθίζθν, ζα πξνζηαηεχνληαη κε θεθαιή κε θαηάιιειν πιέγκα. Δπίζεο ε θαηαζθεπή ησλ 

απνιήμεσλ αεξηζκνχ ζηα δψκαηα ζα γίλεη θαηά ηξφπν πνπ ζα απνθιείεη ηελ είζνδν βξφρηλσλ λεξψλ 

ζηνλ νηθίζθν. 

 
 

 Γοκιμέρ 

χκθσλα κε ηελ παξ.10 ηεο ΣΟΣΔΔ 2412/86. 
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 Ηζσςπά Ρεύμαηα 

 
 Γενικά 

Η κειέηε πεξηιακβάλεη: 

 ηνλ θσηηζκφ ηνπ πεξηβάιισλ ρψξνπ 

 ηελ δηαλνκή ηζρχνο απφ ηνλ Γεληθφ Πίλαθα (MDP) 

Η εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ μεθηλά απφ ηνλ κεηξεηή ελέξγεηαο (ΓΔΗ) ζην φξην ηνπ 

νηθνπέδνπ ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ, νδεχεη ππφγεηα κέρξη ην πίιαξ ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα (MDP), απ‟ φπνπ 

ε δηαλνκή γίλεηαη ππφγεηα πξνο ηνπο ππνπίλαθεο ηνπ νηθίζθνπ θαη ησλ press containers, ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο ζπξφκελεο πφξηαο εηζφδνπ, θαζψο θαη ηνπο ηζηνχο θσηηζκνχ. 

Οη ππνινγηζκνί ησλ θνξηίσλ θαη θαισδίσλ δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

 

 Κανονιζμοί 

Οη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ 

θαλνληζκψλ: 

[1] Σν πξφηππν ΔΛΟΣ ΗD 384: “Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο” 

[2] Σν πξφηππν ΔΝ 61439 

[3] Σν Π.Γ."πεξί θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ" ΦΔΚ 89Α/1982, 

[4] Σσλ νδεγηψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο ΓΔΗ. 

[5] Σσλ  Γεξκαληθψλ  Καλνληζκψλ  VDE  θαη  Ακεξηθαληθψλ  Καλνληζκψλ  "NATIONAL  ELECTRIC 

CODE "γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ Διιεληθνχο Καλνληζκνχο. 

[6] Γηεζλψλ ηππνπνηήζεσλ θαη πξνηππνπνηήζεσλ DIN, IEC, NEMA θιπ. 

[7] Σηο Δ.Σ.Δ.Π. 

 

 Ζλεκηποδόηηζη 

H ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεη απφ ην πθηζηάκελν ζηελ πεξηνρή δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηνπ ΓΔΓΗΔ. Σν 

ηξνθνδνηηθφ θαιψδην ζα θαηαιήγεη ζηνλ ρψξν κεηξεηή ηεο ΓΔΗ, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζε βάζε 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ  ΓΔΓΓΗΔ ζην φξην ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ 

πξάζηλνπ ζεκείνπ. 

 
 

 Μεηπηηέρ 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηνπ πξάζηλνπ πξνβιέπεηαη ηξηθαζηθή παξνρή 

Νν2, 35Α (U=400V, f=50Hz). 

 
 

 Δζωηεπικέρ ηλεκηπικέρ εγκαηαζηάζειρ 

Οη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ νηθίζθνπ δελ είλαη αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 
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 Δγκαηαζηάζειρ θωηιζμού πεπιβάλλων σώπος 

 
 Αγωγοί - καλώδια ιζσςπών πεςμάηων 

Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ηχπνη θαισδίσλ: 

 γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ πίλαθα θσηηζκνχ θαιψδηα ηχπνπ JIVV (NYY) 

 ζην εμσηεξηθφ ππφγεην δίθηπν δηαλνκήο θαιψδηα ηχπνπ JIVV (NYY) 

 απφ ην αθξνθηβψηην θάζε ζηχινπ κέρξη ην αληίζηνηρν θσηηζηηθφ ζψκα, θαιψδην ηχπνπ ΗΟ7RN-F. 
 
 

Η φδεπζε ησλ αγσγψλ ειεθηξνθσηηζκνχ ζα γίλεη εληφο νξχγκαηνο θαη ζε θαηάιιειν βάζνο κέζα ζε 

πιαζηηθφ ζσιήλα δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο PΔ Φ90. 

Απφ ηνλ γεληθφ πίλαθα ζα μεθηλά ν αγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαιψδην ηξνθνδνζίαο JIVV, πνπ ζα 

θηάλεη κέζσ ησλ θξεαηίσλ ζην αθξνθηβψηην θάζε ηζηνχ. πλδέζεηο θαισδίσλ ζα γίλνληαη κφλν ζην 

αθξνθηβψηην ησλ ηζηψλ. 

 
 Φωηιζηικά ζώμαηα 

Γηα  ηνλ  θσηηζκφ  ηνπ  πεξηβάιινληνο  ρψξνπ  ζα  ηνπνζεηεζνχλ  θσηηζηηθά  ζψκαηα  νδνθσηηζκνχ 

ηνπνζεηεκέλα επί ηζηνχ ηχπνπ led (ελδ. ηχπνπ ITALO 1 STE-M 4.7-4M [ηχπνο T01]). 

 

Ο έιεγρφο ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα θσηηζκνχ απηφκαηα κέζσ  θσηνθχηηαξνπ, είηε κέζσ 

ρξνλνδηαθφπηε είηε ρεηξνθίλεηα. 

Η ζπλνιηθή ηζρχο θσηηζηηθνχ ζα είλαη 102W, ελψ ε ζπλνιηθή θσηεηλή ξνή θσηηζηηθνχ ζα είλαη 12.550 

lm. 

Οη θσηνηερληθνί ππνινγηζκνί δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 
 

 Ηζηοί Φωηιζμού 

Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα είλαη ραιχβδηλνο, γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ νθηαγσληθφο χςνπο 12,0m. Ο ηζηφο 

ζα θαηαιήγεη ζε βξαρίνλα κήθνπο 1m γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ο ηζηφο ζε απφζηαζε 0,60m απφ ηελ βάζε ηνπ ζα έρεη κεηαιιηθή ζχξα δηαζηάζεσλ 300 Υ 70 mm γηα 

ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα εδξάδεηαη 

ζε ραιχβδηλε πιάθα δηαζηάζεσλ. Η πιάθα έδξαζεο ζα θέξεη ηέζζεξηο (4) νπέο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ 

ηζηνχ ζε ήινπο θνριίσζεο (κπνπιφληα). O θνξκφο ζπγθνιιείηαη ζηελ πιάθα έδξαζεο. Οη ηέζζεξηο 

θνριίεο αγθχξσζεο ηνπ ηζηνχ ζα παθηψλεηαη ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 



ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Η-Μ 11 

 

 

 
 

-1 Ακποκιβώηιο ιζηού 

Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην κε κία αζθάιεηα. 

Απφ ην αθξνθηβψηην θάζε ζηχινπ ζα μεθηλάεη θαιψδην ΗΟ5VV γηα ηελ ηξνθνδφηεζε θάζε θσηηζηηθνχ 

ζψκαηνο ηνπ ζηχινπ. ε θάζε αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ νη αζθάιεηεο πξνζηαζίαο ησλ θαισδίσλ 

πξνο ηα θσηηζηηθφ ζψκαηα, νη αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδίσλ 

θαη νη γεηψζεηο. 

 
-2 Βάζη ιζηού 

Η ζεκειίσζε ηνπ ηζηνχ ζα γίλεη ζε εηδηθή βάζε απφ ζθπξφδεκα C20/25 ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 

2,00x1,00x1,00m. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηαηηθή κειέηε ηνπ ζεκειίνπ, πξηλ ηελ 

θαηαζθεπή, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή. 

Η βάζε ζα θέξεη ζην θέληξν κηα θαηαθφξπθε νπή θαη κία ή πεξηζζφηεξεο πιεπξηθέο κε πιαζηηθφ 

ζσιήλα Φ90 θαη θακπχιε 90 κνηξψλ γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ θαη ηνπ ραιθνχ 

γεηψζεσο. 

 
-3 Φπεάηια έλξηρ καλωδίων 

ηε βάζε θάζε ηζηνχ ζα ππάξρεη θξεάηην έιμεο. Φξεάηηα ζα θαηαζθεπαζζνχλ επίζεο γηα ηελ 

δηαθιάδσζε ησλ δηθηχσλ, γηα ηελ πξφζβαζε ησλ γεηψζεσλ θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην. 

ηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ ζα ππάξρεη νπή ζηξαγγηζκνχ θαη‟ ειάρηζησλ Φ50. 
 

 Δγκαηάζηαζη γείωζηρ 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα ζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα γείσζεο. Απφ ηε δηαλνκή ζα 

μεθηλάεη ν αγσγφο γεηψζεσο γηα θάζε ηξνθνδνηηθή γξακκή, ν νπνίνο ζα είλαη γπκλφο ραιθφο δηαηνκήο 

25mm2 γηα γξακκή ηξνθνδφηεζεο πίλαθα θαη γηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηζηψλ. Ο αγσγφο γείσζεο ζα 

ηνπνζεηεζεί ζην ίδην ραληάθη κε ην ζσιήλα θαη ην θαιψδην. Σν αθξνθηβψηην ηνπ θάζε ζηχινπ ζα 

ζπλδέεηαη κε ηνλ θχξην αγσγφ γεηψζεσο, κε γπκλφ ράιθηλν αγσγφ 6mm2 κε θαηάιιειν ζθηθηήξα. 

Γηα ηνλ πξνθαηαζθεπαζκέλν νηθίζθν ζα θαηαζθεπαζζεί ζεκειεηαθή γείσζε ζηε βάζε έδξαζεο ηνπ. Η 

ζεκειηαθή γείσζε ζα θαηαζθεπαζηεί απφ γεησηή ηαηλίαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ζε κνξθή θιεηζηνχ 

δαθηπιίνπ. Σνπνζεηείηαη ραιχβδηλε ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλε ηαηλία (500gr/m2). 

ην πίιαξ ηνπ κεηξεηή πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο ραιθνχ δηαζηάζεσο 

500Υ500Υ5mm. Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο αληίζηαζεο δηάβαζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, γηα φιν ην 

ζχζηεκα γείσζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 Ohm. ε πεξίπησζε πνπ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 

1 Ohm, ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ πξφζζεηεο γεηψζεηο, ψζηε ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο λα πέζεη 

θάησ απφ ην 1 Ohm. Πιάθα γείσζεο ζα ηνπνζεηεζεί θαη ζηνλ ηειεπηαίν ηζηφ ησλ γξακκψλ 

ηξνθνδνζίαο. 

Θα γεησζνχλ φια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ press containers ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα. 

Γηα ηελ πξνζηαζία απφ θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγνί θιάζεο Σ1+Σ2 ακέζσο 

κεηά ηνλ δηαθφπηε εηζφδνπ ζην γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο. 

 
 

 Πίνακερ διανομήρ ηλεκηπικήρ ιζσύορ - MDP 

 
 Γενικά 

Ο γεληθφο πίλαθαο (MDP) ζα είλαη κεηαιιηθφο επίηνηρνπ ηχπνπ, θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ 

πίιαξ, εχθνια επεθηεηλφκελνο. Όινη νη ρεηξηζκνί ζα γίλνληαη απφ ηελ εκπξφο πιεπξά. Θα είλαη 

επηζθέςηκνο απφ ηελ εκπξφο πιεπξά. 
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 Ππόηςπα 

Η θαηαζθεπή ησλ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην πξφηππν ΔΝ 61439. 
 

 Καηαζκεςή 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα έρνπλ θαηάιιειν βαζκφ πξνζηαζίαο (IP), θαζψο θαη βαζκφο πξνζηαζίαο 

έλαληη θξνχζεσλ (ΙΚ), ζα θέξνπλ ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη 

ζεηξάο. 

ε φινπο ηνπο πίλαθεο ζα ηνπνζεηεζνχλ απαγσγνί θξνπζηηθψλ ππεξηάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 

θεξαπληθά ξεχκαηα. 
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 Δνεπγηηική Πςποπποζηαζία 

 
 Γενικά 

Πξνβιέπνληαη πξνιεπηηθά θαη θαηαζηαιηηθά κέζα ζε επζπγξάκκηζε κε ηνπο θαλνληζκνχο (Απφθαζε 

Φ15/νηθ. 1589/104/2006). 

 
 

 Πποληπηικά μέηπα 

[1] Αλάξηεζε πηλαθίδσλ ζε εκθαλή ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο κε νδεγίεο πξφιεςεο ππξθαγηάο θαη 

ηξφπνπο ελέξγεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε πεξίπησζε έλαξμεο ππξθαγηάο. 

[2] ήκαλζε ζέζεο ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ, νδψλ δηαθπγήο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ. 

[3] ήκαλζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη ρψξσλ. 

[4] Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαη ρξήζεο γπκλήο θιφγαο (ζπίξηα, αλαπηήξεο  θ.ιπ.)  ζε 

επηθίλδπλνπο ρψξνπο. 

[5] Καηάιιειε δηεπζέηεζε ην ρψξνπ απνζήθεπζεο πιψλ πνπ κπνξνχλ λα απηαλαθιεγνχλ. Δπηινγή 

ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο καθξηά απφ ζέζε παξαγσγήο θαη εξγαζίαο. 

[6] Απνκάθξπλζε απφ ηηο απνζήθεο, δηαδξφκνπο, ηαξάηζεο, πξναχιηα θ.ιπ. φισλ ησλ άρξεζησλ 

πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεγνχλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζε αζθαιή κέξε, γηα απνθπγή 

κεηάδνζεο ππξθαγηάο. 

[7] Σήξεζε δηφδσλ κεηαμχ ησλ απνζεθεπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε επέκβαζεο ζε 

πεξίπησζε έλαξμεο ππξθαγηάο ζ‟ απηά. 

[8] Απνκάθξπλζε ησλ εχθιεθησλ πιψλ απφ ζέζεηο φπνπ γίλεηαη ρξήζε γπκλήο θιφγαο, απφ φπνπ 

πξνθαινχληαη ζπηλζήξεο θαη γεληθά απφ πεγέο εθπνκπήο ζεξκφηεηαο. 

[9] πλερήο θαζαξηζκφο φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ, γξαθείσλ, δηαδξφκσλ, πξναπιίσλ, απνζεθψλ 

θ.ιπ. ηεο επηρείξεζεο θαη άκεζε απνκάθξπλζε ησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεγνχλ. 

[10] Γεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο αλάκημεο πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ εμψζεξκε αληίδξαζε. 

[11] Δπηκειήο ζπληήξεζε θαη ηαθηηθή επηζεψξεζε θαη έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

[12] Θέζε εθηφο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, εθηφο απφ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε θαη θαηά ηηο κε εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο. 

[13] Δπαξθήο θαη ζπρλφο αεξηζκφο (θπζηθφο ή ηερλεηφο) ησλ ρψξσλ παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

πξψησλ πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. 

[14] Δπηζεψξεζε απφ ππεχζπλν ππάιιειν ηεο επηρείξεζεο φισλ ησλ δηακεξηζκάησλ, απνζεθψλ 

θ.ιπ. κεηά ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο εξγάζηκεο ψξεο γηα επηζήκαλζε θαη εμάιεηςε 

ηπρφλ πθηζηακέλσλ πξνυπνζέζεσλ εθδήισζεο ππξθαγηάο. 

[15] Λήςε θαη θάζε άιινπ θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθνχ κέηξνπ πνπ απνβιέπεη ζηελ απνθπγή 

αηηίσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ππξθαγηά. 
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 Καηαζηαληικά μέηπα 

Πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα θαηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο: 

[1] Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο 6 Kg ηχπνπ ΡΑ ή άιινπ εγθεθξηκέλνπ θαηαζβεζηηθνχ 

πιηθνχ ηζνδχλακεο θαηαζβεζηηθήο ηθαλφηεηαο ζε αλαινγία 1 αλά 250 η.κ. ζηεγαζκέλεο 

επηθάλεηαο θαη θαη‟ ειάρηζην δχν (2) ππξνζβεζηήξεο (ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζηνλ 

πιεζηέζηεξν αθέξαην). 

[2] Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο CO2 5 Kg, γηα ηελ θαηάζβεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

[3] εκεία πδξνιεςίαο ηξνθνδνηνχκελα απφ ην θνηλφ πδξαπιηθφ δίθηπν ηεο εγθαηάζηαζεο ή ειιείςεη 

απηνχ απφ άιιε πεγή ηξνθνδνζίαο χδαηνο κε κφληκα πξνζαξκνζκέλν θνηλφ ειαζηηθφ ζσιήλα 

λεξνχ κε αθξνθχζην (απιίζθν) έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ππφ πξνζηαζία ρψξνπ λα κελ 

απέρεη απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν πδξνιεςίαο απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 20 κέηξσλ. Οη 

ζσιήλεο απηνί ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε εηδηθφ εξκάξην. 

[4] Φσηηζηηθφ αζθαιείαο (exit) πάλσ απφ θάζε έμνδν θηλδχλνπ. 
 
 

 
ΣΑΤΡΟ, 12- 04-2021 ΣΑΤΡΟ, 16-04-2021 ΣΑΤΡΟ, 19-04 -2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

 ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π. Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 

ΣΑΚΑΣΕΟΓΛΟΤ ΖΡΑΚΛΖ 

 
 

ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

 
 

ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 

 
 
 

 
ΣΑΤΡΟ, 12- 04-2021 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝ/ΝΟ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 
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Σθάλμα! Χρηζιμοποιήζηε ηην καρηέλα "Κενηρική ζελίδα", για να εθαρμόζεηε ηο Heading 1 ζηο κείμενο 

που θέλεηε να εμθανίζεηαι εδώ. 

Έργο: Πράσινο Σημείο Δ. Βόλβης 

Χρόνος Μελέτης: 08/06/2021 

 

 

 
 
 
 
 
 

Παπάπηημα Α 
 

Τπολογιζμοί Φοπηίων και Καλωδίων 
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Παπάπηημα Β 
 

Φωηοηεσνικοί Τπολογιζμοί 
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Παπάπηημα Γ 
 

Τπολογιζμοί Ανηικεπαςνικήρ πποζηαζίαρ 
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