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641. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

641.1 Φορτία εισόδου  
Οι πληροφορίες του πίνακα 641.1-1 που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό των έργων δίδονται 
στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ). Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε πρόσφατες 
µετρήσεις ή/και εκτιµήσεις της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 12255-11. 
Πίνακας 641.1-1: Φορτία εισόδου 

# Παράµετροι  
Αναφορά  

Μελέτης/ΕΤΣΥ 
∆εν έχει  
εφαρµογή 

1 2 3 4 

1 ∆ίκτυο αποχέτευσης 
1.1 Εξυπηρετούµενη περιοχή από το δίκτυο αποχέτευσης (χωριστικό ή πα-

ντορροϊκό)    

1.2 Υδραυλικά φορτία ξηράς περιόδου   
1.3 Ρυπαντικά φορτία ξηράς περιόδου   
1.4 ∆ιηθήσεις και εισροές κατά την διάρκεια του έτους   

2 Βοθρολύµατα 

2.1 Μέση ηµερήσια παροχή   
2.2 Ρυπαντικά φορτία    
2.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια)   

3 Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

3.1 Εξυπ. Πληθυσµός (σήµερα)    
3.2 Εξυπ. Πληθυσµός (έναρξη λειτουργίας)   
3.3 Εξυπ. Πληθυσµός (ορίζοντας σχεδιασµού)   
3.4 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια)   

4 Βιοµηχανικά απόβλητα(1) 

4.1 Μέση ηµερήσια παροχή   
4.2 Ρυπαντικά φορτία   
4.3 Εποχιακή διακύµανση (εβδοµαδιαία, ετήσια)    

5 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασµού 
5.1 Μέγιστη ωριαία παροχή [l/s] και διάρκειά της    
5.2 Τρόπος διάθεσης υπερβάλλουσας παροχής και απαιτούµενη επεξεργασία   
5.3 Παροχή αιχµής στην ΕΕΛ   
5.4 Ηµερήσια διακύµανση παροχής ξηράς περιόδου   
5.5 Ρυπαντικά φορτία  (COD, BOD5, SS, VS, TP, TN, NH4-N, NO3-N κτλ.)   
5.6 Ελάχιστος εβδοµαδιαίος και ηµερήσιος λόγος COD/N και COD/P   
5.7 ∆ιακύµανση θερµοκρασίας λυµάτων   
5.8 Εποχιακή διακύµανση παραµέτρων σχεδιασµού   

(1) Περιλαµβάνονται οι βιοµηχανίες, που  διαθέτουν στο δίκτυο σηµαντικά υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία, καθώς επίσης και βιο-
µηχανίες που διαθέτουν τοξικές ουσίες, ή ενώσεις που αναστέλλουν την βιολογική διεργασία. 
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641.2 Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας 
Τα χαρακτηριστικά εκροής (όρια εκροής) και των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος, ιλύς κτλ.), 
(πίνακας 641.2-1), παρουσιάζονται αναλυτικά στην Μελέτη και την Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε-
ΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ 12255-11.  
Πίνακας 641.2-1: Χαρακτηριστικά εκροής και παραπροϊόντων επεξεργασίας  

# Παράµετροι  
Αναφορά  

Μελέτης/ ΕΤΣΥ 
∆εν έχει  
εφαρµογή 

1 2 3 4 

1 Όρια εκροής    
2 Τρόπος δειγµατοληψίας   
3 Χαρακτηριστικά ιλύος προς διάθεση   
4 Τρόπος διάθεσης ιλύος   
5 Χαρακτηριστικά παραπροϊόντων    
6 Τρόπος διάθεσης των παραπροϊόντων   

641.3 Περιγραφή περιοχής  
Η διαθέσιµη έκταση, οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις, οι πολεοδοµικοί και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασµό του έργου (πίνακας 641.3-1), αναφέρονται στη Μελέτη και την Ειδική 
Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΝ 12255 11. 
Πίνακας 641.3-1: Περιγραφή περιοχής  

# 
Παράµετροι  

Αναφορά  
Μελέτης/ΕΤΣΥ 

∆εν έχει  
εφαρµογή 

1 2 3 4 

1 Τοπογραφική αποτύπωση(1)   

2 Υφιστάµενες εγκαταστάσεις   

2.1 «ως κατασκευάσθηκαν» σχέδια υφισταµένων εγκαταστάσεων   
2.2 Λίστα µηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού   

3 Γεωτεχνικά στοιχεία   

4 Κλιµατολογικά στοιχεία   

5 Πολεοδοµικοί περιορισµοί    

6 Περιβαλλοντικοί περιορισµοί    
(1) Στην τοπογραφική αποτύπωση παρουσιάζονται τα όρια της διατιθέµενης έκτασης, τα υφιστάµενα κτίρια και κατασκευές, τα δί-

κτυα κοινής ωφελείας, οι οδοί πρόσβασης καθώς επίσης και το σηµείο εκβολής των επεξεργασµένων λυµάτων µε πληροφορίες 
για την µέση, µέγιστη και ελάχιστη στάθµη νερού στον αποδέκτη.  

641.4 Πρόσθετα στοιχεία  
Στον πίνακα 641.4-1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα πρόσθετα στοιχεία, που περιλαµβάνονται στην Μελέτη και την 
Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ), τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Ανάδοχος, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην ΕΝ 12255-11. 
Πίνακας 641.4-1: Πρόσθετα στοιχεία   

# 
Παράµετροι  

Αναφορά  
Μελέτης/ΕΤΣΥ 

∆εν έχει  
εφαρµογή 

1 2 3 4 

1 Λειτουργικές παράµετροι (ηλικία ιλύος, χρόνος παραµονής, όρια φόρτι-
σης κτλ.)   

2 Αριθµός παραλλήλων µονάδων και παρακάµψεις    
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# 
Παράµετροι  

Αναφορά  
Μελέτης/ΕΤΣΥ 

∆εν έχει  
εφαρµογή 

1 2 3 4 

3 Εφεδρεία εξοπλισµού   

4 Εφεδρική παροχή ενέργειας    

5 Εγγυήσεις απόδοσης   
6 ∆ιάρκεια κατασκευής και λειτουργίας από τον Ανάδοχο   
7 Λοιπά στοιχεία   

 

642. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

642.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σχεδιασµού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και 
των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας. 
Ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των µονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι σύµφωνος µε την ΕΝ 12255 και µε τις 
επιµέρους προδιαγραφές της ΓΤΣΥ. 

642.2 Γενικές απαιτήσεις 
Οι ανοχές των δοµικών κατασκευών των επιµέρους µονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτή-
µατος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό που πρόκειται να εγκατασταθεί. Εάν δεν προδια-
γράφεται διαφορετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στα DIN 19551, 19552, 19553 και 19554.  
Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο διαφορικών καθιζήσεων τµηµάτων των δοµικών έργων και του 
εξοπλισµού που εγκαθίσταται (π.χ. σωληνώσεις διασύνδεσης). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται 
εύκαµπτες συνδέσεις τµηµάτων του εξοπλισµού ή διασύνδεσης εξοπλισµού και δοµικών έργων, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-1. 
Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν υδροληψίες από το 
δίκτυο βιοµηχανικού νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πόσιµου νερού για εργασίες 
πλύσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή µόλυνσης του δι-
κτύου πόσιµου νερού από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού. Σε όλες τις υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήµανση 
του βιοµηχανικού και πόσιµου νερού, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές.  
Θα πρέπει όλες οι δεξαµενές να µπορούν να εκκενωθούν πλήρως,  είτε µε βαρύτητα ή µε φορητή υποβρύχια α-
ντλία, για τον καθαρισµό τους και την συντήρηση του εξοπλισµού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν 
επαρκείς ρήσεις ή άλλα µέσα για την στράγγιση του πυθµένα των δεξαµενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκα-
τάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση µε το δίκτυο στραγγιδίων.  
Σε περίπτωση παράλληλων οµοειδών µονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η διοχέτευση της 
συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λει-
τουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται µία µόνο οµοειδής µονάδα, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµ-
ψής της.  

642.3 Ειδικές απαιτήσεις για τις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόµων στους υγρούς θαλάµους των αντλιοστασίων. Για τον σκοπό αυτό θα 
πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάµους και θα πρέπει να παρέχεται η δυνατό-
τητα ανέλκυσης του εξοπλισµού από το δάπεδο εργασίας µε κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισµό.  
Στις δεξαµενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα ελάχιστου ύψους 1,10 m. Σύµφω-
να µε την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10 m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας 
ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50 m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται 
παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 0,30 m.  
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Θα πρέπει να εγκαθίστανται προστατευτικές µπάρες ανάντη των αεριστήρων οριζοντίου άξονα στις οξειδωτικές 
τάφρους.  
Πλησίον του εξοπλισµού και σε εύκολα προσβάσιµη θέση πρέπει να υπάρχει κοµβίον εκτάκτου ανάγκης για την 
παύση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση ανάγκης.  

642.3.1 Εσχάρωση 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-2. Η επιλογή του εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερό-
µενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη λαµβάνοντας υπόψη και το είδος της προς εσχάρωση ροής (π.χ. ανεπεξέργαστα 
λύµατα, βοθρολύµατα, ιλύς κτλ.). 
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να προσδιορίζονται : 
• το διάκενο της εσχάρας  
• η ταχύτητα δια µέσου της εσχάρας και στην διώρυγα προσαγωγής για όλο το εύρος των παροχών 
• η µέγιστη αποδεκτή διαφορική στάθµη (ανάντη και κατάντη της εσχάρας)  
• η µέγιστη ποσότητα εσχαρισµάτων προς συµπίεση (L/min) και ο βαθµός συµπίεσής τους (%TS).  
Η µονάδα εσχάρωσης πρέπει να σχεδιάζεται µε την µορφή παραλλήλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο 
γραµµή εσχάρωσης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης, ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι 
δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι 
µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). 
Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοµατοποιηµένος, ώστε να ελαχιστο-
ποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσµατα, άµµος επιπλέοντα κτλ.).  
Εφ’ όσον η µονάδα εσχάρωσης εγκαθίσταται εντός κτιρίου, θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής εξαερισµός και εφ’ 
όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας θα πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του 
στην ατµόσφαιρα. 

642.3.2 Εξάµµωση 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-3. Ο σχεδιασµός της εξάµµωσης πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη ειδικό βάρος της άµµου 2,65 kg/m3 και θερµοκρασία λυµάτων 10ΟC. Τα τυπικά µεγέθη της άµµου είναι 
0,16 mm, 0,20 mm, 0,25 mm και 0,30 mm, ενώ οι αποδόσεις 95% και 99%.  
Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι µονάδες εξάµµωσης σχεδιάζονται για την αποµάκρυνση άµµου ιδεα-
τής διαµέτρου 0,30 mm σε ποσοστό 99%, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-3. 
Οι δεξαµενές εξάµµωσης πρέπει να σχεδιάζονται µε την µορφή παράλληλων γραµµών. Εάν προβλέπεται µία µόνο 
δεξαµενή εξάµµωσης, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης της µονάδας,  ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα 
πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες 
(θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). 
Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις  αέρα είναι 20 m/s. 
Στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ προσδιορίζεται η ηµερήσια ποσότητα άµµου, το επιθυµητό ποσοστό αφυδάτωσης της 
άµµου (%ΤS) και στην περίπτωση που ζητείται από τις Προδιαγραφές και πλύση της άµµου και το επιθυµητό πο-
σοστό αποµάκρυνσης οργανικού φορτίου (%). Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ηµερήσια ποσότητα της 
άµµου θα πρέπει να µπορεί να αποµακρύνεται σε διάρκεια έξι ωρών.  

642.3.3 Πρωτοβάθµια καθίζηση 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-4. Η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα 
γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: 
• την επιφανειακή φόρτιση (m3/m2.d) για την παροχή σχεδιασµού ή/και την επιθυµητή απόδοση της διεργασί-

ας (% BOD5, SS, TN, TP κτλ.)  
• τον επιθυµητό όγκο ή χρόνο παραµονής για την παροχή σχεδιασµού  
• τον τύπο της πρωτοβάθµιας καθίζησης (κυκλική, ορθογωνική κτλ.) 
• τον τρόπο συλλογής ιλύος και επιπλεόντων 
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642.3.4 Βιολογική επεξεργασία 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-6. Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαµενές τελικής καθίζησης και 
η ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν από κοινού µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός απόδοσης της οποίας εξαρτάται από 
τον συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. 
Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: 
• την απόδοση της επεξεργασίας (αποµάκρυνση οργανικού φορτίου, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αποφω-

σφόρωση) 
• την προσθήκη χηµικών ή/και η αναερόβια δεξαµενή για την αποµάκρυνση του φωσφόρου 
• τη συγκέντρωση αναµίκτου υγρού (MLSS) ή/και οργανικών στερεών στον βιολογικό αντιδραστήρα (MLVSS)  
• την ηλικία ιλύος (ΘC) 
• την οργανική φόρτιση τον βιολογικό αντιδραστήρα (F/M=kgBOD5/kgMLSS) 
• την επιφανειακή φόρτιση των δεξαµενών τελικής καθίζησης (m3/m2.d) και τον δείκτη καθιζησιµότητας της 

ιλύος (SVI).  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-13, ο βαθµός αποµάκρυνσης φωσφόρου από τις δεξαµενές πρωτο-
βάθµιας καθίζησης κυµαίνεται µεταξύ 5% και 15%, ενώ κατά την βιολογική επεξεργασία αποµακρύνεται το 10% 
έως 30% του φορτίου. Με την πρόβλεψη αναερόβιας δεξαµενής για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου η 
απόδοση µπορεί να φτάσει µέχρι το 60% έως 90% του ηµερήσιου φορτίου. Για τον λόγο αυτό, το φορτίο του φω-
σφόρου που θα πρέπει να αποµακρυνθεί µε την προσθήκη χηµικών θα πρέπει να προσδιορίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά των λυµάτων. 
Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας 
υπόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα τα παρακάτω: 
• Συγκέντρωση στερεών (kg/m3) και οργανικών (kg VSS/m3) της ανεπεξέργαστης ιλύος  
• Ωριαία παροχή ιλύος (m3/h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή 
• Η επιφανειακή φόρτιση (m3/m2.h) 
• H φόρτιση στερεών (kg/m2.d) 
• Ο χρόνος παραµονής στερεών  
• Τρόπος συλλογής στραγγιδίων 

642.3.5 Επεξεργασία ιλύος 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-8. Οι επιµέρους µονάδες επεξεργασίας ιλύος προσδιορίζονται 
στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη, λαµβάνοντας υπόψη: 
• Την προέλευση της ιλύος 
• Τα χαρακτηριστικά της ανεπεξέργαστης ιλύος 
• Τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
Κατά τον σχεδιασµό των µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφάλεια, που αναφέρονται στην ΕΝ 12255-10, καθώς επίσης και για τον έλεγχο των οσµών, σύµφωνα µε την 
ΕΝ 12255-9. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκείς όγκοι αποθήκευσης ανεπεξέργαστης και επεξεργασµένης 
ιλύος λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.  
Ανάντη και κατάντη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις δειγµατο-
ληψίας και µέτρησης της παροχής, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-8. 
Τα στραγγίδια που συλλέγονται από τις διάφορες µονάδες επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να διατίθενται στην είσο-
δο της Εγκατάστασης. Στην ΕΤΣΥ και στην Μελέτη θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το φορτίο των στραγγιδίων και 
ειδικότερα το φορτίο αιχµής της αµµωνίας και του φωσφόρου. Για τον σκοπό αυτό ίσως απαιτηθούν δεξαµενές 
εξισορρόπησης των στραγγιδίων ή ακόµη και χωριστή επεξεργασία τους πριν από την διάθεσή τους στην κύρια 
γραµµή επεξεργασίας.  
Στους υδραυλικούς υπολογισµούς διακίνησης της ιλύος θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ιξώδες της λάσπης 
ανάλογα της συγκέντρωσής της και της προέλευσής της. Οι σωληνώσεις διακίνησης της ιλύος θα σχεδιαστούν, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς ελάχιστη ταχύτητα 1 m/s και στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέ-
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πει να ληφθούν µέτρα για την πλύση των αγωγών ιλύος µε βιοµηχανικό νερό. Η ελάχιστη διάµετρος των σωληνώ-
σεων διακίνησης ιλύος είναι DN 100 και στην περίπτωση της περίσσειας ιλύος DN 80. 
Εάν δεν προβλέπεται λεπτή εσχάρωση των λυµάτων, πριν τις αντλίες διακίνησης ανεπεξέργαστης ιλύος (πρωτο-
βάθµιας και περίσσειας) πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις εσχαρισµού της ιλύος ή τεµαχιστές ιλύος. Οι σωληνώ-
σεις ιλύος που τροφοδοτούν δεξαµενές κάτω από την ελάχιστη στάθµη λειτουργίας τους και οι οποίες διαθέτουν 
δικλείδες αποµόνωσης, που λειτουργούν συχνά, πρέπει να διαθέτουν και µία δεύτερη χειροκίνητη δικλείδα κατάντη 
της δικλείδας αποµόνωσης 

642.3.5.1 Πάχυνση ιλύος 
Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ-
πόψη τα αναφέρονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: 
• Την αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων 

πάχυνσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) 
• Τη διαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα 

λύµατα  
• Τη συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα πάχυνσης  
• Τις περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) 
(1) Παχυντές βαρύτητας. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον: 

- Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m3) και οργανικών (kg VSS/m3) της ανεπεξέργαστης ιλύος  

- Ωριαία παροχή ιλύος (m3/h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή 

- Η επιφανειακή φόρτιση (m3/m2·h) 

- H φόρτιση στερεών (kg/m2·d) 

- Ο χρόνος παραµονής στερεών  

- Τρόπος συλλογής στραγγιδίων 
(2) Επίπλευση ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον:  

- Συγκέντρωση στερεών (kg/m3) και οργανικών (kg VSS/m3) της ανεπεξέργαστης ιλύος  

- Ωριαία παροχή ιλύος (m3/h) λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο τροφοδότησης του παχυντή 

- Επιφανειακή φόρτιση (m3/m2·h) 

- Φόρτιση στερεών (kg/m2·d) 

- Αναλογία αέρα/στερεών (Nm3/kg) 
(3) Μηχανική πάχυνση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον: 

- Προέλευση, συγκέντρωση στερεών (kg/m3) και οργανικών (kg VSS/m3) της ανεπεξέργαστης ιλύος  

- Συγκέντρωση παχυµένης ιλύος και ποσοστό στερεών στα στραγγίδια 

- Ωριαία παροχή ιλύος (m3/h) και στερεών (kg/h) λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο τροφοδότησης της µο-
νάδας και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας. 

642.3.5.2 Σταθεροποίηση της ιλύος 
Ο τρόπος σταθεροποίησης της ιλύος καθορίζεται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη.  
Η σταθεροποίηση της ιλύος µπορεί να γίνει : 
• Στους βιολογικούς αντιδραστήρες, εάν η ηλικία ιλύος είναι >15 ηµέρες (παρατεταµένος αερισµός) 
• Με αναερόβια χώνευση της ιλύος (µεσοφιλική, θερµοφιλική, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) 
• Με αερόβια χώνευση της ιλύος 
(1) Αναερόβια χώνευση. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον : 

- Προέλευση νωπής ιλύος 

- Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) 
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- Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) 

- Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών 

- Τύπος αναερόβιας χώνευσης (µεσοφιλικής, θερµοφιλικής, µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων κτλ.) 

- Απαιτούµενη µείωση οργανικών στερεών 

- Παραγωγή βιοαερίου (µέγιστη και µέση) 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-8 η µέση συγκέντρωση στερεών της νωπής ιλύος πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από 4%. 

(2) Αερόβια χώνευση της ιλύος. Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον : 

- Προέλευση νωπής ιλύος 

- Ηµερήσια παροχή νωπής ιλύος (µέση και µέγιστη) 

- Ηµερήσια ποσότητα στερεών και οργανικών στερεών (µέση και µέγιστη) 

- Υδραυλικός χρόνος παραµονής και φόρτιση στερεών 

- Τύπος αερόβιας χώνευσης (µίας ή περισσοτέρων βαθµίδων, συνεχούς ή διακοπτόµενης λειτουργίας, 
θερµή ή ψυχρή κτλ.)   

- Ποσοστό µείωσης οργανικών στερεών 

- Μέθοδος αερισµού 

642.3.5.3 Αφυδάτωση της ιλύος 
Ο σχεδιασµός της µονάδας και η επιλογή του εξοπλισµού και των επιµέρους διατάξεων θα γίνει λαµβάνοντας υ-
πόψη τα αναφερόµενα στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη και ειδικότερα: 
• Αποθήκευση και οµογενοποίηση της ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των µονάδων αφυ-

δάτωσης (συνεχής ή περιοδική λειτουργία) 
• ∆ιαχείριση στραγγιδίων στην περίπτωση που απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου από τα λύµα-

τα  
• Συγκέντρωση της ιλύος πριν και µετά την µονάδα αφυδάτωσης 
• Περιβαλλοντικές οχλήσεις (οσµές κτλ.) 
Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον: 
• Η προέλευση και τα χαρακτηριστικά της ιλύος προς αφυδάτωση: συγκέντρωση στερεών και οργανικών  
• Η επιθυµητή συγκέντρωση της αφυδατωµένης ιλύος και η συγκέντρωση στερεών στα στραγγίδια 
• Ωριαία παροχή ιλύος (m3/h) και ποσότητα στερεών (kg/h) στην µονάδα αφυδάτωσης, λαµβάνοντας υπόψη 

τον τρόπο τροφοδότησης και τις ώρες λειτουργίας της µονάδας 
Οι αίθουσες αφυδάτωσης ιλύος, καθώς επίσης και αποθήκευσης της ιλύος θα πρέπει να έχουν επαρκή εξαερισµό 
και εφ’ όσον προδιαγράφεται σχετικά ο αέρας πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του 
στην ατµόσφαιρα.  

642.3.5.4 Εξοπλισµός διακίνησης βιοαερίου 
Οι συσκευές ελέγχου πίεσης στους χωνευτές και τα αεριοφυλάκια πρέπει να διαθέτουν προστασία από τον παγετό 
για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της πίεσης. Οι συσκευές αυτές πρέπει να ρυθµίζουν αυτόµατα την πίεση και να 
δίνουν σήµα συναγερµού στο ΚΕΛ σε περίπτωση χαµηλής ή υψηλής πίεσης. 
Οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης και στους χωνευτές 
και ανάντη του αεριοφυλακίου. Επίσης όλες οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου που διέρχονται µέσα από κλει-
στούς χώρους πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε δικλείδες αποµόνωσης οι οποίες θα βρίσκονται εκτός των χώρων 
αυτών. 
Ανάντη των συσκευών κατανάλωσης βιοαερίου (συµπιεστές, καυστήρες κτλ.), οι σωληνώσεις διακίνησης βιοαερίου 
πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε φλογοπαγίδες.  
Επίσης τα δίκτυα διακίνησης βιοαερίου θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα εκκένωσης συµπυκνωµά-
των, στα χαµηλά σηµεία της σωληνογραµµής. 
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Οι δαυλοί καύσης πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε αυτόµατες συσκευές ανάφλεξης, φλογοπαγίδες και εξοπλισµό 
παρακολούθησης της φλόγας. 
Στις αίθουσες που στεγάζεται εξοπλισµός κατανάλωσης βιοαερίου (π.χ. συµπιεστές, µηχανές συµπαραγωγής ε-
νέργειας κτλ.) πρέπει να παρέχεται επαρκής φυσικός ή εξαναγκασµένος εξαερισµός. 
Για την αποφυγή εισόδου βιοαερίου στις αίθουσες των συµπιεστών βιοαερίου και των µηχανών συµπαραγωγής θα 
πρέπει:  
• Να προβλεφθούν δικλείδες αποµόνωσης (µε εφεδρικό έλεγχο)  
• Η αναρρόφηση αέρα των µηχανών συµπαραγωγής να γίνεται από εξωτερικό περιβάλλον 
• Τα περσιδωτά ανοίγµατα εξαερισµού του χώρου να βρίσκονται µακριά από τις σωληνώσεις απαγωγής των 

καυσαερίων  
• Το σύστηµα ανάφλεξης των µηχανών συµπαραγωγής πρέπει να παραµένει ανενεργό, έως ότου τροφοδο-

τηθούν οι µηχανές µε επαρκή ποσότητα αέρα.  

642.4 Μέτρα ασφαλείας 
Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-10 και στα επιµέρους Κεφάλαια της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων.  

642.4.1 Κλειστοί χώροι 
Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύµατα, ιλύς, χηµικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα 
για την πρόληψη κινδύνων από την µείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ατµόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, 
δηλητηρίαση, µόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη µόνιµου εξοπλισµού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της ατµόσφαιρας στους χώρους αυτούς.  
Ο εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύµφωνος µε τις σχετικές προδια-
γραφές. Εφ’ όσον προδιαγράφεται σχετικά, ο µόνιµα εγκαθιστάµενος εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να χρησιµο-
ποιείται για την ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας της περιοχής (π.χ. θέση σε λειτουργία του εξαερισµού), 
καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη µε µέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλέφωνα).  
Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισµού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να προβλεφθούν περσιδω-
τά ανοίγµατα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισµός δεν επαρκεί θα πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασµένος 
αερισµός.  
Για την εξέταση των κινδύνων δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση των µέτρων 
προστασίας πρέπει να εφαρµόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου. 
Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση και η πρό-
σβαση σε αυτούς να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 
• οι χωνευτές ιλύος  
• οι δεξαµενές αποθήκευσης βιοαερίου 
• η αίθουσα συµπιεστών βιοαερίου 
κατατάσσονται στην Ζώνη 1, σύµφωνα µε το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: 
• η εσχάρωση και εξάµµωση 
• η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 
• οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  
Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στην ΕΤΣΥ, θα πρέπει να εγκατασταθούν µόνιµοι 
ανιχνευτές µεθανίου, µονοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου. 
Κάθε µονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες λειτουργίες:  
• Στο 20% της τιµής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερµός (π.χ. θέση σε λειτουργία του τεχνητού αερισµού, 

άνοιγµα θυρών κτλ.) 
• Στο 50% της τιµής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών ανάφλεξης) 
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642.4.2 ∆ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών 
Η αποθήκευση χηµικών και καυσίµων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά τα δοχεία των 
χηµικών πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρ-
κούς όγκου κατασκευασµένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν διαρροή χηµικού να µην διατίθεται ανεξέλε-
γκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 110% του ενεργού όγκου 
του µεγαλύτερου δοχείου.  
Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση µόνιµης ή φορητής αντλίας για την διά-
θεση των στραγγισµάτων σε ασφαλή χώρο. ∆οχεία των χηµικών που µπορεί να σχηµατίσουν επικίνδυνα µίγµατα 
µεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χηµικών, δεν πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη.  
Στα εργαστήρια, τα µηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη µικρής ποσότητας καυστικών, εύφλε-
κτων, τοξικών και διαβρωτικών χηµικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα κατασκευασµένο ερµάριο που 
θα κλείνει και ασφαλίζει µόνο του. 

642.4.3 Σήµανση 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν ευδιάκριτες επιγραφές σε 
περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να αναρτώνται:  
α. στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθµη θορύβου, κίνδυ-

νος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χηµικά, κτλ.). 
β. για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο στον χώρο (π.χ. 

απαγόρευση του καπνίσµατος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κτλ.). 
γ. για τον εξοπλισµό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισµός διάσωσης, κουτί πρώτων 

βοηθειών κτλ.). 

642.5 ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
Οι οδοί κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων πρέπει να σχεδιάζονται 
σύµφωνα µε τις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων, παρέχοντας άµεση και ασφαλή πρόσβαση σε αυτούς. Ο σχε-
διασµός των οδών κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών γίνεται σύµφωνα µε ΕΝ 12255-10. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το ελάχιστο πλάτος του καταστρώµατος στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων 
ανέρχεται σε 4,00 m. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέ-
χεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών. 
Όλοι οι οδοί κυκλοφορίας που διέρχονται εµπρός από κτίρια ή µονάδες επεξεργασίας πρέπει να έχουν πεζοδρόµια 
πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. 
Οι πεζοδιάδροµοι επίσκεψης σε επιµέρους µονάδες, πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,60 m και ελεύθερο ύψος 
2,00 m. Στην περίπτωση που οι διάδροµοι χρησιµοποιούνται και για την µεταφορά φορτίων το πλάτος τους καθο-
ρίζεται ανάλογα µε τις διαστάσεις των φορτίων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 1,20 m.  
Για υψοµετρικές διαφορές µεγαλύτερες των 0,20 m είναι απαραίτητη η χρήση  σκαλοπατιών ή ραµπών. Οι ράµπες 
δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση µεγαλύτερη από υ:β=1:10. 
Στις οδούς και τον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αποχέτευση των οµβρίων. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στερεά εγκιβωτισµού τοποθετούνται στην εξωτερική οριογραµµή των περι-
φερειακών δρόµων, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κατασκευάζονται κρασπε-
δόρειθρα. Σε καµπύλες ακτίνας µικρότερης των 5 m θα χρησιµοποιούνται ειδικά καµπύλα προκατασκευασµένα 
τεµάχια. 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισµός στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών εντός της ε-
γκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Γενικά η ένταση γενικού φωτισµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 lux. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης εκτός των επιφανειών οδών, 
πεζοδροµίων ή φυτοκάλυψης, θα γίνεται διάστρωση µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ 0150 (διαβαθµίσεων ∆ 
και Ε). 
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643. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

643.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού, που ενσωµατώνεται στο έργο.  
Όλος ο εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, πρέπει να είναι σύµφωνος µε την παρούσα Προδιαγραφή και µε τις 
επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ. Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 2255 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων».  
Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ). Η αναφορά στις παρούσες Προδιαγρα-
φές σε άλλα διεθνή πρότυπα (DIN, BS κτλ.), είναι ενδεικτική της επιθυµητής ποιότητας και ο Ανάδοχος µπορεί να 
εφαρµόσει εναλλακτικά πρότυπα, εφ’ όσον αυτά είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε την τελευταία έκδοση των αναφε-
ροµένων στις παρούσες Προδιαγραφές. 
(1) Εξοπλισµός είναι κάθε µηχάνηµα ή διάταξη, που µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε το δοµικό έργο στο οποίο 

εγκαθίσταται, µπορεί να επιτύχει την προδιαγεγραµµένη λειτουργία του.  
(2) Μονάδα επεξεργασίας είναι το δοµικό έργο που µαζί µε το σύνολο του εγκαθιστάµενου σε αυτό εξοπλισµού 

λειτουργεί αυτόνοµα σαν µία ενιαία βαθµίδα επεξεργασίας και είναι διακριτή από άλλες µονάδες επεξεργα-
σίας, οι οποίες βρίσκονται ανάντη ή κατάντη (π.χ. εσχάρωση, εξάµµωση, πρωτοβάθµια καθίζηση, βιολογι-
κός αντιδραστήρας, δευτεροβάθµια καθίζηση, χώνευση, αφυδάτωση κτλ.).  

(3) Ονοµαστική φόρτιση YN είναι η µέση φόρτιση συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισµού υπό πλήρες φορτίο. 
(4) Μέγιστη φόρτιση Ymax είναι η φόρτιση αιχµής που θέτει τον εξοπλισµό «εκτός λειτουργίας», για παράδειγ-

µα η τιµή στην οποία ρυθµίζεται ο διακόπτης υπερφόρτισης.   
(5) Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας KA είναι η παράµετρος που εκφράζει την επίδραση των συνθηκών 

λειτουργίας στον κινητήρα του εξοπλισµού. Ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας δίδει έµµεσες ή άµεσες 
πληροφορίες για την φόρτιση, την διάρκεια λειτουργίας και την θερµοκρασία και είναι ο συντελεστής που 
συσχετίζει την φόρτιση µε το οριακό φορτίο (load capacity).  

(6) ∆ιάρκεια ζωής εξοπλισµού είναι ο χρόνος λειτουργίας του εξοπλισµού σε ονοµαστική φόρτιση µέχρις ότου 
ένα εξάρτηµά του καταστραφεί. Η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού δεν πρέπει να συγχέεται µε τον χρόνο συ-
ντήρησης, ούτε µε τον χρόνο λειτουργίας, που λαµβάνεται υπόψη στις τεχνικοοικονοµικές µελέτες.  

(7) Το φορτίο σάρωσης [Ν/m] είναι το κύριο λειτουργικό φορτίο σε έναν σαρωτή και είναι το φορτίο που απαιτεί-
ται για την µεταφορά της ιλύος καθώς επίσης και για την κίνησή του σαρωτή µέσα στο νερό. 

643.2 Γενικές απαιτήσεις   
O εξοπλισµός, θα προέρχεται από προµηθευτές οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ISO 9001, εκτός 
εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπι-
στης λειτουργίας σε παρόµοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην α-
γορά επάρκεια ανταλλακτικών. Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-1, ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την Υπηρεσία, 
ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός καλύπτεται από ανταλλακτικά για µια 10ετία από την ηµέρα εγκατάστασής του. 
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύµφωνος µε τις επιµέ-
ρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν την α-
ποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µι-
κρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή όλου του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και θα πρέπει 
να είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας. Το φινίρισµά του θα είναι πρώτης εµπορικής ποιότητας και σύµφωνα µε την 
πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι τα πλέον κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορί-
ζονται, καινούργια και πρώτης εµπορικής ποιότητας, συµβατά µεταξύ τους, χωρίς ελαττώµατα και επιλεγµένα για 
µεγάλη διάρκεια ζωής µε την ελάχιστη δυνατή συντήρηση. 
Όλα τα εξαρτήµατα, που θα έρχονται σε άµεση επαφή µε τα χηµικά που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία, 
θα πρέπει να είναι ανθεκτικά στην τριβή και στην διάβρωση και να διατηρούν τις ιδιότητες τους χωρίς να υφίστανται 
γήρανση από τον καιρό, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή διάβρωσης που θα οφείλεται στην επαφή διαφορετικών µε-
τάλλων. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει επαφή µεταξύ διαφορετικών µετάλλων, τα µέταλλα αυτά θα επιλέγο-
νται έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού µεταξύ τους στην ηλεκτροχηµική σειρά να µην είναι µεγαλύτερη από 0,5 mV. 
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Εάν τούτο δεν είναι δυνατό, οι επιφάνειες επαφής του ενός ή και των δύο µετάλλων θα είναι επιµεταλλωµένες 
(γαλβανισµένες), ή επεξεργασµένες κατά άλλο τρόπο έτσι ώστε η διαφορά δυναµικού να έχει ελαττωθεί µέσα στα 
επιτρεπτά όρια, ή εναλλακτικά τα δύο µέταλλα θα είναι µονωµένα µεταξύ τους. 
Υλικά και συσκευές που πρόκειται να λειτουργήσουν σε διαβρωτικό ή εκρηκτικό περιβάλλον πρέπει να πληρούν 
τους προβλεπόµενους από την αντίστοιχη ΕΤΣΥ, όρους. 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) 
που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κα-
τηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO 3506-1 έως 3506-3. 
Όλα τα παρόµοια εξαρτήµατα πρέπει να είναι απόλυτα εναλλάξιµα και αντικαθιστάµενα, ακριβή και εντός των προ-
διαγραφόµενων ανοχών, έτσι ώστε τα ανταλλακτικά να µπορούν να τοποθετούνται χωρίς καµία δυσκολία. 
Το σύνολο του εξοπλισµού θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς υπερβολικούς κραδασµούς και µε τον ελάχιστο δυνατό 
θόρυβο. Όλα τα περιστρεφόµενα µέρη θα είναι καλά ζυγοσταθµισµένα, τόσο στατικά όσο και δυναµικά, έτσι ώστε, 
όταν περιστρέφονται µε τις κανονικές ταχύτητες και φορτίο, να µην παρουσιάζουν κραδασµούς. 
Όλα τα µέρη του εξοπλισµού, που µπορεί να υποστούν φθορά ή ζηµιές λόγω σκόνης, θα είναι τελείως κλειστού 
τύπου µε προστατευτικό περίβληµα. 
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΤΣΥ, µηχανήµατα που θα είναι τοποθετηµένα σε χώρους όπου θα υπάρχει 
προσωπικό κατά τη διάρκεια των συνήθων διεργασιών λειτουργίας, θα είναι σχεδιασµένα ή θα φέρουν σιγαστήρες 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το προσωπικό δεν θα υπόκειται σε περισσότερο από το ισοδύναµο σε στάθµη συ-
νεχούς ήχου των 75 dB (A), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO 1990. 

643.3 ∆ιαστασιολόγηση εξοπλισµού  
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-1, οι παρακάτω πληροφορίες διαστασιολόγησης,  πρέπει να παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού:  
• Φορτία (κινητά, λειτουργικά κτλ.)  
• Φορτίσεις (ονοµαστική, µεγίστη, εκτάκτου ανάγκης) 
• Συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) 
• Τρόπος λειτουργίας, σύµφωνα µε ΕΝ 60034-1 
• Βαθµός προστασίας κινητήρων, σύµφωνα µε ΕΝ 60529 
• ∆ιάρκεια ζωής εξοπλισµού 
Το ωφέλιµο φορτίο στις κινούµενες γέφυρες θα λαµβάνεται τουλάχιστον ίσο µε 1,50 kN/m2.  
Στις γέφυρες, το µέγιστο βέλος κάµψης, περιλαµβανοµένων όλων των φορτίων µε εξαίρεση του κινητού φορτίου, 
δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/500 του µήκους της γέφυρας. Ο φορέας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένος, ώστε 
κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη να µην επηρεάζεται η λειτουργία του σαρωτή και να µην προκαλείται µόνιµη πα-
ραµόρφωση της γέφυρας. 
Η µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση, που θα ασκείται στο σκυρόδεµα, από τους τροχούς των γεφυρών δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από:  
• 250 Ν/cm2 σε περίπτωση ελαστικών τροχών   
• 500 Ν/cm2 σε περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη 
Στην περίπτωση τροχών από πολυουρεθάνη θα πρέπει το σκυρόδεµα να προστατεύεται από χαλύβδινο φύλλο, ή 
άλλο κατάλληλο υλικό.  
Το πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο µε τις τιµές του Πίνα-
κα 643.3-1, σύµφωνα µε ΕΝ 12255-1:  
Πίνακας 643.3-1 : Πλάτος και η διάµετρος των τροχών του εξοπλισµού 

# Είδος τροχού Ελάχιστο πλάτος [mm] Ελάχιστη διάµετρος [mm] 
1 2 3 4 

1 κινητήριος 75 300 
2 µη κινητήριος 50 200 
3 κατευθυντήριος 50 200 
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Εάν στη Μελέτη και στην ΕΤΣΥ δεν αναφέρεται διαφορετικά, το φορτίο σάρωσης θα πρέπει να λαµβάνεται από τον 
Πίνακα 643.3-2 (DIN 19569-2). 
Πίνακας 643.3-2 : Φορτίο σάρωσης 

# 
Φορτίο σά-
ρωσης [Ν/m] ∆εξαµενή  εξάµµωσης 

Πρωτοβάθµια 
καθίζηση 

∆ευτεροβάθµια 
καθίζηση 

Αναµοχλευτής 
ιλύος 

Επιφανειακό 
ξέστρο 

1 2 3 4 5 6 7 

1 160   

Σαρωτές µε 
αναρρόφηση ή 

µε αλυσίδα  Επιπλέοντα 

2 250  
Ιλύς µετά από εξάµ-

µωση Σαρωτές ιλύος  
Ιλύς µετά από 
εξάµµωση 

3 400  
Ιλύς χωρίς εξάµ-

µωση   
Ιλύς χωρίς  
εξάµµωση 

4 630    
Συγκέντρωση ιλύος 

<8% 
Ειδικές εφαρµο-

γές 

5 1.000    
Συγκέντρωση ιλύος 

<12%  
6 1.600 Κυκλικές δεξαµενές     

7 2.500 Ορθογωνικές δεξαµενές   
Θερµική επεξεργα-

σία ιλύος  
8 4.000 Ειδικές εφαρµογές   Ειδικές εφαρµογές  

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο συντελεστής λειτουργικής ασφαλείας (service factor) του εξοπλισµού 
επεξεργασίας θα λαµβάνεται ίσος µε 1,50.  
Σύµφωνα µε τον Πίνακα Α.1 της ΕΝ 12255-1 η διάρκεια ζωής του εξοπλισµού διακρίνεται στις 5 κατηγορίες του 
πίνακα 643.3-3:  
Πίνακας 643.3-3 : ∆ιάρκεια ζωής του εξοπλισµού 

Κατηγορία ∆ιάρκεια ζωής [h] 
Βαθµίδα 

καταπόνησης
∆ιάρκεια λει-
τουργίας Φόρτιση Ταχύτητα 

Παραδείγµατα 
εφαρµογής 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - Ασήµαντη µικρή µικρή µικρή  
2 10.000 µικρή µικρή µέση τυχαία Εσχάρες 

µέση υψηλή τυχαία Εσχάρες 
3 20.000 κανονική µεγάλη µέση τυχαία Σαρωτές 
4 50.000 υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία Αεριστήρες 

5 80.000 
εξαιρετικά 
υψηλή µεγάλη υψηλή τυχαία 

Για ειδικές 
εφαρµογές 

643.4 ∆ιαδικασία έγκρισης υλικών και εξοπλισµού 
Κάθε υλικό η εξοπλισµός υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, η οποία έχει το δικαίωµα απόρριψης οποιουδή-
ποτε υλικού ή/και εξοπλισµού, του οποίου η ποιότητα ή τα ειδικά χαρακτηριστικά κρίνονται µη ικανοποιητικά ή α-
νεπαρκή για την καλή λειτουργία του όλου έργου και την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για κάθε υλικό και εξοπλισµό να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση τις παρα-
κάτω πληροφορίες : 
• ο κατασκευαστής και ο τύπος 
• τα στοιχεία διαστασιολόγησης  (παρ.643.3) 
• οι εφαρµοζόµενες προδιαγραφές 
• τα υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία 
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• τα χαρακτηριστικά µεγέθη και οι διαστάσεις 
• το πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 
• εικονογραφηµένα έντυπα (prospectus) 
• πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παρούσες Προδιαγραφές 
Πριν από την σχετική έγκριση της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν µπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία του εξο-
πλισµού. 

643.5 Συσκευασία και αποστολή 
Ο εξοπλισµός, πριν την αποστολή του από το εργοστάσιο του κατασκευαστή στο εργοτάξιο, θα πρέπει να έχει ε-
παρκή προστασία κατά της διάβρωσης και των τυχαίων ζηµιών, που µπορεί να προκύψουν κατά την µεταφορά, 
την αποθήκευση και την ανέγερση του. 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραπάνω και θα πρέπει να προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα 
µέσα και υλικά (κιβώτια συσκευασίας κτλ.) και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να φθάσει 
στο εργοτάξιο άθικτος και χωρίς ζηµιές. 
Η συσκευασία θα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να µπορέσει να αντέξει σε τυχόν κακοµεταχειρίσεις κατά την 
µεταφορά λαµβάνοντας υπόψη και τις πιθανές καθυστερήσεις και να είναι κατάλληλη για αποθήκευση. Όλα τα α-
ντικείµενα θα µαρκάρονται καθαρά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται στον κατάλογο συσκευασίας, που θα βρίσκεται 
µέσα σε αδιάβροχο φάκελο. Τα κιβώτια θα πρέπει να έχουν σηµεία αναγνώρισης, που να συσχετίζεται µε τον φά-
κελο συσκευασίας και να µαρκάρονται µε αδιάβροχη µπογιά, ώστε να φαίνεται το βάρος τους και τα σηµεία στερέ-
ωσης των λαβών. 
Οι φλάντζες, οι δικλείδες και τα ειδικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε ξύλινους δίσκους, που θα είναι 
στερεωµένοι µε προσωρινά µπουλόνια (τα οποία όµως δεν θα χρησιµοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του εξο-
πλισµού), ή µε άλλες δόκιµες µεθόδους. Τα διάφορα µικροϋλικά όπως χιτώνια, δακτύλιοι, τσιµούχες, κοχλίες, περι-
κόχλια κτλ., θα συσκευάζονται σε κιβώτια. 
Οι ηλεκτρονόµοι, τα όργανα κτλ. πρέπει να µεταφέρονται στερεωµένοι µε κοχλίες ή/και σφιγκτήρες µεταφοράς µε 
ευδιάκριτη σήµανση, ώστε να εµποδίζεται η κίνηση των κινητών µέρων τους.  
Εξοπλισµός, που προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση, όπως είναι οι ηλεκτρικοί κινητήρες, οι διακόπτες και τα 
συστήµατα ελέγχου, τα όργανα και οι πίνακες, τα στοιχεία µηχανών κτλ., θα πρέπει να είναι καλυµµένα µε φύλλα 
αλουµινίου ή πολυαιθυλενίου, ερµητικά κλεισµένα στις συνδέσεις τους και η συσκευασία θα πρέπει να διαθέτει µε 
κατάλληλο υγροσκοπικό υλικό.   
Κατά την παραλαβή του εξοπλισµού επί τόπου των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει, εάν του ζητηθεί, να ανοίξει το ο-
ποιοδήποτε κιβώτιο ή συσκευασία για έλεγχο από τον Εργοδότη και µετά να προβεί ο ίδιος στην επανασυσκευασία 
του. 

643.6 Πινακίδες αναγνώρισης εξοπλισµού 
Κάθε επιµέρους εξάρτηµα του εξοπλισµού πρέπει να έχει µόνιµα στερεωµένη, σε εµφανή θέση, πινακίδα αναγνώ-
ρισης ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, πάνω στην οποία θα έχουν τυπωθεί ή χαραχθεί από τον κατασκευαστή οι 
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 
• Όνοµα και διεύθυνση κατασκευαστή 
• Ονοµασία εξαρτήµατος 
• Αύξων αριθµός της κατασκευής, στοιχεία αναφοράς κατασκευής και /ή εργασίας. 
• Ισχύς ή άλλα σχετικά χαρακτηριστικά στοιχεία. 
Όλα τα εξαρτήµατα του εξοπλισµού που χρησιµεύουν για ένδειξη, συναγερµό και έλεγχο θα φέρουν κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά µε το ρόλο τους, τον τρόπο και τον τοµέα λειτουργίας τους. 
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644. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

644.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην εγκατάσταση του εξοπλισµού στο έργο. 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιµέρους Προδιαγραφές της ΓΤΣΥ και τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή. 
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του 
εξοπλισµού για την παρακολούθηση της συναρµολόγησης, ανέγερσης και την θέση του σε αποδοτική λειτουργία. 

644.2 Αποθήκευση του εξοπλισµού στο εργοτάξιο 
Ο Ανάδοχος µε δικά του µέσα και ευθύνη θα εξασφαλίσει επαρκή χώρο για την αποθήκευση του εξοπλισµού µετά 
την άφιξη του στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να ετοιµάσει κατάλληλο πρόγραµµα παρα-
δόσεων, έτσι ώστε η εγκατάσταση των διαφόρων εξαρτηµάτων και του εξοπλισµού να είναι συµβατή µε τους διατι-
θέµενους χώρους αποθήκευσης στο εργοτάξιο. 
Η Υπηρεσία θα εξετάσει τους διατιθέµενους χώρους αποθήκευσης και θα συµφωνήσει µε τον τρόπο και τη σειρά 
που θα ακολουθήσει η εγκατάσταση, ώστε ο εξοπλισµός να µπορεί να εγκαθίσταται µε τις λιγότερες δυνατές παρε-
νοχλήσεις και καθυστερήσεις, ακολουθώντας το γενικό πρόγραµµα κατασκευής. 
Τα µέσα αποθήκευσης θα πρέπει γενικά να συµφωνούν µε τις παρακάτω απαιτήσεις : 
• Ο εξοπλισµός πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του, σε καθαρό, καλά 

αεριζόµενο και χωρίς υγρασία στεγασµένο χώρο. 
• Τα αποθηκευόµενα αντικείµενα πρέπει να είναι κατάλληλα διατεταγµένα, ώστε να διευκολύνεται η ανεύρεση 

τους και να προστατεύονται από φθορές. 
• Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα στηρίγµατα για την κατανοµή του φορτίου. 
• Η µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων αντικειµένων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 

υποβάλλονται σε υπερβολικές καταπονήσεις και να µην φθείρεται η βαφή και το φινίρισµα τους. 
• Όλα τα περιστρεφόµενα µηχανικά µέρη θα πρέπει να είναι καλυµµένα. 
• Οι πλαστικοί σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία. 
• Τα µεταλλικά αντικείµενα δεν πρέπει να αποθηκεύονται απ’ ευθείας πάνω στο έδαφος. 

644.3 Εξαρτήµατα στερέωσης 
Τα µπουλόνια, οι βίδες και α παξιµάδια πρέπει να έχουν καλό φινίρισµά και αντοχή κατά της διάβρωσης όση και τα 
υλικά το οποία θα στερεώσουν. Στις περιπτώσεις που θα έρθουν σε επαφή διαφορετικά µέταλλα, πρέπει να χρη-
σιµοποιηθούν κατάλληλες µονωτικές ροδέλες και περικόχλια. 
Όπου υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, τα µπουλόνια και οι ακέφαλοι κοχλίες θα σχεδιαστούν, ώστε η τάση που ε-
φαρµόζεται στο µπουλόνι και τα παξιµάδι να µην υπερβαίνει το µισό της τάσης του κρίσιµου σηµείου ελαστικότητας 
του υλικού σε όλες τις συνθήκες εφαρµογής. 
Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλα συστήµατα ασφάλισης και αντιδονητικές διατάξεις. 
Μπουλόνια αγκύρωσης τύπου διαστολής ή ρητίνης για στηρίξεις σε σκυρόδεµα θα πρέπει να έχουν ανοχή από-
σχισης όχι µικρότερη από την αντοχή εφελκυσµού του µπουλονιού. 
Όλα τα µπουλόνια, παξιµάδια και οι βίδες που πρόκειται να ρυθµίζονται ή αφαιρούνται συχνά κατά την διάρκεια 
συντηρήσεων και επισκευών καθώς και αυτά που έχουν διάµετρο µικρότερη από Μ14 θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 12255-1, όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης (µπουλόνια, βίδες, παξιµάδια κτλ.) 
που βρίσκονται κάτω από την στάθµη του νερού ή σε διαβρωτική ατµόσφαιρα θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα κα-
τηγορίας Α2 ή Α4 σύµφωνα µε το ISO 3506-1 έως 3506-3. 
Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης πρέπει να είναι εµφανώς µαρκαρισµένα για να εξασφαλισθεί η σωστή επιτόπια 
συναρµολόγηση. 
Στις περιπτώσεις που µπουλόνια περνούν από φέροντα µέλη κατασκευών θα χρησιµοποιούνται κωνικές ροδέλες 
(taper washers), ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα µεταδίδεται ροπή κάµψης στο µπουλόνι. 
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644.4 Ζηµιές και µη ικανοποιητική εργασία από τρίτους 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισµός, που θα προµηθεύσει, θα τύχει της σωστής µεταχείρισης από 
το προσωπικό του. 
Για οποιαδήποτε µη ικανοποιητική εργασία, κακή τεχνική πρακτική, κακοµεταχείριση ή ζηµιές στον εξοπλισµό, ο 
Ανάδοχος φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη και οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Υπηρεσία. 

644.5 Ανέγερση εξοπλισµού 
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει ο ίδιος για την εκφόρτωση του Εξοπλισµού που έχει µεταφερθεί στο Εργοτάξιο ή στις 
αποθήκες και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν θα υποστεί. 
Πριν αρχίσει την εργασία του, ο Ανάδοχος πρέπει να µελετήσει τις συνθήκες και να έρθει σε συνεννόηση µε την 
Υπηρεσία ώστε η εγκατάσταση του εξοπλισµού να γίνει χωρίς να παρενοχλούνται τα υπάρχοντα έργα επεξεργασί-
ας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στο εργοτάξιο τα τεµάχια που θα ενσωµατωθούν στα έργα πολιτικού µηχα-
νικού πριν από την εγκατάσταση του κυρίως εξοπλισµού. 
Γενικά η εγκατάσταση του εξοπλισµού πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την καλύτερη σύγχρονη πρακτική και µεθόδους 
και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισµού. Τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την εγκα-
τάσταση του θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στην Υπηρεσία οι οδηγίες εγκατάστασης (installation manual), του 
κατασκευαστή του εξοπλισµού. 
Τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή στην Αγγλική εάν ο εξοπλισµός εισάγεται στην Ελλάδα. 
Για την ανέγερση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό, να δια-
θέσει τον αναγκαίο βοηθητικό εξοπλισµό όπως: γερανούς, παλάγκα, αναρτήρες, συνδετήρες, µέγγενες, χωροβά-
τες, όργανα δοκιµών, µονάδες συγκόλλησης, µονάδες οξυγόνου - ασετιλίνης, καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά 
και γενικά οτιδήποτε παρόµοιο υλικό, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανέγερση, τις επιτόπιες δοκιµές και την 
θέση σε λειτουργία. 
Ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι αλφαδιασµένος και ευθυγραµµισµένος, ώστε να ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις και τις ανοχές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν επαρκή προσωρινά παρεµβύσµατα, στη-
ρίγµατα κτλ., για να διευκολυνθεί η ανέγερση και η ευθυγράµµισή του και να εξασφαλιστεί ότι θα παραµείνει αµετα-
κίνητος κατά την τοποθέτηση του κονιάµατος, του σκυροδέµατος, ή τις επιχωµατώσεις. 
Αφού ο εξοπλισµός αλφαδιασθεί και ευθυγραµµισθεί, θα γίνει τελική επιθεώρηση από την Υπηρεσία και θα δοθεί 
γραπτή έγκριση για να αρχίσει η “ενσωµάτωση” του εξοπλισµού (σκυροδέτηση εδράνων, πλίνθοι στήριξης, επιχω-
µατώσεις κτλ.). 

645. ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

645.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
O Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µαζί µε τον εξοπλισµό εργαλεία, λιπαντικά και ανταλλακτικά τα οποία είναι 
απαραίτητα για την συντήρηση και την λειτουργία όλου του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. Τα παραπάνω θα πρέπει 
να καλύπτουν την περίοδο «θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία» καθώς και την «δοκιµαστική λει-
τουργία της εγκατάστασης» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Πριν την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα λεπτοµερή πίνακα των λιπαντι-
κών, εργαλείων και ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου. 

645.2 Εργαλεία 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει µέσα σε µεταλλικό κουτί µε κλειδαριά δύο πλήρεις σειρές χαλύβδινων κλειδιών κατάλ-
ληλων για όλα τα περικόχλια του εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων και των κοχλιών πακτώσεως και των κοχλιών 
των συνδέσµων. Από τις σειρές αυτές η µία θα έχει ανοικτά κλειδιά και η άλλη κλειστά τύπου δακτυλίου. Θα παρα-
δώσει επίσης κάθε άλλο ειδικό εργαλείο, π.χ. εξολκείς κτλ. που απαιτείται για τη γενική συντήρηση του εξοπλισµού 
καθώς και ένα γρασαδόρο χεριού για κάθε είδος λιπαντικού. 

645.3 Λιπαντικά 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα προτεινόµενα λιπαντικά και αναλώσιµα υλικά, σε ποσότητες που θα επαρκούν µέ-
χρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας» εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
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Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί τύποι και διαβαθµίσεις λιπαντικών, οι οποίοι πρέπει να είναι 
τυποποιηµένοι και εύκολα διαθέσιµοι στην τοπική αγορά. Σε τεµάχια του Η/Μ εξοπλισµού για τα οποία ο κατα-
σκευαστής δίνει πίνακα εγκεκριµένων λιπαντικών - αντιψυκτικών - γράσων, θα πρέπει τα χρησιµοποιούµενα λιπα-
ντικά να είναι σύµφωνα µε τα προτεινόµενα. Επιπλέον, ο προµηθευτής λιπαντικών πρέπει να είναι πιστοποιηµένος 
κατά ISO. 
Οι γρασαδόροι θα έχουν σφαιρική κεφαλή και πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές θέσεις. Όπου µπορούν να συγκε-
ντρωθούν πολλά σηµεία γρασαρίσµατος, θα στερεωθούν σε πλάκα συστοιχίας, σταθερής κατασκευής και κάθε 
σηµείο λίπανσης θα σηµειώνεται µε ευκρινή επιγραφή. Μόνιµη και ευκρινή επιγραφή πρέπει να έχει και κάθε συ-
σκευή λίπανσης. 
Θα πρέπει να πρoβλεφθούν διατάξεις για την αποτροπή της υπερλίπανσης. Η λίπανση µε γράσο, θα γίνεται κατά 
προτίµηση µε πίεση και µε σύστηµα που δεν απαιτεί ρύθµιση και επαναγόµωση πάνω από µία φορά την εβδοµά-
δα. 
Τα δοχεία, που θα περιέχουν το λιπαντικό θα έχουν δείκτες στάθµης από γυαλί και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, 
βέργα στάθµης. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι δείκτες θα είναι εύκολα ορατοί από την στάθµη εργασίας και θα 
δείχνουν την στάθµη σε όλες τις θερµοκρασίες, που πιθανόν να επικρατούν κατά την λειτουργία του υπ’ όψη εξο-
πλισµού. 
Οι δείκτες θα µπορούν να αποσυναρµολογούνται εύκολα για καθαρισµό. 
Μετά το πέρας της λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο, όλα τα µηχανήµατα και ο επιµέρους εξοπλι-
σµός πρέπει να είναι πλήρης µε καινούργια λιπαντικά. 

645.4 Ανταλλακτικά 
Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι καινούργια, αχρησιµοποίητα και ανταλλάξιµα µε τα τεµάχια που πρόκειται να αντι-
καταστήσουν, και θα φέρουν εµφανείς ενδείξεις µε την περιγραφή τους και τον προορισµό τους. 
Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού, πρέ-
πει να ετοιµάσει λεπτοµερή κατάλογο µε τα απαιτούµενα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων ανταλλακτικών και 
αναλωσίµων σε ετήσια βάση και θα αναφέρει τυχόν απαιτήσεις για µακροπρόθεσµες σηµαντικές επισκευές και θα 
υποδείξει τις ανάγκες για την αντικατάσταση/χρησιµοποίηση ανταλλακτικών πέραν των ανωτέρω. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει ανταλλακτικά και αναλώσιµα που θα καλύ-
πτουν την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισµού µέχρι και το τέλος της περιόδου «δοκιµαστικής λειτουργίας». 
Τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι συσκευασµένα σε ξύλινα κιβώτια κατά τρόπο κατάλληλο για µακροχρόνια αποθή-
κευση κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή των εγκαταστάσεων, και να έχουν 
επαρκή προστασία κατά της διάβρωσης, της υγρασίας, της θερµοκρασίας, των µυκήτων, των επιβλαβών ζώων και 
των εντόµων. 
Στα κιβώτια θα είναι ανεξίτηλα µαρκαρισµένα στα Ελληνικά το ακριβές περιεχόµενο τους. Τα κιβώτια πρέπει να 
είναι κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να διευκολύνει το άνοιγµα χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της συσκευασίας. 
Όταν σε κιβώτιο έχουν συσκευασθεί περισσότερα από ένα ανταλλακτικά θα υπάρχει στο εξωτερικό του γενική πε-
ριγραφή του περιεχοµένου και µέσα λεπτοµερής κατάλογος. 
 

646. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ 

646.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Οι κινητήρες και οι µειωτήρες θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις επιµέρους Προδιαγραφές. Εφ’ 
όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις στις επιµέρους Προδιαγραφές ισχύουν τα αναφερόµενα παρακάτω. 
Οι κινητήρες και οι µειωτήρες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα αλλά η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των 
αντιστοίχων Άρθρων του Τιµολογίου. 

646.2 Κινητήρες 
Οι περιελίξεις των κινητήρων θα είναι κατάλληλες ώστε να λειτουργούν κάτω από τις κλιµατολογικές συνθήκες που 
επικρατούν στο έργο και κατάλληλα συνδεδεµένες ώστε να αντέχουν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 
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Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλοι οι κινητήρες θα µπορούν να αναπτύξουν ροπή εκκίνησης τουλάχιστον 
ίση µε 150% της ροπής υπό πλήρες φορτίο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιορίζεται η ροπή εκκίνησης µε χρή-
ση κατάλληλων εκκινητών και µεθόδων εκκίνησης.  
Τα τερµατικά κιτία των υποβρυχίων κινητήρων θα πρέπει να είναι τελείως υδατοστεγανά. Όλες οι περιστρεφόµενες 
µηχανές, εκτός από τις πολύ µικρές, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε εξαρτήµατα ανυψώσεώς τους. Οι περι-
στρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει επίσης να φέρουν µέσα προστασίας από ατυχήµατα, σε περίπτωση 
επαφής ατόµων µε διάφορα κινούµενα ή ηλεκτροφόρα µέρη. 
Ο βαθµός προστασίας των κινητήρων θα είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΝ 60529. Γενικά και εφ’ όσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους Προδιαγραφές του εξοπλισµού, κινητήρες που εγκαθίστανται στο ύπαιθρο 
θα είναι κλειστού τύπου µε φυσικό αερισµό ή αυτοαεριζόµενοι και βαθµό προστασίας ΙΡ 55. Κινητήρες που εγκαθί-
στανται σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα από την υγρασία και να αερίζονται µε φυσι-
κό αερισµό ή να είναι αυτοαεριζόµενοι µε βαθµό προστασίας ΙΡ 44. Κινητήρες που βρίσκονται σε περιβάλλον ανα-
θυµιάσεων (εκρηκτικών αερίων) πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου, σύµφωνα µε την ΕΝ 50014. 
Τριβείς. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές, οριζόντιες ή κατακόρυφες, πρέπει να φέρουν τριβείς ικα-
νούς ώστε να αντέχουν σε όλες τις ακτινωτές ή αξονικές ωθήσεις. Οι οριζόντιες ή κατακόρυφες περιστρεφόµενες 
µηχανές θα πρέπει να φέρουν κυλινδρικούς ή ένσφαιρους τριβείς λιπαινόµενους µε γράσο. Μεγάλοι κατακόρυφοι 
κινητήρες θα πρέπει να έχουν αεροψυχώµενους λιπαινόµενους τριβείς. Όλοι οι τριβείς θα πρέπει να προστατεύο-
νται εναντίον εισχώρησης σκόνης ή νερού κατά τη λειτουργία τους. 
Κραδασµοί. Τα περιστρεφόµενα τµήµατα όλων των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να είναι δυναµικά και στατι-
κά ζυγοσταθµισµένα. 
Θερµική προστασία. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, κάθε κινητήρας ισχύος µεγαλύτερης από 5 ΗΡ, θα 
πρέπει να διαθέτει θερµική προστασία, µε τρεις ανιχνευτές, ένα για κάθε φάση της περιέλιξης των κινητήρων. Το 
σύστηµα προστασίας θα είναι εγκατεστηµένο στον πίνακα του εκκινητή και θα ελέγχει τις θερµοκρασίες της περιε-
λίξεως, θέτοντας σε λειτουργία βοηθητικά κυκλώµατα ή σύστηµα κινδύνου στις καθορισµένες θερµοκρασίες. 
Πινακίδες. Όλες οι ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να φέρουν πινακίδες µε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της µη-
χανής όπως π.χ. τάση, τύπο λιπαντικών, µόνωση, µέγιστη θερµοκρασία, κτλ. 
Τερµατικά. Όλες οι περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τερµατικά κιτία για 
καλώδια ισχύος, και αισθητήρες ανίχνευσης θερµοκρασίας. Επίσης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλα 
τερµατικά κιτία γειώσεως. 
Ωροµετρητές. Θα υπάρχουν ωροµετρητές που θα αναγράφουν τις ώρες λειτουργίας για όλους του ηλεκτροκινη-
τήρες. 
∆ιακόπτες ασφαλείας. Εφ’ όσον ο διακόπτης µε τον οποίο διακόπτεται η τάση στον κινητήρα δεν είναι σε από-
σταση µέχρι 2 µέτρα και ορατός από τη θέση του κινητήρα, πρέπει να εγκαθίσταται κοντά στον κινητήρα διακόπτης 
µε τον οποίο θα διακόπτεται η τροφοδότηση του ρεύµατος στον κινητήρα. Ο διακόπτης αυτός θα είναι τύπου αφαι-
ρετού κλειδιού, ώστε να µπορεί να µανταλώνεται η διακοπή της τροφοδοσίας. 
Σε κινητήρες που πρέπει να χειρίζονται κοντά από την εγκατεστηµένη φυσική θέση τους το ανωτέρω κιτίο µε κλειδί 
θα διαθέτει επιπλέον και µπουτόν start. 
Ισχύς ηλεκτροκινητήρων. Η ισχύς των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ισχύος λει-
τουργίας τη κινούµενης µηχανής και των τυχών βοηθητικών εξαρτηµάτων της σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στις επιµέρους προδιαγραφές, η συνεχής µέγιστη φόρτιση κάθε κινητήρα θα 
είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στον Πίνακα 646.2-1: 
Πίνακας 646.2-1 : Μέγιστη φόρτιση κινητήρα 

# Κινητήρας Ισχύς 
1 2 3 

1 Κινητήρας ισχύος µέχρι 75 kW  10% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη απορροφώµενη υπό οποιαδή-
ποτε συνθήκη λειτουργίας 

2 Κινητήρας ισχύος άνω των 75 kW 5% µεγαλύτερη ισχύς από την µέγιστη απορροφώµενη υπό οποιαδή-
ποτε συνθήκη λειτουργίας 
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646.3 Μειωτήρες 
Οι µειωτήρες θα είναι εντελώς στεγανοί, στιβαρής κατασκευής και κατάλληλοι για συνεχή και βαριά λειτουργία. Θα 
φέρουν ένσφαιρους ή κυλινδρικούς τριβείς. Τα ωστικά φορτία θα φέρονται από κατάλληλους ωστικούς κωνικούς 
τριβείς. Ο σχεδιασµός τους θα πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη επιθεώρηση του εσωτερικού τους και θα πρέπει 
να διαθέτουν στιβαρούς κρίκους ανύψωσης. 
Οι άξονες εισόδου και εξόδου θα στεγανοποιούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ώστε να παρεµποδίζεται η 
διαφυγή λιπαντικού και η είσοδος σκόνης, άµµου και υγρασίας. Οι οπές ή οι σωλήνες εξαερισµού θα σφραγίζονται 
ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ουσιών που ρυπαίνουν το λιπαντικό. 
Οι µειωτήρες θα πρέπει να διαθέτουν υαλόφρακτες θυρίδες ελέγχου της στάθµης ελαίου κατάλληλα προστατευµέ-
νες µε ενδείξεις για την ανώτερη και κατώτερη στάθµη λειτουργίας και πλήρωσης καθώς επίσης κατάλληλα πώµα-
τα πλήρωσης και εκκένωσης. 
Η λίπανση των τριβέων κτλ. θα γίνεται είτε µε σύστηµα ψεκασµού είτε µε σύστηµα βεβιασµένης τροφοδοσίας. Εάν 
δεν προδιαγράφεται διαφορετικά το λιπαντικό ου χρησιµοποιείται για το αρχικό γέµισµα και που ορίζεται στις οδη-
γίες συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλο για παρατεταµένη λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µέχρι 
45°C χωρίς να προκαλείται υπερθέρµανση. 
Η ψύξη µπορεί να γίνεται δια µεταφοράς από το κέλυφος του µειωτήρα αλλά χωρίς τη βοήθεια πτερυγίων ψύξεως 
ή ανεµιστήρων. Άλλα κατάλληλα µέσα ψύξης θα εξασφαλίζονται ανάλογα µε την εφαρµογή. Το εξωτερικό του 
µειωτήρα θα είναι απαλλαγµένο από σκόνη ή από ουσίες που µαζεύουν υγρασία. 
Στην πινακίδα χαρακτηριστικών των µειωτήρων πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστή οι ονοµα-
στικές ταχύτητες των αξόνων, η ισχύς εξόδου και η µέγιστη επιτρεπτή θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

646.4 Προφυλακτήρες 
Κατάλληλοι προφυλακτήρες θα τοποθετηθούν σε όλους τους µηχανισµούς κίνησης. Όλα τα εξαρτήµατα που περι-
στρέφονται ή εκτελούν παλινδροµικές κινήσεις, οι ιµάντες κίνησης κτλ., θα προφυλάσσονται µε τρόπο που ικανο-
ποιεί την Υπηρεσία και εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του προσωπικού λειτουργίας όσο και του προσωπικού συ-
ντήρησης. Οι προφυλακτήρες πρέπει να είναι κατάλληλης και στιβαρής κατασκευής και εύκολα µετακινήσιµοι, ώστε 
να υπάρχει πρόσβαση στον εξοπλισµό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να αφαιρεθεί ή να µετακινηθεί κανένα από τα 
βασικά στοιχεία του. 
 

647. ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

647.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών και την εφαρµογή των προ-
στατευτικών επιστρώσεων ή των συστηµάτων βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφα-
νειών εξοπλισµού και κατασκευών.  
H βαφή και η αντιδιαβρωτική προστασία των µεταλλικών επιφανειών είτε στο εργοστάσιο είτε επί τόπου δεν πλη-
ρώνεται ιδιαίτερα και η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στη τιµή Τιµολογίου του αντίστοιχου κονδυλίου. 
Για εξοπλισµό και µηχανήµατα ισχύει η παρούσα Προδιαγραφή, εφ’ όσον δεν προβλέπονται ιδιαίτερες απαιτήσεις 
για τον επιµέρους εξοπλισµό. 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία όλων των µεταλλικών µερών. Όπου δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, τα συστήµατα προστασίας θα παρέχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 15 ετών, µε φθορά 
κατηγορίας Ri3 σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 4628/3. 
Εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά, η προετοιµασία της επιφάνειας καθώς και η βαφή των διαφόρων στρώσεων θα 
γίνει στο εργοστάσιο του προµηθευτή σε στεγασµένο χώρο µε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλο-
ντος και υγρασίας σύµφωνα µε το BS 5493 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν µόνο βα-
φές αποκατάστασης, καθώς και βαφές σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν υπάρχει σχετική 
γραπτή έγκριση από την Υπηρεσία. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκεφθεί και να ελέγξει τους χώρους στο εργοστάσιο, όπου γίνονται οι ερ-
γασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας και ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-640.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ΕΡ9/ΡΕ1/TD-D-640-1.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 19 από 32 Έκδοση : 0 

 

στον παραπάνω έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία, µε δαπάνες της, µπορεί να προβεί σε όποιους ελέγχους 
κρίνει σκόπιµο, ώστε να επιβεβαιώσει ότι οι σχετικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές. 
Στην περίπτωση, που η εφαρµοζόµενη αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι σύµφωνη µε τις παρούσες προδια-
γραφές και εγκρίσεις της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει µε δαπάνες του να προβεί στις όποιες αποκαταστάσεις 
απαιτούνται και να καταβάλλει στην Υπηρεσία την αντίστοιχη δαπάνη των δοκιµών και ελέγχων.  

647.1.1 Κατηγορίες αντιδιαβρωτικής προστασίας 
Η αντιδιαβρωτική προστασία και τα υλικά βαφής των µεταλλικών επιφανειών, µηχανολογικού εξοπλισµού και λοι-
πών κατασκευών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255 και να εξασφαλίζει ελάχιστη διάρκεια ζωής 
15 ετών, µε φθορά κατηγορίας Ri3, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO 4628. 
Παρακάτω και στις επιµέρους Προδιαγραφές δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας ανάλο-
γα µε τις κατηγορίες των µεταλλικών επιφανειών. Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει εναλλακτικά συστήµατα, που να 
εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναµη αντιδιαβρωτική προστασία του εξοπλισµού και των λοιπών κατασκευών.  
∆ιακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες επιφανειών: 
Κατηγορία Α. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, µη εκτεθειµένες 

στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Β. Επιφάνειες πάνω από την στάθµη υγρού, που δεν διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής, εκτεθειµένες 

στην ηλιακή ακτινοβολία 
Κατηγορία Γ. Επιφάνειες κάτω από την στάθµη υγρού ή επιφάνειες που διατρέχουν κίνδυνο διαβροχής 

Όλες οι επιστρώσεις για την αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών επιφανειών, δηλαδή υπόστρωµα (αστάρι), 
πρώτο χέρι καθώς επίσης και οι τελικές στρώσεις πρέπει να είναι µεταξύ τους συµβατές. Η τελικά διαµορφωµένη 
επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής, χωρίς πόρους και να αντέχει σε φυσική ή χηµική αποσύνθεση στο περιβάλλον 
στο οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Μόνον γαλβανισµένες εν θερµώ, καθώς επίσης και ανοξείδωτες επιφά-
νειες θα έρχονται σε επαφή µε το πόσιµο νερό. 
Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει στις περιπτώσεις που απαιτούνται διαδοχικές στρώσεις, το υλικό κάθε στρώσης 
(χεριού) να έχει χαρακτηριστικό και ξεχωριστό χρώµα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άµεσης αναγνώρισης. 
Πίνακας 647.1.1-1 : Κατηγορία 01.1 

# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 
4 Προστασία  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση 

εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες 
και πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 

Πίνακας 647.1.1-2 : Κατηγορία 01.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Α 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρίβε-

ται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 
4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πο-

λυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου 
(ΠΞΣ 50 µ) 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και 
πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µ) 
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Πίνακας 647.1.1-3 : Κατηγορία 02.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 
4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε βάση 

εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο (ΠΞΣ 75 µ) 
Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες και 
πολυαµιδικό σκληρυντή (ΠΞΣ 150 µ) 
Μία στρώση µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές 
ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 

Πίνακας 647.1.1-4 : Κατηγορία 02.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Β 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, τρί-

βεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 
4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πο-

λυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύβδου 
(ΠΞΣ 50 µ) 
∆ύο στρώσεις µε πολυουρεθανικό επανόχρωµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές 
ρητίνες και αλειφατικό ισοκυανικό σκληρυντή  (ΠΞΣ 50 µ) 

Πίνακας 647.1.1-5 : Κατηγορία 03.1 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια. 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Καθαρισµός µε αµµοβολή κατά BS 4232 ή SIS 055900 Sa 2 1/2. 
4 Προστασία Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι µεταλλικού ψευδαργύρου δύο συστατικών µε 

βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και µεταλλικό ψευδάργυρο 
(ΠΞΣ 75 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητί-
νες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ)  

Πίνακας 647.1.1-6 : Κατηγορία 03.2 
# Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
1 2 3 

1 Επιφάνεια εφαρµογής Μεταλλική επιφάνεια γαλβανισµένη 
2 Περιβάλλον  Κατηγορία Γ 
3 Προετοιµασία επιφάνειας Η γαλβανισµένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, 

τρίβεται µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο) και καθαρίζεται από τα λίπη. 
4 Προστασίας  Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, 

πολυαµιδικό σκληρυντή και επιλεγµένες αντισκωριακές ουσίες ελεύθερες µολύ-
βδου (ΠΞΣ 50 µ) 
∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση τις εποξειδικές ρητί-
νες, πολυαµιδικό σκληρυντή και λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 200 µ)  
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647.2 Υλικά 
Τα υλικά βαφής πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσί-
ας. Υλικά βαφής που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν θα γίνουν δεκτά και καµία εργασία στην οποία θα 
χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά υλικά δεν θα εκτελεστεί, αν δεν έχει δοθεί προηγούµενη σχετική έγκριση. Τα διάφο-
ρα υλικά που χρησιµοποιούνται θα πρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό, να προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο, µε 
εµπειρία στην κατασκευή υλικών προστασίας για βιοµηχανικές εφαρµογές. 

647.2.1 Στοιχεία προς υποβολή 
Τα υλικά και η εργασία εφαρµογής της αντιδιαβρωτικής προστασίας πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των 
Προδιαγραφών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση λεπτοµερείς πληροφορίες και προδιαγραφές 
του τρόπου αντιδιαβρωτικής προστασίας, καθώς επίσης και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν είτε στο εργο-
στάσιο είτε επί τόπου. Ειδικότερα θα υποβάλει στην Υπηρεσία τις ακόλουθες πληροφορίες: 
• Τρόπος αντιδιαβρωτικής προστασίας της µεταλλικής επιφάνειας και προετοιµασία αυτής. 
• Περιβάλλον εφαρµογής (εργοστάσιο ή/και επί τόπου). 
• Όνοµα του κατασκευαστή του υλικού επίστρωσης και εµπορική ονοµασία του προϊόντος 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού, που θα περιλαµβάνουν τεχνική περι-

γραφή του προστατευτικού επιχρίσµατος ή την σύνθεση της βαφής που προτείνεται καθώς επίσης και η 
απόχρωσή της κάθε επίστρωσης. 

• Το ελάχιστο Πάχος Υγρής Στρώσης - Π.Υ.Σ. (Wet Film Thickness - WFT), καθώς επίσης και το ελάχιστο 
Πάχος Ξηράς Στρώσης - Π.Ξ.Σ. (Dry Film Thickness - DFT), που συνιστάται κατά περίπτωση. 

• Συνιστώµενο τρόπο εφαρµογής (σπρέι, ρόλο κτλ.). 
• Πυκνότητα της βαφής για κάθε στρώση (χέρι) και επιφάνεια κάλυψης ανά µονάδα όγκου. 
• Περιεκτικότητα σε στερεά κατά όγκο (Solids by Volume). 
• Χρόνο ζωής µετά το άνοιγµα των δοχείων και ανάµειξη (pot life). Η ανάµειξη σε κάθε περίπτωση θα γίνεται 

µε µηχανικό αναδευτήρα. 
• Ελάχιστο και µέγιστο χρόνο για επικάλυψη (overcoating time). 
• Είδος συνιστώµενου διαλυτικού. 

647.2.2 Αποθήκευση 
Τα χρώµατα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισµένα δοχεία στα οποία θα αναγράφονται και οι 
παρακάτω πληροφορίες: 
• Όνοµα του εργοστασίου (αρχικά ή σήµα κατατεθέν). 
• Ονοµασία του προϊόντος. 
• Είδος: Υπόστρωµα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση. 
• Χρήση: εσωτερική ή εξωτερική. 
• Μέθοδο χρήσης π.χ. µε χρήση πινέλου, σπρέι (συµβατικού ή airless) ή ρολού. 
• Αριθµό παρτίδας και ηµεροµηνία κατασκευής. 
• Επιτρεπόµενος µέγιστος χρόνος αποθήκευσης. 
Τα χρώµατα θα αποθηκεύονται σε σφραγισµένα δοχεία, και θα διατηρούνται σε θερµοκρασία από 4οC έως 30οC. 
Θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης χρωµάτων που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή.  
Τα δοχεία για κάθε κατηγορία χρώµατος πρέπει να χρησιµοποιούνται µε αυστηρή τήρηση της σειράς παραλαβής 
τους. Κανένα χρώµα δεν θα χρησιµοποιηθεί αργότερα από την παρέλευση του µέγιστου χρόνου αποθήκευσης που 
προδιαγράφεται στο δοχείο. 
Στο τέλος κάθε φάσης εργασίας, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει χρήση του χρώµατος, όλα τα αστάρια δύο 
συστατικών και οι συναφείς χηµικά σκληρυνόµενες βαφές µε µικρό χρόνο ζωής του µίγµατος, που έχουν αναµιχθεί 
αλλά και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, θα απορρίπτονται. Οι άλλοι τύποι χρωµάτων θα επιστρέφονται στην αποθήκη 
και θα φυλάσσονται σε σφραγισµένα δοχεία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
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647.3 Εκτέλεση Εργασιών 

647.3.1 Καθαρισµός µε αµµοβολή 
Στις επιφάνειες, που πρόκειται να καθαριστούν µε αµµοβολή, πρέπει να αφαιρούνται όλα τα λάδια, λίπη και οι άλ-
λες ακάθαρτες ύλες µε ένα κατάλληλο καθαριστικό γαλάκτωµα που θα ανανεώνεται τακτικά. Τα τυχόν ελαττώµατα 
στην επιφάνεια, που είναι πιθανό να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο σύστηµα βαφής (διαβρώσεις, ρωγµές, επι-
φανειακές απολεπίσεις κτλ.) πρέπει να εξαλείφονται. 
Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται µε αµµοβολή σύµφωνα µε το BS 4232 (2η ποιότητα) ή SIS 055900, Sa 2,5-3. Το 
χρησιµοποιούµενο υλικό θα είναι από καµινεύµατα νικελίου κοκκοµετρικής σύνθεσης από 0,3 - 2,5 mm µε το 60% 
περίπου στο 1 mm, πλυµένη µε max ποσοστό υγρασίας 1%, ή ρινίσµατα σκληρού σιδήρου σύµφωνα µε το 
BS 2451, κατά προτίµηση µε όµοιες διαστάσεις σωµατιδίων, ώστε να διέρχονται από κόσκινο Νο 30 (άνοιγµα 
0,50 mm) και να συγκρατούνται από κόσκινο Νο 36 (άνοιγµα 0,42 mm).  
Ο καθαρισµός µε αµµοβολή πρέπει να πραγµατοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 
5οC και η σχετική υγρασία µικρότερη από 85%. 
Μετά τον καθαρισµό µε αµµοβολή, η σκόνη και τα ρινίσµατα θα αφαιρούνται από τις επιφάνειες, κατά προτίµηση 
µε αναρρόφηση. Τα άκρα των εισερχουσών γωνιών και των ακµών που δεν θα κοπούν ή δεν θα συγκολληθούν 
µετά την αµµοβολή πρέπει να καθαρίζονται µε ιδιαίτερη επιµέλεια. 
Τυχόν επιφανειακά ελαττώµατα που φανερώνονται µετά την αµµοβολή και που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν 
εστία διάβρωσης κάτω από το προστατευτικό υπόστρωµα που θα επακολουθήσει (αλλά που δεν αποτελούν για 
άλλο λόγο αιτία απόρριψης του αντικειµένου), θα σηµειώνονται καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά µε αµµοβολή 
ώστε να αποκτήσουν την απαιτούµενη υφή.  
Το αστάρι θα πρέπει να διαστρωθεί το πολύ µέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισµό µε αµµοβολή, αλλά σε 
καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το αστάρωµα. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες αφυγραντικές συσκευές ώστε οι καθαρισµένες µε αµµοβολή επιφά-
νειες να παραµείνουν άθικτες µέχρι να βαφούν και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση 
των επιστρώσεων. 

647.3.2 Μεταλλικές επιστρώσεις 
Οι µεταλλικές επιστρώσεις (γαλβάνισµα, επιψευδαργύρωση κτλ.) θα γίνονται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής περιλαµβανοµένων και τυχόν εργασιών διάτρησης, συγκόλλησης, λείανσης ξεφλουδίσµατος, ξακρίσµατος, λι-
µαρίσµατος, σφράγισης, κοπής και κάµψης, και µετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωµάτων. Οι ταπωµένες 
οπές θα ανοίγονται πριν από την βαφή. 
Όλα τα µπουλόνια, περιλαµβανοµένων και των προεντεταµένων κοχλιών, τα παξιµάδια και οι ροδέλες, αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν θερµώ. 
Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την φάση της ανέγερσης του εξοπλισµού πρέπει να επι-
διορθώνεται επί τόπου µε κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισµού αφού η επιφάνεια καθαριστεί µέχρι λευκό µέ-
ταλλο µε µηχανικά µέσα και µέχρις ότου εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επίστρωσης που θα επιτευχθεί θα είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το απαιτούµενο. Για τις επιφάνειες που πρόκειται να γαλβανιστούν εν ψυχρώ πρέπει να υπάρ-
χει γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 
(1) Γαλβάνισµα εν θερµώ.  Το γαλβάνισµα εν θερµώ θα γίνεται σύµφωνα µε την EN 1460 και την ΕΝ 1461. Το 

πάχος επικάλυψης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 65 µ (450 gr/m2), εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά. 
Το γαλβάνισµα θα γίνεται µόνο µετά από αποσκωρίαση, εκτός εάν στις ιδιαίτερες Προδιαγραφές αναφέρεται 
άλλη προεπεξεργασία, ώστε να έχουν αποµακρυνθεί όλες οι σκουριές και τα οξείδια εξέλασης (καλαµίνα). 

(2) Μεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό. Οι µεταλλικές επιστρώσεις µε ψεκασµό θα γίνονται σύµφωνα µε το 
BS 2569 και θα εφαρµόζονται σε µεταλλικές κατασκευές που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή όχι νωρίτερα 
από δύο ώρες και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η επιφάνεια να εµφανίζει σηµάδια νέας οξείδωσης. 

647.3.3 Βαφή µεταλλικών επιφανειών 
Τα χρώµατα πρέπει να παραδίδονται από την αποθήκη έτοιµα προς χρήση και η τυχόν προσθήκη αραιωτικών θα 
γίνεται στην αποθήκη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσθή-
κη διαλυτικού να ξεπερνά το 10% κ.ό. Το χρώµα πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την 
διάρκεια της χρήσης του. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναµιγνύονται µε µηχανικό αναµικτήρα. 
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Οι εργασίες βαφής θα γίνονται µόνο όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 10οC, η θερµοκρα-
σία της επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί 3οC µεγαλύτερη από το σηµείου δρόσου (Dew point) και όταν η σχετική 
υγρασία είναι µικρότερη από 90 %. 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι εντελώς καθαρές και χωρίς σκουριά ή καλαµίνα, λάδια, λίπη, ακαθαρσίες, σκόνη κτλ. 
Όλες οι γαλβανισµένες επιφάνειες πρέπει επιπλέον να τρίβονται ελαφρά µε αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµε-
ρο) πριν ασταρωθούν και βαφούν. Οι επιφάνειες πριν την βαφή τους πρέπει να είναι στεγνές και να παραµένουν 
χωρίς υγρασία µέχρις ότου ξεραθεί η στρώση ή σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις 
στην µελλοντική εµφάνιση ή στην ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 
Τα εργαλεία βαφής πρέπει να διατηρούνται καθαρά και οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς σκόνες κατά την 
διάρκεια της βαφής. Οι βαφές δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δη-
µιουργούν σκόνη. Οι στρώσεις πρέπει να έχουν οµοιόµορφο χρώµα, και να µην εµφανίζουν ίχνη από πινελιές, 
τρεξίµατα, ή άλλα ελαττώµατα. 
Η κάθε στρώση πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει όσο χρόνο απαιτεί η προδιαγραφή του κατασκευαστή, θα τρίβε-
ται και θα καθαρίζεται, εάν απαιτείται, πριν από το πέρασµα του επόµενου χεριού. 
Θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε προληπτικό µέτρο για την προστασία να φρεσκοβαµµένων επιφανειών από φθο-
ρές που µπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαµβανοµένης και της σκόνης που παρασύρει ο αέ-
ρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαµβάνουν προειδοποιητικά σήµατα, φράγµατα και καλύµµατα. 
(1) Αστάρωµα. Το αστάρωµα πρέπει να γίνεται όσο πιο σύντοµα είναι δυνατό µετά την ολοκλήρωση της εργα-

σίας προετοιµασίας της επιφάνειας. 
Πλάκες, διατοµές χάλυβα, ακµές, γωνίες, σχισµές, ή οπές, που θα παραµείνουν σαν τµήµατα του έργου 
(µηχανήµατος) µετά την κατασκευή του και οι οποίες δεν θα αποτελέσουν τµήµα µιας συγκολληµένης σύν-
δεσης ή εσωτερικές επιφάνειες ενός ερµητικά κλειστού κενού, πρέπει να βαφούν µε πινέλο τοπικά (σε λου-
ρίδα) µε πρόσθετο στρώµα εποξειδικού ασταριού, εκτός από το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε στην 
φάση της κατασκευής (συγκόλλησης), προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της προστασίας του χάλυβα 
στην περιοχή αυτών των ακµών κτλ. Το τοπικό (σε λουρίδα) στρώµα θα έχει διαφορετικό χρώµα από το 
προηγούµενο και τα επόµενα στρώµατα. 

(2) Εφαρµογή των προστατευτικών συστηµάτων βαφής. Οι βαφές θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, στα πάχη που έχουν προδιαγραφεί, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις απαιτήσεις για τα χρονικά διαστήµατα που πρέπει να παρεµβάλλονται µεταξύ των διαδοχικών στρώ-
σεων. 
Τόσο η προετοιµασία της επιφάνειας, καθώς και η βαφή των µεταλλικών επιφανειών θα γίνεται στο εργο-
στάσιο. Επί τόπου του έργου θα γίνουν βαφές µόνο σε φθαρµένες κατά την ανέγερση επιφάνειες, εκτός εάν 
υπάρχει σχετική έγκριση από την Υπηρεσία. Πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία χρωµατισµού επί τόπου το έρ-
γου επιπλέον των ανωτέρων οι επιφάνειες που πρόκειται να βαφτούν πρέπει πλυθούν καλά µε καθαρό νερό 
για να φύγουν όλα τα ίχνη αλάτων και όλες οι ακάθαρτες ύλες. Τα είδη και τα εξαρτήµατα που πρόκειται να 
αποσταλούν στο έργο πρέπει να συγκεντρώνονται σε κατάλληλες οµάδες και να συσκευάζονται σε κιβώτια, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστατευτική επεξεργασία που έγινε πριν από την αποστολή δεν θα κατα-
στραφεί κατά την µεταφορά του έργου. 

647.3.4 Επεξεργασία συγκολλήσεων 
Μετά την λείανση των συγκολληµένων επιφανειών, πρέπει να αποµακρύνονται από την µεταλλική επιφάνεια τα 
πιτσιλίσµατα, τα υπολείµµατα της συγκόλλησης και όλα τα υλικά που έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς προσµί-
ξεις, και οι συγκολλήσεις και όλες οι άλλες µεταλλικές επιφάνειες που έχουν προβληθεί ή έχουν υποστεί φθορά 
από την συγκόλληση θα καθαρίζονται µε αµµοβολή. 
Το αστάρι πρέπει να διαστρώνεται στις επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε αµµοβολή, σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η διάστρωση των υπολοίπων προστατευτικών στρώσεων, ώστε να 
εξασφαλιστεί προστασία στην περιοχή της ραφής και στις κατεστραµµένες περιοχές στον ίδιο βαθµό µε την υπό-
λοιπη µεταλλική επιφάνεια. Κάθε στρώση θα πρέπει να καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50 mm 
και από τις δύο µεριές της ραφής. 

647.3.5 Επισκευή φθορών των συστηµάτων βαφής 
Οι βαµµένες επιφάνειες µεταλλικών κατασκευών, που κατά την ανέγερση υπέστησαν φθορά, θα τρίβονται µε µη-
χανικά µέσα, ώστε να εµφανιστεί το πλήρες γυµνό µέταλλο (whitemetal) και οι άκρες τους υγιούς χρώµατος. Στην 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-640.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/ΕΡ9/ΡΕ1/TD-D-640-1.DOC Ηµεροµηνία : 02/12/2002 
 24 από 32 Έκδοση : 0 

 

συνέχεια οι επιφάνειες αυτές θα βάφονται επί τόπου µε αστάρι και προστατευτικές στρώσεις βαφής, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές. Η κάθε στρώση νέας βαφής πρέπει να υπερκαλύπτει την υφιστάµενη τουλάχιστον κατά 50 mm. 
Οι βαµµένες επιφάνειες που έχει στάξει υλικό συγκόλλησης, ή έχει πέσει σκυρόδεµα ή έχει κολλήσει άλλο υλικό, θα 
καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα προσκολληµένα υλικά αµέσως, και κάθε επισκευή ή 
αποκατάσταση της φθαρµένης επιφάνειας στην αρχική της µορφή θα γίνεται πριν χρωµατιστεί ξανά η επιφάνεια. 
Για την επισκευή φθαρµένων εποξειδικών επιστρώσεων θα χρησιµοποιείται κατάλληλο υλικό επισκευής, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Οι επιφάνειες που έχουν υποστεί φθορές του χρώµατος, πριν ξαναχρωµατισθούν, θα προετοιµάζονται πλήρως, θα 
καθαρίζονται και θα στεγνώνονται καλά. 

647.3.6 Προστασία εγκιβωτισµένων τεµαχίων 
Οι επιφάνειες των µεταλλικών κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί σκυρόδεµα πρέπει να 
λειανθούν µε συρµατόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη η χαλαρή σκουριά και η καλαµίνα. Κατά την φάση της σκυ-
ροδέτησης οι µεταλλικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από χρώµατα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες 
κτλ.  

647.3.7 Αποδοχή χρωµατισµών  
Όλες οι τελικές επιστρώσεις θα έχουν αποχρώσεις της επιλογής της Υπηρεσίας, επιπλέον δε οι σωληνώσεις, ο 
εξοπλισµός και οι αγωγοί τοποθέτησης καλωδίων θα έχουν κωδικοποιηµένα χρώµατα και θα βάφονται, εξ ολοκλή-
ρου µε το κατάλληλο κωδικό χρώµα. 
Για την αποδοχή του συστήµατος χρωµατισµού θα πρέπει το ΠΞΣ να είναι κατά µέσο όρο τουλάχιστον όσο προ-
βλέπεται από την προδιαγραφή. 
Εκτός αυτού οι µετρήσεις κάτω του Μ.Ο. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% του συνολικού αριθµού µετρήσεων 
ενώ ουδεµία µέτρηση επιτρέπεται να αποκλίνει, προς τα κάτω περισσότερο από το 20% του προδιαγραφόµενου 
Μ.Ο. 
Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω, θα πρέπει να επακολουθήσει επαναβαφή του συνόλου, σύµφωνα 
µε τις Οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 

648. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

648.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις Ειδικές Απαιτήσεις της µελέτης και κατασκευής των ηλεκτρικών εγκατα-
στάσεων του έργου. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στις κατασκευαστικές απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα 
πρότυπα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για τον σχεδιασµό, την προµήθεια, την εγκατάστασή του και την 
ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων. 

648.2 Γενικές απαιτήσεις 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε την παρούσα Προδιαγραφή, τις επί µέρους προδιαγρα-
φές σχετικές µε τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία. Για την ηλεκτρολογική εγκα-
τάσταση ισχύουν γενικά: 
• Ισχύουσες σχετικές οδηγίες και νοµοθεσία 
• Κανονισµοί της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ 
• Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) ΦΕΚ 59Β/11-4-55, ΦΕΚ 239Β/11-5-66 και 

ΦΕΚ 1525/31-12-73 
• Απόφαση της Πολεοδοµίας 3046/304/30-1-1989 (Κτιριοδοµικός Κανονισµός) (ΦΕΚ 59 ∆ / 3-2-1989, Άρθρο 

30) µε τις τροποποιήσεις της 
• Ευρωπαϊκοί κανονισµοί EN και HD της CENELEC 
• Πρότυπα ΕΛΟΤ 
• Γερµανικά πρότυπα DIN και VDE 
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• Βρετανικά πρότυπα BS 
• ∆ιεθνή πρότυπα IEC 
• Κανονισµοί CEI. 
Το περιβάλλον εγκατάστασης του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού θεωρείται διαβρωτικό και βιοµηχανικό ενώ τα χαρα-
κτηριστικά λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισµού και οι διατοµές των καλωδίων θα καθορισθούν µε αναγωγή 
στις κλιµατολογικές συνθήκες (µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία, µέση σχετική υγρασία) στη περιοχή του έργου, 
βάσει των συντελεστών που αναφέρονται στα εφαρµοζόµενα πρότυπα. 
Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα εκτελεσθούν από έµπειρο προσωπικό, που θα διαθέτει την απαιτούµενη άδεια 
(ειδικότητα και κατηγορία) εκτελέσεως των συγκεκριµένων εργασιών εκδιδοµένη από τις Υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Βιοµηχανίας. 
Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί στην όλη εµφάνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και στη βέλτιστη διευθέτηση των 
διαφόρων στοιχείων του εξοπλισµού, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην καλή εµφά-
νιση και την ευθυγράµµιση των εξωτερικών ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συσκευών και στοιχείων συνδέσεως, την 
αξιοπιστία και την ασφάλεια της όλης εγκατάστασης. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τους ηλεκτρικούς πίνακες και τους πίνακες ελέγχου στις θέσεις που 
προβλέπονται στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη, να εκτελέσει τις προβλεπόµενες συνδέσεις και να τους θέσει σε λειτουρ-
γία µε προσωπικό του σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του εργοστασίου κατασκευ-
ής τους. 
Η πολικότητα όλων των ηλεκτρολογικών στοιχείων, (οργάνων, συσκευών, µηχανηµάτων κτλ.), που θα εγκαταστα-
θούν, θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση οι φάσεις και ο ουδέτερος να διατηρούν την αυτή 
ακολουθία. 

648.3 Υλικά 
Όλα τα υλικά τα οποία θα ενσωµατωθούν στο έργο θα είναι τα πλέον κατάλληλα για τη λειτουργία για την οποία 
προορίζονται, θα είναι καινούρια και πρώτης εµπορικής ποιότητος, χωρίς ελαττώµατα και θα εξασφαλίζουν µεγάλη 
διάρκεια ζωής µε την απαιτούµενη συντήρηση. 
Η χρήση υλικών διαφορετικής ηλεκτροθετικότητος εν επαφή θα αποφεύγεται, για να µην δηµιουργούνται ηλεκτρο-
χηµικές διεργασίες. Σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να αποφευχθεί, τα υλικά θα επιλεγούν έτσι ώστε να µην 
παρουσιάζουν φυσική διαφορά δυναµικού µεγαλύτερη των 250 mV. 
Για να περιοριστεί η ηλεκτροχηµική διαφορά δυναµικού στα επιθυµητά όρια, οι εν επαφή επιφάνειες θα υποστούν 
κατάλληλη επεξεργασία π.χ. ηλεκτρολυτική επιµετάλλωση και γενικά θα ληφθεί κάθε µέτρο καθοδικής προστασίας. 
Όλα τα υλικά κατασκευής και φινιρίσµατος θα επιλεγούν µε µεγάλη διάρκεια ζωής υπό τις κλιµατολογικές συνθήκες 
του έργου. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε χώρους αεριζόµενους ή κλιµατιζόµενους θα πρέπει να επιλεγούν 
έτσι ώστε να αντέχουν τις συνθήκες περιβάλλοντος και στην περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αερισµού ή κλιµατι-
σµού δεν λειτουργούν. 

648.4 Ηλεκτρικές γραµµές 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή 
για καλώδια και οδεύσεις αυτών και τις παραγράφους που ακολουθούν. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ηλεκτρικές γραµµές προς τις καταναλώσεις θα κατασκευαστούν : 
• Με καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) επάνω σε µεταλλική διάτρητη σχάρα. 
• Με καλώδιο A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) µέσα σε χαλύβδινο σωλήνα ή πλαστικό σωλήνα, ο οποίος θα 

εγκατασταθεί στην επιφάνεια του τοίχου, της οροφής ή του εδάφους ή εντός αυτών κατά περίπτωση. 
Οι ηλεκτρικές γραµµές των ηλεκτροκινητήρων, κατά το τελευταίο προς τον κινητήρα τµήµα τους, θα προστατεύο-
νται από εύκαµπτο χαλύβδινο σωλήνα περιβεβληµένο από µανδύα PVC που θα φέρει στα δύο άκρα κατάλληλες 
απολήξεις (στυπιοθλίπτες) ώστε να συνδέεται στον σωλήνα και στο κιβώτιο του κινητήρα µε κοχλίωση. Οι γραµµές 
αυτές θα κατασκευαστούν µε καλώδια J1VV-U (ΝΥΥ). 
Κατά τις οµαδικές οδεύσεις καλωδίων ισχυρών ρευµάτων, θα χρησιµοποιηθούν, ανάλογα µε τις θέσεις και τις απαι-
τήσεις ασφαλείας, εσχάρες ανοιχτού ή κλειστού τύπου κατά περίπτωση. 
Ειδικά τονίζεται ότι τα καλώδια A05VV-U (NYM) ή J1VV-U (ΝΥΥ) για τροφοδότηση µηχανηµάτων πρέπει να είναι 
συνεχή από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτήσεως τους µέχρι το προβλεπόµενο µηχάνηµα. 
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Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να µην υποβληθούν σε µηχανικές και θερµικές δοκιµασίες διαφορετι-
κές από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον τύπο του χρησιµοποιηµένου καλωδίου.  
Τα παραλλήλως ενωµένα καλώδια για την µετάδοση αυξηµένου ηλεκτρικού ρεύµατος, θα πρέπει να είναι πάντα 
του ίδιου τύπου και διατοµής, έτσι διατεταγµένα ώστε το συνολικό µήκος να είναι το ίδιο, εξασφαλίζοντας σε κάθε 
περίπτωση την ίδια πτώση τάσης. Ειδικά εάν χρησιµοποιηθούν περισσότερα παράλληλα καλώδια θα πρέπει να 
ενωθούν τα µονά ανά τρία και να στερεωθούν µε ταινίες nylon. 
Για τοποθέτηση του καλωδίου σε οχετούς θα τοποθετηθεί σταθερό στροφείο µονταρισµένο επί αµαξίου που να 
επιτρέπει την εύκολη περιστροφή. ∆εν επιτρέπεται να προωθηθεί το καλώδιο τραβώντας τις σπείρες του στροφεί-
ου. Επιτρέπεται η τοποθέτηση µε µετακινούµενο στροφείο µόνο στην περίπτωση τοποθέτησης του καλωδίου σε 
όρυγµα ή εκσκαφή. Κατά την τοποθέτηση των καλωδίων µε σταθερό στροφείο, το καλώδιο θα στηρίζεται σε απο-
στάσεις, ώστε να µην σύρεται επί του εδάφους. 
Τα καλώδια θα πρέπει να τοποθετούνται µε κάποια φροντίδα το ένα παράλληλο µε το άλλο, αποκλείοντας το 
µπέρδεµα τους. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να αποφευχθούν 
τυχόν συµπτύξεις που δεν είναι άκρως αναγκαίες. 
Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα πρέπει να ανήκουν 
στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητες σωληνώσεις για: 
Καλώδια ισχύος χαµηλής τάσης  
• Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανοµής 
• Καλώδια για σήµατα οργάνων 
• Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισµού 
Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα µέγιστο αριθµό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου λειτουργίας, ανεξάρτητα 
εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόµενο βαθµό πληρότητας. 
Για την διέλευση των καλωδίων µέσα στους σωλήνες θα χρησιµοποιούνται λιπαντικά. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί ορυ-
κτό λίπος, στη περίπτωση γυµνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων µε µη µεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.  
Για τις εξωτερικές µονάδες η είσοδος των καλωδίων πρέπει να γίνεται από το κάτω µέρος (π.χ. οι διακόπτες, κου-
τιά εντολής) µέσω κατάλληλου στυπιοθλίπτη. 
Συνδέσεις και τελειώµατα 
Συνδέσεις καλωδίων επιτρέπονται µόνο όταν το µήκος των καλωδίων υπερβαίνει τα µήκη που µπορούν να βρε-
θούν στην αγορά. Οι εργασίες σύνδεσης και τελειωµάτων των καλωδίων θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών των βοηθητικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και θα πρέπει να τηρούνται τα πα-
ρακάτω: 
• Οι εργασίες θα εκτελούνται έτσι ώστε να διατηρείται ο βαθµός µόνωσης των καλωδίων στην ονοµαστική του 

τιµή. 
• Για την εκτέλεση εργασιών επί των καλωδίων µιας κάποιας σπουδαιότητας, σε συνάρτηση µε τον βαθµό 

µόνωσης θα χρησιµοποιούνται πλευρικά προστατευτικά καλούπια έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα περιβάλ-
λον µε ισχυρή προστασία από την υγρασία. 

• Οι σύνδεσµοι θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν είναι καλός αγωγός. 
Για την εκτέλεση των τελειωµάτων, τα καλώδια θα είναι κοµµένα µε τέτοιο περιθώριο µήκους που να επιτρέπει την 
άνετη εκτέλεση των εργασιών χωρίς ανωφελείς απώλειες. Για την εκτέλεση των τελειωµάτων σε καλώδια χαµηλής 
τάσης θα χρησιµοποιηθούν ακροδέκτες υπό πίεση (ακροδέκτες πρέσας) µε κατάλληλες µονωτικές ταινίες στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν µονωµένες αρχές καλωδίου. 

648.5 Τοποθέτηση οργάνων 
Όλα τα όργανα πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις τυπικές περιγραφές τοποθέτησης του κατασκευαστή των 
οργάνων. Πρέπει να συναρµολογηθούν σύµφωνα µε τις περιγραφές του κατασκευαστή προσέχοντας ειδικά: 
• Την ευθυγράµµιση  
• Την συµβατότητα των κατασκευών 
• Την δυνατότητα προσέγγισης  
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Τα όργανα τα αισθητήρια και κατά περίπτωση ο ενισχυτής/µεταδότης θα πρέπει να είναι µονταρισµένα επί σταθε-
ρού στηρίγµατος (π.χ. κολώνες) αποφεύγοντας σε κάθε περίπτωση την παρουσία κραδασµών και την γειτνίασή 
τους µε άλλα καλώδια. Τα χρησιµοποιούµενα µεταλλικά τεµάχια θα πρέπει να προστατεύονται µε επιψευδαργύ-
ρωση εν θερµώ και στη συνέχεια µε κατάλληλο σύστηµα πρωτεύουσας βαφής (PRIMER)) και τελική βαφή (χρωµα-
τισµό). Η θέση θα πρέπει να είναι εγκεκριµένη από τον κατασκευαστή των οργάνων σε συνδυασµό µε τις δυνατό-
τητες του κατασκευαστή των πινάκων στον οποίο θα ενσωµατωθούν. 

648.6 Επιθεώρηση και δοκιµές εγκαταστάσεων 
Το πρόγραµµα επιθεωρήσεων και δοκιµών καθορίζει η επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου µε βάση το χρονοδιά-
γραµµα κατασκευής του έργου. Μετά το πέρας κάθε αυτοτελούς τµήµατος της ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτό θα 
υποβάλλεται σε δοκιµή συνέχειας, δοκιµή διαρροής των κυκλωµάτων του και αντιστάσεως µονώσεων µεταξύ των 
φάσεων και ως προς γη. 
Οι δοκιµές επί τόπου του έργου θα περιλαµβάνουν δοκιµές πριν τη θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουρ-
γία για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, τις καλωδιώσεις και τις βοηθητικές διατάξεις, καθώς και ενεργοποίηση του συ-
στήµατος και δοκιµή ασφαλούς λειτουργίας υπό φορτίο. 
Όλες οι δοκιµές θα εκτελεσθούν µε δαπάνες, προσωπικό και όργανα του Αναδόχου, παρουσία της Υπηρεσίας. 
Μετά το πέρας κάθε δοκιµής αυτοτελούς τµήµατος των εγκαταστάσεων θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκι-
µής. Αυτό, εφ’ όσον η δοκιµή είναι επιτυχής θα υπογράφεται τόσο από τον Ανάδοχο όσο και από την Υπηρεσία, µε 
τις τυχόν παρατηρήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο της προσωρινής παραλαβής των εγκαταστάσεων. 

648.7 Επιθεώρηση και δοκιµές συσκευών και οργάνων 
Όλα τα όργανα και συσκευές βιοµηχανικής παραγωγής εν σειρά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συνοδευόµενα 
από πιστοποιητικά δοκιµών στο εργοστάσιο. Τα πιστοποιητικά δοκιµών θα πιστοποιούν ότι το εν λόγω όργανο ή 
συσκευή έχει υποστεί ικανοποιητικές δοκιµές σειράς και δοκιµές τύπου. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εργοστασιακών 
δοκιµών είναι διάφορα αυτών που θα συνταχθούν µετά την τοποθέτηση των οργάνων και συσκευών στο έργο και 
τα οποία θα αποδεικνύουν ότι αυτά έχουν συναρµολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από ηλεκτρολο-
γική και µηχανολογική άποψη. 
 

649. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

649.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 
Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στη θέση σε αποδοτική λειτουργία και την δοκιµαστική λειτουργία της εγκα-
τάστασης. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των µονάδων σε 
αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσει η «δοκιµαστική λειτουργία των µονάδων».  
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει µε δική του ευθύνη να υποβάλλει έγκαιρα προς έγκριση στην Υπηρεσία το 
πρόγραµµα «θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό της «δοκιµαστικής λειτουργί-
ας», ώστε να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών 
θέσης σε αποδοτική λειτουργία. 
Η διάρκεια της «θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται στην ΕΤΣΥ και αρχίζει µετά από σχετική 
έγκριση της Υπηρεσίας.  
Αντίστοιχα η διάρκεια της «δοκιµαστικής λειτουργίας» ορίζεται επίσης στην ΕΤΣΥ και αρχίζει µετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας «θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία».  
Επισηµαίνεται ότι η βεβαίωση περάτωσης εργασιών χορηγείται στον Ανάδοχο, µετά την ολοκλήρωση της παρα-
πάνω διαδικασίας, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση της «δοκιµαστικής λειτουργίας των µονάδων». 

649.2 Θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία  
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
• Προετοιµασία θέσης σε αποδοτική λειτουργία, η οποία περιλαµβάνει οπτικό έλεγχο όλων των µονάδων και 

του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, έλεγχος όλων των κινητήρων, καθώς επίσης και της 
λειτουργίας του εξοπλισµού.  
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• Έλεγχος της υδραυλικής διασύνδεσης των επιµέρους µονάδων καθώς επίσης και της υδραυλικής επάρκειας 
των επιµέρους γραµµών.  

• Ελεγχόµενη διοχέτευση νερού, αερίου ή λυµάτων στις επιµέρους µονάδες και ρύθµιση όλου του επιµέρους 
εξοπλισµού.  

• Συνεχής λειτουργία επί δεκαπέντε (15) ηµέρες των επιµέρους µονάδων 
Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική λειτουργία. Στις δα-
πάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν 
αποκλειστικά αυτόν: 
• Οι δαπάνες για την προµήθεια των χηµικών 
• ∆απάνες συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των µονάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περι-

λαµβάνονται και όλες οι εφεδρικές µονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των επιµέρους µονάδων  

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, αναλωσίµων 
υλικών κτλ., ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, προκειµένου η όλη διαδικασία να εί-
ναι άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης 

• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, µηχανηµάτων, οχηµά-
των, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων.  

• ∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. ∆απάνες αποζηµιώσεων για ατυχήµατα από 
ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή 
µη στο έργο. 

• ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου όλων των 
επιµέρους µονάδων. 

Ο Ανάδοχος µε το πρόγραµµα δοκιµών, που θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να αναφέρει την 
απαιτούµενη παροχή νερού για την «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία». Εάν δεν προδιαγράφεται δια-
φορετικά, η Υπηρεσία θα προµηθεύσει το απαιτούµενο για τις δοκιµές νερό, χωρίς επιβάρυνση του Αναδόχου. Ε-
πίσης την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.  
Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και συνεχή τεχνική 
κάλυψη και να πραγµατοποιεί κάθε ρύθµιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε 
αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως ώστε το σύνολο του εξοπλισµού καθώς επίσης 
και τα έργα πολιτικού µηχανικού να µπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις.  

649.2.1 Προετοιµασία θέσης σε αποδοτική λειτουργία 
Κατά το στάδιο αυτό η Υπηρεσία θα προβεί σε οπτικό έλεγχο όλων των επιµέρους µονάδων και του εγκατεστηµέ-
νου εξοπλισµού, έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας και αποκατάσταση, όπου απαιτείται, των προστατευτι-
κών βαφών, έλεγχος λειτουργίας όλου του εξοπλισµού, καθώς επίσης και έλεγχος των κινητήρων (ισορροπία φά-
σεων). Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών θα συνταχθεί από την Υπηρεσία «Πιστοποιητικό επιθεώρησης 
εργασιών και η/µ εξοπλισµού», µε το οποίο θα καλείται ο Ανάδοχος να προβεί µε δαπάνες του στις τυχόν απαι-
τούµενες επιδιορθώσεις ή/και αποκαταστάσεις. 

649.2.2 Υδραυλική επάρκεια των έργων  
Ο Ανάδοχος πρέπει να αποδείξει, σε βαθµό ικανοποιητικό για την Υπηρεσία, την υδραυλική διασύνδεση των επι-
µέρους µονάδων (επισήµανση εµποδίων στη ροή), την ασφαλή σύνδεση µε τις λοιπές υφιστάµενες µονάδες και 
στη συνέχεια την υδραυλική επάρκεια των επιµέρους σωληνώσεων διασύνδεσης, έτσι ώστε το σύνολο των µονά-
δων (υφιστάµενων και νέων) να λειτουργούν ως ένα ενιαίο έργο.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και την υποστήριξη που είναι απαραίτητα ώστε 
κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας να προβαίνει σε µετρήσεις παροχών και πιέσεων στους σωλήνες, στη µέτρηση 
της ανώτατης στάθµης υγρού στις δεξαµενές, τις διώρυγες και τους αγωγούς, στον έλεγχο και ρύθµιση των µετρη-
τών παροχής και των υπερχειλιστών, και γενικά στην παρακολούθηση της υδραυλικής λειτουργίας των επιµέρους 
µονάδων για όλο το εύρος των παροχών.  
Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος διαρροών όλων των σωληνώσεων βιοαερίου µε την χρήση αδρανούς αερίου.  
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Κατά την διάρκεια των ελέγχων αυτών ο Ανάδοχος, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία, θα πρέπει µέσω κατάλληλων 
εκτροπών ροής ή την αποµόνωση ορισµένων µονάδων να δηµιουργήσει τεχνητά τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε 
σταδιακά να ελεγχθεί το σύνολο των εγκαταστάσεων µε τις παροχές αιχµής. 
Εάν εντοπιστούν κάποιες αδυναµίες στην υδραυλική λειτουργία των Έργων, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει 
έγκαιρα προτάσεις για επανορθωτικές εργασίες προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι δαπάνες των εργασιών αυτών θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

649.2.3 Ρυθµίσεις εξοπλισµού 
Στη συνέχεια µε ελεγχόµενη διοχέτευση νερού, αερίου, λυµάτων ή/και ιλύος θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ρυθµί-
σεις του επιµέρους εξοπλισµού (δικλείδες, αντλίες, και όλος εξοπλισµός επεξεργασίας) και οργάνων (µετρητές 
στάθµης, µετρητές παροχής, µετρητές στερεών κτλ.).  
Κατά το στάδιο αυτό της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» θα γίνει έλεγχος όλων των συστηµάτων ασφαλείας που 
είναι διασυνδεδεµένα (interlocked), έλεγχος του χρόνου αντίδρασης των αυτοµάτων δικλείδων ασφαλείας, σύµφω-
να µε το πρόγραµµα που θα ετοιµάσει  ο Ανάδοχος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Προκειµένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο Ανάδοχος δύναται να σταµατήσει την λειτουργία των µονάδων συ-
νολικά ή κατά τµήµατα και να λειτουργήσει τις εξεταζόµενες µονάδες µε διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. 
Στο αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο θα υποβάλει ο Ανάδοχος για έγκριση στην Υπηρεσία, θα πρέπει να γίνεται 
λεπτοµερής αναφορά στη χρονική διάρκεια και τον τρόπο της διακοπτόµενης λειτουργίας όλων των επιµέρους µο-
νάδων επεξεργασίας. 

649.2.4 Συνεχής λειτουργία επιµέρους µονάδων 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων και ρυθµίσεων, ο Ανάδοχος θα θέσει όλες τις επιµέρους µονάδες 
σε συνεχή λειτουργία.  
Η συνεχής λειτουργία µίας επιµέρους µονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός ηλεκτρικού πίνακα 
θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς µετά από συνεχή επιτυχηµένη λειτουργία της αντίστοιχης µονάδας επί δεκαπέντε (15) 
ηµέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 
• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
• επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει τη διαδικασία της συνεχούς λειτουργίας. 
Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της δοκιµαστικής λειτουργίας βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανά-
δοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

649.3 ∆οκιµαστική λειτουργία των µονάδων 
Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου και µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας ξεκινά την διαδικασία «θέση των µονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία». 
Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι ο επιµέρους εξοπλισµός µπο-
ρεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει µελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν 
προδιαγραφεί και ότι κάθε Περιφερειακή Επιστασία εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοµατισµού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. 
Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι η απόδοση της µονάδας δεν είναι αυτή που απαιτείται από τα Συµβατικά 
Τεύχη, είτε λόγω του ότι παρουσιάστηκαν προβλήµατα στον εξοπλισµό ή στο σύστηµα αυτόµατου ελέγχου λει-
τουργίας, ο Ανάδοχος πρέπει να: 
• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
• επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει την δοκιµαστική λειτουργία 
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Ο Ανάδοχος για την πραγµατοποίηση των ελέγχων θα προµηθεύσει όλα τα απαραίτητα χηµικά, όργανα, προσω-
πικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισµό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την ικανοποιη-
τική διεξαγωγή των ελέγχων. 
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγµάτων και την εκτέλεση των απαιτουµένων µετρήσεων 
και αναλύσεων σε εγκεκριµένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. 
Κάθε δείγµα θα διαχωρίζεται σε δύο µέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαµβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το δεύτερο θα 
παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής 
της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επισκέπτεται το εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασµό του 
Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι προβλεπόµενες διαδικασίες. 
Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιµαστική λειτουργία των µονάδων. 
Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύ-
νουν αποκλειστικά αυτόν: 
• Οι δαπάνες για την προµήθεια των χηµικών. 
• ∆απάνες συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των µονάδων. Στον εξοπλισµό αυτό περι-

λαµβάνονται και όλες οι εφεδρικές µονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των επιµέρους µονάδων. 

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, αναλωσίµων 
υλικών κτλ. ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι 
άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, µηχανηµάτων, οχηµά-
των, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιµαστική λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων. 

• ∆απάνες για τα µέτρα ασφαλείας των επιµέρους µονάδων. ∆απάνες αποζηµιώσεων για ατυχήµατα από 
ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εµπλέκονται ή 
µη στο έργο. 

• ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου όλων των 
επιµέρους µονάδων. 

• Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγµατοληψίες, καθώς επίσης και τις εργα-
στηριακές αναλύσεις. 

Επισηµαίνεται ότι την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Οι εργασίες δοκιµών είναι ενδεχόµενο να πραγµατοποιηθούν µε την υφιστάµενη εγκατάσταση επεξεργασίας σε 
λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν δυσχεραίνεται, παρεµποδίζεται, διακόπτεται, 
επιβαρύνεται από τον Ανάδοχο η οµαλή λειτουργία της υφιστάµενης εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λά-
βει υπόψη του τα παραπάνω κατά την προετοιµασία του προγράµµατος «θέσης των επιµέρους µονάδων σε απο-
δοτική λειτουργία», έτσι ώστε να τηρείται ο βασικός αυτός όρος. 
Στην ΕΤΣΥ για κάθε επιµέρους µονάδα να προσδιορίζονται οι µετρούµενες παράµετροι (COD, BOD5 κτλ.), η συ-
χνότητα δειγµατοληψίας (συνεχής, ηµερήσια κτλ.), ο τύπος του δείγµατος (σύνθετο 24ωρο, τυχαίο δείγµα κτλ.), 
καθώς επίσης και οι απαιτήσεις προσέγγισης των ορίων, δηλαδή επιτρεπόµενη συχνότητα υπέρβασής τους. 

649.4 Μητρώο του έργου 
Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και πριν την «θέση σε δοκιµα-
στική λειτουργία» ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι 
συνταγµένο στην ελληνική εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι συ-
νταγµένα και στην αγγλική.  
Όλα τα στοιχεία αυτά του µητρώου του έργου αριθµηµένα και ταξινοµηµένα σε φακέλους θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία και σε ψηφιοποιηµένη µορφή. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των προαναφερθέντων στοιχείων 
για την σύνταξη του µητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη είναι ανηγµένη στα επιµέρους Άρθρα Τιµολογίου.  
Το Μητρώο του έργου θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  
• Πίνακα Απογραφής, στον οποίο θα εµφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιηµένα όλα τα επιµέρους έργα 

και ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός. 
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• Αντίγραφα τυποποιηµένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου µε αριθµούς προοδευτικής αρίθµησης, που 
χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου µε όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρί-
σεις του αντίστοιχου “εγκρίνεται για την κατασκευή” σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει 
επακριβώς το τµήµα του έργου όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη 
“ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.  

• Εγχειρίδια εγκατάστασης µε λεπτοµερείς οδηγίες, µε διαγράµµατα και εικονογραφήσεις για την συναρµολό-
γηση, ανέγερση και αποσυναρµολόγηση όλου το επιµέρους εξοπλισµού, κατάλληλα κωδικοποιηµένων 
σύµφωνα µε τον Πίνακα Απογραφής. 

• Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης µε οδηγίες για τη ρύθµιση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή κάθε 
επιµέρους εξοπλισµού, κατάλληλα κωδικοποιηµένων, σύµφωνα µε τον Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που θα γίνονται καθηµερινά, εβδοµαδιαία, µηνιαία κτλ, 
καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται µετά την συµπλήρωση ορι-
σµένων ωρών λειτουργίας. Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και µε όλα τα έντυπα που πρέπει να συ-
µπληρώνονται για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισµού.  

• Οδηγίες µε την λεπτοµερή περιγραφή όλων των βλαβών και ανωµαλιών, που µπορεί να παρουσιαστούν 
στη λειτουργία του συγκροτήµατος και των ενεργειών, που πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση κάθε α-
νωµαλίας. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι αναλυτικό και συντεταγµένο µε τον τρόπο “εάν-τότε” από το αρ-
χικό µέχρι το τελικό στάδιο θέσης σε λειτουργία. 

• Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώµατα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση 

- χηµικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθµισης των οργάνων  
• Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιµων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις για µακροπρό-

θεσµες σηµαντικές επισκευές. 
• Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προµηθευτών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο, στην οποία θα πε-

ριλαµβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνοµα προµηθευτών/υπεργολάβων 

- ∆ιεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνοµα αρµοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

649.5 Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, την υποχρεωτική συντήρηση του έργου και την οριστική παραλαβή, έχουν 
εφαρµογή τα άρθρα 53, 54 και 55 του Π.∆. 609/85 καθώς και το Άρθρο 11 του Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2229/94 και ισχύουν σήµερα. 
Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών θα χορηγηθεί στον Ανάδοχο µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση 
των εγκαταστάσεων σε αποδοτική λειτουργία» και την υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του έργου.  
Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής των έργων θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 53 του Π∆ 609/85, µετά την σύνταξη του πρακτικού περαίωσης και της τελικής επιµέτρησης.  
Ο χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου, µετά τον οποίο γίνεται η οριστική παραλαβή ορίζεται στην ΕΤΣΥ. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 54 του Π.∆. 609/85 και στην παρ. 7 του Άρθρου 46 του 
Π.∆. 609/85, όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 
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