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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

1  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Όλη η εγκατάσταση που περιλαµβάνεται στην παρούσα εργολαβία θα εκτελεσθεί 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη αυτή (Τεχνική Περιγραφή, Σχέδια, Τεχνικές 

Προδιαγραφές κ.λπ.) και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

1.2 Τυχόν θέµατα, που θα ανακύπτουν (λόγω π.χ. ασαφειών ή ατελειών της µελέτης, είτε 

εµφάνισης νέων κατά την κατασκευή παραγόντων που δεν προβλέφθηκαν κ.λπ.)θα 

ρυθµίζονται από τον επιβλέποντα βάσει (κατά σειρά): 

α. Των καθοριζόµενων στα εν ισχύ εγχειρίδια EASA - ICAO. 

β. Των προδιαγραφών της FAA για τις εγκαταστάσεις φωτοσήµανσης. 

γ. Των Ελληνικών κανονισµών για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ως και τυχόν ειδικών 

διατάξεων ∆ΕΗ. 

1.3 Όλα τα υλικά θα είναι απόλυτα καινούργια ευφήµως γνωστών εργοστασίων, πλήρως 

ελεγχθέντα από άποψης ποιότητας και απόδοσης. 

1.4 Όλες οι εργασίες, ιδιαίτερα όµως οι ηλεκτρολογικές, πρέπει να εκτελεσθούν από 

εξειδικευµένο προσωπικό, που θα έχει για την κάθε εργασία τα απαιτούµενα 

προσόντα. 

 Από µέρους του Εργολάβου θα ορισθεί ∆ιπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

ή Τεχνικός άλλης βαθµίδας µε την απαραίτητη για τις εργασίες εργοταξιακή πείρα που 

θα είναι καθ' όλη την διάρκεια κατασκευής της εγκατάστασης υπεύθυνος για την 

επίβλεψη των εκτελούµενων εργασιών. 

 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

2.1. Οι χάνδακες θα έχουν κατά περίπτωση το απαιτούµενο πλάτος και βάθος προκειµένου 

να χωρέσουν οι αναγκαίοι σωλήνες. 

2.2. Οι χάνδακες θα διανοιχτούν σύµφωνα µε τα σχέδια, η δε ακριβής θέση τους θα 

καθοριστεί από τον επιβλέποντα σε συνεργασία µε τον Αερολιµένα. 

2.3. Η επίχωση θα γίνει µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής, µε ικανή συµπύκνωση, η 

επάνω δε επιφάνειά της θα ισοπεδωθεί επιµελώς. 

 Εφόσον κατά τη διάρκεια των εκσκαφών προκληθεί βλάβη σε κάποιο υπόγειο καλώδιο 

θα πρέπει τούτο να επισκευασθεί αµέσως µε ισοδύναµης ποιότητας υλικό. 

 

3  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ 

 Σε όλες τις θέσεις που θα διανοιχτούν χάνδακες για την τοποθέτηση σωλήνων 

διέλευσης, πρέπει µετά την επίχωση να επαναφερθεί ο ασφαλτικός τάπητας στην 

προτέρα του κατάσταση. Η επαναφορά του ασφαλτικού τάπητα θα γίνει µε υλικό 



ΠΤΠ3Α µέσου πάχους 15 εκατ. και ασφαλτικού σκυροδέµατος τύπου ΠΤΠΑΣ40 µέσου 

πάχους 5 εκατ. µε προεπάλειψη µε Α∆Ι. 

 

4  ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 

 Για την διέλευση των τροφοδοτικών καλωδίων θα κατασκευασθούν φρεάτια 

εσωτερικών διαστάσεων όπως καθορίζονταΙ στη Τεχνική Περιγραφή και το Τιµολόγιο. 

 Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα. µε πάχος παρειάς τοιχώµατος 20 cm. 

Θα είναι απύθµενα έτσι ώστε να αποστραγγίζονται τα τυχόν εισερχόµενα νερά από 

τους σωλήνες. Στον πυθµένα θα στρωθούν σκύρα σε ύψος 5 cm. 

 Στην κορυφή τους θα φέρουν κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο, βαρέως τύπου, που θα 

εφαρµόζει σε πλαίσιο από σιδηρογωνία καταλλήλως στερεωµένο στο σκυρόδεµα µέσω 

αγκυρίων. 

 Κατά την τοποθέτηση θα προσεχθεί ώστε το πάνω µέρος των φρεατίων να εξέχει περί 

τα 5 cm της ελευθέρας επιφάνειας του εδάφους, έτσι ώστε να µην εισέρχονται νερά ,το 

έδαφος δε γύρω από το φρεάτιο θα διαµορφωθεί (µε µικρή επίχωση ) έτσι ώστε να µην 

δηµιουργείται σκαλοπάτι µεταξύ εδάφους και φρεατίου. 

 Οι πλευρές των φρεατίων θα φέρουν όλες τις απαραίτητες οπές για την διέλευση των 

πλαστικών σωλήνων. 

 Η προσαρµογή των σωλήνων στο φρεάτιο πρέπει να είναι πλήρης και κατά το δυνατόν 

υδατοστεγής ( µε υδραυλικό τσιµέντο , στρώµα πίσσας κλπ). 

 

5  ΦΡΕΑΤΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ 

 Όσα αναγράφονται στην παράγραφο 4 για τον τρόπο κατασκευής των φρεατίων 

ισχύουν και για τα φρεάτια γειώσεων µε µόνη διαφορά τις διαστάσεις τους που είναι 

30x30x45 cm. 

 

6 ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 Τα χυτοσιδηρά καλύµµατα των φρεατίων θα είναι βαρέως τύπου ΕΝ 124 D-400 από 

χυτοσίδηρο πρώτης τήξεως, µε εσοχή ή κρίκο στο κάλυµµα για την ανύψωσή των, µε 

κατάλληλες διαστάσεις. 

Τα καλύµµατα πριν την τοποθέτησή των θα αλειφθούν περιµετρικά στα χείλη τους µε 

γράσο αφού βαφούν µε δύο στρώσεις αντισκωρικού και δύο στρώσεις τελικού 

χρώµατος µετάλλων σε απόχρωση κίτρινου αεροπορίας (RAL 1023). 

 

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  

 Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας διπλού 

δοµηµένου τοιχώµατος, κυµατοειδούς εξωτερικής επιφάνειας και λείοι εσωτερικά  και 

θα έχουν εξωτερική διάµετρο Φ 110 mm . 

 Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 50086 θλιπτικής 

αντοχής 450Ν. 

 Τα κυριότερα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα είναι : 

Α. Αντοχή σε κρούση.  

Β. Επαναφορά - θερµική αντοχή.  

Γ. Υψηλή αντοχή σε µακροχρόνια έκθεση σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

∆. Ανθεκτικότητα σε θλίψη και ευκαµψία ώστε να είναι κατάλληλοι για υπόγεια 

τοποθέτηση και να ακολουθούν τις µικροµετατοπίσεις του εδάφους. 

Ε. Να είναι λείοι εσωτερικά, αδιάβροχοι και άκαυστοι. 



Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από το 

εργοστάσιο κατασκευής των σωλήνων µε χρήση µούφες και ελαστικού δακτυλίου (O 

Ring) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται : 

α. Απόλυτη στεγανότητα. 

β. Συνέχεια της λείας επιφάνειας στην θέση της σύνδεσης 

γ. Αντοχή σε κάµψη στη θέση της σύνδεσης 

 Οι σωλήνες θα έχουν µία κλίση προς τα φρεάτια τουλάχιστον 2,5 χιλ / µέτρο για την 

αποστράγγιση των τυχόν εισερχοµένων υδάτων εντός αυτών. Οι εφεδρικοί σωλήνες θα 

φέρουν εντός αυτών οδηγό από ατσάλινο σύρµα διατοµής τουλάχιστον 5 τ.χ. για την 

έλξη των καλωδίων που θα τοποθετηθούν µελλοντικά. Τα ανοιχτά άκρα των κενών 

σωλήνων θα πρέπει να είναι ταπωµένα µε εύκολα αποµακρυνόµενα καλύµµατα, τα 

οποία θα προστατεύουν τα εντός αυτών ευρισκόµενα ατσάλινα σύρµατα. 

 Το κάτω µέρος των αυλάκων πριν την τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων θα 

διαµορφωθεί κατάλληλα ούτως ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη στήριξη του πλαστικού 

σωλήνα σε όλο το µήκος του χάνδακος. Στρώση από άµµο λατοµείου πάχους 10 εκ. 

τουλάχιστον θα πρέπει να τοποθετηθεί στον πυθµένα του χάνδακος. Το ίδιο υλικό θα 

χρησιµοποιηθεί για την επίχωση των σωλήνων και σε ύψος 10 εκ. τουλάχιστον πάνω 

από αυτούς. 

 Το υλικό του πυθµένα του χάνδακος, όπου θα τοποθετηθούν οι πλαστικοί σωλήνες, θα 

πρέπει να συµπιεστεί µέχρι να καταστεί σταθερό. 

 Τα χαρακτηριστικά του σωλήνα (κατασκευαστής, διάµετρος ,ονοµαστική . πίεση κλπ) 

θα αναγράφονται ανεξίτηλα στην επιφάνειά του (αποκλείονται αυτοκόλλητες ετικέτες 

κ.λπ.). 

 Μετά την τοποθέτηση εντός των σωλήνων των καλωδίων ή των µεταλλικών οδηγών, 

όλοι οι σωλήνες θα φράσσονται στα άκρα τους για να προστατευτούν από την είσοδο 

ξένων σωµάτων που θα τους φράξουν µελλοντικά. 

 

8 ΑΓΩΓΟΣ  ΓΕΙΩΣΗΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

 Ο αγωγός γείωσης, που σκοπό έχει την προστασία των καλωδίων από υπερεντάσεις, 

που τυχόν δηµιουργηθούν από διάφορες αιτίες, θα τοποθετηθεί κατά µήκος όλων των 

διαδροµών καλωδίων, περίπου 10cm πάνω από αυτά. Θα είναι γυµνός, χάλκινος, 

επικασσιτερωµένος, διατοµής 50mm². 

 

9 ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 Τα καλώδια µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τύπου J1VV (ΝΥΥ) ή αντιστοίχου 

εναρµονισµένου τύπου, ονοµαστικής τάσης λειτουργίας Uo/U : 0,6/1 KV και θα είναι 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο του ΕΛΟΤ. Οι αγωγοί θα είναι 

πολύκλωνοι από συρµατίδια ανωπτηµένου χαλκού και η µόνωσή τους από 

θερµοπλαστική ύλη PVC. Επί του συνόλου των αγωγών θα υπάρχει εσωτερική 

επένδυση από πλαστική ή  µονωτική ταινία από θερµοπλαστική ύλη PVC. Η εξωτερική 

επένδυση του καλωδίου θα αποτελείται από θερµοπλαστική ύλη PVC πάχους 2 mm 

περίπου οµοιόµορφης κατανοµής και πάχους. 

 Το PVC θα ανταποκρίνεται γενικά στους αντίστοιχους κανονισµούς. 

 Η αγωγιµότητα και οι υπόλοιπες ιδιότητες των χαλκίνων αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε 

τους κανονισµούς  για ανωπτηµένο χαλκό. 

 Τα καλώδια θα είναι κατάλληλα για υπόγεια τοποθέτηση ή στο ύπαιθρο και για 

θερµοκρασία -5  C έως και +50  C. 



 Για την διάκριση του τύπου του καλωδίου στον εξωτερικό µανδύα από PVC του 

καλωδίου πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα διακριτικά: 

α. Όνοµα κατασκευαστή 

β. Τύπος καλωδίου και διατοµής αγωγού  

γ. Τάση λειτουργίας 0,6/1KV 

δ. Έτος κατασκευής (αν είναι δυνατόν) 

 Στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και δαπάνες του θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες 

δοκιµές: 

∆οκιµές "τύπου" 

α. ∆οκιµές χάλκινων αγωγών  

β. Έλεγχος µονωτικού υλικού  

γ. ∆οκιµή ηλεκτρικής αντοχής  

∆οκιµές "σειράς" 

α. ∆οκιµή τάσης (4KV)  σε όλο το µήκος του καλωδίου. 

β. Έλεγχος διαστάσεων βαρών και επισήµανσης (διακριτικών) 

 Οι ενώσεις των καλωδίων θα γίνονται µέσα σε ειδικά κιβώτια ένωσης (µούφες) 

πλαστικών, πληρουµένων µε κατάλληλο µονωτικό ρευστό, το οποίο στερεοποιείται σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος από µόνο του. Παρόµοια θα είναι και τα κιβώτια 

διακλάδωσης. 

 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

10.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ  

 Το καθαρό ύψος των ανακλινόµενων ιστών από την επιφάνεια του εδάφους θα είναι 20 

m. Ο ιστός θα είναι γαλβανισµένος εν θερµώ και κατασκευασµένος ώστε να αντέχει σε 

ταχύτητες ανέµου που επικρατούν στην περιοχή, για συνολικό φορτίο κορυφής ίσο µε 

το άθροισµα του βάρους της ειδικής µεταλλικής κατασκευής στήριξης και του βάρους 

των προβολέων, του φανού εµποδίων, της ακίδας αλεξικέραυνου κ.λπ. τα οποία θα 

εγκατασταθούν σε κάθε ιστό. Ο ιστός θα φέρει στην κορυφή του ειδική µεταλλική 

κατασκευή για την στήριξη των προβολέων. Η µορφή και οι διαστάσεις της ειδικής 

µεταλλικής κατασκευής θα καθορισθούν κατά την στατική µελέτη, από τον Ανάδοχο σε 

τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται µε ευχέρεια οι επιθυµητές οριζόντιες και κατακόρυφες 

γωνίες σκόπευσης των προβολέων. 

 Παράλληλα η ειδική αυτή µεταλλική κατασκευή θα πρέπει να είναι σταθερή και 

ανθεκτική για την µέγιστη ταχύτητα ανέµου που επικρατεί στην περιοχή µε όσο το 

δυνατόν µικρότερο βάρος ώστε να επιτυγχάνεται µικρή καταπόνηση του ιστού. 

 Οι ιστοί θα αποτελούνται από τεµάχια πολυγωνικής διατοµής συγκολληµένα επιµελώς. 

 Η µεταλλική κατασκευή, στήριξης των προβολέων θα αποτελέσει ένα στέρεο και 

ανθεκτικό σύνολο µε τον ιστό. 

 Οι διαστάσεις της θεµελίωσης του ιστού θα προκύψουν από την στατική µελέτη που θα 

υποβάλλει ο ανάδοχος προς έγκριση και που θα είναι συνάρτηση των συνθηκών του 

υπεδάφους στις θέσεις που θα εγκατασταθούν οι ιστοί φωτισµού, του βάρους κ.λπ.. Η 

µελέτη αυτή θεωρείται συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

 Πριν την κατασκευή του ιστού ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, προς έγκριση στον 

επιβλέποντα στατική µελέτη θεµελίωσης και κατασκευής του ιστού, καθώς και 

φωτοµετρική µελέτη του δαπέδου. Οι µελέτες αυτές θα υποβληθούν προς έγκριση από 

την ΥΠΑ, θα περιέχουν δε τα πραγµατικά στοιχεία κατασκευής του ιστού όπως τελικά 

θα ενσωµατωθεί στο έργο. Εφόσον οι µελέτες αυτές τύχουν της έγκρισης της 

επίβλεψης τότε µόνο θα προχωρήσει ο Ανάδοχος στην παραγγελία και εγκατάσταση 



των ιστών. Τονίζεται ότι απόκλιση από την ανωτέρω διαδικασία ή χρήση υλικών που 

δεν θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης θα αποτελούν λόγο για απόρριψη της όλης 

κατασκευής από τον επιβλέποντα. 

 Πέραν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη για την αποδοχή της κατασκευής και η 

προσκόµιση όλων των σχετικών πιστοποιητικών (στατική µελέτη Πολιτικού Μηχανικού, 

βεβαίωση για την συµφωνία της κατασκευής προς τα αναφερόµενα STANDARDS 

κατασκευής) που θα υποβληθούν στον επιβλέποντα πριν την παραλαβή του έργου. 

10.2 ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του ιστού στο εργοστάσιο θα γίνει η κατεργασία τής 

µεταλλικής επιφανείας του και η βαφή του σύµφωνα µε πρόταση του κατασκευαστή 

των χρωµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να προσκοµιστεί στην Υπηρεσία προς έγκριση, πρόταση 

τού κατασκευαστή των χρωµάτων στην οποία να αναφέρονται : 

Α) Ότι η πρόταση αφορά αντιδιαβρωτική προστασία ιστών κατασκευασµένων από 

γαλβανισµένο χάλυβα και τοποθετηµένων σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 

Β) Η χρονική διάρκεια ζωής της προτεινόµενης προστασίας (επιθυµητή διάρκεια  10 έτη) 

Γ) Η προτεινόµενη κατεργασία της επιφανείας ( είδος βολής, εξοµάλυνση αιχµών κλπ ) 

∆) Τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν. 

Ε) Το πάχος ξηρού υµένα της κάθε στρώσεως και το συνολικό πάχος βαφής του 

συστήµατος. 

ΣΤ) Ο τρόπος εφαρµογής τού χρώµατος. 

Ζ) Οι συνθήκες εφαρµογής (θερµοκρασία, υγρασία, ενδιάµεσος χρόνος µεταξύ δύο 

στρώσεων κλπ) 

Η) Αν χρειάζονται τοπικές στρώσεις (stripe coats ) στα δύσκολα σηµεία. 

Θ) Όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο στην σωστή εφαρµογή τού χρώµατος. 

 Η πρόταση τού κατασκευαστή των χρωµάτων πρέπει να συνοδεύεται µε τα τεχνικά 

φυλλάδια των προτεινοµένων υλικών (Product data sheets ) η δε εφαρµογή αυτών θα 

γίνει σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο (βαφείο), µε ελεγχόµενες συνθήκες 

θερµοκρασίας, υγρασίας, καθαρότητας ατµόσφαιρας κλπ. 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ 

Ο κατασκευαστής των χρωµάτων πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας ISO. 

Τονίζεται τέλος ότι όλα τα υλικά ( PRIMER, χρώµατα, διαλυτικά κλπ )τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν θα είναι τού ίδιου κατασκευαστή, απόλυτα συµβατά µεταξύ τους. 

Στην συνέχεια περιγράφεται η ελάχιστη απαίτηση του σχήµατος της βαφής : 

α) Κατεργασία επιφανείας  

 Θα γίνει επιµελής καθαρισµός όλης της προς κάλυψη επιφανείας (εσωτερικά και 

εξωτερικά) προκειµένου να αποµακρυνθούν όλα τα κατάλοιπα κατεργασίας, καλαµίνα, 

ελαιώδεις ουσίες, πάστες ηλεκτροσυγκολλήσεως κ.λπ. Στην συνέχεια η επιφάνεια θα 

υποστεί αµµοβολή Sα 2,5 σύµφωνα µε το ISO 8501 : 1 - 1988 και το Σουηδικό 

Πρότυπο SIS 055900 ή ποιότητας 1 σύµφωνα µε το  B.S. 4232. 

 Ο άµµος της αµµοβολής θα είναι Λαυρίου ή Λάριµνας , άριστης ποιότητας , καθαρή , 

απαλλαγµένη από ξένα σώµατα και δεν θα έχει χρησιµοποιηθεί σε προγενέστερη 

αµµοβολή. 

 Μετά την αµµοβολή ακολουθεί σχολαστικός καθαρισµός των επιφανειών µε 

πεπιεσµένο αέρα ώστε να αποµακρυνθεί η σκόνη από όλες τις επιφάνειες που 

πρόκειται να βαφούν.     

β) αστάρι εποξειδικών ρητινών ( 1ο υπόστρωµα ) 



 Αµέσως µετά τον καθαρισµό των επιφανειών από σκόνη, ώστε η αµµοβεβληµένη 

επιφάνεια να µην παραµείνει στον αέρα εκτεθειµένη περισσότερο από τρεις ώρες, θα 

γίνει η βαφή της µε αστάρι εποξειδικών ρητινών δύο (2) συστατικών, οργανικού 

ψευδαργύρου ( ORGANIC ZINC RICH ), περιεκτικότητας 85% κατά βάρος σε 

ψευδάργυρο στον υµένα ξήρανσης, σε χρώµα γκρί ή κόκκινο και σε πάχος ξηρού 

υµένα 75µ. το ελάχιστο και στερεά κατ όγκο 60% το ελάχιστο(ενδεικτικός τύπος 

INTERZINC  72  τής εταιρείας  INTERNATIONAL PAINT). 

γ) Βαφή µε εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών ( 2ο υπόστρωµα ) 

  Η ενδιάµεση βαφή του ιστού θα επιτευχθεί µε εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης δύο 

συστατικών ,πλήρως συµβατής µε το υπόστρωµα (PRIMER), µε προσµίξεις mio γιά 

αντιδιαβρωτική προστασία. (Ενδεικτικός τύπος Intergard 400 τής International Paints). 

 Η περιεκτικότητα της ρητίνης σε στερεά θα είναι 65% το ελάχιστο και το πάχος του 

ξηρού υµένος 125µ. το ελάχιστο. Η βαφή θα γίνει µε πιστόλι AIRLESS και η απόχρωσή 

της θα είναι ελαφρώς διαφορετική του λευκού ώστε να δίνεται η οπτική δυνατότητα 

ελέγχου , ξεχωρίζοντας από το τελικό στρώµα της πολυουρεθάνης.  

δ) Τελική βαφή µε χρώµα πολυουρεθάνης. 

 i) Η λευκή πολυουρεθάνη θα είναι δύο συστατικών, αλιφατική (όχι αρωµατική ,για 

µεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, όπως ηλιοφάνεια και αυτοκαθαριζόµενη ), 

περιεκτικότητας σε στερεά κατ όγκο 55% κατ ελάχιστο, σε συνολικό πάχος ξηρού 

υµένα 100µ. (µικρών).  Η βαφή θα γίνει µε ψεκασµό ( airless  spray ) και συνολικό 

πάχος συστήµατος 300µ . 

 ii) Η βαφή εξωτερικά θα περιλαµβάνει λωρίδες αποχρώσεων κόκκινου αεροπορίας 

(RAL-3020) και λευκού χρώµατος (RAL-9010) εναλλάξ, ισοκατενεµηµένες καθ’ όλο το 

µήκος του ιστού, εύρους λωρίδας ίσης µε το 1/7 του ολικού ύψους του ιστού. Οι 

ακραίες λωρίδες θα είναι κόκκινου χρώµατος.(σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα υπό EASA 

- ICAO). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον ακριβή καθορισµό των γραµµών 

διαχωρισµών των χρωµάτων κόκκινου και λευκού των λωρίδων. 

 iii) H βαφή των κόκκινων λουρίδων αλιφατικής πολυουρεθάνης θα γίνει µε µη 

απορροφητικά ρολά , πάνω από την λευκή, σε συνολικό πάχος ξηρού υµένα 50 µ 

(εποµένως στην κόκκινη λουρίδα το συνολικό πάχος του συστήµατος βαφής θα είναι 

350µ.) 

Ο ανάδοχος θα ενηµερώσει έγκαιρα για τον τόπο και χρόνο της εφαρµογής της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας για να είναι δυνατή η παρακολούθησή της από τον 

επιβλέποντα και τεχνικό της εταιρίας χρωµάτων. 

Καθ όλη την διάρκεια της βαφής ( όλα τα στάδια ) ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

διαθέτει ηλεκτρονικό µικρόµετρο µέτρησης στρώµατος ξηρού υµένος (Dry film thikness 

gauge) για τις µετρήσεις των διαφόρων στρωµάτων . 

Η µη συµµόρφωση του αναδόχου στον παραπάνω όρο, συνεπάγεται αδυναµία 

ελέγχου των στρώσεων, άρα και την διακοπή των εργασιών µέχρι προσκοµίσεως 

µικροµέτρου και µετρήσεων του υµένος. 

Μετά από κάθε φάση και πριν την έναρξη της επόµενης θα γίνεται έλεγχος στρώµατος 

βαφής (µέτρηση ) µε ευθύνη του επιβλέποντα και τα αποτελέσµατα θα αναγράφονται 

στο ηµερολόγιο του έργου και θα συνυπογράφονται από τον επιβλέποντ και τον 

ανάδοχο. 

10.3 ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 Με το σύστηµα γείωσης θα συνδεθούν, τα µεταλλικά µέρη του ιστού, το αλεξικέραυνο 

που ευρίσκεται στην κορυφή του και το PILLAR που αντιστοιχεί στον ιστό.  



 Το αλεξικέραυνο ακίδας θα γειώνεται µέσω καταλλήλου συστήµατος γείωσης που θα 

εγκατασταθεί πέριξ της βάσεως του ιστού και θα συνίσταται από πέντε οµόκεντρες 

κλειστές ταινίες από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστ. 30Χ3 m περιµετρικά τοποθετηµένες 

και έκαστη σε διαφορετικό βάθος όπως εµφαίνεται στα σχέδια. 

 Η εσωτερική ταινία θα τοποθετηθεί 50cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους οι δε 

επόµενες σε βάθος 30cm η µία από την επόµενη. Οι µεταξύ δύο ταινιών απόσταση θα 

είναι 40 cm. 

 Προς τούτο θα εκσκαφθεί τάφρος πέριξ του ιστού σε βάθος περίπου δύο µέτρα και 

κατόπιν διαδοχικά, θα εγκαθίστανται περιµετρικά οι ταινίες και θα πληρούται η τάφρος 

µε κοσκινισµένο χώµα εκσκαφής µέχρι το ύψος της επόµενης ταινίας. 

 Η σύνδεση των άκρων έκαστης περιµετρικής ταινίας θα επιτελείται µε κατάλληλο 

χάλκινο σφιγκτήρα διασταύρωσης. 

 Με τον ίδιο τύπο σφιγκτήρα θα γεφυρώνονται και µεταξύ τους οι ταινίες. 

 Η γεφύρωση κατά το ένα άκρο θα γίνεται πριν καλυφθεί η ταινία µε χώµα. 

 Η θέση των ανωτέρω περιµετρικών ταινιών πρέπει να είναι κατακόρυφη και τούτο θα 

επιτυγχάνεται µε ειδικά στηρίγµατα κατά DIN 48833 που θα εµπηγνύονται στο έδαφος. 

 Το αλεξικέραυνο ακίδας καθώς και ο ζυγός γείωσης του PILLAR θα συνδεθεί µε τον 

εξωτερικό περιµετρικό δακτύλιο µε χάλκινο ηλεκτρολυτικό αγωγό 50mm² µέσω 

σφιγκτήρων διασταύρωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό. 

 Όλες οι συνδέσεις εντός του εδάφους θα καλύπτονται από αντιδιαβρωτική αυτοκόλλητη 

ταινία από PVC. 

 Το ανωτέρω σύστηµα γείωσης στοχεύει στην προφύλαξη των διερχοµένων από τις 

θανατηφόρες συνέπειες της δηµιουργούµενης βηµατικής τάσης κατά την πρόσπτωση 

κεραυνών εξοµαλύνοντας αυτή µέχρι ακίνδυνης τιµής. 

 ∆ια τούτο πρέπει να ακολουθηθούν αυστηρά οι οδηγίες εγκατάστασης του συστήµατος 

που θα γίνει παρουσία του επιβλέποντα µηχανικού. 

 Αναφέρουµε ενδεικτικούς τύπους για τα υλικά που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

ανωτέρω. 

1. Αγωγός χάλκινος ηλεκτρολυτικός  πολύκλωνος 50mm² DIN 48801.  

2. Χάλκινη ηλεκτρολυτική ταινία 30Χ3 DIN 48801. 

3. Στήριγµα για κατακόρυφη τοποθέτηση ταινίας πλάτους έως 40 mm - χαλύβδινο θερµά 

επιψευδαργυρωµένο DIN 48833 - 

4. Σφικτήρες διασταύρωσης χάλκινοι - DIN 48845 FI και DIN 48845 K  

5. Αντιδιαβρωτική ταινία αυτοκόλλητη από PVC για την προστασία συνδέσεων εντός του 

εδάφους πλάτους 50 mm και πάχους 0,5 m. 

 Σε ουδεµία περίπτωση θα γίνει έναρξη κατασκευής του συστήµατος γείωσης πριν την 

έγκριση και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα του έργου. 

Ο έλεγχος των γειώσεων θα γίνει µε µία από τις γνωστές µεθόδους µετρήσεως των 

αντιστάσεων γειώσεως. 

Σηµειώνεται ότι θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς και η απαραίτητη 

θεµελιακή γείωση. 

10.4 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ ΑΚΙ∆ΑΣ 

 Στους ιστούς θα τοποθετηθούν ανά ένα αλεξικέραυνο ακίδας για την προστασία των 

ιστών από ατµοσφαιρικές εκκενώσεις. 

Η ακίδα θα τοποθετηθεί σε σηµείο το οποίο θα υπερέχει της όλης κατασκευής του 

ιστού θα είναι ορειχάλκινη επινικελωµένη µήκους 60 CM. 



Τα αλεξικέραυνα πρέπει να είναι στην κατασκευή τους σύµφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές VDE .Ο ίδιος ο ιστός µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν αγωγός γειώσεως, 

ή να χρησιµοποιηθεί και αγωγός διατοµής χαλκού 50 τ.χ. 

 

11 ΡΙLLAR ΠΥΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

 

11.1 Τα µεταλλικά κιβώτια (PILLAR ) θα τοποθετηθούν ανά ένα στις βάσεις των ιστών. Θα 

κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 2 mm και 

σιδηρογωνιές L 30X30Χ30 χιλ. Η όλη κατασκευή θα είναι στιβαρή και επιµεληµένη. 

 Στην µπροστινή όψη θα φέρουν δύο θύρες που θα ασφαλίζονται µε κλείθρα ασφαλείας 

και δύο χειρολαβές. Κάθε θύρα θα έχει περσίδες αερισµού στο πάνω και στο κάτω 

µέρος για την κυκλοφορία του αέρα µε εσωτερική επένδυση λεπτού πλέγµατος για 

αποφυγή εισχωρήσεως εντόµων κλπ. Οι περσίδες αερισµού θα είναι κατασκευασµένες 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν µεν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στο PILLAR 

αλλά να εµποδίζουν την εισροή νερού κατά τις βροχοπτώσεις εξασφαλίζοντας έτσι 

στεγανότητα για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών οργάνων. 

 Η βαφή θα γίνει µε χρώµα για γαλβανισµένα ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες. 

 Η έδραση του PILLAR θα γίνει πάνω σε βάση από τσιµέντου πάχους 10 εκ., µήκους δε 

και πλάτους αναλόγων προς τις διαστάσεις του PILLAR. 

 Οι διαστάσεις του PILLAR (µήκος Χ πλάτος Χ ύψος) θα είναι τέτοιες ώστε µέσα στο 

PILLAR να είναι δυνατή η ευρύχωρη τοποθέτηση όλων των απαιτούµενων, καθώς 

επίσης του πίνακα µετά του γενικού διακόπτη, των γενικών ασφαλειών και των µερικών 

διακοπτών και ασφαλειών κ.λπ. για την τροφοδότηση των προβολέων και των φανών 

εµποδίου. 

Η όλη κατασκευή και οι διαστάσεις του PILLAR, καθώς και τα ηλεκτρικά όργανα (τα 

οποία πρέπει να είναι τα καλύτερα που υπάρχουν στην αγορά), η τοποθέτησή τους και 

οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις τους θα ελεγχθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη πριν 

την εγκατάσταση των PILLAR στις βάσεις τους. 

11.2 ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΩΝ 

ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

 Οι πίνακες οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για την εντός αυτών τοποθέτηση των 

ηλεκτρικών εξαρτηµάτων, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή, θα είναι 

κατασκευασµένοι από γαλβανισµένη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm, θα έχουν 

διαστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει ευρυχωρία και ασφάλεια µεταξύ των εξαρτηµάτων 

τους τα οποία θα τοποθετηθούν εντός αυτών ώστε οι καλωδιώσεις µεταξύ των να 

γίνονται µε ευχέρεια. Η τοποθέτηση και στερέωση των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων είτε 

στον πυθµένα των πινάκων είτε στο κάλυµµα αυτών (ενδεικτικές λυχνίες, διακόπτες 

τηλεχειρισµού) θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ασφαλή και ο οποίος θα επιδέχεται 

εύκολη αφαίρεση των από το τεχνικό προσωπικό για την επισκευή ή αντικατάστασή 

τους. 

 Επίσης οι πίνακες θα πρέπει να φέρουν τους αναγκαίους στυπιοθλίπτες για την είσοδο 

και έξοδο των καλωδίων καθώς και ακροδέκτες για την σύνδεση των συρµάτων 

ουδετέρου και γείωσης. 

 Οι πίνακες θα πρέπει να πληρούν και τις κατωτέρω προδιαγραφές: 

1. Ονοµαστική τάση 500 VAC 

2. ∆είκτη προστασίας ΙΡ55 κατά DIN 40050/IEC 144 

3. Μηχανική αντοχή _450 KG/CM² 

4. Ανοχή σε ατµούς οξέων ή βάσεων 



5. Αντοχή σε θερµοκρασία µέχρι 150°C 

6. Ασφάλεια από πυρκαγιά 

 Η όλη κατασκευή, οι διαστάσεις, το περιεχόµενο και τα αναλυτικά ηλεκτρολογικά σχέδια 

των ηλεκτρικών πινάκων, η τοποθέτησή τους και οι ηλεκτρικές συνδέσεις τους θα 

ελεγχθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη πριν από την εγκατάσταση των πινάκων 

στις θέσεις τους (εντός των PILLAR). 

 

12 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆/Σ Α/Φ 

 

Οι προβολείς θα είναι τύπου LED ισχύος 500-600-W, κατασκευασµένοι από κράµα 
αλουµινίου και µαγνησίου και θα φέρουν ενσωµατωµένο σύστηµα ψύξης των LEDs. Το 
σώµα, τα εξαρτήµατα και λοιπά µέρη του προβολέα θα είναι κατασκευασµένα από υλικά 
ανθεκτικά στις διαβρώσεις για εγκατάσταση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. χυτό 
αλουµίνιο υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών). Ο προβολέας θα φέρει βραχίονα 
(ανοξείδωτο ή γαλβανισµένο εν θερµώ) για την ασφαλή στήριξή του στον ιστό και θα 
παρέχει την δυνατότητα για την ρύθµιση τους κατακόρυφης γωνίας σκόπευσης του 
προβολέα. 
Τα LED θα είναι όσο το δυνατό περισσότερα και κατανεµηµένα οµοιόµορφα σε όλη την 

επιφάνεια του φωτιστικού σώµατος. 
Ο προβολέας θα είναι κλάσης µόνωσης I. 
Τα φωτιστικά σώµατα των προβολέων LED θα είναι απολύτως στεγανά µε βαθµό 

στεγανότητας IP-65, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες 
µε δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασίες -35 οC έως +50 οC και σε συνθήκες υγρασίας 
10-90 %. 
Ο προβολέας θα συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο στο οποίο θα αναφέρεται η 

διάρκεια ζωής του φωτιστικού σε ώρες λειτουργίας συναρτήσει της απόδοσης τους. 
Το βάρος και οι διαστάσεις των φωτιστικών σωµάτων θα είναι όσο το δυνατό 

µικρότερα. 

 

13 ΦΑΝΟΙ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ 

  

Οι προβλεπόµενοι σταθεροί φανοί εµποδίων είναι χωρίς αναλαµπές, ειδικοί για την 

επισήµανση αεροπορικών εµποδίων, ερυθρού φωτός, τεχνολογίας LED, κατάλληλοι 

για παραµονή και λειτουργία στην ύπαιθρο και γενικά καθ’ όλα σύµφωνοι µε τα 

καθοριζόµενα στα εν ισχύ εγχειρίδια EASA. 

 Οι φανοί θα είναι πανκατευθυντικοί, Χ.Φ.Ε., type B 32 cd. Η όλη κατασκευή θα είναι 

υδατοστεγής µε βαθµό προστασίας ΙΡ55 αποτελούµενα από µη διαβρώσιµα υλικά και 

µικροϋλικά. 

 

14 ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ) 

  

Η φωτοηλεκτρική συσκευή προορίζεται για την αυτόµατη αφή/σβέση των προβολέων 

και των φανών εµποδίων ανάλογα µε τις συνθήκες φωτεινότητας του περιβάλλοντος 

εξωτερικού χώρου. 

 Η εσωτερική του αντίσταση θα µεταβάλλεται µε την προσπίπτουσα φωτεινή ροή µε 

συνέπεια την δίοδο µεταβαλλόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και το άνοιγµα ή κλείσιµο 

µίας επαφής συνδεδεµένης µε ένα ρελέ στο τύλιγµα του οποίου θα περνά το 

µεταβαλλόµενο ηλεκτρικό ρεύµα εφόσον βέβαια η φωτεινότητα του περιβάλλοντος 

χώρου υπερβαίνει ή υπολείπεται µίας προκαθορισµένης τιµής ευαισθησίας. 

 Η τιµή αυτή ρύθµισης θα µπορεί να µεταβάλλεται από 5÷1000LUX. 



 Η ηλεκτρονική απόκριση της συσκευής στη µεταβολή φωτεινότητας του περιβάλλοντος 

χώρου, θα ρυθµίζεται µε κατάλληλο διακόπτη ώστε η χρονική καθυστέρηση απόκρισης 

να είναι της τάξης των 30sec στην απόζευξη (σβέση). 

 Η όλη κατασκευή θα είναι απόλυτα στεγανή µε προστασία έναντι των καιρικών 

συνθηκών ΙΡ65 θα στηρίζεται δε επί ειδικού βραχίονα στήριξης. 

 Η τάση λειτουργίας θα είναι 230V±10% και η συχνότητα λειτουργίας 50Hz. Η 

φωτοηλεκτρική συσκευή θα είναι στραµµένη προς τον βορρά. 

 

15 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΡΑΓΑΣ ΤΑΞΗΣ1 + ΤΑΞΗΣ 2 ( Τ1 + Τ2) 

Ο απαγωγός κεραυνικών ρευµάτων τύπου Τ1+Τ2 θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 

class I και class II που προβλέπονται στα πρότυπα ΙEC 61643-1 και ΕΝ 61643-11.Θα 

είναι ηµιαγωγικού τύπου, µονοπολικός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα DIN, για 

σύνδεση παράλληλη µε την φάση και τον ουδέτερο,  ικανός να απάγει κρουστικά 

ρεύµατα τουλάχιστον Iimp = 25 kΑ (κυµατοµορφής 10/350 µs) και In  = 20 kΑ ( Imax = 

200kA)  (κυµατοµορφής 8/20 µs). Η παραµένουσα τάση του απαγωγού θα είναι της 

τάξεως των 2KV. Θα συνοδεύεται (εφ όσον απαιτηθεί) µε καταλλήλων 

χαρακτηριστικών ασφάλειες, του µεγαλύτερου από τον κατασκευαστή προτεινόµενου 

µεγέθους (εκτός εάν η απαίτηση αυτή καλύπτεται από τις ασφάλειες του πίνακα), 

συνδεδεµένες πριν την διάταξη αντικεραυνικής προστασίας. Η ονοµαστική τάση 

λειτουργίας του απαγωγού θα είναι 230 VAC. Εφόσον στην σειρά παραγωγής του 

κατασκευαστή των απαγωγών περιλαµβάνεται κατάλληλος τύπος προϊόντος µε οπτική 

ένδειξη καλής λειτουργίας, τέτοιος τύπος και θα εγκατασταθεί.  

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η σύνδεση απαγωγού σε µπάρες απαιτεί 

τοποθέτηση σε ξεχωριστό πίνακα (άλλο από αυτούς που αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή), αυτός θα πραγµατοποιηθεί χωρίς άλλη οικονοµική επιβάρυνση. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής του υλικού διαθέτει ειδικό απαγωγό 

ειδικών χαρακτηριστικών για τον ουδέτερο αγωγό,  τέτοιος και θα χρησιµοποιηθεί για 

την περίπτωση αυτή. 

 

16 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΡΑΓΑΣ  ΤΑΞΗΣ 3 (Τ3) 

Ο απαγωγός κεραυνικών ρευµάτων τύπου Τ3 θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 

class IIΙ (Uoc 1,2/50 µs και Isc 8/20 µs) που προβλέπονται στα πρότυπα ΙEC 61643-11 

και ΕΝ 61643-11. Θα είναι ονοµαστικής τάσης λειτουργίας 230 VAC, µονοπολικός, 

κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα DIN, συνδεδεµένος παράλληλα µε τις  φάσεις και 

τον ουδέτερο,  ικανός να απάγει κρουστικά ρεύµατα τουλάχιστον 5 kA κυµατοµορφής 

8/20 µs και κρουστικά ρεύµατα κυµατοµορφής 1,2/50 µs, µε παραµένουσα τάση έως 

1,5kV. Θα συνοδεύεται (εφ όσον απαιτηθεί µε καταλλήλων χαρακτηριστικών ασφάλειες 

του µεγαλύτερου από τον κατασκευαστή προτεινόµενου µεγέθους (εκτός εάν η 

απαίτηση αυτή καλύπτεται από τις ασφάλειες του πίνακα). Ο απαγωγός θεµιτό είναι να 

φέρει ένδειξη για τον οπτικό έλεγχο της λειτουργίας του. Στην περίπτωση κατά την 

οποία ο κατασκευαστής του υλικού διαθέτει ειδικό απαγωγό ειδικών χαρακτηριστικών 

για τον ουδέτερο αγωγό,  τέτοιος και θα χρησιµοποιηθεί για την περίπτωση αυτή. 

 

17 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Το βελτιωτικό γείωσης θα τύχει της έγκρισης της υπηρεσίας, θα συµπεριφέρεται 

ουδέτερα και όχι όξινα ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του ηλεκτροδίου. Το 

βελτιωτικό θα περιέχει ορυκτά άλατα τα οποία ιονιζόµενα θα σχηµατίζουν έναν ισχυρό 

ηλεκτρολύτη µε ΡΗ 8 έως 10. Θα προσκολλάται απόλυτα σε οποιαδήποτε επιφάνεια 



εδάφους πετυχαίνοντας έτσι τέλεια ηλεκτρική επαφή του γειωτή µε αυτό. Ρητά 

αποκλείεται η χρήση NaCl, γαιάνθρακα, µπετονίτη ή ρινισµάτων σιδήρου. 

 

18 ΕΛΕΓΧΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Γ ε ν ι κ ά 

 Η όλη εγκατάσταση θα υποβληθεί σε όλους τους απαιτούµενους ελέγχους προς 

διαπίστωση της κανονικής και άρτιας λειτουργίας της. Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργηθούν 

αφ ενός µεν σε τµήµατα της εγκατάστασης σταδιακά κατά την πρόοδο των εργασιών 

αφ ετέρου δε αργότερα σε ολοκληρωµένα συγκροτήµατα και τελικά σε ολόκληρη την 

εγκατάσταση. 

 Το αναλυτικό πρόγραµµα ελέγχων και δοκιµών θα καθορισθεί από τον επιβλέποντα. Οι 

έλεγχοι αυτοί θα βασίζονται στις παρούσες προδιαγραφές, ως και στους 

αναφερόµενους στο κεφάλαιο "ΓΕΝΙΚΑ" κανονισµούς. 

 Εκτός τούτων ο επιβλέπων δύναται να ζητήσει την διεξαγωγή και άλλων πρόσθετων 

δοκιµών, προκειµένου να εξακριβώσει την  αρτιότητα της εκτελεσθείσης 

εγκαταστάσεως. 

 Ο εργολήπτης υποχρεούται όπως προσκοµίζει επί τόπου του έργου όλα τα 

απαιτούµενα όργανα, µέσα και προσωπικό προς διεξαγωγή δοκιµών. Όλες οι δαπάνες 

για την διεξαγωγή των δοκιµών βαρύνουν τον εργολήπτη. Αυτός υποχρεούται επίσης 

όπως προβαίνει αµέσως και µε δικές του δαπάνες στην διόρθωση των διαπιστουµένων 

κατά τις δοκιµές µειονεκτηµάτων, στην αντικατάσταση των ελαττωµατικών υλικών, στην 

εκτέλεση των απαιτουµένων ανακατασκευών κ.λπ. 

 Οι δοκιµές θα επαναλαµβάνονται όσες φορές απαιτείται, προκειµένου να διαπιστωθεί 

από την επίβλεψη ότι έγινε άρτια από κάθε άποψη οποιαδήποτε επιδιόρθωση ή 

ανακατασκευή τµήµατος της εγκαταστάσεως. 

 Μετά από κάθε επίσηµη ηλεκτρική µέτρηση ενός τµήµατος ή συγκροτήµατος ή και 

ολόκληρης της εγκατάστασης θα συντάσσεται πρωτόκολλο αναγραφόµενο από τον 

επιβλέποντα Μηχανικό και τον Εργολήπτη. 

 Σε κάθε πρωτόκολλο ηλεκτρικών µετρήσεων πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα η 

ηµεροµηνία, το αντικείµενο της δοκιµής, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων η 

γνωµάτευση του επιβλέποντα, όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο ήθελε κρίνει 

σκόπιµο η επίβλεψη. 

 Τα πρωτόκολλα αυτά θα ενσωµατωθούν στο φάκελο της εν λόγω εργολαβίας. 

 Παρακάτω δίνονται κατ επιλογή µερικές οδηγίες για τους διεξαχθησόµενους ελέγχους 

και µετρήσεις σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις (τεχνητές γειώσεις, καλώδια κ.λπ.) 

χωρίς βέβαια αυτές να αποτελούν δέσµευση για την διεξαγωγή οσωνδήποτε άλλων 

πρόσθετων ελέγχων που θα ζητηθούν από την επίβλεψη. 

18.1. Μετρήσεις τεχνητών γειώσεων. 

 Σε κάθε ανεξάρτητο σύστηµα γειώσεως θα διενεργηθεί µέτρηση της αντίστασης 

διάβασης αυτού. 

 Η µέτρηση αυτή οπωσδήποτε παρουσία του επιβλέποντος. Θα διενεργηθεί 

τουλάχιστον τρεις (3) φορές σε τρεις διαφορετικές ηµέρες και ώρες και σαν τιµή 

αντίστασης διάβασης, θα ληφθεί ο αριθµητικός µέσος των τριών ευρεθεισών τιµών 

εφόσον βέβαια µεταξύ των τριών τιµών δεν υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις. 

 Για την µέτρηση της µπορεί να εφαρµοσθεί οποιαδήποτε γνωστή µέθοδος. Κατ’ αρχήν 

πάντως προτιµάται η χρησιµοποίηση της γνωστής συσκευής Megger. Στην περίπτωση 

αυτή ο ένας ακροδέκτη του οργάνου θα συνδεθεί προς ένα οποιοδήποτε ηλεκτρόδιο 

γειώσεως (γειωτή) οι δε άλλοι δύο προς τα βοηθητικά ηλεκτρόδια, τα οποία θα 



τοποθετηθούν κατά τρόπο, ώστε τόσο µεταξύ τους, όσο και από το πλησιέστερο 

γνωστό να απέχουν τουλάχιστον 25 µέτρα. 

 Για την εφαρµογή άλλης δοκιµής µεθόδου όπως π.χ. του WIECHERT ή του 

BEHREND, πρέπει να ζητηθεί η έγκριση της επίβλεψης. 

 Αν βρεθεί ότι η αντίσταση διάβασης υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από τον 

κανονισµούς, τότε ο Εργολήπτης υποχρεούται όπως προβεί σε συµπληρωµατικά έργα 

(π.χ. τοποθέτηση πρόσθετων ηλετκροδίων) για υποβιβασµό της αντίστασης διάβασης. 

18.2. Έλεγχος Καλωδίων 

 Αυτά θα υποβληθούν σε όλες τις ηλεκτρικές µετρήσεις και δοκιµές τις προβλεπόµενες 

από τις προδιαγραφές στο εργοστάσιο κατασκευής τους. 

 Συνοπτικά αυτές είναι οι εξής : 

α) µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του χάλκινου αγωγού, 

β) µέτρηση της αντίστασης µόνωσης µεταξύ αγωγού και γης, 

γ) δοκιµή σε υψηλή εναλλασσόµενη τάση. 

 Για τους ανωτέρω ελέγχους θα προσκοµιστούν από τον ανάδοχο βεβαιώσεις από το 

εργοστάσιο κατασκευής τους. 
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