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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ  Ι.Π.  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ    

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          ΕΡΓΟ:        ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

               & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΜΥΤΙΚΑ 

 

 

   ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 1. Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην εκτέλεση 

των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων.  

 2. Τρόπος κατασκευής εγκαταστάσεων: 

2.1. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε:  

Τους όρους των κανονισµών του Ελληνικού Κράτους για κάθε κατηγορία. 
2.2. Τους όρους των επισήµων κανονισµών της χώρας Προέλευσης των 

µηχανηµάτων συσκευών για όσα απ’ αυτά προέλευσης εξωτερικού δεν 

υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους.  

2.3. Τους Γερµανικούς ή Αµερικανικούς Κανονισµούς, Υ∆Ε, DΙΠ, ΛΗΛ, για 

όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισµούς. 

2.4. Τους όρους αυτής της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της ∆ιακήρυξης 

της Τεχνικής Περιγραφής του Τιµολογίου και των εγκεκριµένων 

σχεδίων δήλωση των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας.  

2.5. Τους κανόνες της τέχνης και εµπειρίας καθώς και τις σχετικές 

εντολές οδηγίας και υποδείξεις της Επίβλεψης.  

3. Ποιότητα υλικών 
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3.1. Όλα τα υλικά θα προµηθευτεί ο εργολάβος για την κατασκευή του έργου 

θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, αρίστης 

ποιότητος σύµφωνα µε τους κανο-νισµούς και τις προδιαγραφές που 

ισχύουν για τα ∆ηµόσια Εργα, και τις ειδικές εντολές της 

επίβλεψης, ως προς την προέλευση, τις διαστάσεις, την εµφάνιση, 

την αντοχή, την απόδοση κλπ.  

3.2. Όπου στη µελέτη αναφέρεται ο ενδεικτικός τύπος ενός υλικού 

τονίζεται κατηγορηµατικά ότι η ακριβής έννοια του ενδεικτικού 

τύπου των υλικών δεν προϋποθέτει την προτίµηση του αναφερόµενου 

οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά παρεµφερή της αυτής όµως ή 

καλύτερης ποιότητος. ∆ιευκρινίζεται ότι επιβάλλεται η 

χρησιµοποίηση γενικά υλικών Ελληνικής κατασκευής και προελεύσεως 

εκτός από τις περιπτώσεις, που αυτά είτε δεν παράγονται στην 

Ελλάδα, είτε κρίνεται από την Επίβλεψη ότι δεν είναι κατάλληλα για 

τον σκοπό που προορίζονται.  

4. Παραγγελία Μηχανηµάτων. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση προτού παραγγείλει ή προσκοµίσει 

οποιοδήποτε µηχάνηµα να υποβάλλει στην επίβλεψη του έργου, 

εικονογραφηµένα έντυπα σχέδια διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά 

χαρακτηριστικά και οποιονδήποτε άλλο στοιχείο ήθελε ζητήσει η 

επίβλεψη για να σχηµατίσει σαφή γνώµη για το µηχάνηµα που θα 

παραγγείλει ή θα προσκοµισθεί από τον ανάδοχο. 

Η παραπάνω έγκριση από την επίβλεψη δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

την υποχρέωση του αναδόχου όπως τα µηχανήµατα που θα εγκαταστήσει 

να είναι αρίστης ποιότητος σύµφωνα µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις.  

5. Ασάφειες – κακοτεχνίες 
Για κάθε περίπτωση για την οποία δεν καθορίζεται µε ακρίβεια στα 

στοιχεία της εργολαβίας, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να ζητάει 
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έγκαιρα οδηγίες από την επίβλεψη του έργου προς τις εντολές της 

οποίας υποχρεούται να συµµορφώνεται έγκαιρα. 

Εάν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών ή µετά 

απ’ αυτές µέχρι την προσωρινή παραλαβή, διαπιστωθεί ότι έχουν 

γίνει εργασίες κακότεχνα είτε έχουν παραληφθεί, ο εργολάβος 

υποχρεούται να τις ανακατασκευάσει σύµφωνα µε τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις κατόπιν εντολής της επίβλεψης.  

Από την προσωρινή µέχρι και την οριστική παραλαβή ο εργολάβος 

είναι υποχρεωµένος ν’ αποκαθιστά τις κακοτεχνίες που 

διαπιστώνονται από την ∆.Τ.Υ.  

6. Άδειες έναρξης των εργασιών – Άδειες λειτουργίας των  
εγκαταστάσεων. Παροχετεύσεις κτιρίου. 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προς τις 
αρµόδιες Αρχές για να δοθούν, όπου προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία, άδειες 
έναρξης των εργασιών και άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
2. ∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να κάνει µε δικά του έξοδα 

όλες τις πιο πάνω ενέργειες, χωρίς ξεχωριστή αµοιβή, η δε υπηρεσία 

περιορίζεται στην υπογραφή των απαιτουµένων εγγράφων.  

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ν’ αναφέρει έγκαιρα στην Υπηρεσία 

πότε θα είναι δυνατή η σύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων µε το 

δίκτυο της πόλης (Υ∆ΡΕΥΣΗ , ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ). 

4. ∆ιευκρινίζεται ότι η υποχρέωση του εργολάβου περιλαµβάνει την 

πλήρη κατασκευή του δικτύου που αρχίζουν από τις συνδέσεις των 

παροχών του κτιρίου µε το δίκτυο πόλης (κουτί ∆ΕΗ, µετρητής 

ύδρευσης, κατανεµητή ΟΤΕ κλπ.). 

7. Ποιότητα εργασιών. 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις διάφορες εργασίες 

έντεχνα σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης, τους κανόνες της τέχνης 

και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
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2. Η επίβλεψη µπορεί να κάνει µε δαπάνη του αναδόχου, δοκιµές, 

αναλύσεις και ελέγχους, για τα διάφορα υλικά, µηχανήµατα, όργανα, 

εργασίες κλπ. 

3. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν κατά άριστο τρόπο. Ο ανάδοχος δεν 

µπορεί να επικαλεσθεί άγνοια ή παράλειψη από µέρους του, ούτε 

ελαττωµατικό καθορισµό ή ασάφεια της προσφοράς του ή των στοιχείων 

της εργολαβίας, σκοπός της οποίας είναι να γίνουν και να λειτουργούν 

οι εγκαταστάσεις κατά άριστο τρόπο. 

8. Προσωπικό του Αναδόχου. 

1. Η διεύθυνση του έργου ανατίθεται σε αρµόδιο τεχνικό, που θα έχει τ’ 

απαιτούµενα προσόντα από τον νόµο για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων 

που θα είναι υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του έργου και για την 

λήψη των απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας. 

2. Σε φροντίδα του διευθυντή του έργου θα τηρείται ηµεροµη-νία 

καθηµερινώς που θα έχει µορφή και περιεχόµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της επίβλεψης. 

3. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι ειδικό και 

έµπειρο και θα έχει τη νόµιµη άδεια για την δουλειά που κάνει.  

9. Απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες για την κατασκευή των  
εγκαταστάσεων. 
Στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες 

οικοδοµικές εργασίες (εκσκαφές, τρύπες, αυλάκια, µερεµέτια κλπ.), 

πλην των περιπτώσεων επισκευών ή άλλων φάσεων αποπεράτωσης κτιρίων. 

Στην περίπτωση που η Στατική Μελέτη προέβλεπε διάφορα ανοίγµατα στο 

µπετό (σε νέες κατασκευές)και δεν έγιναν, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διανοίξει τα προβλεπόµενα ανοίγµατα, χωρίς ιδιαίτερη 

αµοιβή. Οι πιο πάνω εργασίες θα γίνονται µε την έγκριση της 

επίβλεψης των οικοδοµικών εργασιών. Κάθε ζηµιά στα οικοδοµικά 

στοιχεία θα γίνεται από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και 

καλότεχνα.  
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 10. Όργανα και Συσκευές µετρήσεων για τις δοκιµές. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει και να θέτει στη 

διάθεση της επίβλεψης όλα τ’ απαιτούµενα όργανα, συσκευές κλπ. για 

την εκτέλεση των δοκιµών των εγκαταστάσεων, τις ρυθµίσεις, τους 

ελέγχους κλπ. όπως και το αναγκαίο ειδικό προσωπικό γι’ αυτές τις 

δουλειές. Οι διάφορες δοκιµές των εγκαταστάσεων περιγράφονται στα 

παρακάτω κεφάλαια, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο, 

εκτός από την κατανάλωση του καυσίµου.  

11. Εκπαίδευση προσωπικού – οδηγίες χρήσεως και συντηρήσεως 

11.1.  Κατά τους δύο τελευταίους µήνες εκτέλεσης εργασιών των εγκαταστάσεων ο 

Ανάδοχος οφείλει να δεχθεί και να εκπαιδεύσει για την λειτουργία και την συντήρηση των 

εγκαταστάσεων το προσωπικό που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία, χωρίς ιδιαίτερη 

τιµή για την πιο πάνω εκπαίδευση.  

11.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ένα υπόµνηµα που να 

περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την λειτουργία και την 

συντήρηση των εγκαταστάσεων. Αντίγραφα του υποµνήµατος αυτού θα 

δοθούν στη ∆/νση του Σχολείου και στον Ε.Σ.Κ. 

11.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως εγκαταστήσει σε κάθε 

µηχάνηµα συσκευή ενδεικτική πινακίδα οδηγιών λειτουργίας και 

συντήρησης µε κάλυµµα από ζελατίνα σε κατάλληλο πλαίσιο που θα 

γράφει τους απαιτούµενους χειρισµούς για την λειτουργία καθώς και 

τις εργασίες συντήρησης, την συχνότητα αυτών και τα υλικά 

συντήρησης που συνιστώνται.  

Ειδικά για τους ηλεκτρικούς πίνακες ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εγκαταστήσει σ’ αυτούς ενδεικτικές πινακίδες µέσα σε κατάλληλο 

πλαίσιο που θα στηρίζεται στην επιφάνεια του πίνακα µε κοχλίες σε 

κάλυµµα από ζελατίνα και θα έχει γραµµένα καθαρά µε σινική µελάνη 

ή γραφοµηχανή. 
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Το χαρακτηριστικό του πίνακα όπως προβλέπεται στα σχέδια.Τον 

προορισµό του πίνακα π.χ. Πίνακας φωτισµού Α’ ορόφου. Τον 

προορισµό κάθε γραµµής πάνω από τις αντίστοιχες ασφάλειες ή 

διακόπτες ή µικροαυτόµατες. Τυχόν αναγκαίες οδηγίες για την 

ασφάλεια του προσωπικού συντήρησης δηλ. τυχόν ηλεκτρικές γραµµές 

κυκλωµάτων αυτοµα-τισµού που τροφοδοτούνται από άλλους πίνακες, 

µερικές που πρέπει να απενεργοποιηθούν από άλλη θέση πριν από την 

επέµβαση στο εσωτερικό του πίνακα. Όλα τα πιο πάνω τεύχη οδηγιών 

πινακίδες κλπ. πρέπει να εγκριθούν έγγραφα από την επίβλεψη ως 

προς τον τρόπο κατασκευής τους και το περιεχόµενό τους πριν 

θεωρηθεί ότι ο Ανάδοχος εξεπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Συντήρηση των αντικαταστάσεων μέχρι την οριστική τους 

Παραλαβή. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή να συντηρεί τις 

εγκαταστάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργούν άψογα.  

Γι αυτό πρέπει  από τις περιοδικές συντηρήσεις, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να µεριµνά για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα 

παρουσιασθεί µέσα σε τρεις µέρες αφ’ ότου ειδοποιηθεί από τον 

Ο.Σ.Κ. ή τον Συντηρητή του έργου από την ∆/νση του Σχολείου. Η 

δαπάνη που αφορά τις πιο πάνω βλάβες βαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός 

από την περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε χειρισµούς που έγιναν 

κατά παράβαση των γραπτών οδηγιών χρήσης. 

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του Αναδόχου για την 

αποκατάσταση των διαφόρων ανωµαλιών, βλαβών, ή ζηµιών ο Ο.Σ.Κ. 

µπορεί να τις αποκαταστήσει µε άλλο τρόπο σε σχετική δαπάνη 

καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου και εισπράττεται σύµφωνα µε 

την νόµιµη διαδικασία.  

 ∆οκιµές εγκαταστάσεων. 
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 Κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων καθώς και µετά την 

αποπεράτωσή τους, θα γίνουν µε µέριµνα – φροντίδα και δαπάνες του 

Αναδόχου, παρουσία της Επίβλεψης, οι παραπάνω δοκιµές και θα 

συνταχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα, τις δοκιµές αυτές υποχρεούται ο 

Ανάδοχος όπως επαναλάβη και κατά την παραλαβή του έργου εφ’ όσον 

αυτό ήθελε ζητηθεί από τον εργολάβο ή την επίβλεψη. Ο Εργολάβος θα 

διαθέτη όλα τα απαιτούµενα για τις δοκιµές όργανα, προσωπικό και 

συσκευές. Οι δαπάνες για τις παραπάνω δοκιµές, βαρύνουν τον 

Εργολάβο. 

Εάν κατά τις δοκιµές αυτές διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια 

µειονεκτικότης, ελαττωµατικότητες, κακή ποιότητα κλπ. υλικών, 

µηχανηµάτων διατάξεων ή συστηµάτων ή και ολοκλήρων των 

εγκαταστάσεων, ο Εργολάβος υποχρεούται την άµεση τεχνική επισκευή, 

συµπλήρωση, αντικατάσταση, αναπλήρωση, διόρθωση, ρύθµιση κλπ. και 

µετά απ’ αυτά την επανάληψη των δοκιµών µέχρι τα προκύπτοντα απ’ 

αυτές αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την επίβλεψη. 

Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών αυτών προκληθούν ζηµιές ή βλάβες 

ή φθορές ή δυστυχήµατα σε προσωπικά εργασιών, εγκαταστάσεων ή 

υλικών άλλων εργολαβιών του Εργοδότου, της επίβλεψης ή σε κάθε 

τρίτο ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σχετική επανόρθωση µε δαπάνες 

του σαν µόνος υπεύθυνος για την διεξαγωγή των δοκιµών αυτών. Οι 

δοκιµές αυτές είναι: 

Δοκιμές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν οι υπό των 

Ελληνικών Κανονισµών προβλεπόµενες δοκιµές και µετρήσεις µονώσεων, 

συνεχείας, γειώσεων κλπ. 

∆οκιµές κυκλωµάτων αυτοµατισµού. 
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Θα γίνουν όλες οι δοκιµές προς απόδειξη όλων των ιδιοτήτων 

αυτοµατισµού χειρισµού και τρόπου λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

όπως αυτά καθορίζονται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής 

Υποχρεώσεων και τα Σχέδια. 

∆οκιµές σωληνώσεων νερού σε πίεση. 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων νερού (ψυχρού και θερµού) θα δοκιµασθούν 

τµηµατικά και στο σύνολό τους σε πίεση τουλάχιστον διπλάσια της 

µεγίστης πιθανώς που µπορεί να αναπτυχθεί κατά την λειτουργία των 

ή σε ελάχιστη τιµή 10 ATΜ.  

∆οκιµές δικτύων αποχέτευσης. 

Όλο το δίκτυο αποχέτευσης και αερισµού θα δοκιµασθή γεµίζοντας το 

µε νερό κατά τους Αµερικανικούς Κανονισµούς “NATIONAL FLUMING CODE 

CHARTER 14”. 

∆οκιµές δικτύου Κ.Θ. 

Μετά την δοκιµή του δικτύου σωληνώσεων, γίνεται νέα δοκιµή µε 

τοποθετηµένα τα σώµατα, σε πίεση 5 AT. 

∆οκιµές απόδοσης µηχανηµάτων συσκευών κλπ. 

Όλα τα µηχανήµατα, συσκευές κλπ., θα δοκιµασθούν κατά τας 

προβλέψεις των αντιστοίχων κανονισµών τις υποδείξεις της επίβλεψης 

ή και των κατασκευαστών προς διαπίστωση της απόδοσης της 

εγκατάστασης. 

Οι δοκιµές αναφέρονται αναλυτικότερα στ’ αντίστοιχα κεφάλαια. 

Ελαττώµατα του έργου. 

Εάν το έργο φέρει ελαττώµατα ή στερείται τις απαραίτητες ιδιότητες 

παράλληλα µε τ’ άλλα δικαιώµατα του εργοδότου που ορίζονται σ’ 

αυτή τη Συγγραφή Υποχρεώσεων ο εργοδότης διατηρεί και όλα τα από 

τη νοµοθεσία προβλεπόµενα δικαιώµατα, θεωρούνται ιδιαίτερα.  
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Η µη επίτευξη καλής αποδόσεως των εγκαταστάσεων στο σύνολο και σε 

όλα τα µέρη της.  

Η παρουσίαση µη φυσιολογικών θορύβων ή και δονήσεων κατά την 

λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Η παρουσίαση συχνών βλαβών κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων.  

 

ΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Δίκτυο ύδρευσης 

1.1. Υλικά 

1.1.1. Οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε 

ραφή, υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) όπως περιγράφονται στο 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

1.1.2. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης θα είναι επίσης γαλβανισµένα µε 

ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) από µαλακοποιηµένο χυτοσίδηρο. 

1.1.3. Τα όργανα διακοπής θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη αντοχή και 

στεγανότητα για την πίεση λειτουργίας του δικτύου. Για 

διαµέτρους µέχρι και 2’’ οι διακόπτες θα είναι σφαιρικού τύπου. 

1.2. Συνδέσεις 

1.2.1. Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µε µούφες 

δεξιάς – αριστερής κοχλίωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση 

µακράς κοχλίωσης και περικοχλίου. 

Για διαµέτρους µεγαλύτερες των 2’’ χρησιµοποιείται ζεύγος 

γαλβανισµένων φλαντζών που συνδέονται µε τους σωλήνες µε 

κοχλίωση. 

1.2.2. Οι συνδέσεις των σιδηροσωλήνων µε τους θερµοσίφωνες και τους 

αναµικτήρες των υδραυλικών υποδοχέων θα γίνονται µε την 

παρεµβολή χαλκοσωλήνων Φ 12/14 ΜΜ και µε ορειχάλκινα ρακόρ Φ 

½’’.  
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1.2.3. Απαγορεύεται απόλυτα σε όλο το δίκτυο η οποιαδήποτε µορφής 

σύνδεσης σωληνώσεων µε συγκόλληση (οξυγονοκόλ-ληση ή 

ηλεκτροσυγκόλληση). 

1.2.4. Γενικά όλες οι ενώσεις των σωλήνων θα είναι υδατοστε-γείς και 

αεροστεγείς.  

1.2.5. Προκειµένου να τοποθετηθούν τα συνδετικά στοιχεία στις 

σωληνώσεις (µούφες, ταυ, διακόπτες κλπ.) οι σωλήνες θα κόβονται 

µε πριόνι (απαγορεύεται ο σωληνοδιακόπτης), θα λειαίνονται οι 

άκρες τους µε στρογγυλή λίµα και θα ελικοτοµούνται. Μετά θα 

αλείβεται το σπείρωµα µε µίνιο και θα τοποθετείται κανάβι 

ποτισµένο µε µίνιο.  

1.3. Αλλαγές διεύθυνσης 

1.3.1. Για σωληνώσεις µε διάµετρο µεγαλύτερη της 1’’ καθώς και στις 

περιπτώσεις κλειστών καµπυλών (γωνία µικρότερη των 90o) για όλες 

τις διαµέτρους χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια (ταυ, γωνίες, 

κλπ.).  

1.3.2. Για σωλήνες µε διάµετρο µέχρι 1’’ και ανοιχτή καµπύλη (γωνία 

µεγαλύτερη των 90ο) η αλλαγή διευθύνσεως µπορεί να γίνει µε 

κουρµπάρισµα εν ψυχρώ.  

1.3.3. Εάν οι σωλήνες κατά την διέλευσή τους αγκαλιάζουν κολώνες ή 

δοκάρια ή αλλαγή διευθύνσεως θα γίνεται µε χρησιµοποίηση 

εξαρτηµάτων. 

1.3.4. Γενικά όπου χρησιµοποιείται κουρµπαδόρος, πρέπει να µην 

παραµορφώνεται η κυκλική διατοµή των σωλήνων και να µην 

προκαλείται βλάβη ή αποκόλληση του γαλβανισµένου στρώµατος. Στην 

αντίθετη περίπτωση, απορρίπτονται από την επίβλεψη.  

1.4. Πορεία σωληνώσεων. 
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1.4.1. Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι ορατό εκτός από τις καθόδους προς 

τους νιπτήρες. 

1.4.2. Όπου έχουµε σωληνώσεις ζεστού νερού αυτές θα µονωθούν όπως 

περιγράφεται στην κεντρική θέρµανση, το ίδιο ισχύει και στις 

διαβάσεις τους από οικοδοµικά στοιχεία.  

1.4.3. Όλοι οι µη ορατοί σωλήνες, θα εγκιβωτίζονται σε τσιµέντο.  

1.5. Στήριξη σωληνώσεων. 

1.5.1. Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται µε ειδικά αγκυρωµένα στα οικοδοµικά 

υλικά εξαρτήµατα τα οποία θα πρέπει να επιτρέπουν τις κατά µήκος 

συστολοδιαστολές. 

1.6. Αποσύνδεση σωληνώσεων. 

1.6.1. Όλες οι σωληνώσεις θα κατασκευασθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι εύκολη η αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος σωλήνωσης 

ή οργάνου ελέγχου για αντικατάσταση, τροποποίηση ή επισκευή, 

χωρίς χρήση εργαλείων ροής, οξυγόνου ή ηλεκτροσυγκόλληση. Γι’ 

αυτό όπου είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται είτε λυόµενοι 

σύνδεσµοι (ρακόρ, φλάντζες) είτε µούφες αντιθέτων στρωµάτων.  

1.7. Παραλαβή συστολοδιαστολών 

1.7.1. Όπου έχουµε σωληνώσεις µεγάλου µήκους τοποθετούνται συστήµατα 

παραλαβής των συστολοδιαστολών για ν’ αποφευχθούν επικίνδυνες 

τάσεις στους σωλήνες. Αυτό θα γίνει είτε µε διαµόρφωση των 

σωλήνων σε σήµα ωµέγα, είτε η µετατόπιση του άξονά τους, για 

µικρότερες διαµέτρους. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται 

η αγκύρωση των σωλήνων στις κατάλληλες θέσεις, ώστε να 

παραλαµβάνονται οι µετατοπίσεις στα επιθυµητά σηµεία.  

1.8. Συλλέκτης. 
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1.8.1. Ο Συλλέκτης του κρύου νερού θα κατασκευασθεί µε συναρµολόγηση 

ειδικών γαλβανισµένων τεµαχίων σχηµατισµού (ταύ, τάπες, γωνίες 

κλπ.) χωρίς συγκολλήσεις. 

1.9. Βαφή σωληνώσεων 

1.9.1. Οι ορατοί σωλήνες θα επιχρίονται µε δύο στρώσεις µινίου 

διαφορετικού χρώµατος και θα βάφονται µε δύο στρώσεις από 

ελαιόχρωµα σε απόχρωση, που θα καθορισθεί από τον επιβλέποντα.  

1.9.2. Οι µη ορατοί σωλήνες, πριν από τον εγκιβωτισµό τους, θα 

αλείφονται µε δύο στρώσεις πίσσας.  

Δίκτυο αποχέτευσης 

1.1. Υλικά. 

1.1. Τα οριζόντια τµήµατα του δικτύου θα κατασκευασθούν από πλαστικούς 

σωλήνες σκληρού PVC 6 ΑΤ, και µολυβροσωλήνες πάχους 5 ΜΜ (εκτός 

της διαµέτρου 35/42, που θα έχει πάχος 3,5 ΜΜ). 

1.2. Οι κατακόρυφες στήλες της αποχέτευσης θα κατασκευασθούν από 

πλαστικούς σωλήνες σκληρού PVC 6 AT.  

1.3. Οι σωλήνες αερισµού θα κατασκευασθούν από µολυβδοσωλή-νες, στις δε 

κατακόρυφες οδεύσεις από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα υπερβαρέως 

τύπου (πράσινη ετικέτα) ή πλαστικό σωλήνα σκληρού PVC 6 AT.  

1.4. Τα πάχη των εκάστοτε σωλήνων ανάλογα µε την διάµετρο, αναφέρονται 

στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, το δε είδος του σωλήνα που 

χρησιµοποιείται κάθε φορά, φαίνεται στα σχέδια. 

1.5. Οι οποιασδήποτε µορφής µολυβδοκατασκευής (σιφώνια κλπ.) θα είναι 

πάχους 3 ΜΜ δηλαδή βάρους 22 χιλ. ανά τ.µ.  

2. Συνδέσεις 

2.1. Οι σωλήνες PVC θα ενώνονται µεταξύ τους µε ειδική κόλα που θα την 

παρέχει ο κατασκευαστής σωλήνων. 
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2.2. Οι ενώσεις µολυβδοσωλήνα µε πλαστικό σωλήνα θα γίνονται µε την 

µεσολάβηση ειδικού ορειχάλκινου εξαρτήµατος, όπως παρακάτω. Η άκρη 

του σωλήνα που θα ενωθεί µε τον µολυβδοσωλήνα θα θερµαίνεται µέχρι 

να πλαστικοποιηθεί ελαφρά. Τότε θα σφηνώνεται το ειδικό 

οερειχάλκινο εξάρτηµα µέσα σ’ αυτό.  

Καθώς θα ψύχεται η συναρµογή προστίθεται περιµετρικά κόλλα για την 

πλήρη στεγανότητα. 

Σε συνέχεια στην τρύπα που ανοίχθηκε για να δεχθή τον 

µολυβδοσωλήνα γίνεται συγκόλληση µε κράµµα κασσίτερου – µολύβδου.  

2.3. Οι ενώσεις πηλοσωλήνων µε πηλοσωλήνες θα κατασκευασθούν «χυτές» 

δηλ. τσιµεντοκονίαµα (ένα µέρος τσιµέντου – δύο µέρη άµµου και το 

απαραίτητο νερό) τέτοιο που να µπορεί να τοποθετηθεί µε το χέρι. 

Στο «θηλυκό» του πηλοσωλήνα τοποθετείται στρώµα αύτας για να 

εµποδίζει το τσιµεντοκονίαµα να µπει στο σωλήνα.  

2.4. Μετά µισή ώρα από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης κονιάµατος 

αυτή θα πιεστή µε µιστρύ γύρω από την ένωση έτσι που να εξαληφθούν 

τυχόν ρωγµές που θα παρουσιασθούν στη διάρκεια της πήξης.  

Επίσης θα τοποθετηθεί πρόσθετο τσιµεντοκονίαµα για να σχηµατισθεί 

κώνος γωνίας 45ο γύρω στο «θηλυκό» µέρος του σωλήνα.  

Μετά την τοποθέτηση και συναρµογή των πηλοσωλήνων στο χανδάκι θα 

πληρωθεί στην αρχή µε ισχνό σκυρόδεµα µέχρι να καλυφθούν οι 

σωλήνες στο µισό της διαµέτρου τους και µετά µε καλά κοσκινισµένα 

προϊόντα της εκσκαφής.  

2.5. Οι συνδέσεις των µολυβδοσωλήνων µεταξύ τους, σε προέκταση ή σε 

διακλάδωση για να σχηµατισθεί σωλήνωση, θα γίνονται µε συγκόλληση 

από κράµµα κασσίτερου – µολύβδου 1:2 έτσι που η συγκόλληση να 

καλύπτει τον αρµό σε µήκος 2 cm και µε πάχος στο µέσο τουλάχιστον 

1 cm. Η προσαρµογή των ορειχάλκινων εξαρτηµάτων πάνω στο 
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µολυβδοσωλήνα θα γίνεται µε συγκόλληση τους µε τον ίδιο τρόπο. Οι 

συνδέσεις µολυβδοσωλήνων σε διακλάδωση πρέπει να γίνονται όλα σε 

γωνία 45ο αφού καµπυλωθεί γι’ αυτό κοντά στο σηµείο της 

διασταύρωσης ο σωλήνας που βρίσκεται σε διακλάδωση για να 

διευκολύνεται η ροή στη σωλήνωση.  

2.6. Οι ενώσεις των µολυβδοσωλήνων µε πηλοσωλήνες θα γίνονται µε την 

παρεµβολή ορειχάλκινης στεφάνης µήκους τουλάχιστον 10 cm και 

πάχους τουλάχιστον 3 cm που συγκολλούνται µε τα παραπάνω µε τον 

µολυβδοσωλήνα και που συνδέεται µε τον άλλο σωλήνα στη µεν 

περίπτωση χυτοσιδηρού µε «ενσφήνωση» στη δε περίπτωση πηλοσωλήνα 

µε «χυτή ένωση». 

2.7. Η προσαρµογή «πωµάτων καθαρισµού» και διαφόρων εξαρτηµάτων στους 

µολυβδοσωλήνες πρέπει να εκτελείται έτσι που ν’ αποφεύγεται στο 

µέτρο του δυνατού ο στροβιλισµός της ροής και η συσώρευση τυχόν 

στερεών υλικών, που παρασύρονται από τα νερά που αποχετεύονται 

στις θέσεις προσαρµογής των εξαρτηµάτων αυτών. 

Για την στερέωση στους τοίχους ή στα δάπεδα µολυβδοσωλή-νων στα 

αυλάκια εντιχισµού τους, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά 

τσιµεντοκονία. 

Οι απολήξεις των κατακορύφων στηλών αερισµού ή των προεκτάσεων 

πάνω από το δώµα, των στηλών αποχέτευσης θα προστατεύονται από 

κεφαλή µε πλέγµα από γαλβανισµένο σύρµα «βαρέως τύπου». 

Οπου σηµειώνεται στα σχέδια καθώς και όπου είναι αναγκαίο θα 

προβλεφθούν «στόµια καθαρισµού» µε κοχλιωτό πώµα (τάπα). 

Οι διάµετροι των «στοµίων καθαρισµού» θα είναι ίσες µε τις 

διαµέτρους των αντιστοίχων σωλήνων όπου είναι δυνατό. 

2.3. Πορεία σωληνώσεων 

2.3.1. Ολο το οριζόντιο τµήµα του δικτύου θα εγκιβωτισθεί.  
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2.3.2. Ειδικώτερα, το εξωτερικό δίκτυο που οδεύει στο φυσικό έδαφος, θα 

τοποθετηθεί µε ελάχιστη κλίση 1% σε στρώµα σκυροδέµατος 200 κιλών 

πάχους 10 cm µε ενδιάµεσο πλέγµα και πλάτους 400 cm και θα 

εγκιβωτισθεί καθ’ όλο το µήκος του.  

2.3.3. Ο γενικός οριζόντιος αποχετευτικός αγωγός θα απέχει τουλάχιστον 1 

m. από τους φέροντες τοίχους του κτιρίου. 

2.2.4. Παγίδες (σιφώνια) 

2.4.1. Οι µολύβδινες παγίδες (σιφώνια) στο δάπεδο θα έχουν διαστάσεις 

28x14x14 cm και θα φέρουν σχάρα Φ 100 mm µε αντίστοιχο «πώµα 

καθαρισµού». Ειδικά τα σιφώνια σε πλάκα µικρού πάχους θα έχουν 

διαστάσεις 28x12x12 cm. Το µολυβδόφυλλο θα έχει πάχος 3 mm. 

2.4.2. Τα σιφώνια των ουρητηρίων θα είναι κλειστού τύπου των ιδίων 

διαστάσεων µε δύο «πώµατα καθαρισµού» Φ 100 mm και πάχους 

µολυβδόφυλλου 3 mm. 

2.4.3. Οι παγίδες των νεροχυτών θα είναι πλαστικές τύπου µπουκάλας 

(βαρελάκι) και θα κατασκευασθούν από PVC GAT στο πυθµένα δε θα 

φέρουν «πώµα». 

2.4.4. Οι ενώσεις των µολυβδοσωλήνων µε τις µολύβδινες παγίδες του 

δαπέδου θα γίνονται σε συγκόλληση. 

2.4.5. Οι ενώσεις των πηλοσωλήνων µε τις µολύβδινες παγίδες θα γίνονται 

µε ειδικά εξαρτήµατα συγκολλητά προς το µέρος της παγίδας.  

5. Φρεάτια επισκέψεως (για ακάθαρτα και όµβρια). 

5.1. Θα είναι διαστάσεων (καθαρών) σύµφωνα µε την µελέτη και πάντως όχι 

µικρότερα των 30 εκ. χ 30 εκ. και βάθους µικρότερου των 30 εκ. 

5.2. Η διάστρωση του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών θα γίνει µε 

οπλισµένο σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου, πάχους 10 cm, και θα 

επιχρισθούν µε τσιµεντοκονίαµα 600 kg τσιµέντου.  
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5.3. Στον πυθµένα του φρεατίου θα ενσωµατωθεί τεµάχιο από πλαστικό 

σωλήνα που η καµπύλη γωνία µέχρι 90ο κοµµένο κατ’ άξονα, ώστε να 

σχηµατίζει ηµικυκλικό πυθµένα διελεύσεως που αντιστοιχεί στην 

διάµετρο και διεύθυνση προς τον εισερχόµενο και εξερχόµενο αγωγό 

αποχέτευσης. 

5.4. Όλα τα φρεάτια φέρουν διπλό χυτοσιδερένιο κάλυµµα βαρέως τύπου, 

διαστάσεων αναλόγου µε τις διαστάσεις των φρεατίων.  

6. Φρεάτια κρουνών ποτίσµατος. 

6.1. Οι κρούνοι ποτίσµατος θα βρίσκονται µέσα σε φρεάτια σύµφωνα µε τις 

παραπάνω παραγράφους 2.5.2 και 2.5.4. 

Οι διαστάσεις των φρεατίων αυτών θα είναι 25 x 25 cm. 

7. Εγκατάσταση αποχετεύσεως µονάδος W.C. 

7.1. Κατασκευή δαπέδου από ισχυρό σκυρόδεµα Β160 οπλισµένο σε στάθµη 50 

εκ. σε χαµηλώτερη από την τελική στάθµη δαπέδου, για να δοθούν οι 

απαραίτητες κλίσεις στις σωλήνες αποχετεύσεως και ν’ αποφύγουµε 

πιθανή καθίζηση από διαρροές. 

7.2. Χάραξη των θέσεων των υποδοχέων και των φρεατίων.  

7.3. Τοποθέτηση στις θέσεις των υποδοχέων των πλαστικών καµπυλών. Οι 

πλαστικές αυτές καµπύλες τσιµεντάρονται. Στο κατακόρυφό τους τµήµα 

ενώνονται µε τεµάχιο σωλήνας πλαστικής όπου θα προσαρµοσθεί σε 

µεταγενέστερη φάση ο υποδοχέας (λεκάνη).  

Στο οριζόντιο τµήµα της πλαστικής καµπύλης προσαρµόζεται µέσω 

ειδικού τεµαχίου η πλαστική σωλήνα που θα ενώσει τον υποδοχέα µε 

το φρεάτιο συγκεντρώσεως των λυµµάτων. 

Στο ειδικό τεµάχιο συγκολλάται σε µεταγενέστερη φάση 

µολυβδοσωλήνας ο οποίος θα ενωθεί µε το δίκτυο εξαερισµού των 

υποδοχέων.  
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7.4. Οι πλαστικοί σωλήνες που ξεκινούν από τους υποδοχείς καταλήγουν 

στα φρεάτια, τα οποία οδηγούν στο αποχετευ-τικό δίκτυο.  

7.5. Τα οριζόντια τµήµατα από τις πλαστικές καµπύλες έως τα φρεάτια 

καλουπώνονται και εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα. 

7.6. Αφαιρούνται οι ξυλότυποι και γίνεται επιµελώς καθαρισµός και 

σκούπισµα όλου του δαπέδου, για να ετοιµασθεί για την διάστρωση 

του σκυροδέµατος πληρώσεως. 

7.7. Γίνεται πλήρωση όλου του δαπέδου µε κυψελωτό κονιόδεµα µέχρι 

στάθµης –01.15 από τη στάθµη δαπέδου. 

7.8. Στο επίπεδο αυτό πλέον εµφανίζονται µόνο οι αναµονές των πλαστικών 

σωλήνων των υποδοχέων και των µολυβδοσω-λήνων για το δίκτυο 

αερισµού. Σ’ αυτό το επίπεδο κατασκευάζεται το δίκτυο αερισµού και 

το δίκτυο υδρεύ-σεως όπως στα σχέδια. Στις θέσεις των λεκανών 

τοποθετούνται τεµάχια διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 15 εκ., 

διαστάσεων ίσων µε αυτές της λεκάνης και µε τρύπα στο κέντρο τους 

ώστε να διέρχεται η πλαστική σωλήνα, προκειµένου, µετά την 

αφαίρεσή τους, να παραµείνει το κενό υποδοχής και τοποθετήσεως της 

λεκάνης. 

7.9. Τοποθετούνται τα µολύβδινα σιφώνια και κατασκευάζεται το δίκτυο 

αποχετεύσεώς τους µε µολυβδοσωλήνες από τους υποδοχείς στα σιφώνια 

και προς τα φρεάτια αποχετεύσεως. 

7.10. Γίνεται διάστρωση του σκυροδέµατος δαπέδου πάχου 15 εκ. και 

ακολούθως τοποθετούνται τα είδη υγιεινής.  

Δίκτυο ομβρίων 

 Το κατακόρυφο δίκτυο απορροής οµβρίων θα κατασκευασθεί από 

γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, (κόκκινη ετικέττα) διαµέτρου Φ 

4’’, εκτός εάν προβλέπεται άλλη διάµετρος από την µελέτη. 
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Τα παραµένοντα ελεύθερα άκρα του σωλήνα (άνω και κάτω) θα πωµατισθούν µε 

κατάλληλα κοχλιωτά πώµατα, για να µην διεισδύσουν σκυροδέµατα και άλλα 

οικοδοµικά υλικά.  

Ο σωλήνας θα στηρίζεται κάθε 2 µέτρα µε περιλαίµια (κολλάρα). Στον πόδα 

κάθε υδρορροής, θα υπάρχει ανοικτή καµπύλη από τον ίδιο σωλήνα, η οποία 

θα καταλήγει σε φρεάτιο τύπου αµµοσυλλέκτου, διαστάσεων 25 Χ 25 εκ.  

Εάν η µελέτη αποβλέπει ορθογωνικής υδρορροές, αυτές θα κατά-σκευάζονται 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 2 mm. 

Οι σωλήνες θα βάφονται µε δύο στρώσεις µινίου και δύο στρώσεις από 

ελαιόχρωµα σε απόχρωση που θα καθορισθεί από τον επιβλέποντα.  

Το οριζόντιο δίκτυο απαγωγής οµβρίων θα κατασκευασθεί από πλαστικό 

σωλήνα σκληρού PVC 6 ΑΤ. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνουν όπως το 

δίκτυο ακαθάρτων.  

8. Κανάλια συλλογής οµβρίων. 

8.1. Οπου προβλέπεται κατασκευή καναλιών, αυτά θα είναι τάφροι πλάτους 

25 εκ. και µέσου βάθους 30 εκ. 

8.2. Η διάστρωση του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών θα γίνει µε 

οπλισµένο σκυρόδεµα των 200 Kg πάχους 10 εκ. και θα επιχρισθούν µε 

τσιµεντοκονία 600 Kg.  

8.3. Τα κανάλια καλύπτονται µε σχάρες από µορφοσίδηρο, µε εγκάρσιες 

ράβδους που απέχουν µεταξύ τους 2 εκ. Οι σχάρες θα βαφτούν µε δύο 

στρώσεις µινίου. 

9. ΒΟΘΡΟΣ 

Σηπτικός βόθρος 

9.1. Στο σηπτικό βόθρο γίνεται µία µερική µηχανική επεξεργα-σία στα 

λύµµατα, πριν από την τελική τους διάθεση. 

9.2. Ο σηπτικός βόθρος διαµορφώνεται σε στεγανές δεξαµενές µε ένα ή 

περισσότερα διαµερίσµατα, µορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, που 
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διαχωρίζονται µε τοιχώµατα. Το µήκος του βόθρου είναι περίπου 

δυόµιση φορές µεγαλύτερο από το πλάτος του.  

9.3. Η στάθµη των υγρών απέχει τουλάχιστον 1,3 Μ. από τον πυθµένα και 

τουλάχιστον 0,30 Μ. από οροφή.  

9.4. Τα τοιχώµατα, ο πυθµένας και η οροφή είναι από οπλισµέ-νο 

σκυρόδεµα πάχους 15 εκ. και µε επίστρωση του πυθµένα και των 

τοιχωµάτων µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg. Oι γωνιές 

στρογγυλεύονται για επίτευξη στεγανότητας. 

9.5. Η οροφή έχει δύο στεγανές θυρίδες επίσκεψης µε διπλά χυτοσιδερένια 

καλύµµατα. 

9.6. Στην είσοδο και έξοδο των υγρών τοποθετούνται σωλήνες µορφής ταύ, 

µε προέκταση προς τα κάτω. Το βύθισµα των σωλήνων αυτών πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 60 εκ. στην εισαγωγή και 38 εκ. στην εξαγωγή.  

9.7. Ο βόθρος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 1 Μ. από θεµέλια ή τοίχους 

και 3 Μ. τουλάχιστον από την οικοδοµική γραµµή. 

9.8. Απαγορεύεται η διοχέτευση βρόχινων νερών στο σηπτικό βόθρο.  

9.9. Οι συγκεκριµένες διαστάσεις του σηπτικού βόθρου καθώς και ο 

ακριβής τρόπος κατασκευής του εξαρτώνται από το µέγεθός του, 

ανάλογα µε τον αριθµό των αιθουσών του αντίστοιχου σχολείου, και 

φαίνονται σε ειδικό σχέδιο που συνοδεύει την µελέτη.  

4. Απορροφητικός βόθρος. 

4.2.1. Μετά από την επεξεργασία τους στον σηπτικό βόθρο τα λύµµατα 

οδηγούνται στον απορροφητικό βόθρο. Αυτός έχει µορφή πηγαδιού 

κυκλικής διατοµής και διαµέτρου από 2,5 Μ. έως 4 Μ. και βάθος από 

2,75 έως 5 Μ. 

4.2.2. Ο πυθµένας του βόθρου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 15 cm. 

Επίσης υπάρχει µία στρώση οπλισµένου σκυροδέµατος στο επάνω µέρος 

του, περιµετρικά από την είσοδό του, πάχους 50 εκ. και βάθους 50 



∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ   |    Γ.Τ. ΣΥΓΓΡ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   Η/Μ  ΕΓΚ/ΣΕΩΝ   |  (V-1)                Σελ.  21 (44) 

 

∆ήµος Ι.Π. Μεσολογγίου  ∆.Τ.Υ.,   µελετητής:                                           ||  C \ …\  MYTIKAS 2013-MYT13- Γ.Τ.Σ.Υπ.  Η/Μ,(1)   09 - 14 , 

     

εκ. Η ίδια ζώνη (πάχους 50 εκ.) και για το υπόλοιπο βάθος του 

βόθρου γίνεται από ξηρολιθιά. 

4.2.3. Καθ’ όλο το ύψος του βόθρου, κατασκευάζονται τέσσερις σήραγγες 

ανά 90ο, πλάτους 1 µ. και µήκους 2 µ. οι οποίες γεµίζονται µε 

πέτρες. 

4.2.4. Το επάνω µέρος του βόθρου καλύπτεται µε διπλό χυτοσι-δερένιο 

κάλυµµα.  

4.2.5. Ο βόθρος πρέπει να απέχει από θεµέλια ή τοίχους απόσταση 

τουλάχιστον ίση µε το µισό του βάθους του, και πάντως όχι 

µικρότερη από 5 µέτρα για γαιώδη εδάφη, 3 µέτρα για ηµιβραχώδη και 

1,5 µέτρα για βραχώδη. 

4.2.6. Οι συγκεκριµένες διαστάσεις του απορροφητικού βόθρου καθώς και ο 

ακριβής τρόπος κατασκευής του, όπως και για τον σηπτικό, φαίνονται 

στο ειδικό σχέδιο που συνοδεύει την µελέτη. 

5. Και στις δύο περιπτώσεις, ανάλογα µε τον αριθµό θέσεων του σχολείου 

ισχύουν οι βόθροι µε ενδεικτικό αριθµό ίσο ή αµέσως µεγαλύτερο του 

αριθµού θέσεων του σχολείου (π.χ. για εννεαθέσιο σχολείο ισχύουν οι 

βόθροι V 12). 

4. ∆οκιµές εγκαταστάσεων. 

5.1. Γενικά. 

5.1.1. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση όταν τελειώσει ένα τµήµα ή ολόκληρη 

την εγκατάσταση να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές µε δικά του 

όργανα και δική του δαπάνη. Οι δοκιµές αυτές θα επαναλειφθούν 

µέχρι που να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της επίβλεψης οπότε και 

θα συντάσσονται τ’ απαραίτητα πρωτόκολλα δοκιµής που θα 

υπογράφονται από την επίβλεψη και τον ανάδοχο του έργου και θα 

επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο της προσωρινής παραλαβής. 
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5.1.2. Ο εργολάβος έχει υποχρέωση να διορθώνει κάθε φθορά στις 

εγκαταστάσεις ή στις οικοδοµικές κατασκευές είτε υπό κακή 

κατασκευή είτε από τις δοκιµές.  

5.1.3. Ο εργολάβος υποχρεούται να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και 

µπροστά στην επιτροπή παραλαβής εφ’ όσον αυτή του το ζητήσει. 

5.2. ∆οκιµές δικτύου νερού 

5.2.1. Αφού τελειώσει το δίκτυο των σωλήνων και πρωτού εγκα-τασταθούν 

οι υδραυλικοί υποδοχείς το δίκτυο θα τεθεί σε λειτουργία µε 

υδραυλική πίεση 10 ατ. που θα µετριέται στο πιο χαµηλό σηµείο 

της εγκαταστάσεως για 6 συνεχώς ώρες. 

5.2.2. Μετά την εγκατάσταση και τη σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων 

δοκιµάζεται πάλι η στεγανότητα της εγκατά-στασης σε υδραυλική 

υπερπίεση για 6 ώρες συνεχώς.  

5.2.3. Εάν µετά τις δοκιµές εµφανισθεί κάποια διαρροή αυτή 

αποκαθίσταται από τον ανάδοχο µέχρι που να διαπιστω-θεί απόλυτη 

στεγανότητα.  

5.3. ∆οκιµές δικτύου αποχέτευσης 

5.3.1. Η δοκιµή για στεγανότητα και για οµαλή λειτουργία της 

αποχέτευσης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της εγκυκλίου του 

κανονισµού «περί εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων» δηλαδή:  

5.3.2. ∆οκιµή του Γενικού αποχετευτικού αγωγού που βρίσκεται έξω από το 

κτίριο. 

5.3.3. ∆οκιµή των σωλήνων ακαθάρτων, αποχετεύσεως, αερισµού. 

5.4. ∆οκιµή παγίδων 

5.4.1. Οι δοκιµές στα οριζόντια τµήµατα γίνονται είτε σε ολόκληρο το 

σύστηµα της αποχέτευσης είτε κατά κοµµάτια ανάµεσα σε φρεάτια. 

Οι δοκιµές αυτές γίνονται είτε µε νερό είτε µε αέρα.  
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5.4.2. Μία δοκιµή θεωρείται πετυχηµένη όταν το τµήµα της εγκατάστασης 

δοκιµασθεί σε πίεση νερού όχι µικρότερη από 3 Μ. στήλης νερού ή 

σε πίεση αέρα όχι µικρότερη από 0,35 ατ. λαµβάνοντας όµως την 

φροντίδα να δοκιµάζονται οι ενώσεις στις πιο πάνω πιέσεις. Κατά 

την δοκιµή αυτή η εξασκούµενη πίεση πρέπει να διατηρηθεί για 30 

λεπτά της ώρας σταθερά χωρίς νέα προσθήκη νερού ή αέρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση πρέπει να αναζητηθούν τα σηµεία διαρροής και 

να αποκαταστα-θεί από τον εργολάβο η βλάβη. 

5.4.3. Η δοκιµή της αποτελεσµατικότητας των παγίδων γίνεται µε αέρα. 

Μπαίνει αέρας από κατάλληλο σηµείο και διατηρείται σε πίεση 

ισοδύναµη µε στήλη νερού 25 ΜΜ για 15 λεπτά της ώρας.  

5.4.4. Κατά την δοκιµή αυτή δεν πρέπει να παρατηρηθεί εκδίωξη ή διαρροή 

του αέρα της παγίδας.  

 

Γ.- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

1. ∆ίκτυο σωληνώσεων 

1.1. Υλικά. 

1.1.1. Οι σωληνώσεις του θερµού νερού θα κατασκευασθούν από µαύρο 

σιδηροσωλήνα µε ραφή υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέττα), για 

διατοµή µέχρι και 2’’ και από χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή για 

διατοµές µεγαλύτερες των 2’’. 

1.1.2. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης θα είναι µε ενισχυµένα χείλη (κορδονάτα) 

από µαλακοποιηµένο χυτοσίδηρο.  

1.1.3. Τα όργανα διακοπής θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη στεγανότητα 

και αντοχή για την πίεση και θερµοκρασία του δικτύου. Για 

διαµέτρους µέχρι και 2’’ οι διακόπτες θα είναι σφαιρικού τύπου. 

1.2. Συνδέσεις 
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1.2.1. Οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ τους θα γίνεται µε εξαρτήµατα. 

Όπου αυτό δεν είναι δυνατό µπορούν να γίνονται µε συγκόλληση 

κατόπιν εγκρίσεως του επιβλέποντος.  

1.2.2. Όλες οι ενώσεις θα είναι υδατοστεγείς και αεροστεγείς 

1.2.3. Για τον τρόπο εκτέλεσης των συνδέσεων, ισχύει ότι και στο δίκτυο 

υδρεύσεως (παρ. Λ/1.2.5.). 

1.2.4. Οι συνδέσεις των σωληνώσεων µε τους συλλέκτες θα γίνουν 

ηλεκτροσυγκολλητές.  

1.3. Αλλαγές διεύθυνσης 

1.3.1. Ισχύει το αντίστοιχο κεφάλαιο για τους σωλήνες υδρεύσεως 

(Λ/1.3.). 

1.3.2. Όπου είναι απαραίτητο να γίνει κάµψη σωλήνα µεγάλης διαµέτρου, 

αυτός θα γεµίζεται µε άµµο και θα κάµπτεται εν θερµώ. 

1.4. Στήριξη – ∆ιέλευση από οικοδοµικά στοιχεία. 

1.4.1. Η στήριξη των σωλήνων θα γίνει ανάλογα µε τη θέση τους, µε 

ειδική ανάρτηση από την οροφή ή τους τοίχους µε τη βοήθεια 

σιδερένιων στηριγµάτων. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε οι 

διάφοροι σωλήνες να µη εµποδίζουν το άνοιγµα των παραθύρων ή των 

θυρών.  

1.4.2. Οι µέγιστες επιτρεπόµενες αποστάσεις ανάρτησης ή στήριξης θα 

είναι: 

α) για σωλήνες ½’’ έως ¾’’ ………………………………… 2,5 µέτρα 

β) για σωλήνες 1’’ έως 1 1/2’’……………………………3,5 µέτρα 

γ) για σωλήνες 2’’ και άνω  …………………………………4,5 µέτρα 

1.4.3. Απόσταση από τους τοίχους ή τις οροφές τουλάχιστον 3 cm. 

1.4.4. Oσοι σωλήνες περνάνε µέσα από τοίχους θα τυλίγονται µε µολύβι 

πάχους 2 ΜΜ, η διογκωµένη πολυουρεθάνη κατά την κρίση του 

επιβλέποντος. Όταν οι σωλήνες περνούν µέσα από στοιχεία από 
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µπετόν θα περνούν πρώτα απαραίτητα στο κοµµάτι γαλβανισµένου 

σιδηροσωλήνα µε µεγαλύτερη διάµετρο και προκειµένου για υγρούς 

χώρους θα περνούν πρώτα µέσα από µολυβδοσωλήνες. Κάθε σωλήνας θα 

περνάει ξεχωριστά. Οι προστατευτικοί σωλήνες θα πρέπει να 

προεξέχουν στο δάπεδο 10 ΜΜ. και στους τοίχους 5 ΜΜ εκατέρωθεν.  

1.4.5. Οι κλίσεις του οριζόντιου δικτύου θα είναι το πολύ + 1,5% και θα 

γίνονται µετά την κρίση του Μηχανικού που επιβλέπει το έργο. Η 

µοναδική προσπάθεια των κλίσεων θα είναι η συµβολή ενός τµήµατος 

που έχει ανοδική κλίση και ενός τµήµατος που έχει καθοδική να 

γίνεται στη βάση µιας στήλης ή ενός θερµαντικού σώµατος για να 

αποφευχθούν οι φυσσαλίδες αέρα ή ο εγκλωβισµός νερού στη 

περίπτωση που αδειάσει η εγκατάσταση.  

1.5. Παραλαβή συστολοδιαστολών. 

Όταν πρόκειται για σωλήνες µεγάλου µήκους όπου στην έναρξη και την 

παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα µπορούσαν να εµφανισθούν 

σηµαντικές αυξοµειώσεις του µήκους των σωληνώσεων εξ αιτίας των 

συστολοδιαστολών πρέπει κατά την κατασκευή των δικτύων να ληφθεί 

µέριµνα για την παραλαβή αυτών των συστολοδιαστολών, ώστε να µην 

εµφανίζονται επικίνδυνες τάσεις στο υλικό των σωλήνων. 

Σαν τέτοιες διατάξεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν: 

α) η διαµόρφωση του άξονα των σωληνώσεων κατά «Ωµέγα» τα σκέλη του 

οποίου θα έχουν µήκος ικανό για να παραλάβουν τις µετακινήσεις. 

β) για µικρότερες διαµέτρους θα µετατοπισθούν οι άξονες των 

σωλήνων αφού λυγίσουν σε σχήµα Ζ.  

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των 

σωληνώσεων σε ωρισµένα σηµεία ώστε οι µετατοπίσεις να 

παραλαµβάνονται στις επιθυµητές θέσεις και να προκαλούν αποκόλληση 

των στηριγµάτων ή ανύψωση των θερµαντικών σωµάτων κλπ. 
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1.6. Συλλέκτες. 

1.6.1. Οι συλλέκτες αναχωρήσεως και επιστροφών θα κατά-σκευασθούν από 

χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή (τούµπο) και στο απαραίτητο µήκος.  

1.6.2. Η διάµετρος των συλλεκτών θα είναι κατά δύο µεγέθη µεγαλύτερη 

από την διάµετρο του σωλήνα αναχώρησης από τον λέβητα.  

1.7. Βαφή σωληνώσεων. 

1.7.1. Οι σωλήνες που θα µονωθούν πριν από τη µόνωση θα καθορισθούν 

πολύ καλά µε συρµάτινη βούρτσα και στη συνέχεια θα βαφτούν µε 

δύο στρώσεις µινίου, διαφορετικού χρώµατος.  

1.7.2. Οι ορατοί σωλήνες αφού καθαριστούν µε τον ίδιο τρόπο, θα βαφτούν 

µε ένα στρώµα χρώµα φωτιάς (αστάρι) και δύο στρώµατα ριπολίνη 

φωτιάς, ανθεκτική στους 100ο C, σε αποχρώσεις που θα δοθούν από 

την επίβλεψη.  

1.8. Θερµικές µονώσεις. 

1.8.1. Όλες οι σωληνώσεις που βρίσκονται µέσα στο λεβητοστάσιο (εκτός 

από τις σωληνώσεις του δοχείου διαστολής και τις σωληνώσεις 

πετρελαίου, καθώς και οι σωληνώσεις που περνούν έστω και σε ένα 

τµήµα τους από υπαίθριο χώρο, θα µονωθούν.  

1.8.2. Όπου οι σωλήνες περνούν από τοίχους ή δάπεδα η µόνωση δεν θα 

διακόπτεται.  

1.8.3. Πριν από τη µόνωση οι σωλήνες θα καθαρίζονται µε επιµέλεια και 

θα απολιπαίνονται τελείως.  

1.8.4. Όπου προβλέπεται µόνωση, το µονωτικό υλικό θα είναι συνθετικό 

καουτσούκ, πάχους τουλάχιστον 13 ΜΜ. Η αντοχή του στις υψηλές 

θερµοκρασίες πρέπει να φθάνει τους 105ο C τουλάχιστον.  

1.9. Όργανα ροής. 

1.9.1. Όλα τα όργανα ροής (διακόπτες, βάννες, βαλβίδες, αντεπιστροφής 

κλπ.) θα είναι κατάλληλα για θερµό νερό και πίεση λειτουργίας 10 
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ατ. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και απόλυτα 

στεγανά.  

Αναλυτικότερα περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών   προδιαγραφών. 

1.10. Σωληνώσεις πετρελαίου 

1.10.1. Θα έχουµε δύο σωλήνες πετρελαίου από την δεξαµενή προς τον 

καυστήρα (προσαγωγή) και τον σωλήνα επιστροφής. Και οι δύο 

µαύροι σωλήνες θα είναι υπερβαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) Φ.  

1.10.2. Στο άκρο του σωλήνα προσαγωγής πριν από την είσοδο στον 

καυστήρα, παρεµβάλλεται βάννα η οποία συνδέεται ηλεκτρολογικά µε 

τον καυστήρα και η οποία διακόπτει αυτόµατα την ροή του 

πετρελαίου εάν δεν γίνεται ανάφλεξη.  

1.10.3. Στα άκρα των σωλήνων προς την πλευρά της δεξαµενής, 

τοποθετούνται διακόπτες.  

 

2. Θερµαντικά σώµατα.  

2.1. Κατασκευή – στήριξη  

2.1.1. Τα θερµαντικά σώµατα θα είναι εγχώρια χαλύβδινα πάχους 

χαλυβδοελάσµατος 1,25 ΜΜ. και δοκιµασµένα σε πίεση 5 ατ.  

2.1.2. Τα σώµατα θα στηρίζονται στους τοίχους µε ζεύγη κονσολών – 

αρπαγών και θα απέχουν απ’ το δάπεδο 10 εκ. περίπου και από τον 

τοίχο 5 εκ.  

2.1.3. Εάν τα σώµατα έχουν περισσότερες από 22 φέτες, θα τοποθετούνται 

και στηρίγµατα δαπέδου, κατά την κρίση του επιβλέποντος.  

2.2. Εξαρτήµατα 

Κάθε θερµαντικό σώµα θα εφοδιαστεί µε τα εξής εξαρτήµατα: 

2.2.1. ∆ύο ρυθµιστικές βαλβίδες, ορειχάλκινες, διπλής ρύθµισης, µε 

δίσκο χειρισµού προσαρµοσµένο µε βίδα µε ένδειξη ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ και 

διάµετρο ½’’. Όπου είναι δυνατόν να προτιµούνται οι γωνιακές 
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βαλβίδες. Η µία βαλβίδα τοποθετείται στην προσαγωγή και η άλλη 

στην επιστροφή. Εάν τα σώµατα έχουν περισσότερες από 22 φέτες, η 

σύνδεση των βαλβίδων θα γίνεται διαγώνια. 

2.2.2. ∆ύο λυόµενους σύνδεσµους (ρακόρ) από χυτοσίδηρο µαγιάµπλ 

διαµέτρου ½’’.  

2.2.3. Βαλβίδα εξαερισµού όπου χρειάζεται. 

2.3. Βαφή θερµαντικών σωµάτων. 

Τα θερµαντικά σώµατα, µετά από κατάλληλη και επιµεληµένη 

προετοιµασία (καθάρισµα µε συρµάτινη βούρτσα) θα επιχριστούν µε 

ένα χρώµα αστάρι και µετά µε δύο στρώµατα ριπολίνη φωτιάς σε 

αποχρώσεις που θα δοθούν από την επίβλεψη.  

3. Αερόθερµα. 

Όπου προβλέπονται αερόθερµα, αυτά θα είναι κατάλληλα για 

θερµοκρασία νερού 130ο C. Αναλυτικότερα περιγράφονται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Λέβητες 

Οι λέβητες θα είναι χαλύβδινοι, αεριαυλωτοί, υψηλής αντίθλιψης 

καυσαερίων (DIESEL), κατάλληλοι για καύση ελαφρού ακαθάρτου 

πετρελαίου.  

Αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 

5. Καυστήρες 

Οι καυστήρες θα είναι αυτόµατοι, κατάλληλοι για ελαφρό ακάθαρτο 

πετρέλαιο, και θα µπορούν να συνεργασθούν µε τον αντίστοιχο 

λέβητα. Περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

6. Κυκλοφορητές 

Θα είναι αυτόµατοι, φυγοκεντρικοί και κατάλληλοι για ζεστό νερό 

µέχρι 130ο C. 

Περιγράδονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. 
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7. Καπνοδόχοι 

7.1. Κάθε λέβητας θα συνδέεται µε ξεχωριστή καπνοδόχο, κατασκευασµένη 

από προκατασκευασµένα τεµάχια αµιαντοτσιµέντου και εξωτερική 

επένδυση από δροµικό τούβλο. 

7.2. Η καπνοδόχος αρχίζει από το ύψος του καπναγωγού και φθάνει 1,5 Μ. 

ψηλότερα από την ψηλότερη ακµή του κτιρίου, είναι εφοδιασµένη µε 

αντιανεµική κεφαλή προστασίας και στηρίζεται µε τζινέτια ανά πλάκα 

ορόφου και ενδιάµεσα (δηλαδή κάθε 1,3 Μ. περίπου). 

7.3. Στο κατώτερο σηµείο της καπνοδόχου και προς την πλευρά του λέβητα 

θα κατασκευασθεί θυρίδα καθαρισµού διαστάσεων 30 Χ 40 εκ. 

τουλάχιστον, µε κάλυµµα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 3 ΜΜ. και 

πλαίσιο. Το κάλυµµα θα κλείνει στεγανά µε 8 κοχλίες ή 10 και 

παρέµβυσµα από αµίαντο. 

8. Καπναγωγοί. 

8.1. Το στόµιο απ’ όπου βγαίνουν τα καυσαέρια κάθε λέβητα, θα συνδεθεί 

µε την αντίστοιχη καπνοδόχο µε καπναγωγό από µαύρη λαµαρίνα πάχους 

3 ΜΜ. ηλεκτροσυγκολλητό. Ο καπναγωγός θα είναι εφοδιασµένος µε 

θυρίδες καθαρισµού µε κάλυµµα που θα προσαρµόζεται στεγανά µε 

κοχλίες και φλάντζα από αµίαντο. Εκεί όπου χρειάζεται να 

αποσυναρµολογηθεί ο καπναγωγός θα προβλεφθούν δύο φλάντζες και 

µεταξύ τους παρέµβυσµα από αµίαντο. 

8.2. Οι µεταλλικοί καπναγωγοί των λεβήτων θα µονωθούν εξωτερικά µε 

πυρίµαχη µονωτική επένδυση. Η µόνωση αυτή θα κατασκευασθεί µε 

περιτύλιξη φύλλων αµίαντου πάχους 54 ΜΜ. που θα προσδεθούν στον 

καπναγωγό µε σχοινί από αµίαντο. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί 

στρώµα αµίαντου µαγνησίας πάχους 5 εκ.  

9. Ανοικτό δοχείο διαστολής. 
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9.1. Για την ασφάλεια της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού από τον 

κίνδυνο ανάπτυξης υπερβολικής πίεσης εξ αιτίας των 

συστολοδιαστολών του νερού, η προαγωγή και επιστροφή του νερού των 

λεβήτων θα συνδεθούν µε το δοχείο διαστολής. 

9.2. Το δοχείο διαστολής θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

πάχους 1,5 ΜΜ. µε µεταλλικό εξωτερικό σκελετό. 

9.3. Το δοχείο θα φέρει: 

9.3.1. Κάλυµµα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,5 ΜΜ. που θα ανοίγει 

µε µεντεσέ στο µέσο του και θα έχει υποδοχή για 1,5 λουκέτο. 

9.3.2. Στόµιο υπερχείλισης Φ 2’’.  

9.3.3. Κρουνό για το άδειασµα του δοχείου Φ ½’’. 

9.3.4. Το δοχείο διαστολής θα συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης µε 

γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα Φ ½’’ και ο διακόπτης θα λειτουργεί µε 

την βοήθεια πλωτήρα. Το δοχείο διαστολής θα στηριχθεί στην οροφή 

µε σιδηροκατασκευή. 

10. Κλειστό δοχείο διαστολής 

Οπου προβλέπεται από την µελέτη, µπορεί να χρησιµοποιη-θεί κλειστό 

δοχείο διαστολής, δοκιµασµένο σε πίεση 6 ατ., και κατάλληλο για 

θερµοκρασία νερού 110ο C. Αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών. 

11. ∆εξαµενές πετρελαίου. 

11.1. Κατασκευή 

Οι δεξαµενές κατασκευάζονται από µαύρη λαµαρίνα ηλεκτρο-

συγκολληµένη, πάχους 3 χιλ. για χωρητικότητα δεξαµενής µέχρι 3,5 

κ.µ. και 4 χιλ. για µεγαλύτερη. Θα έχει εσωτερικές ενισχύσεις από 

σιδηροσωλήνα σε σχήµα σταυρού για την αποφυγή διογκώσεων. Τα φύλλα 

λαµαρίνας της κάθε πλευράς θα είναι µονοκόµµατα και όχι 

συγκολλήσεις δύο τεµαχίων. 
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11.2. Εξαρτήµατα 

Οι δεξαµενές θα είναι εφοδιασµένες µε τα παρακάτω: 

11.2.1. Θυρίδα επίσκεψης 40 Χ 50 εκ. µε φλατζωτό κάλυµµα που θα 

στερεώνεται µε 12 βίδες Φ ¼’’.  

11.2.2. Στόµιο εξαερισµού Φ 2’’ στην επάνω επιφάνειά τους που θα 

συνδεθεί µε σωλήνα 2’’ µε το ύπαιθρο. Το άκρο του σωλήνα θα 

καµπυλώση κατά 180ο και θα σκεπασθεί µε πλέγµα.  

11.2.3. Στόµιο για την πλήρωση της δεξαµενής Φ 1 ½’’ στο πάνω µέρος της 

επιφανείας της, που θα συνδεθεί ο σωλήνας για την πλήρωση της 

δεξαµενής. Ο σωλήνας αυτός θα συνεχίζεται µέσα στη δεξαµενή 

µέχρι ύψος 0,25 Μ. πάνω από τον πυθµένα. Το άλλο άκρο του σωλήνα 

θα βρίσκεται µέσα σε κτιστό φρεάτιο 25 Χ 25 εκ. µε κάλυµµα από 

χυτοσίδηρο, κοντά στο κτίριο και θα είναι εφοδιασµένο µε συστολή 

1 ½’’ Χ 2’’ για να προσαρµόζεται ο ελαστικός σωλήνας του 

βυτιοφόρου και µε βιδωτό κάλυµµα που θα συνδέεται µε το στόµιο 

µε αλυσίδα.  

11.2.4. Στόµιο Φ ¾’’ που θα τροφοδοτεί τον καυστήρα σε ύψος 3 εκ. από 

τον πυθµένα. 

11.2.5.  Στόµιο για το άδειασµα της δεξαµενής στον πυθµένα της µε κρουνό 

Φ 1’’ και τάπα. 

11.2.6. ∆είκτη στάθµης πετρελαίου από κατακόρυφο διαφανή πλαστικό σωλήνα 

προστατευµένο, κατάλληλα στερεωµένο και µε διακόπτη στο κάτω 

µέρος.  

11.3. Βαφή δεξαµενών. 

Οι δεξαµενές θα βαφούν εξωτερικά µε δύο στρώσεις µινίου και µία 

στρώση ελαιόχρωµα. 

11.4. Στήριξη δεξαµενών. 
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Οι δεξαµενές θα στηρίζονται σε σιδηροκατασκευή από µαύρη 

σιδηροσωλήνα 2’’ βαρέως τύπου (κόκκινη ετικέττα). 

Οι διαστάσεις του πλαισίου έδρασης της δεξαµενής, είναι ανάλογες 

µε τις διαστάσεις της βάσης της και θα φέρει 3 εγκάρσιους 

συνδετήριους σωλήνες. 

Εδράζεται σε έξι πόδια που στα σηµεία συνδέσεως ενι-σχύονται µε 

ελάσµατα. 

Ο ακριβής τρόπος κατασκευής του πλαισίου φαίνεται στο αντίστοιχο 

σχέδιο λεπτοµερειών. 

12. Συγκρότηση λεβητοστασίου – χώρου δεξαµενής καυσίµων 

12.1. Οι διαστάσεις των χώρων, οι αποστάσεις λεβήτων και δεξαµενών από 

τους τοίχους ή µεταξύ τους, οι έξοδοι τα παράθυρα, ο αερισµός και 

γενικά ότι αφορά την διαµόρφωση των παραπάνω χώρων, θα είναι 

αυστηρά σύµφωνο µε τις αντίστοιχες διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 

12.2. Και οι δύο χώροι θα είναι εφοδιασµένοι µε σιφώνια δαπέδου, τα 

οποία επικοινωνούν µε το δίκτυο αποχετεύσεως 

12.3. Στο χώρο του λεβητοστασίου θα υπάρχει φορητός πυροσβεστήρας, καθώς 

και αυτόµατος πυροσβεστήρας 6 Kg, ο οποίος θα στερεωθεί στην οροφή 

επάνω από τον καυστήρα και θα λειτουργεί αυτόµατα, σε περίπτωση 

επικίνδυνης ανόδου της θερµοκρασίας του χώρου.  

13. ∆οκιµές κεντρικές θερµάνσεως. 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εκτελέση τις απαραί-τητες 

δοκιµές µε δικά του έξοδα και όργανα όταν τελειώση η κατασκευή των 

εγκαταστάσεων τµηµατικά ή ολικά. 

13.1. Οι δοκιµές αυτές θα επαναλαµβάνονται µέχρι τελικής ικανοποίησης 

των αποτελεσµάτων που απαιτούνται, οπότε και θα συντάσσεται 

Πρωτόκολλο ∆οκιµής που θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό 

και τον Εργολάβο και θα επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής 
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Παραλαβής. Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να επαναλαµβάνει τις 

δοκιµές και ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής όταν αυτό του ζητηθεί. 

Επίσης είναι υποχρεωµένος να επαναφέρει κάθε βλάβη ή φθορά που 

τυχόν προκλήθηκε από τις δοκιµές. 

13.2. Η δαπάνη κατά τις δοκιµές θα βαρύνει οικονοµικά τον Εργολάβο εκτός 

από την κατανάλωση του καυσίµου τα οποία οφείλει να προσκοµίσει ο 

Εργολάβος µε δική του δαπάνη αρχικά, αλλά η αξία τους θα 

καταβληθεί σ’ αυτόν µετά από πιστοποίηση της επίβλεψης.  

13.3. Οι δοκιµές τις οποίες είναι υποχρεωµένος να ε κτελέσει ο 

Εργολάβος είναι οι εξής:  

13.3.1. Μετά το τέλος της κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων και πριν την 

τοποθέτηση των θερµαντικών σωµάτων, του Λέβητα κλπ. το δίκτυο 

δοκιµάζεται σε υπερπίεση δέκα (10) ατµοσφαιρών επί έξι (6) ώρες 

συνέχεια.  

13.3.2. Μετά την τελική κατασκευή όλου του δικτύου και τη τοποθέτηση των 

θερµαντικών σωµάτων, του Λέβητα κλπ. δοκιµάζεται ξανά η 

στεγανότητα της εγκατάστασης. Για τη δοκιµή αυτή γεµίζεται η 

εγκατάσταση µε νερό κλείνοντας τα ελεύθερα άκρα όσων σωλήνων 

είναι ελεύθερο, λ.χ. στο δοχείο διαστολής και µε µία 

καταθλιπτική αντλία ανυψώνεται η πίεση του δικτύου σε πέντε (5) 

ατµόσφαιρες υπερπίεση και για έξι (6) ώρες συνέχεια.  

13.3.3. Σε περίπτωση διαρροής κατά τις δοκιµές αυτές που γίνεται 

αντιληπτή από την πτώση της πίεσης στο Μανόµετρο, ο Εργολάβος 

είναι υποχρεωµένος να επισκευάσει την ατέλεια που έχει 

παρουσιασθεί ή να αντικαταστήσει κάθε ελαττωµατικό εξάρτηµα και 

η δοκιµή επαναλαµβάνεται. 

13.3.4. Στη συνέχεια σε λειτουργία για τρεις ώρες συνέχεια ή εγκατάσταση 

στους 90ο C. Κατόπιν πρέπει να αφεθεί η εγκατάσταση να ψυχθεί 
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και έτσι ελέγχεται η στεγανό-τητα των ενώσεων και παρεµβυσµάτων 

στις θερµοκρασια-κές διακυµάνσεις.  

13.3.5. Μετά τη δοκιµή αυτή δοκιµάζεται η ικανότητα λειτουρ-γίας της 

εγκατάστασης (κυκλοφορίας). Ανυψώνεται η θερµοκρασία του νερού 

στο Λέβητα στους σαράντα πέντε (45ο) βαθµούς Κελσίου και 

εξακριβώνεται αν έχει γίνει ρύθµιση όλων των ρυθµιστικών 

βαλβίδων ώστε να υπάρχει οµοιόµορφη θερµοκρασία και ταυτόχρονα 

λειτουργία σε όλα τα σώµατα αερόθερµα κλπ. 

13.3.6. Στη συνέχεια µπαίνει η εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία για να 

δοκιµαστεί η θερµαντική ικανότητά της.  

13.3.7. Κατά τη παραλαβή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης µόνον κατά 

περίπτωση είναι δυνατόν η εξωτερική θερµοκρασία να έχει την τιµή 

που προέβλεπε η µελέτη.  

Για διαφορετική θερµοκρασία περιβάλλοντος θα µετράται η 

θερµοκρασία αέρα του χώρου Τι και θα πρέπει να είναι:  

Τι’=(Τα’/1,39) + 18 για την Αθήνα βαθµοί Κελσίου ή 

Τι’=(Τα’/1,50) + 21,33 για τη Θεσ/νίκη βαθµοί Κελσίου 

Οπότε εξασφαλίζεται η απαιτούµενη θερµοκρασία του χώρου όταν η 

θερµοκρασία του περιβάλλοντος φθάσει στην τιµή που προβλέπει η 

µελέτη.  

 

Τα κανάλια ύδρευσης σωλήνων θερµού και ψυχρού νερού ή ηλεκτρικών 

καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων θα είναι πλάτους από 40 cm 

και άνω, βάθους από 15 cm και άνω, η κατασκευή του πυθµένα και 

των τοιχωµάτων από σκυρόδεµα 300 kg πάχους 10 cm ενισχυµένο µε 

σίδηρο Λάριγκ, επίχριση µε τσιµεντοκονία 600 kgr των τοιχωµάτων 

και θα καλύπτονται µε πλάκα από ωπλισµένο σκυρόδεµα 300 kgr 

τσιµέντου, πάχους 10 cm. 
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1. ∆ίκτυο σωληνώσεων 

1.1. Σωλήνες 

1.1.1. Χαλύβδινοι συγκολληµένης ραφής χρησιµοποιούνται σε: 

 α) υγρούς χώρους (οριζόντια και κατακόρυφα εντοιχισµένα τµήµατα. 

β) ξηρούς χώρους (κατεβάσµατα εντοιχισµένοι) 

γ) ορατές σωληνώσεις. 

1.1.2. Πλαστικοί σωλήνες ηλεκτρικών γραµµών. 

 Χρησιµοποιούνται σε εντοιχισµένα οριζόντια τµήµατα ξηρών χώρων. 

1.1.3. Πλαστικοί σωλήνες ενισχυµένοι (ενδ. Τύπου HELIDROP Πετζετάκη). 

Χρησιµοποιούνται εντός σκυροδέµατος.  

1.1.4. Οι σωλήνες που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος αλείφονται µε δύο 

στρώµατα ασφαλτικού.  

1.1.5. Η ελάχιστη απόσταση ηλ. σωληνώσεως από γραµµή ζεστού νερού είναι 

τουλάχιστον 30 εκ. Όταν τρέχουν παράλληλα περισσότερες από µία 

γραµµή δεν πρέπει να απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 3 εκ.  

1.1.6. Οι σωλήνες τοποθετούνται µε τέτοιο τρόπο (σε µπετόν ή σε 

τοίχους) ώστε µετά την έγχυση του µπετόν ή το γέµισµα των 

αυλακιών στους τοίχους, να καλύπτονται απόλυτα.  

1.1.7. Οι επιτρεπόµενες καµπυλώσεις των σωλήνων σε κάθε γραµµή χωρίς 

µεσολάβηση κουτιού, είναι το πολύ τρεις. 

1.1.8. Οι σωλήνες µεταξύ των κουτιών διακλαδώσεως δεν επιτρέπεται δε να 

έχουν ένωση όταν τα κουτιά απέχουν λιγότερο από ένα µέτρο. ∆εν 

επιτρέπονται ενώσεις στο πάχος του τοίχου. 

1.1.9. Οι απολήξεις των σωλήνων (πίνακες, φωτιστικά, αναµονές κλπ.) θα 

εφοδιάζονται µε προστόµια που θα εξέχουν από την τελευταία 

στρώση των επιχρισµάτων 2 ΜΜ.  

1.2. Αγωγοί – Καλώδια  
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1.2.1. Ο τύπος των αγωγών – καλωδίων καθώς και η διατοµή τους φαίνονται 

στα σχέδια. Όλα τα είδη αγωγών και καλωδίων θα είναι σύµφωνα µε 

τον πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135 του Κ.Ε.Μ.Ε. 

1.2.2. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση οποιασδήποτε µορφής καλωδίου, χωρίς 

αυτό να περιβάλλεται από αντίστοιχο σωλήνα. 

1.2.3. Όπου χρησιµοποιούνται αγωγοί ΝΥΛ και γενικότερα αγωγοί µε ένα 

στρώµα µονώσεως µέσα σε χαλυβδοσωλήνα, πρέπει εσωτερικά του 

σωλήνα να παρεµβάλλεται µόνωση. Η συνθήκη αυτή θεωρείται ότι 

καλύπτεται εάν χρησιµοποιηθεί καλώδιο ΝΥΜ. 

1.2.4. Η αντιστοιχία διαµέτρου σωλήνα µε τη διατοµή και τον αριθµό των 

αγωγών ΝΥΛ είναι η παρακάτω: 

Μέχρι 4 αγωγοί 1,5 ΜΜ2 µέσα σε πλαστικό ή χαλυβδοσωλήνα Φ 13,5 

ΜΜ. 

5-7 αγωγοί 1,5 ΜΜ2 µέσα σε σωλήνα Φ 16 ΜΜ 

8-12 αγωγοί 1,5 ΜΜ2 µέσα σε σωλήνα Φ 23 ΜΜ 

Μέχρι 5 αγωγοί 2,5 ΜΜ2 µέσα σε σωλήνα Φ 16 ΜΜ.  

Γενικότερα ισχύει ο πίνακας IV του άρθρου 169 του Κ.Ε.Μ.Ε., 

πάντοτε δε σαν απαραίτητη προϋπόθεση, σε οποιασδήποτε µορφής 

καλώδιο. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν επαρκή εσωτερική διάµετρο 

ώστε η έλξη των αγωγών στους σωλήνες να µπορεί να γίνει χωρίς 

τραυµατισµό των µονώσεων. 

1.2.5. Η διατοµή των αγωγών σε κάθε κύκλωµα θα είναι η ίδια. 

Απαγορεύεται η µεταβολή της διατοµής χωρίς την παρεµβολή 

ασφαλειών. 

1.2.6. Οι αγωγοί γείωσης και οι ουδέτεροι, σε κάθε επί µέρους κύκλωµα 

θα είναι της ίδιας µόνωσης και διατοµής µε τους αγωγούς των 

φάσεων και θα µπουν µαζί στον ίδιο σωλήνα. 
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1.2.7. Οι αγωγοί κάθε κυκλώµατος που προστατεύεται µε ασφάλεια, οδεύουν 

σε ιδιαίτερο σωλήνα. Απαγορεύεται απόλυτα, η όδευση στον ίδιο 

σωλήνα αγωγών διαφορετικών κυκλωµάτων. 

1.2.8. Η ελάχιστη διατοµή για τα κυκλώµατα φωτισµού, τηλεχειρισµού και 

ελέγχου είναι 1,5 ΜΜ2 και για τα κυκλώµατα ρευµατοδοτών 2,5 ΜΜ2. 

Τα κυκλώµατα φωτισµού, είναι γενικά ανεξάρτητα από τα κυκλώµατα 

ρευµατοδοτών. 

1.2.9. Οι αγωγοί διατοµής µέχρι 4 ΜΜ2 θα είναι µονόκλωνοι, οι δε αγωγοί 

µεγαλύτερης διατοµής πολύκλωνοι. Η σύνδεση αγωγών διατοµής πάνω 

από 10 ΜΜ2 µε τους πίνακες θα γίνεται µε κοχλίες και συγκόλληση.  

1.2.10. Οι αγωγοί ΝΥΛ θα έχουν σε όλο το µήκος τους χαρακτηριστικούς 

χρωµατισµούς των φάσεων του ουδέτερου και της γείωσης, σύµφωνα 

µε τις διεθνείς προδιαγραφές.  

1.3. Κουτιά διακλαδώσεων. 

1.3.1. Κουτιά διακλαδώσεων τοποθετούνται σε κάθε διακλάδωση ηλ. γραµµής 

και σε ευθείες γραµµές ανά 6 µέτρα. 

1.3.2. Τα κουτιά που χρησιµοποιούνται είναι του ίδιου υλικού µε τους 

αντίστοιχους σωλήνες, τα δε χαλύβδινα, θα έχουν εσωτερική 

µόνωση. 

1.3.3. Τα κουτιά θα είναι κυκλικά διαµέτρου τουλάχιστον Φ 70 ΜΜ, ή 

ορθογωνικά πλευράς τουλάχιστον 75 ΜΜ για περισσότερες από 

τέσσερις διακλαδώσεις. 

1.3.4. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν µε µικρή κλίση προς τα κουτιά, θα τα 

συναντάνε δε αξονικά τα κυκλικά και κάθετα τα ορθογωνικά.  

1.3.5. Η σύνδεση των κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα γίνεται µε 

κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί. 

1.3.6. Για την µετάπτωση αγωγών από ΝΥΜ σε ΝΥΛ ή αντίστροφα, 

χρησιµοποιούνται ειδικοί διακλαδωτήρες µέσα σε κουτιά. Γενικά 
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µέσα στα κουτιά οι διακλαδώσεις γίνονται µε τη χρήση 

διακλαδωτήρων.  

1.3.7. Η τοποθέτηση των κουτιών θα γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε κατά 

την τελευταία στρώση των επιχρισµάτων τα χείλη τους να είναι στο 

ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια της τελικής στρώσης.  

2. ∆ιακόπτες – ρευµατοδότες 

2.1. Οπου προβλέπεται η τοποθέτησή τους, θα είναι άριστης κατασκευής 

και κατάλληλοι για την προβλεποµένη τάση και ένταση ρεύµατος. 

Τοποθετούνται σε ύψος 1,60 Μ από το δάπεδο. Αναλυτικώτερα 

περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ηλεκτρικοί πίνακες 

3.1. Μεταλλικός σκελετός 

3.1.1. Οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι όλοι µεταλλικοί, µε πάχος λαµαρίνας 

1,5 ΜΜ. 

3.1.2. Όπου αναγράφονται οι διαστάσεις του πίνακα υποδηλώνουν το 

ελάχιστο επιτρεπόµενο µέγεθός του, αποτελεί σε υποχρέωση του 

αναδόχου, η αύξηση του µεγέθους του, εάν αυτός δεν επαρκεί για 

την τοποθέτηση των προβλεποµένων από την µελέτη οργάνων. 

3.1.3. Οι πίνακες βάφονται µε δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και 

µία τελική στρώση από βερνίκι σε χρώµα που θα καθορίσει η 

επίβλεψη.  

3.1.4. Οι ηλεκτρικοί πίνακες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

τεχνικών προδιαγραφών.  

3.2. Όργανα πινάκων 

Όλα τα όργανα πινάκων (ασφάλειες, διακόπτες, ρελαί διαρροής κλπ.) 

περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

4. Φωτιστικά σώµατα 
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Τα φωτιστικά σώµατα που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι τα προβλεπόµενα 

από την µελέτη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι χρησιµοποιούµενοι 

τύπου φωτιστικών σωµάτων αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

5. Θερµοσίφωνες 

5.1. Ηλεκτρικός ταχυθερµοσίφωνας τοποθετείται πάντοτε στο κυλικείο (εφ’ 

όσον υπάρχει) και όπου αλλού τυχόν προβλέπεται από τη µελέτη. 

5.2. Ο θερµοσίφωνας συνδέεται µε το δίκτυο νερού, καθώς και µε το 

ηλεκτρικό δίκτυο, και ο χειρισµός του γίνεται στο χώρο του 

κυλικείου από ιδιαίτερο υαλοπίνακα.  

5.3. Η περιγραφή των θερµοσιφώνων γίνεται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών. 

6. Εξαεριστήρες. 

6.1. Εξαεριστήρες τοποθετούνται στα γραφεία και στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων καθώς και όπου αλλού προβλέπεται από τη µελέτη.  

6.2. Η περιγραφή των εξαεριστήρων γίνεται στο τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών.  

7. Κουδούνια 

7.1. Κουδούνια τοποθετούνται στους διαδρόµους και την αυλή όπως 

προβλέπει η µελέτη. 

7.2. Ο χειρισµός τους θα γίνεται µε µπουτόν από το κυλικείο και τη 

διεύθυνση. Περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.  

8. Υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

8.1. ∆ίκτυο σωληνώσεων – καλωδίων. 

8.1.1. Στις εγκαταστάσεις κάτω από το έδαφος χρησιµοποιείται καλώδιο 

τύπου ΝΥΛ µέσα σε πλαστικό σωλήνα 6 ατµοσφαιρών. 

8.1.2. Ο σωλήνας εγκιβωτίζεται όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.3. 

του κεφαλαίου για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
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8.2. Φρεάτια επισκέψεως 

Τα φρεάτια επισκέψεως ηλεκτρικών δικτύων είναι της αυτής 

κατασκευής µε τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης (Παρ. 2.5.). 

9. Γείωση ηλ. εγκαταστάσεως. 

9.1. Το δίκτυο προστασίας της εγκαταστάσεως γίνεται µ’ ένα από τους 

παρακάτω τρόπους σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 του Κ.Ε.Μ.Ε. 

9.2. Αµεση γείωση. 

Θα αποτελείται από µία ή περισσότερες τριγωνικές γειώσεις ώστε να 

επιτευχθεί αντίσταση γειώσεως σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3 του 

Κ.Ε.Μ.Ε. 

9.3. Ουδετέρωση. 

Γίνεται όπου δεν προβλέπεται άµεση γείωση, και εφ’ όσον 

επιτρέπεται από τη ∆ΕΗ, σύµφωνα µε το παραπάνω κεφάλαιο 3.  

9.4. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εφαρµογή καµιά από τις 

παραπάνω µεθόδους η γείωση θα γίνει µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο 3 του Κ.Ε.Μ.Ε. και σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος.  

9.5. Γενικά, η άµεση γείωση εφαρµόζεται στο µεγαλύτερο µέρος της 

Αττικής, και στην υπόλοιπη χώρα η ουδετέρωση. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, θα γίνεται προηγουµένως συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ. 

10.  Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων. 

10.1.  ∆ίκτυο µεγαφωνικής εγκατάστασης. 

10.1.1. Θα τοποθετηθούν, σωληνώσεις και συρµατώσεις για την εγκατάσταση 

τεσσάρων µεγαφώνων στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης, δύο µεγαφώνων 

σε κάθε αύλειο χώρο, και όπου αλλού προβλέπει η µελέτη.  

10.1.2. Θα προβλεφθούν αντίστοιχα λήψεις µικροφώνου στην αίθουσα 

πολλαπλής χρήσης στον αύλειο χώρο, και στο γραφείο καθηγητών ή 

διευθυντού.  
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10.1.3. Ο τρόπος εγκατάστασης των σωλήνων – αγωγών θα είναι ο ίδιος που 

προβλέπεται για τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων. 

10.2.  Τηλεφωνικό δίκτυο. 

10.2.1. Θα τοποθετηθούν πρίζες τηλεφώνου στο γραφείο του διευθυντή, το 

γραφείο καθηγητών και στο κυλικείο, ή άλλο χώρο στο ισόγειο (αν 

δεν υπάρχει κυλικείο) που θα υποδείξει η επίβλεψη και όπου αλλού 

προβλέπει η µελέτη. 

10.2.2. Το τηλεφωνικό δίκτυο θα είναι πλήρες µέχρι το σηµείο που θα 

γίνει η σύνδεση µε το εξωτερικό δίκτυο του ΟΤΕ και θα γίνει 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς του ΟΤΕ. 

10.3.  Τηλεοπτικό δίκτυο. 

10.3.1.  Θα τοποθετηθεί πρίζα τηλεοράσεως στην αίθουσα πολλαπλής χρήσεως 

και όπου αλλού προβλέπει η µελέτη. 

10.3.2.  Η σύνδεση των πριζών µε το σηµείο που θα τοποθετηθεί η κεραία 

τηλεόρασης θα γίνει µε κατάλληλο οµοαξονικό καλώδιο 75ο µε 

απόσβεση 15 DB ανά 100 Μ για 200 ΜΗΖ µέσα σε σωλήνα Φ 16. 

11.  ∆οκιµές Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

11.1.  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όταν τελειώνει ένα τµήµα ή ολόκληρη την 

εγκατάσταση να κάνει µε δικά του όργανα και δική του δαπάνη τις 

απαιτούµενες δοκιµές, µέχρι να παρουσιασθεί η εγκατάσταση άψογη.  

11.2.  Θα πρέπει να δοκιµασθεί η µόνωση σε αντοχή. Γι’ αυτό οι µονώσεις 

θα πρέπει να αντέχουν σε τάση 500 V για ένα λεπτό µεταξύ αγωγών 

και γης και σε τάση 850 V µεταξύ των αγωγών. 

11.3.  Θα γίνει ωµοµέτρηση της µόνωσης της εγκαταστάσεως και θα 

καταρτισθούν σχετικοί πίνακες µετρήσεων. 

11.4.  Η αντίστοιχη µόνωση για κάθε τµήµα µεταξύ διαδοχικών ασφαλειών ή 

µετά τη τελευταία ασφάλεια µε τη γη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

250.000 ΩΜ.  
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11.5.  Κατά τη λειτουργία του δικτύου θα γίνει έλεγχος της εγκατάστασης 

και των διαφόρων καταναλώσεων και συσκευών. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Θα γίνει εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα 8 ατόµων. Το µηχανοστάσιο θα 

βρίσκεται στο υπόγειο.  

Η εγκατάσταση θα είναι πλήρης και περιλαµβάνει όλα όσα χρειάζονται για 

τη λειτουργία του ανελκυστήρα δηλ. πόρτες, θάλαµο, κινητήρα µε την 

αντλία και το δοχείο λαδιού, κοµβία, ηλεκτρικό πίνακα, ολισθητήρες, 

έµβολα κ.λ.π. 

  

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Για την προστασία του κτιρίου από κεραυνούς προβλέπεται η θωράκιση 

αυτού µε τη βοήθεια γυµνών χαλκίνων αγωγών, δηµιουργούντων θωράκιση 

τύπου            προς το οποίο πρέπει να συνδεθούν, κατά το δυνατό, όλα 

τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου (µεταλλικοί σκελετοί, σωληνώσεις κλπ.). 

Αγωγοί προστασίας. 

 Στα δώµατα και στις στέγες του κτιρίου θα εγκατασταθεί δίκτυο από 

γυµνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό των 50 τ.χ. Ο αγωγός θα συγκρατείται από 

ειδικά στηρίγµατα, κατασκευασµένα από µαύρο χαλυβδοέλασµα πάχους 3 χιλ. 

γαλβανισµένα εν θερµώ µε αντιοξειδωτική προστασία. Η σύσφιξη των δύο 

κοµµατιών του στηρίγµατος θα γίνει µε κοχλία και περικόχλιο. Το άκρο του 

στηρίγµατος να γίνει µε κοχλία και περικόχλιο ¼ γαλβανισµένα µε 

παρεµβολή παρα        . Το άκρο του στηρίγµατος θα πακτώνεται και θα 

συγκρατείται µε χρήση κονιάµατος (όχι γύψος).  
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 Η απόσταση µεταξύ των δύο διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι τόση 

ώστε να αποκλείεται αισθητή παραµόρφωση του αγωγού από την ευθεία, στα 

δε τµήµατα της τροχιάς του, η πυκνότητα των στηριγµάτων θα είναι 

µεγαλύτερη για την ασφαλή συγκράτη-ση. Γενικά η µέση απόσταση µεταξύ δύο 

διαδοχικών στηριγµάτων θα είναι της τάξεως των 40 εκ. Ο χάλκινος αγωγός 

εγκαθίσταται γενικά κατά µήκος των ακµών των στεγών. Ως γενικός κανόνας 

ισχύει ότι κανένα σηµείο επί της στέγης δεν µπορεί να απέχει περισσότερο 

από 10 µ. από το πλησιέστερο εξάρτηµα της διατάξεως. Τυχόν υπερυψωµένες 

κατασκευές, θα προστατεύονται ιδιαίτερα µε ακίδες.  

Αγωγοί καθόδου. 

 Το δίκτυο προστασίας κατά διαστήµατα ενώνεται µε το δίκτυο 

γειώσεως καθόδους γειώσεως από χάλκινο αγωγό 50 τ.χ. Γενικά η απόσταση 

µεταξύ δύο διαδοχικών καθόδων γειώσεως θα είναι της τάξεως των 20 

µέτρων. Κάθε       καθόδου πριν από την είσοδόν του στο έδαφος και µέχρι 

ύψους 2 µέτρων θα περιβληθεί µε γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου 1 ¼’’. Ο 

σωλήνας πρέπει να ανοιχθεί στην γεννέτηρά του µε πριονισµό για την 

δηµιουργία διακένων      προς αποφυγήν παρασιτικού πουπινισµού της 

γραµµής καθόδου.  

Δίκτυο γειώσεως 

 Για τη γείωση του συστήµατος προστασίας θα εγκατασταθεί µέσα στο 

έδαφος δίκτυο γειώσεως, από γυµνό χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 70 τ.χ. 

τοποθετούµενο µέσα στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 60 εκ.  

 Το δίκτυο γειώσεως θα εγκατασταθεί περιµετρικώς του κτιρίου, σε 

απόσταση 3 έως 4 µέτρων από τους εξωτερικούς τοίχους για απόσβεση 

δηµιουργίας βηµατικών τάσεων εις τους εξωτερικούς χώρους. 

 Το δίκτυο γειώσεως θα αποτελεί κλειστό βρόχο. 

 Εάν αυτό δεν θα είναι δυνατόν τα ελεύθερα άκρα αυτού θα συνδέονται 

µε τρίγωνα γειώσεως. Μετά το τέλος της κατασκευής του δικτύου γειώσεως 




