
   

:  

                                                                                                                                                                                                                               

 

ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΤΔΡΕΤΘ – ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ 

 ΜΕΙΗΟΝΟ ΠΕΡΙΟΧΘ ΒΟΛΟΤ (Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Β.) 

 

ΠΡΑΞΘ:    ‘ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΙΛΤΟ ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΤ’ 

 

ΤΠΟΕΡΓΟ *1+:  ‘ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΣΘ 
ΙΛΤΟ ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΤ’ 

 

  

ΣΙΣΛΟ ΣΕΤΧΟΤ 

 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ 
4. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2023 

 

 ΣΙΣΛΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΤΠΟΓΡΑΦΘ 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΕΜΒΘΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ ΜΘΧΑΝΛΚΟΛ Α.Ε. 

ΡΑΡΑΘΓΟΡΟΥΛΟΥ 21, ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

ΑΡ. ΤΗΛΜΑΣ 

ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

31/1/2023 

 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ 
ΣΜΘΜΑΣΟ 
ΜΕΛΕΣΩΝ & 
ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

ΣΤ. ΤΗΛΝΘΣ 

ΡΟΛΛΤΛΚΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ 
31/1/2023  

ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 
& ΝΕΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 

ΣΤ. ΚΑΝΤΑΤΗΘΣ 

ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΟΣ 
31/1/2023  

                                                                                                    

 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 2 

  



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 3 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

Πίνακασ περιεχομζνων 
 
Α. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ .................................................................................................. 1 
1. Γενικά ........................................................................................................................................................ 1 
2. ΣΟΜΟ 1: Σεσνικέρ Δκθέζειρ και Τπολογιζμοί ....................................................................................... 2 
3. ΣΟΜΟ 2: σέδια ..................................................................................................................................... 6 
4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ εξοπλιζμόρ ..................................................................................................................... 6 

4.1 Σεύσορ 3.1: Πληποθοπίερ πποζθεπόμενος εξοπλιζμού: ....................................................................... 7 
4.2 Σεύσορ 3.2: ηοισεία ηεκμηπίυζηρ ηος εξοπλιζμού: ............................................................................. 8 

Β. ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ – ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ........................................................................................ 14 
1. Γενικά ...................................................................................................................................................... 14 
2. Πεπιεσόμενα Οπιζηικήρ Μελέηηρ ............................................................................................................ 15 

2.1 Γενικά .................................................................................................................................................. 15 
2.2 Πληποθοπίερ κύπιος εξοπλιζμού ........................................................................................................ 16 

3. Πεπιεσόμενα Μελέηηρ Δθαπμογήρ .......................................................................................................... 17 
Γ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΩΝ ........................................................................................................................ 19 
1. Γενικά ...................................................................................................................................................... 19 
2. Μελεηη διεπγαζιυν .................................................................................................................................. 19 
3. Τδπαςλικη μελεηη ................................................................................................................................... 19 
4. Ηλεκηπομησανολογική Μελέηη ............................................................................................................... 20 
5. Απσιηεκηονική Μελέηη Κηιπίυν .............................................................................................................. 21 
6. Γευηεσνικη μελεηη ................................................................................................................................... 21 

6.1 Γενικά .................................................................................................................................................. 21 
6.2 Θεμελιώζειρ......................................................................................................................................... 23 
6.3 Ανηιζηηπίξειρ ....................................................................................................................................... 23 

7. ηαηικη μελεηη καηαζκεςυν οπλιζμενος ζκςποδεμαηοζ ....................................................................... 24 
7.1 Γενικά .................................................................................................................................................. 24 
7.2 Κανονιζμοί Μελέηηρ ........................................................................................................................... 25 
7.3 Τλικά καηαζκεςήρ ............................................................................................................................... 25 

7.3.1 κςπόδεμα ................................................................................................................................................25 

7.3.2 Υάλςβαρ οπλιζμού ....................................................................................................................................26 

7.4 Φοπηία ................................................................................................................................................. 26 
7.4.1 Διδικά βάπη ...............................................................................................................................................26 

7.4.2 Φοπηία επικαλύτευν ................................................................................................................................27 

7.4.3 Κινηηά θοπηία ...........................................................................................................................................27 

7.4.4 Φοπηία Δξοπλιζμού και γεπανογεθςπών ..................................................................................................27 

7.4.5 Τδποζηαηικέρ πιέζειρ ................................................................................................................................27 

7.4.6 Ωθήζειρ γαιών ...........................................................................................................................................28 

7.4.7 Φοπηίζειρ λόγυ άνυζηρ ............................................................................................................................28 

7.4.8 Φοπηίζειρ από θεπμοκπαζιακέρ μεηαβολέρ ..............................................................................................28 

7.4.9 Ανεμοπίεζη ...............................................................................................................................................29 

7.4.10 Υιόνι .....................................................................................................................................................29 

7.4.11 ειζμικέρ θοπηίζειρ ..............................................................................................................................29 

7.4.12 Γςναμικέρ υθήζειρ γαιών .....................................................................................................................30 

7.4.13 Τδποδςναμικέρ πιέζειρ .........................................................................................................................30 

7.4.14 Γςναμικά θοπηία πποζαπηημάηυν .......................................................................................................30 

7.5 ςνδςαζμοί θοπηίζευν - Μέθοδοι ςπολογιζμού ................................................................................ 30 
7.6 Δξαζθάλιζη ένανηι πηγμάηυζηρ. ........................................................................................................ 32 
7.7 Απμοί ................................................................................................................................................... 32 
7.8 Ονομαζηικέρ Δπικαλύτειρ Οπλιζμών ................................................................................................. 32 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 4 

1. Καηαζκεςέρ Καηηγοπίαρ 1:.......................................................................................................................32 

2. Καηαζκεςέρ Καηηγοπίαρ 2:.......................................................................................................................32 

8. ιδηπέρ Καηαζκεςέρ ................................................................................................................................ 33 
8.1 Ππόηςπα .............................................................................................................................................. 33 
8.2 Μέθοδορ Μελέηηρ ............................................................................................................................... 33 

8.2.1 ηέγερ Κηιπίυν ..........................................................................................................................................33 

8.2.2 Βέλη Κάμτηρ ............................................................................................................................................33 

8.2.3 Πποζηαζία ιδηπών καηαζκεςών .............................................................................................................34 

8.3 Παπαδοηέα μελέηηρ ............................................................................................................................. 34 
8.3.1 Οπιζηική μελέηη .......................................................................................................................................34 

8.3.2 Μελέηη εθαπμογήρ ...................................................................................................................................34 

Γ. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ππορ ΤΜΠΛΗΡΩΗ .................................................................................... 36 
 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 1 

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

1. Γενικά 

Το παρόν αποτελεί ςυμβατικό τεφχοσ και ορίηει τα ελάχιςτα περιεχόμενα του φακζλου τθσ 

Τεχνικισ Μελζτθσ Ρροςφοράσ με βάςθ των οποίων κα αξιολογθκεί θ προςφορά του κάκε 

διαγωνιηομζνου. 

Επιςθμαίνεται ότι θ τεχνικι μελζτθ προςφοράσ κα είναι απολφτωσ ςαφισ, ςυγκεκριμζνθ 

και τεκμθριωμζνθ απαγορευμζνων οποιονδιποτε αςαφειϊν, ελλείψεων, διαηεφξεων ι 

ςτοιχείων επιδεχόμενων παρερμθνειϊν. 

Με τθν υποβολι προςφοράσ οι Διαγωνιηόμενοι αποδζχονται τθν πλθρότθτα και αρτιότθτα 

τθσ Τεχνικισ τουσ Ρροςφοράσ και δεςμεφονται να μθν εγείρουν οιεςδιποτε πρόςκετεσ 

οικονομικζσ αξιϊςεισ (πζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ) για οιεςδιποτε διαφοροποιιςεισ 

προκφψουν κατά τθν Οριςτικι Μελζτθ - Μελζτθ Εφαρμογισ ι τθν καταςκευι για 

οιαδιποτε αιτία, ζςτω και εάν οι διαφοροποιιςεισ αυτζσ είναι προσ όφελοσ του Κυρίου 

του Ζργου. 

Θ δομι του φακζλου Τεχνικισ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων κα είναι θ ακόλουκθ. 

ΣΟΜΟ 1: Τεχνικζσ Εκκζςεισ - Υπολογιςμοί  

ΣΟΜΟ 2: Σχζδια 

ΣΟΜΟ 3: H/Μ Εξοπλιςμόσ 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν «Τεχνικι Ρροςφορά – Μελζτθ» με τθν ςειρά 

και κωδικοποίθςθ που περιγράφεται ςτθν ςυνζχεια. 

Θ «Τεχνικι Ρροςφορά – Μελζτθ» κα υποβλθκεί θλεκτρονικά κατά τα οριηόμενα ςτο Ν. 

4412/2016 

Κάκε θλεκτρονικό αρχείο τόμου, κα περιλαμβάνει ςτθν πρϊτθ ςελίδα εξϊφυλλο, ςτο 

οποίο κα αναγράφονται:  

 Ονομαςία ζργου 

 Επωνυμία και ζδρα του διαγωνιηόμενου,  

 Επωνυμία και ζδρα μελετθτικοφ (ϊν) γραφείου (ϊν)  

 Αρικμόσ Τόμου  

Θ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ που εφαρμόηεται ζχει αντικείμενο τθν μελζτθ 

και τθν εκτζλεςθ (καταςκευι) του ζργου, όπωσ κακορίηεται ςτο Άρκρο 50 του Ν. 4412/16. 

Σφμφωνα με το ωσ άνω Άρκρο 50, θ αξιολόγθςθ τθσ μελζτθσ κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

ςφμβαςθσ αφορά μόνο τον ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ και τθσ ςυμφωνίασ τθσ μελζτθσ με τα 

οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ιδίωσ με τον Κανονιςμό Μελετϊν Ζργου (παρόν 

Τεφχοσ) διαπιςτϊνοντασ τθ ςυμμόρφωςθ ι μθ τθσ μελζτθσ με αυτά (πίνακασ 

ςυμμόρφωςθσ) χωρίσ βακμολόγθςθ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 53 του Ν. 4412/16, το παρόν Τεφχοσ 

Κανονιςμοφ Μελετϊν, περιλαμβάνει τισ ελάχιςτεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 

εκπόνθςθσ των μελετϊν που κα υποβλθκοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Στο πλαίςιο των προαναφερόμενων ο ζλεγχοσ τθσ πλθρότθτασ και τθσ ςυμφωνίασ τθσ 

μελζτθσ με ςκοπό τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμμόρφωςι τθσ με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κα 

πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν Τεφχουσ του Κανονιςμοφ Μελετϊν 

Ζργου και το Ραράρτθμα. Οι ελάχιςτεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροφνται ςτισ 

μελζτεσ που κα υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ, προςδιορίηονται ςτο ςυμβατικό 

Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΤΕΡΕΡ). 

Τα κατ’ ελάχιςτον απαιτοφμενα ςε κάκε τόμο τθσ «Τεχνικισ Ρροςφοράσ – Μελζτθσ» 

παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθν ςυνζχεια.  

 

2. ΣΟΜΟ 1: Σεχνικζσ Εκθζςεισ και Τπολογιςμοί 

Ο Τόμοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια:  

1. Κεφάλαιο 1: υνοπτική Περιγραφή του Ζργου:  

 Συνοπτικι περιγραφι των ζργων με αναφορά ςτισ επιμζρουσ μονάδεσ. 

 Αιτιολόγθςθ γενικισ διάταξθσ με ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν αξιοποίθςθ του διακζςιμου 
χϊρου και ςτθν εναρμόνιςθ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ με το περιβάλλον. 

 Ρίνακασ εγγυιςεων, αερίων ρφπων και εκροϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τα Τεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ, Τεφχοσ 3. Τεχνικι Ρεριγραφι - Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρίνακασ 1) 

 Ρεριγραφι των βαςικϊν επιλογϊν ςχεδιαςμοφ κακϊσ και τα κφρια πλεονεκτιματα τθσ 
προτεινόμενθσ λφςθσ. 

 

2. Κεφάλαιο 2: Αναλυτική τεχνική περιγραφή: 

Στο κεφάλαιο αυτό κα γίνεται θ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των επιμζρουσ μονάδων 

επεξεργαςίασ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία διαςτάςεων κτλ. και ιδιαίτερθ αναφορά ςτθ 

δυναμικότθτα κάκε μονάδασ, ςτον εγκακιςτάμενο κφριο και εφεδρικό εξοπλιςμό (είδοσ 

μθχανιματοσ, αρικμόσ μονάδων) και ςτον τρόπο λειτουργίασ.  

Στο κεφάλαιο αυτό κα δοκεί επίςθσ θ περιγραφι των ζργων για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και εργαηομζνων ςε κζματα αζριων εκπομπϊν, οςμϊν, υγρϊν αποβλιτων 

και κορφβου. 

Το κεφάλαιο 2 κα ςυνοδεφει πίνακεσ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν λειτουργίασ και 

καταςκευισ των ζργων ςφμφωνα με το ςχετικό υπόδειγμα (Ρίνακασ 2). 

 

3. Κεφάλαιο 3: Σεφχοσ Τπολογιςμϊν: 

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν οι υπολογιςμοί για τθν διαςταςιολόγθςθ όλων των 

επιμζρουσ μονάδων, που κα τεκμθριϊνουν τισ αποδόςεισ όλων των επιμζρουσ τμθμάτων 

τθσ εγκατάςταςθσ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά περιλαμβάνονται: 

 Αναλυτικοί υπολογιςμοί τθσ απόδοςθσ τθσ κερμικισ ξιρανςθσ (τόνοι απομακρυςμζνου 
νεροφ από ίλυ ςε μθνιαία βάςθ) 

 Αναλυτικοί υπολογιςμοί και διαςταςιολόγθςθ των εγκατατάςεων κακϊσ και 
διαςταςιολόγθςθ και επιλογι του βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Πλοι οι υπολογιςμοί πρζπει επί 
ποινι αποκλειςμοφ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ των ςυμβατικϊν τευχϊν. 
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 Αναλυτικά ιςοηφγια μάηασ και ενζργειασ ανά ςτάδιο επεξεργαςίασ με επιμζρουσ αποδόςεισ 
ςταδίων επεξεργαςίασ 

 Σε ότι αφορά ςτον ζλεγχο και μείωςθ των αερίων εκπομπϊν: 

o Τρόπο ςυλλογισ αζρα ανά χϊρο παραγωγικισ διαδικαςίασ  

o Στοιχεία παροχισ και ςυγκεντρϊςεων ρφπων ανά ρζμα αζριων εκπομπϊν 

o Υπολογιςμοί για τθ διαςταςιολόγθςθ των επιμζρουσ μονάδων και εξοπλιςμοφ 

 Σε ότι αφορά ςτο κόρυβο, λειτουργικι περιγραφι και τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 

ςυςτθμάτων θχοπροςταςίασ και αντιμετϊπιςθσ κορφβου μετά των ςχετικϊν υπολογιςμϊν. 

 Σε ότι αφορά τθν απαιτοφμενθ κερμικι ενζργεια, λειτουργικι περιγραφι, υπολογιςμοί 

αναγκϊν και παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ προτεινόμενου 

ςυςτιματοσ θλιακισ υποβοικθςθσ. 

 Ενεργειακι μελζτθ θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ, ετιςια ωριαία ενεργειακι προςομοίωςθ του 

προτεινόμενου θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ. 

 

4. Κεφάλαιο 4: Σεχνική Περιγραφή βοηθητικϊν ζργων:  

Στο κεφάλαιο αυτό κα ςυνταχκεί θ τεχνικι περιγραφι των βοθκθτικϊν ζργων και των 

οικοδομικϊν εργαςιϊν τθσ εγκατάςταςθσ. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 

περιλαμβάνονται:  

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου (ζργα οδοποιίασ, αποχζτευςθ ομβρίων, ζργα πραςίνου)  

 Δίκτυο ςτραγγιδίων και ακακάρτων 

 Δίκτυο πόςιμου νεροφ, βιομθχανικοφ νεροφ και πυρόςβεςθσ 

 Οικοδομικζσ εργαςίεσ  

Στο παρόν ςτάδιο τθσ μελζτθσ προςφοράσ δεν απαιτείται θ υποβολι υπολογιςμϊν των 

βοθκθτικϊν ζργων και των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν ζργων, 

οι οποίεσ κα εκπονθκοφν κατά το ςτάδιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ.  

 

5. Κεφάλαιο 5: Ζργα πολιτικοφ μηχανικοφ: 

Στο Κεφάλαιο αυτό κα γίνει θ διαςταςιολόγθςθ τθσ κεμελίωςθσ, του φζροντοσ 

οργανιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και το επιλεγόμενο ςτατικό μοντζλο των δομικϊν καταςκευϊν 

τθσ εγκατάςταςθσ. Ειδικότερα ο διαγωνιηόμενοσ:  

 Κα αξιολογιςει τα γεωλογικά και γεωτεχνικά ςτοιχεία, που χοριγθςε ο ΚτΕ ςτουσ 
διαγωνιηόμενουσ (Τεφχοσ 3, Ραράρτθμα Λ), κα ελζγξει τισ εδαφοτεχνικζσ ςυνκικεσ του 
γθπζδου και κα ςυντάξει γεωτεχνικι ζκκεςθ κεμελίωςθσ των δομικϊν καταςκευϊν και 
τυχόν αντιςτθρίξεων 

 Κα ςυντάξει ζκκεςθ, που κα περιλαμβάνει τισ παραδοχζσ, τισ μεκόδουσ ανάλυςθσ και το 
επιλεγόμενο ςτατικό μοντζλο για τθν διαςταςιολόγθςθ των δομικϊν καταςκευϊν.  
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Στθν γεωτεχνικι ζκκεςθ κα δίδονται υπολογιςμοί φζρουςασ ικανότθτασ, κακιηιςεων και 

δείκτθ εδάφουσ των δομικϊν καταςκευϊν, διαςταςιολόγθςθ τυχόν μζτρων βελτίωςθσ 

υπεδάφουσ, κακϊσ επίςθσ και εδαφοςτατικοί υπολογιςμοί προςωρινϊν ι μόνιμων 

αντιςτθρίξεων και ευςτάκειασ πρανϊν. 

Στο παρόν ςτάδιο τθσ μελζτθσ προςφοράσ δεν απαιτείται θ υποβολι ςχεδίων ξυλοτφπων 

και τευχϊν ςτατικϊν υπολογιςμϊν.  

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να εξετάςουν όλεσ τισ παραμζτρουσ, που είναι απαραίτθτεσ 

για τθν καταςκευι των δομικϊν καταςκευϊν. Θ παράλειψθ τθσ διερεφνθςθσ αυτισ δεν 

δίνει κανζνα δικαίωμα ςτον Ανάδοχο για απαίτθςθ ςυμπλθρωματικισ αποηθμίωςθσ ι 

προςαφξθςθσ οποιαςδιποτε τιμισ του Τιμολογίου, λόγω επίκλθςθσ ιδιαίτερων 

δυςχερειϊν εκςκαφισ, αντιςτιριξθσ, αντλιςεων, κεμελιϊςεων ι καταςκευισ των δομικϊν 

ζργων.  

 

6. Κεφάλαιο 6: Σεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικϊν ζργων:  

Στο κεφάλαιο αυτό κα υποβλθκεί θ τεχνικι περιγραφι των θλεκτρολογικϊν ζργων, που κα 

περιλαμβάνει:  

 υπολογιςμοφσ και διαςταςιολόγθςθ υποςτακμοφ 

 υπολογιςμό και διαςταςιολόγθςθ κεντρικϊν παροχικϊν καλωδίων 

 αναλυτικι περιγραφι του προτεινόμενου ςυςτιματοσ και τθσ διάταξθσ των 
προςφερόμενων πινάκων  

 λίςτα καταναλωτϊν  

 φωτοτεχνικι μελζτθ 

 περιγραφι προτεινόμενθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ 

 

7. Κεφάλαιο 7: Σεχνική περιγραφή ςυςτήματοσ αυτοματιςμοφ και ελζγχου:  

Στο κεφάλαιο αυτό κα υποβλθκεί θ τεχνικι περιγραφι του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ και 

ελζγχου, που κα περιλαμβάνει:  

 αρχζσ και πρότυπα ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ 

 δομι του ςυςτιματοσ και ςχθματικι απεικόνιςθ 

 λίςτα οργάνων  

 τρόποσ διαςφνδεςθσ με το υφιςτάμενο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ τθσ Ε.Ε.Λ. 

 

8. Κεφάλαιο 8: Πρόγραμμα καταςκευήσ του ζργου: 

Στο κεφάλαιο αυτό κα υποβλθκοφν:  

 το αναλυτικό γραμμικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου 

 αιτιολογικι ζκκεςθ 

Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί με χρονικι βάςθ τον μινα και ςυνολικό χρόνο τισ 

προβλεπόμενεσ από τα ςυμβατικά τεφχθ προκεςμίεσ.  
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Στο χρονοδιάγραμμα κα ςθμειϊνονται, μεταξφ άλλων, με (milestone) οι θμερομθνίεσ: 

- υποβολισ του Βαςικοφ Εξοπλιςμοφ των μονάδων Κερμικισ Ξιρανςθσ, 

Αεριοποίθςθσ και Μονάδων Συμπαραγωγισ,  

- παραγγελίασ αυτϊν 

- Ρροςκόμιςθσ ςτο ζργο 

Οι οποίεσ κα ζχουν ςθμειωκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον Ρρομθκευτι κατά τθν ςφνταξθ 

Ρροςυμφϊνου, πριν τθν υποβολι οικονομικισ προςφοράσ και κα είναι δεςμευτικζσ για 

τθν Ανάδοχο. 

 

 

9. Κεφάλαιο 9: Ζκθεςη λειτουργίασ του ζργου:  

Στο κεφάλαιο αυτό κα υποβλθκοφν:  

 περιγραφι τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων από τον Ανάδοχο, με αναφορά ςτο 
προςωπικό και τα μζςα που κα διακζςει ο Ανάδοχοσ 

 Υπολογιςμό τθσ καταναλιςκόμενθσ / απαιτοφμενθσ ενζργειασ (θλεκτρικι, κερμικι) και 
χθμικϊν 

Οι υπολογιςμοί κα γίνουν για μζςο θμεριςιο φορτίο ςε δφο χωριςτά ςενάρια, για 

χειμερινθ (6 μινεσ) και κερινι (6 μινεσ) περίοδο.  

 

10. Κεφάλαιο 10: Ζκθεςη εκτίμηςησ και αντιμετϊπιςησ κινδφνων του ζργου:  

Στο κεφάλαιο αυτό οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να παρουςιάςουν και να τεκμθριϊςουν 

τθν επάρκεια του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ, των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα αςφαλείασ 

και υγιεινισ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ οι τεχνικζσ προςφορζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

Ειδικότερα κα πρζπει να αποδεικνφεται:  

 Θ κάλυψθ των βαςικϊν απαιτιςεων υγιεινισ και αςφαλείασ ζναντι εργαςιακϊν κινδφνων 
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Θ εφαρμογι μζτρων πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων κατά το ςχεδιαςμό των ζργων 
(αποςτάςεισ αςφαλείασ, εξαεριςμόσ, κατάταξθ των επικινδφνων χϊρων όπου είναι δυνατόν 
να δθμιουργθκεί εκρθκτικι ατμόςφαιρα, αποτροπι/ πρόλθψθ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν 
ζκρθξθσ, αποφυγι πθγϊν ανάφλεξθσ, μζτρα προςταςίασ από ενδεχόμενθ ζκρθξθ, μζτρα 
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων από πυρκαγιά, αντιμετϊπιςθ κορφβου, κτλ) 

 Θ υιοκζτθςθ βαςικϊν αρχϊν αποτροπισ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων ςε βαςικζσ 
λειτουργικζσ φάςεισ τθσ μονάδασ όπωσ κανονικι λειτουργία, εκκίνθςθ λειτουργίασ (hot 
start up/ cold start up), παφςθ λειτουργίασ (ζκτακτθ/ προγραμματιςμζνθ), ςυντιρθςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι κατά τθν φάςθ του διαγωνιςμοφ δεν απαιτείται θ ςφνταξθ και υποβολι 
των αναλυτικϊν προγραμμάτων/ διαδικαςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του ζργου, τα 
οποία αποτελοφν αντικείμενο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

Το κεφάλαιο κα ςυνοδεφει πίνακασ εκτίμθςθσ και αντιμετϊπιςθσ κινδφνων ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα 3.  

 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 6 

3. ΣΟΜΟ 2: χζδια 

Με τθν Τεχνικι Ρροςφορά κα υποβλθκοφν τα ςχζδια, που κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια. 

Τονίηεται ότι θ πλθρότθτα και θ ακρίβεια των πλθροφοριϊν, που κα παρζχονται ςτα 

ςχζδια κα αξιολογθκεί με ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ πλθρότθτα τθσ μελζτθσ. Τα ςχζδια κα 

υποβλθκοφν ςε θλεκτρονικι μορφι pdf και κα ςυνοδεφονται με κατάλογο ςχεδίων. 

1. Γενική διάταξη των ζργων:  

Κα υποβλθκοφν τα ςχζδια Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα με τισ 

καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, ςτισ οποίεσ 

κα παρουςιάηονται:  

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου (δενδροφφτευςθ, πεηοδρομιςεισ κτλ.) με τα τελικά 
υψόμετρα του διαμορφωμζνου χϊρου, 

 Βοθκθτικά δίκτυα (δίκτυα νεροφ πυρόςβεςθσ κτλ.) 

 Ζργα οδοποιίασ και αποχζτευςθ ομβρίων 

 Ζργα διανομισ ενζργειασ, ςτουσ οποίουσ κα φαίνονται οι θλεκτρικοί πίνακεσ του ζργου 

 

2. Διαγράμματα: 

 Διάγραμμα ροισ με τα κφρια χαρακτθριςτικά όλων των μονάδων επεξεργαςίασ, 

 Λειτουργικά διαγράμματα (process and instrumentation diagrams), ςτα οποία κα φαίνονται 
όλεσ οι διαςυνδζςεισ, ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ, κακϊσ επίςθσ και τα όργανα μζτρθςθσ και 
ελζγχου.  

 Διαγράμματα ιςοηυγίων μάηασ/ενζργειασ για τισ μονάδεσ ξιρανςθσ και αεριοποίθςθσ. 

 Διαγράμματα διατάξεων απόςμθςθσ 

 Διάγραμμα μονάδοσ θλιακισ υποβοικθςθσ κερμικισ ενζργειασ. 

 

3. χζδια μονάδων: 

Σε κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 ζωσ 1:100), που κα περιλαμβάνουν κατόψεισ και τομζσ όλων 

των επιμζρουσ προςφερομζνων μονάδων, με τον εγκακιςτάμενο εξοπλιςμό. Στα ςχζδια κα 

κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και ςτάκμεσ.  

 

4. Αρχιτεκτονικά ςχζδια: 

Σε κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 ζωσ 1:100), των κτιριακϊν ζργων.  

 

4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ εξοπλιςμόσ 

Ο Τόμοσ 3 κα περιζχει ακριβείσ και ςαφείσ πλθροφορίεσ για τον εξοπλιςμό, που 

περιλαμβάνεται ςτθ προςφορά των διαγωνιηομζνων. Επιςθμαίνεται ότι οι διαγωνιηόμενοι 

κα περιλάβουν ςτθν προςφορά τουσ ζνα μόνο τφπο και καταςκευαςτι για κάκε τμιμα 

εξοπλιςμοφ. Δεν κα γίνουν δεκτζσ εναλλακτικζσ προτάςεισ όςον αφορά τον εξοπλιςμό. Ο 

προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι μονοςιμαντα κακοριςμζνοσ και ςαφισ, 

χωρίσ διαηεφξεισ του τφπου «τφπου Α ι ιςοδυνάμου», ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ 
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οποιαδιποτε παρερμθνεία τθσ προςφοράσ. Ενδεχόμενεσ αςάφειεσ ι υποεκτιμιςεισ 

μεγεκϊν, ι παραγνϊριςθ των απαιτιςεων των προδιαγραφϊν, κα λθφκοφν υπόψθ ςτον 

Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.  

Ο Τόμοσ 3 κα ζχει τθν παρακάτω ςυγκεκριμζνθ δομι, θ οποία εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ 

ςαφινεια τθσ προςφοράσ και κακιςτά ευχερζςτερο τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ: 

 

4.1 Σεφχοσ 3.1: Πληροφορίεσ προςφερόμενου εξοπλιςμοφ:  

Το Μζροσ αυτό κα χωριςτεί ςε κεφάλαια κάκε ζνα από τα οποία κα αντιςτοιχεί ςτα 

Φυςικά Μζρθ του ζργου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Τιμολόγιο  

Στθν αρχι κάκε κεφαλαίου και για κάκε Φυςικό Μζροσ, κα υπάρχει Ρίνακασ με τον κφριο 

και βοθκθτικό εξοπλιςμό που κα εγκαταςτακεί. Στθ ςυνζχεια τα κεφάλαια κα χωρίηονται 

ςε αντίςτοιχα υποκεφάλαια, με ςυνεχι αρίκμθςθ, κάκε ζνα από τα οποία κα αφορά 

ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα ι εξοπλιςμό του Φυςικοφ Μζρουσ. Θ διάρκρωςθ κάκε 

υποκεφαλαίου για κάκε μθχάνθμα ι εξοπλιςμό του Φυςικοφ Μζρουσ κα είναι θ 

παρακάτω:  

1. Ρίνακασ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν 

2. Συνοπτικι περιγραφι του μθχανιματοσ και τθσ λειτουργίασ του 

3. Τεχνικό φυλλάδιο 

Σχετικά επιςθμαίνονται τα παρακάτω: 

i. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures) επικυμθτό είναι να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, αλλά 
μπορεί να είναι ςτθ γλϊςςα που εκδίδονται, κατά προτίμθςθ ςτθν Αγγλικι. 

ii. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά φυλλάδια περιζχουν και άλλουσ τφπουσ εκτόσ του 
προςφερόμενου τότε ο προςφερόμενοσ τφποσ κα επιςθμαίνεται κατάλλθλα. 

iii. Στα Τεχνικά φυλλάδια δεν επιτρζπονται πρόςκετα ςτοιχεία ι διορκϊςεισ, χωρίσ τθν 
ςυγκατάκεςθ του καταςκευαςτι. 

iv. Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι αναγκαία, οφτε επικυμθτι θ παράκεςθ λεπτομερϊν φυλλαδίων 
και λοιπϊν ςτοιχείων για τον δευτερεφοντα εξοπλιςμό: 

o εξοπλιςμόσ κτιριακϊν ζργων (κλιματιςμόσ, κζρμανςθ, ςυςτιματα εξαεριςμοφ κτλ.) 

o εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ),  

o εξοπλιςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων 

o ςυςκευζσ δικτφων (δικλείδεσ, αντεπίςτροφα, εξαρμωτικά, εξαεριςτικά κτλ.) 

o δοχεία και κάδοι  

o βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ  

o ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ 

o όργανα που δεν μεταδίδουν αναλογικό ςιμα (πιεςόμετρα, πρεςοςτάτεσ, 
οριοδιακόπτεσ κερμοςτάτεσ, διακόπτεσ ςτάκμθσ) 
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4.2 Σεφχοσ 3.2: τοιχεία τεκμηρίωςησ του εξοπλιςμοφ: 

Γίνονται δεκτά ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ςτθν ελλθνικι ι τθν αγγλικι γλϊςςα. Οι ηθτοφμενεσ 

δθλϊςεισ, εγγυιςεισ κτλ. πρζπει να υπογράφονται από τον καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ 

ι από τον νόμιμο εκπρόςωπο του  προμθκευτι του ςτθν Ελλάδα 

Στο Τεφχοσ αυτό κα υποβλθκοφν τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ του εξοπλιςμοφ και ειδικότερα:  

 

(1) Αντλίεσ πυρόςβεςθσ: 

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο  

o Καμπφλεσ λειτουργίασ, με ζνδειξθ του ςθμείου ονομαςτικισ λειτουργίασ για κάκε 
επιμζρουσ εφαρμογι 

 

(2) Συμπιεςτζσ αερίου ςφνκεςθσ (αν απαιτοφνται): 

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

o Καμπφλεσ λειτουργίασ, με ζνδειξθ του ςθμείου ονομαςτικισ λειτουργίασ για κάκε 
επιμζρουσ εφαρμογι 

o Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του εξοπλιςμοφ 
για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι  

 

(3) Κυκλωνικοί διαχωριςτιρεσ:  

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

 

(4) Μονάδα κερμικισ ξιρανςθσ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να υποβάλλει Συμφωνία (Ρροςφμφωνο) 

Συνεργαςίασ (όχι αποκλειςτικι) με τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ, το οποίο κα 

τεκεί ςε ιςχφ ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου ς’ αυτόν. Στο πλαίςιο τθσ 

ςυμφωνίασ αυτισ, ο καταςκευαςτισ του ςυςτιματοσ κερμικισ ξιρανςθσ κα 

αναλάβει κατ' ελάχιςτον: 

1. Τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου ςε ότι αφορά το 
ςφςτθμα ξιρανςθσ και ειδικότερα:  

i. Τθ διάταξθ τθσ μονάδασ, δθλαδι όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν και 
είναι απαιτοφμενα για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου από τθν 
τροφοδοςία τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ζωσ τθν ζξοδο και ψφξθ τθσ 
ξθραμζνθσ ιλφοσ, περιλαμβανομζνων των διατάξεων επεξεργαςίασ των 
απαερίων και των υδρατμϊν. 

i. Τον ςχεδιαςμό του τρόπου ελζγχου τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
ξιρανςθσ. 

i. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά όλου του εξοπλιςμοφ που εξυπθρετεί τθν 
λειτουργία τθσ μονάδασ ξιρανςθσ (ςυςτιματα μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ 
και ξθραμζνθσ ιλφοσ, ςυςτιματα μεταφοράσ κερμότθτασ, επεξεργαςία 
απαερίων, πίνακασ ελζγχου, κατανάλωςθ κερμικισ/θλεκτρικισ ενζργειασ 
κτλ.). 
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i. Τισ μονάδεσ εκείνεσ ι τον εξοπλιςμό που επθρεάηουν τθν λειτουργία, 
απόδοςθ και τον χρόνο ηωισ του ξθραντιρα. 

Θ αποδοχι - ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κα πιςτοποιείται με επιςτολι του 

καταςκευαςτι των ξθραντιρων προσ τον Ανάδοχο, θ οποία κα κοινοποιείται 

ςτον Κφριο του Ζργου, πριν τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν 

Υπθρεςία. Θ εν λόγω αποδοχι τθσ μελζτθσ από τον καταςκευαςτι των 

ξθραντιρων αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ 

εφαρμογισ. 

2. Τθν προμικεια τθσ μονάδασ ξιρανςθσ με όλο τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. 
Επιςθμαίνεται ότι τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι είναι και ο 
αυτοματιςμόσ λειτουργίασ. 

3. Τον ζλεγχο και τθν βεβαίωςθ τθσ ορκισ καταςκευισ και εγκατάςταςθσ του 
παρελκόμενου εξοπλιςμοφ και ειδικότερα:  

i. Εγκατάςταςθ του ξθραντιρα, ονομαςτικισ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 0,81 
tn H2O/h 

ii. Εγκατάςταςθ παρελκόμενου εξοπλιςμοφ: ςυςτιματα μεταφοράσ 
αφυδατωμζνθσ και ξθραμζνθσ ιλφοσ, ςυςτιματα μεταφοράσ κερμότθτασ. 

iii. Υδραυλικζσ ςυνδζςεισ και ςωλθνϊςεισ όλων των παραπάνω. 

iv. Τα όργανα ελζγχου για τθν αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ κα πιςτοποιείται με 

επιςτολι του καταςκευαςτι των ξθραντιρων προσ τον Ανάδοχο με κοινοποίθςθ 

προσ τον Κφριο του Ζργου, πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ 

ξιρανςθσ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των 

δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ ξιρανςθσ.  

4. Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ ςε αποδοτικι 
λειτουργία και δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ» του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ. 

5. Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ κατά τθν Λειτουργία και Συντιρθςθ των ζργων 
από τον Ανάδοχο και τθν επιτόπου επίβλεψθ με ευκφνθ τθσ, τθσ βαςικισ 
ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ. 

6. Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου ςτθ λειτουργία και 
ςυντιρθςθ τθσ μονάδασ. 

7. Τθν  υποβοικθςθ του Αναδόχου ςτθ ςφνταξθ εγχειριδίου λειτουργίασ τθσ 
μονάδασ κερμικισ ξιρανςθσ, ςτο οποίο κα περιγράφεται μεταξφ άλλων ο 
τρόποσ λειτουργίασ, οι διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, οι χειριςμοί 
ελζγχου, ο αυτοματιςμόσ λειτουργίασ, κτλ 

8.  Π,τι άλλο κρίνεται απαραίτθτο από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ 
ξιρανςθσ, προκειμζνου να ιςχφει θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου κα τεκμθριϊνονται ευκρινϊσ (α) θ 

απόδοςθ τθσ μονάδασ κερμικισ ξιρανςθσ ωσ προσ το τελικό προϊόν (ξθραμζνθ ίλυ) 

που κα προκφπτει από τθν προτεινόμενθ ςχεδιαςτικι λφςθ και (β) το ποςοςτό 

περίςςειασ απαγόμενου αζρα προσ τθ μονάδα επεξεργαςίασ αερίων εκπομπϊν, τα 

οποία αποτελοφν και κριτιρια ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Επιπλζον του προςυμφϊνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ του 

καταςκευαςτι των ξθραντϊν, με τθν οποία κα βεβαιϊνει ότι:  

1. Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηομζνου και ςυμφωνεί με τον βαςικό 
ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ όπωσ οριοκετείται από τθν τροφοδοςία 
τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ζωσ τθν ζξοδο και ψφξθ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, με τα 
παρελκόμενα του. 

2. Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ, για τα φορτία ςχεδιαςμοφ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ 
Ρροδιαγραφζσ.  

3. Εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του τελικοφ προϊόντοσ ότι είναι ςφμφωνα 
με τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ, αλλά και ότι 
πλθροφνται οι απαιτιςεισ για τθν πλιρθ υγιεινοποίθςθ του προϊόντοσ (ξθραμζνθ 
λάςπθ). 

4. Εγγυάται τον χρόνο ηωισ του ξθραντιρα, ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
των τριϊν (3) ετϊν. 

5. Θ μονάδα ξιρανςθσ κα είναι ςε διακεςιμότθτα και ςε κζςθ να λειτουργιςει 
αποδοτικά για διάςτθμα περίπου 90% του χρόνου (7.800 ϊρεσ ετθςίωσ). 

6. Ο ξθραντιρασ κα μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ςτο εφροσ 60 – 100 % τθσ 
ονομαςτικισ δυναμικότθτάσ του. 

7. Ζχει εγκαταςτιςει τουλάχιςτον μια μονάδα κερμικισ ξιρανςθσ δυναμικότθτασ 
πάνω από το 70% τθσ δυναμικότθτασ τθσ υπό δθμοπράτθςθσ μονάδασ, θ οποία 
να λειτουργεί αποδοτικά και θ οποία να επεξεργάηεται αφυδατωμζνθ ιλφ (με 
75% υγραςία τουλάχιςτον) και παράγει πλιρωσ υγιεινοποιθμζνθ ξθραμζνθ ιλφ. 
Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα υποβλθκεί βεβαίωςθ του φορζα 
λειτουργίασ του ζργου. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα ξιρανςθσ είναι 
ενοποιθμζνο με τθ μονάδα αεριοποίθςθσ, ιςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ παρακάτω 
ενότθτασ.  

 

(5) Μονάδα αεριοποίθςθσ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει Συμφωνία (Ρροςφμφωνο) Συνεργαςίασ (όχι 

αποκλειςτικι) με τον καταςκευαςτι τθσ μονάδασ, το οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ ςε περίπτωςθ 

ανάκεςθσ του ζργου ς’ αυτόν. Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, ο καταςκευαςτισ τθσ 

μονάδασ αεριοποίθςθσ, κα αναλαμβάνει κατ' ελάχιςτον: 

1. Τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου ςε ότι αφορά τθ μονάδα 
αεριοποίθςθσ και ειδικότερα:  

i. Τθ διάταξθ τθσ μονάδασ, δθλαδι όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν και είναι 
απαιτοφμενα για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου, περιλαμβανομζνων των 
διατάξεων τροφοδοςίασ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ και τθσ επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ 
του αερίου ςφνκεςθσ. 

ii. Τον ςχεδιαςμό του τρόπου ελζγχου τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

iii. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά όλου του εξοπλιςμοφ που εξυπθρετεί τθν λειτουργία τθσ 
μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

iv. Τισ μονάδεσ εκείνεσ ι τον εξοπλιςμό που επθρεάηουν τθν λειτουργία, απόδοςθ και 
τον χρόνο ηωισ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 
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Θ αποδοχι - ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κα πιςτοποιείται με επιςτολι του καταςκευαςτι 

τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο, θ οποία κα κοινοποιείται ςτον Κφριο 

του Ζργου, πριν τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν Υπθρεςία. Θ εν λόγω 

αποδοχι τθσ μελζτθσ από τον καταςκευαςτι αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για 

τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

2. Τθν προμικεια τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ με όλο τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. 
Επιςθμαίνεται ότι τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι είναι και ο τοπικόσ πίνακασ 
ελζγχου και αυτοματιςμοφ λειτουργίασ. 

3. Τον ζλεγχο και τθν βεβαίωςθ τθσ ορκισ καταςκευισ και εγκατάςταςθσ του παρελκόμενου 
εξοπλιςμοφ και ειδικότερα:  

i. Εγκατάςταςθ μονάδασ αεριοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία ξθραμζνθσ ιλφοσ, 
ονομαςτικισ δυναμικότθτασ 5 tn DS/d 

i. Εγκατάςταςθ παρελκόμενου εξοπλιςμοφ: ςυςτιματα κακαριςμοφ του αερίου 
ςφνκεςθσ, ςυςτιματα ανάκτθςθσ κερμικισ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ. 

i. Υδραυλικζσ ςυνδζςεισ και ςωλθνϊςεισ όλων των παραπάνω. 

i. Τα όργανα ελζγχου για τθν αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ κα πιςτοποιείται με επιςτολι 

του καταςκευαςτι τθσ μονάδοσ αεριοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο με κοινοποίθςθ προσ τον 

Κφριο του Ζργου, πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. Θ εν 

λόγω βεβαίωςθ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ 

αεριοποίθςθσ.  

4. Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και 
δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ»  

5. Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ κατά τθν Λειτουργία και Συντιρθςθ των ζργων από τον 
Ανάδοχο και τθν επιτόπου επίβλεψθ με ευκφνθ τθσ, τθσ βαςικισ ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ 
αεριοποίθςθσ. 

6. Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ 
μονάδασ. 

7. Τθν  υποβοικθςθ του Αναδόχου ςτθ ςφνταξθ εγχειριδίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ 
αεριοποίθςθσ, ςτο οποίο κα περιγράφεται μεταξφ άλλων ο τρόποσ λειτουργίασ, οι 
διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, οι χειριςμοί ελζγχου, ο αυτοματιςμόσ 
λειτουργίασ, κτλ 

8. Πτι άλλο κρίνεται απαραίτθτο από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, 
προκειμζνου να ιςχφει θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου κα τεκμθριϊνεται ευκρινϊσ ο όγκοσ των απαερίων 

που απαιτοφν επεξεργαςία πριν τθν απελευκζρωςι τουσ ςτθν ατμόςφαιρα, ςυνολικά από τον 

προτεινόμενο αεριοποιθτι, τισ μονάδεσ ςυμπαραγωγισ και τον καυςτιρα αερίου ςτθν 

περίπτωςθ χριςθσ του παραγόμενου αερίου ςφνκεςθσ, το οποίο αποτελεί και κριτιριο 

ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Επιπλζον του Ρροςυμφϊνου, ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να υποβάλει διλωςθ του 

καταςκευαςτι τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ, με τθν οποία κα βεβαιϊνει ότι:  

i. Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηομζνου και ςυμφωνεί με τον βαςικό 
ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, με τα παρελκόμενα του. 
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ii. Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, για τα φορτία ςχεδιαςμοφ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

iii. Εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του παραγόμενου αερίου προσ αξιοποίθςθ, ότι 
είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προμθκευτι τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ. 

iv. Εγγυάται τον χρόνο ηωισ τθσ μονάδοσ αεριοποίθςθσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ των τριϊν (3) ετϊν. 

v. Θ μονάδα αεριοποίθςθσ κα είναι ςε διακεςιμότθτα και ςε κζςθ να λειτουργιςει 
αποδοτικά για διάςτθμα περίπου 90% του χρόνου (7.800 ϊρεσ ετθςίωσ). 

vi. Θ μονάδα αεριοποίθςθσ κα μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ςτο 60-115 % τθσ 
ονομαςτικισ δυναμικότθτάσ τθσ 

vii. Ζχει εγκαταςτιςει τουλάχιςτον μια μονάδα αεριοποίθςθσ δυναμικότθτασ πάνω από το 
70% τθσ δυναμικότθτασ τθσ υπό δθμοπράτθςθσ μονάδασ, θ οποία να λειτουργεί 
αποδοτικά και θ οποία να επεξεργάηεται αφυδατωμζνθ ι μίγμα ιλφοσ με απλά οργανικά 
υλικά. Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα υποβλθκεί βεβαίωςθ του φορζα λειτουργίασ 
ι του Κυρίου του ζργου. 

 

(6) Εξοπλιςμόσ αερίου ςφνκεςθσ (φλογοπαγίδεσ, δαυλόσ καφςθσ κτλ.):  

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

 

(7) Μονάδα ςυμπαραγωγισ κερμικισ – θλεκτρικισ ενζργειασ:  

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

o Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

 

(8) Μονάδα απόςμθςθσ :  

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

o Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

 

(9) Σφςτθμα αυτοματιςμοφ (PLC):  

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

 

(10) Πργανα μζτρθςθσ 

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

 

(11) Μονάδα Θλιακισ υποβοικθςθσ κερμικισ ενζργειασ 

o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

o Ρίνακασ Εκτίμθςθσ παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ   

 

(12) Μθχανζσ ςυμπαραγωγισ Βιοαερίου  
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o Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

o Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  
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Β. ΟΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ – ΜΕΛΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

1. Γενικά 

Ο Ανάδοχοσ του Ζργου οφείλει να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία για ζγκριςθ 

τθν Οριςτικι Μελζτθ και τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, που μετά τθν ζγκριςι τουσ κα 

αποτελζςουν ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ εργολαβίασ.  

Θ μελζτθ πρζπει να εκπονθκεί από μελετθτζσ, οι οποίοι διακζτουν τα νόμιμα προςόντα, 

ςφμφωνα με το Ν.4412/2016, τισ λοιπζσ διατάξεισ τισ ςχετικζσ με όρουσ άςκθςθσ του 

επαγγζλματοσ του μελετθτι και τα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι μελετθτζσ πρζπει 

να ζχουν το ακόλουκο ςτελεχιακό δυναμικό ανά κατθγορία μελζτθσ που περιλαμβάνει το 

ζργο, ωσ ακολοφκωσ: 

 Στατικζσ Μελζτεσ (Κατθγορία 8), τουλάχιςτον 1 μελετθτι 12ετοφσ εμπειρίασ 

 Θλεκτρομθχανολογικζσ Μελζτεσ (Κατθγορία 9) , τουλάχιςτον 1 μελετθτι 12ετοφσ 

εμπειρίασ. 

 Υδραυλικζσ Μελζτεσ (Κατθγορία 13), τουλάχιςτον 1 μελετθτι 8ετοφσ εμπειρίασ. 

 Χθμικοτεχνικζσ Μελζτεσ (Κατθγορία 18), τουλάχιςτον 1 μελετθτι 8ετοφσ εμπειρίασ. 

Οι μελετθτζσ και τα Γραφεία Μελετϊν με ζδρα ςτθν Ελλάδα κα είναι εγγεγραμμζνα ςτα 

ιςχφοντα Μθτρϊα Μελετθτϊν και Γραφείων Μελετϊν ςτισ ανωτζρω απαιτοφμενεσ 

κατθγορίεσ μελετϊν και κα ζχουν μελετθτικό πτυχίο ςε ιςχφ, το οποίο κα κατατεκεί ςτθν 

Υπθρεςία. 

Θ Οριςτικι Μελζτθ και θ Μελζτθ Εφαρμογισ αφοροφν όλα τα ζργα που ρθτά 

προβλζπονται ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ και όλα εκείνα τα ςυμπλθρωματικά ζργα και 

εγκαταςτάςεισ τα οποία παρότι δεν μνθμονεφονται είναι απαραίτθτα για τθν 

ολοκλθρωμζνθ καταςκευι, ϊςτε το ζργο να λειτουργεί ικανοποιθτικά, απρόςκοπτα και με 

τουσ προδιαγραφόμενουσ βακμοφσ απόδοςθσ. 

Στθν Οριςτικι και τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, τθν οποία κα ςυντάξει και κα υποβάλει προσ 

ζγκριςθ ο Ανάδοχοσ, κα ενςωματϊνονται όλα τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του 

Αναδόχου. Τυχόν διαφοροποιιςεισ μεταξφ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου και τθσ 

Μελζτθσ Εφαρμογισ από οποιονδιποτε λόγο και αν προζρχονται, ζςτω και αν αυτζσ ζχουν 

προτακεί από τον Ανάδοχο για τθ βελτίωςθ του Ζργου και ζχουν εγκρικεί από τθν 

Υπθρεςία, δεν δθμιουργοφν δικαίωμα πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ του Αναδόχου, πζραν τθσ 

κατ’αποκοπι τιμισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. 

Θ Οριςτικι Μελζτθ και θ Μελζτθ Εφαρμογισ περιλαμβάνουν, χωρίσ να περιορίηονται 

αποκλειςτικά ςε αυτά: τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ, γεωτεχνικι μελζτθ, λειτουργικά 

ςχζδια και γενικζσ μελζτεσ, διαγράμματα, λεπτομερείσ εκκζςεισ και υπολογιςμοί 

διεργαςιϊν επεξεργαςίασ ιλφοσ, αερίων και υγρϊν αποβλιτων, διαςταςιολόγθςθ των 

αντίςτοιχων ζργων και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, υδραυλικοί και ςτατικοί 

υπολογιςμοί, ςχζδια ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ και θλεκτρομθχανολογικϊν ζργων, 

κακϊσ επίςθσ και οποιεςδιποτε άλλεσ μελζτεσ, ζρευνεσ, προςομοιϊςεισ, υπολογιςμοί, 

αναλφςεισ, εκτιμιςεισ κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
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θτά κακορίηεται ότι με τθν Οριςτικι Μελζτθ και τθν Μελζτθ Εφαρμογισ ο Ανάδοχοσ δεν 

ζχει δικαίωμα να μειϊςει βαςικζσ παραμζτρουσ (π.χ. διαςτάςεισ, ιςχφ κτλ.) των ζργων ι 

να ελαττϊςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προςφερκζντοσ εξοπλιςμοφ, ςε ςχζςθ με τθν 

«Τεχνικι Μελζτθ τθσ Ρροςφοράσ». Αντικείμενο τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ είναι θ ςφνταξθ 

όλων των εκκζςεων, υπολογιςμϊν και ςχεδίων που είναι απαραίτθτα για το ςαφι και 

λεπτομερι προςδιοριςμό των προσ καταςκευι ζργων λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ μεταξφ 

τουσ ςυςχετίςεισ ϊςτε το Ζργο να λειτουργεί ικανοποιθτικά ωσ ςφνολο ςφμφωνα με όλεσ 

τισ απαιτιςεισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ του νζου ζργου κα λάβει υπόψθ του τθν απρόςκοπτθ λειτουργία αυτισ. Σε 

εξοπλιςμό κρίςιμο για τθ ςυνεχι λειτουργία, όπωσ αντλίεσ, λζβθτεσ, πιεςτικά 

ςυγκροτιματα και όπου αλλοφ προδιαγράφεται ςχετικά, κα πρζπει να προβλεφκεί 

επαρκισ αρικμόσ εφεδρικϊν μονάδων με τισ αντίςτοιχεσ ςωλθνϊςεισ και ςτοιχεία δικτφου 

(δικλείδεσ κλπ) και καλωδιϊςεισ, ϊςτε όλεσ οι μονάδεσ (λειτουργοφςεσ και εφεδρικζσ) να 

είναι ςυνδεδεμζνεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία, θ κυκλικι 

εναλλαγι και θ ομοιόμορφθ φκορά του εξοπλιςμοφ.  

Οι Μελζτεσ κα υποβάλλονται ςε δφο (2) ζντυπα αντίγραφα και ςε θλεκτρονικι μορφι (pdf 

και επεξεργάςιμθ doc/dwg).  

2. Περιεχόμενα Οριςτικήσ Μελζτησ 

2.1 Γενικά 

Θ Οριςτικι Μελζτθ τθσ Εγκατάςταςθσ κα υποβλθκεί ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 8 τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.  

Στθν Οριςτικι Μελζτθ, τθν οποία κα ςυντάξει και κα υποβάλει προσ ζγκριςθ ο Ανάδοχοσ, 

κα ενςωματϊνονται όλα τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου. Τυχόν 

διαφοροποιιςεισ μεταξφ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου και τθσ Οριςτικισ 

Μελζτθσ από οποιονδιποτε λόγο και αν προζρχονται, ζςτω και αν αυτζσ ζχουν προτακεί 

από τον Ανάδοχο για τθ βελτίωςθ του Ζργου και ζχουν εγκρικεί από τθν Υπθρεςία, δεν 

δθμιουργοφν δικαίωμα πρόςκετθσ αποηθμίωςθσ του Αναδόχου, πζραν τθσ κατ’αποκοπι 

τιμισ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του. 

Θ Οριςτικι Μελζτθ κα εκπονθκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ και 

τισ γεωτεχνικζσ ζρευνεσ που κα εκπονθκοφν αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά τα εξισ: 

1. Μελζτθ διεργαςιϊν και υπολογιςμοί διαςταςιολόγθςθσ όλων των επιμζρουσ μονάδων τθσ 
Εγκατάςταςθσ 

2. Υδραυλικι Μελζτθ  

3. Μθχανολογικι Μελζτθ και υπολογιςμοί διαςταςιολόγθςθσ του κφριου εξοπλιςμοφ 
περιλαμβανομζνων και των ςυςτθμάτων μετριςεων για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο 
τθσ λειτουργίασ (Instrumentation) των εγκαταςτάςεων.  

4. Θλεκτρολογικι Μελζτθ με υπολογιςμοφσ και ςχζδια του υποςτακμοφ και του ςυνόλου των 
πινάκων διανομισ  

5. Μελζτθ εξωτερικοφ φωτιςμοφ 

6. Μελζτθ αςφάλειασ και επικινδυνότθτασ (Hazid/Hazop). Θ τελευταία κα εκπονθκεί από ζναν 
ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο οίκο με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου και κα εγκρικεί από 
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τον κφριο του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει ςτο ςφνολό τουσ τα μζτρα 
που κα υποδειχκοφν από τθν μελζτθ αςφαλείασ και επικινδυνότθτασ (Hazid/Hazop), ακόμθ 
και αν θ υλοποίθςθ αυτϊν των μζτρων προχποκζτει ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτον 
ςχεδιαςμό του ζργου, όπωσ αυτό κα ζχει περιγράφει ςτθν μελζτθ προςφοράσ. 

7. Γεωτεχνικι μελζτθ κεμελιϊςεων των δομικϊν καταςκευϊν, βελτίωςθσ εδαφϊν, 
αντιςτθρίξεων κτλ. ςφμφωνα με τθν ΥΑ αρικμ. ΔΜΕΟ/δ/0/1759 (ΦΕΚ 1221/30.11.1998) και 
το Άρκρο ΓΜΕ.2 του Ν.3316/2005. 

8. Οριςτικι αρχιτεκτονικι μελζτθ των κτιριακϊν ζργων, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1047/Β/29-3-
2019 

9. Οριςτικι ςτατικι μελζτθ και μελζτθ κεμελιϊςεων των δομικϊν καταςκευϊν, ςφμφωνα με 
το ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019. 

10. Οριςτικι μελζτθ όλων των βοθκθτικϊν δικτφων (πυρόςβεςθ, ςτραγγίδια, όμβρια, κτλ.) 

11. Τεχνικζσ Εκκζςεισ που περιλαμβάνουν: 

12. Λεπτομερι περιγραφι, όλων των επιμζρουσ μονάδων, των ζργων πολιτικοφ μθχανικοφ, των 
βοθκθτικϊν δικτφων και των κτιριακϊν ζργων 

13. Τεχνικά χαρακτθριςτικά του θ/μ εξοπλιςμοφ, που κα εγκαταςτακεί ςτο ζργο  

14. Σχζδια γενικισ διάταξθσ, ςχζδια κατόψεων και τομϊν κατάλλθλθσ κλίμακασ για όλεσ τισ 
μονάδεσ επεξεργαςίασ και κτιριακά ζργα, ςχζδια όψεων για τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, 
οριηοντιογραφίεσ για τουσ πάςθσ φφςεωσ αγωγοφσ και ςωλθνϊςεισ και τισ πάςθσ φφςεωσ 
καλωδιϊςεισ, μθκοτομζσ αγωγϊν, υδραυλικι μθκοτομι τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ 
αποβλιτων, κακϊσ επίςθσ και τα λειτουργικά διαγράμματα διαδικαςιϊν και οργάνων (P&I). 

Θ παραπάνω περιγραφι του αντικειμζνου τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ είναι ενδεικτικι και όχι 

περιοριςτικι. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ Μελζτθσ κα είναι θ επίλυςθ όλων των τεχνικϊν, 

καταςκευαςτικϊν και λειτουργικϊν κεμάτων του Ζργου και θ ζγκριςθ από τθν Υπθρεςία 

ολόκλθρου του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του Ζργου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να 

ολοκλθρϊςει τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ παραγγελίασ του εξοπλιςμοφ ςτα εργοςτάςια 

παραγωγισ του. 

2.2 Πληροφορίεσ κφριου εξοπλιςμοφ  

Τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν 

Υπθρεςία τισ παρακάτω πλθροφορίεσ του κφριου εξοπλιςμοφ, που κα εγκαταςτακεί ςτο 

Ζργο:  

 Καταςκευαςτισ και τφποσ  

 Τεχνικι περιγραφι – προδιαγραφζσ καταςκευισ  

 Ρίνακασ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν  

 Υλικά και θ αντιδιαβρωτικι προςταςία  

 Χαρακτθριςτικά μεγζκθ και διαςτάςεισ  

 Τρόποσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ (installation and operation manual), εφόςον διακζτει 
τζτοια ο καταςκευαςτισ. 

 Ρρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου. 

 Ρρόγραμμα και οδθγίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι κακϊσ και πίνακα 
απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν για τα πρϊτα 2 ζτθ λειτουργίασ. 

 Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του καταςκευαςτι του μθχανιματοσ  
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 Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παροφςεσ προδιαγραφζσ 
(Τεφχοσ 3: Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ)  

Με τθν ζννοια «κφριοσ εξοπλιςμόσ» νοείται το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, που κα 

εγκαταςτακεί ςτο ζργο με εξαίρεςθ των παρακάτω και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

απαιτείται για κάποιο από τα παρακάτω μεγάλο χρονικό διάςτθμα (άνω των 40 θμερϊν) 

για τθν προςκόμιςθ επί τόπου του ζργου, ϊςτε να επθρεαςτεί το χρονοδιάγραμμα 

εργαςιϊν:  

1. εξοπλιςμόσ κτιριακϊν ζργων (κλιματιςμόσ, κζρμανςθ, ςυςτιματα 
εξαεριςμοφ κτλ.) 

2. εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ) 

3. εξοπλιςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων 

4. ςυςκευζσ δικτφων (δικλείδεσ, αντεπίςτροφα, εξαρμωτικά, 
εξαεριςτικά κτλ.) 

5. δοχεία και κάδοι  

6. βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ  

7. ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ 

8. όργανα που δεν μεταδίδουν αναλογικό ςιμα (πιεςόμετρα, 
πρεςοςτάτεσ, οριοδιακόπτεσ κερμοςτάτεσ, διακόπτεσ ςτάκμθσ) 

9. εξοπλιςμόσ ενεργθτικισ πυραςφάλειασ  

 

3. Περιεχόμενα Μελζτησ Εφαρμογήσ 

Θ Μελζτθ Εφαρμογισ κα περιλαμβάνει τα ακριβι ςχζδια εφαρμογισ, βάςει των οποίων 

κα καταςκευαςτεί το Ζργο κακϊσ και υπολογιςμοφσ και επεξθγθματικά κείμενα των 

ςχεδίων, όπου αυτό απαιτείται.  

Μετά τθν ζγκριςθ των παραπάνω ςχεδίων και κειμζνων από τθν Υπθρεςία, θ τελευταία κα 

ςφραγίηει τα ςχζδια και κείμενα με ςφραγίδα που κα φζρει τθν ζνδειξθ «ΕΓΚΛΝΕΤΑΛ ΓΛΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ» και τθν θμερομθνία ζγκριςθσ και κα υπογράφεται από τον Επιβλζποντα. 

Θ μελζτθ εφαρμογισ μπορεί να υποβάλλεται τμθματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα 

καταςκευισ των επιμζρουσ μονάδων, όπωσ αυτό ζχει αποτυπωκεί ςτο εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα καταςκευισ, όχι όμωσ αργότερα από ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

Σφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι θ ζναρξθ καταςκευισ κάκε επιμζρουσ τμιματοσ του ζργου, 

προχποκζτει τθν ζγκριςθ τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ εφαρμογισ για το τμιμα αυτό. Για τον 

ςκοπό αυτό θ αντίςτοιχθ τμθματικι μελζτθ κα πρζπει να υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα (1) 

μινα πριν τθν ζναρξθ των αντιςτοίχων εργαςιϊν.  

Σε κάκε περίπτωςθ το ςφνολο τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ 

ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Τεφχοσ 

Συγγραφισ Υποχρεϊςεων.  

Θ μελζτθ εφαρμογισ κα περιλαμβάνει ενδεικτικά, χωρίσ να περιορίηεται, τα εξισ: 

1. Αρχιτεκτονικι Μελζτθ εφαρμογισ των κτιριακϊν ζργων, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1047/Β/29-3-
2019 με όλα τα ςχζδια λεπτομερειϊν 
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2. Μελζτθ και ςχζδια θ/μ εγκαταςτάςεων κτιριακϊν ζργων  

3. Μελζτθ εφαρμογισ δομικϊν ζργων (ςτατικι μελζτθ), ςφμφωνα με το ΦΕΚ 1047/Β/29-3-
2019 με όλα τα ςχζδια λεπτομερειϊν 

4. Μελζτθ πακθτικισ και ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ  

5. Λειτουργικά διαγράμματα ροισ (P&I) για όλεσ τισ επιμζρουσ μονάδεσ και εγκαταςτάςεισ, 
ςτα οποία κα φαίνεται όλοσ ο θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και τα όργανα μζτρθςθσ. 
Τα ςχζδια πλιρθ κωδικοποίθςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ (κφριου και βοθκθτικοφ), των 
ςωλθνϊςεων (υλικό αγωγοφ, μζγεκοσ, ρευςτό που διακινείται), εξαρτθμάτων 
ςωλθνογραμμϊν, οργάνων μζτρθςθσ και ελζγχου και αυτοματιςμϊν. Για κάκε κατθγορία 
ομοειδοφσ εξοπλιςμοφ, κα χρθςιμοποιείται ενιαίοσ ςυμβολιςμόσ (κωδικόσ) με αφξουςα 
αρίκμθςθ.  

6. Τεχνικι ζκκεςθ με αναλυτικι περιγραφι λειτουργίασ κάκε επιμζρουσ μονάδασ με πλιρθ 
αντιςτοίχθςθ των κωδικϊν του P&I. Θ ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται (όπου απαιτείται) με λογικά 
διαγράμματα ελζγχου (control loops) 

7. Λεπτομερι ςχζδια καταςκευισ και ανζγερςθσ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. Ενδεικτικά:  

o Λεπτομερι ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ κτλ. για όλα τα τμιματα του εξοπλιςμοφ 
που ενςωματϊνεται ςτο Ζργο. 

o Λεπτομερι ςχζδια εγκατάςταςθσ και οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ του Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ  

o Σχζδια κεμελίωςθσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ, όπου αυτό απαιτείται. 

o Ορκομετρικά ςχζδια όλων των ςωλθνογραμμϊν. Στα ςχζδια αυτά κα πρζπει 
παρουςιάηονται όλεσ οι λεπτομζρειεσ ςτιριξθσ κακϊσ επίςθσ και διζλευςθσ των 
ςωλθνϊςεων από τα δομικά ζργα. 

o Σχζδια λεπτομερειϊν για τισ πάςθσ φφςεωσ εςοχζσ και ανοίγματα από ςκυρόδεμα, 
που απαιτοφνται για τθν ςτιριξθ, αγκφρωςθ ι διζλευςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ. 

o Σχζδια εγκατάςταςθσ των οργάνων μετά ςχετικϊν υλικϊν ςτιριξθσ / τοποκζτθςθσ 

o Λεπτομερι θλεκτρολογικά ςχζδια των καλωδιϊςεων ιςχφοσ, αυτοματιςμϊν και 
ςθμάνςεων: μονογραμμικά πινάκων, ςχζδια όδευςθσ καλωδίων 

o Ρρόγραμμα δοκιμϊν για τον ζλεγχο αυτοτελϊν μονάδων 

o Μελζτθ ανφψωςθσ φορτίων για τον άνω των 10tn εξοπλιςμό. 
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Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΕΣΩΝ  

1. Γενικά  

Αντικείμενο τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ και τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ είναι θ ςφνταξθ όλων των 

εκκζςεων, υπολογιςμϊν και ςχεδίων που είναι απαραίτθτα για το ςαφι και λεπτομερι 

προςδιοριςμό των προσ καταςκευι ζργων λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ μεταξφ τουσ 

ςυςχετίςεισ ϊςτε το Ζργο να λειτουργεί ικανοποιθτικά ωσ ςφνολο ςφμφωνα με όλεσ τισ 

απαιτιςεισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ περιγραφι όλων των 

προγραμμάτων Θ/Υ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ μελζτθ. Οι λεπτομζρειεσ ειςαγωγισ 

δεδομζνων και εκτφπωςθσ αποτελεςμάτων κα παρουςιάηονται κατά τρόπο εφκολα 

αντιλθπτό. Τα εγχειρίδια προγραμμάτων και όλεσ οι οδθγίεσ για τθ χριςθ τουσ πρζπει να 

διατίκενται ςτθν Υπθρεςία όταν τα ηθτιςει. 

Σε περιπτϊςεισ που ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να αποδείξει ότι ζνα πρόγραμμα είναι πλιρωσ 

δοκιμαςμζνο ι ςε περιπτϊςεισ που θ Υπθρεςία το κεωριςει αναγκαίο, ο Ανάδοχοσ κα 

προβεί ςτισ δοκιμζσ που κα απαιτιςει θ Υπθρεςία με ςκοπό να εξακριβωκεί θ ορκότθτα, 

πλθρότθτα και ακρίβεια του προγράμματοσ. 

 

2. Μελετη διεργαςιων  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ διεργαςιϊν (process design) 

για όλεσ τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ που κα καταςκευαςτοφν και οι οποίοι κα 

τεκμθριϊνουν πλιρωσ τισ διαςτάςεισ, τθ δυναμικότθτα και τα τεχνικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. Θ Μελζτθ κα βαςιςκεί ςτα 

δεδομζνα του Τεφχουσ 3 (Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ), που περιζχονται 

ςτα Συμβατικά Τεφχθ. Οι παραδοχζσ ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να ςυμβαδίηουν με τισ 

απαιτιςεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν, κακϊσ και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του 

προςφερόμενου θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιαδιποτε πρόςκετθ αιτιολόγθςθ ι 

υπολογιςμοφσ, εάν κρίνει ότι ο ςχεδιαςμόσ δεν τεκμθριϊνεται επαρκϊσ, ιδιαίτερα ςε ότι 

αφορά το βακμό απόδοςθσ κάποιων διεργαςιϊν, ι τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά και τθ 

διαςταςιολόγθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ. 

Κατά τα λοιπά θ Μελζτθ κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ απαιτιςεισ των Συμβατικϊν 

τευχϊν, με τθν υποχρζωςθ του Αναδόχου να εκπονιςει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ 

λεπτομερείσ υπολογιςμοφσ, ϊςτε να αποδεικνφεται θ επάρκεια και αςφάλεια των ζργων. 

 

3. Τδραυλικη μελετη 

Θ υδραυλικι Μελζτθ κα γίνει για τo ςφνολο τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ 

πρζπει να ςυντάξει και να υποβάλει πλιρθ υδραυλικι μελζτθ. Οι υδραυλικοί υπολογιςμοί 

πρζπει να ςυνοδεφονται με ζκκεςθ, ςτθν οποία κα παρουςιάηονται με ςαφινεια οι 

μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν και οι υποκζςεισ που ζγιναν. 
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Οι γραμμικζσ απϊλειεσ ςε αγωγοφσ κα υπολογιςτοφν με χριςθ του τφπου Colebrook-

White, με τιμζσ τραχφτθτασ (kS), του παρακάτω Ρίνακα. Οι γραμμικζσ απϊλειεσ ςε 

διϊρυγεσ κα υπολογιςκοφν με εφαρμογι του τφπου Colebrook-White, λαμβάνοντασ τιμι 

τραχφτθτασ (kS = 3,0mm) ι του τφπου Manning λαμβάνοντασ τιμι "n" = 0,014.  

 

Τλικό kS [mm] 

Χαλυβδοςωλινεσ  1,50 

Ελατόσ χυτοςίδθροσ  1,50 

Ρλαςτικοί ςωλινεσ (HDPE, PVC κτλ.) 0,30 

Οι τοπικζσ απϊλειεσ για ειςόδουσ, εξόδουσ, καμπφλεσ, ταυ, εξαρτιματα (δικλείδεσ, 

αντεπίςτροφα κτλ.) κα εκτιμθκοφν με εφαρμογι των κατάλλθλων ςυντελεςτϊν από τθν 

βιβλιογραφία. 

Στουσ υπερχειλιςτζσ πρζπει να εξαςφαλίηεται αεριςμόσ τθσ φλζβασ υπερχείλιςθσ: Θ 

διαφορά μεταξφ τθσ ανϊτερθσ ςτάκμθσ λυμάτων κατάντθ του υπερχειλιςτι και τθσ 

ςτζψθσ του υπερχειλιςτι κα πρζπει να μεγαλφτερθ από 0,10m ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ του ζργου και 0,05m ςτισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. 

 

4. Ηλεκτρομηχανολογική Μελζτη 

Ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει και κα υποβάλει τθ μελζτθ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων που κα περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ για το ςφνολο του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 Σχζδια κατόψεων και τομϊν με πλιρεισ διαςτάςεισ που απεικονίηουν λεπτομερϊσ τον κφριο 
και βοθκθτικό εξοπλιςμό. 

 Ρίνακασ Θ/Μ εξοπλιςμοφ με τθν εγκατεςτθμζνθ και απορροφοφμενθ ιςχφ για κάκε τμιμα 
του ζργου. 

 Διαςταςιολόγθςθ καλωδίων ιςχφοσ και ςυςκευϊν προςταςίασ (πτϊςεισ τάςθσ, 
βραχυκυκλϊματα, επιλεκτικότθτα) 

 Διαςταςιολόγθςθ πίνακα Μ.Τ., μεταςχθματιςτϊν, Θ/Η  

 Σχζδια γενικϊν διατάξεων με όδευςθ καλωδίων (ιςχφοσ, data, τθλεφωνικϊν κτλ.) τομζσ 
χανδάκων, φρεάτια διζλευςθσ, εξωτερικό φωτιςμό, ςφςτθμα γείωςθσ, αντικεραυνικι 
προςταςία. 

 Μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, όπου κα απεικονίηονται ο κφριοσ εξοπλιςμόσ κάκε 
γραμμισ με τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά του (ςτοιχεία διακοπτϊν, μικθ και διατομζσ 
καλωδίων, εντάςεισ ρευμάτων, ςυντελεςτζσ απομείωςθσ καλωδίων, ιςχφσ φορτίων, 
ςυντελεςτζσ ιςχφοσ, πτϊςεισ τάςθσ, αναμενόμενεσ ςτάκμεσ βραχυκυκλϊματοσ κτλ.) 

 Υπολογιςμοί βοθκθτικοφ Θ/Μ εξοπλιςμοφ (αντικεραυνικι προςταςία κτλ.) 

 Δομι, διάταξθ, τεχνικι περιγραφι και περιγραφι λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 
αυτοματιςμοφ και ελζγχου. 

 Διαςταςιολόγθςθ των κυρϊν ειςόδων / εξόδων του αυτοματιςμοφ για κάκε τοπικι μονάδα 
ελζγχου. 
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 Ρίνακασ οργάνων που εγκακίςτανται ςτο ζργο με πλθροφορίεσ όπωσ τον τφπο, τθ κζςθ 
εγκατάςταςθσ, τον καταςκευαςτι, το εφροσ μζτρθςθσ, τισ ρυκμίςιμεσ παραμζτρουσ κτλ. 

 Σχθματικά διαγράμματα με ςυςτατικζσ λεπτομζρειεσ των κυκλωμάτων (εκκινθτζσ, 
επιλογικοί διακόπτεσ, όργανα κτλ.) με επεξθγιςεισ των χρθςιμοποιοφμενων ςυμβόλων. 

 Φωτοτεχνικοί υπολογιςμοί εςωτερικϊν χϊρων εμβαδοφ μεγαλφτερου από 10m2 και 
φωτοτεχνικοί υπολογιςμοί εξωτερικοφ χϊρου. 

 Διαςταςιολόγθςθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων κτιρίων (εςωτερικόσ φωτιςμόσ, υδραυλικζσ 
εγκαταςτάςεισ, κερμομόνωςθ, θχομόνωςθ κτλ.). 

 Σχζδια κατόψεων κτιρίων όπου κα απεικονίηονται οι εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

5. Αρχιτεκτονική Μελζτη Κτιρίων 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ ζγκριςθ 

αρχιτεκτονικι μελζτθ για όλα τισ κτιριακζσ καταςκευζσ, κακϊσ και μελζτθ του 

περιβάλλοντοσ χϊρου. 

Θ αρχιτεκτονικι μελζτθ για κάκε κτίριο κα περιλαμβάνει ςχζδια κατόψεων, όψεων, 

τομϊν, καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν, τεχνικι περιγραφι επεξθγθματικι και 

ςυμπλθρωματικι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ οικοδομικϊν 

κτιριακϊν μελετϊν του ΦΕΚ 1047/Β/29-3-2019 όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 515/89. 

Θ εκπόνθςθ τθσ παραπάνω μελζτθσ κα λάβει υπόψθ και τουσ παρακάτω ειδικοφσ 

κανονιςμοφσ και αποφάςεισ για κτιριακά ζργα: 

 τισ διατάξεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και λοιπϊν νομοκετικϊν διαταγμάτων, 
προεδρικϊν διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων, που αφοροφν τα ζργα μονάδων 
επεξεργαςίασ 

 τον Κανονιςμό Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 

 τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν πυροπροςταςία και λοιπϊν 

 τισ τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με αγωγοφσ υψθλισ 
τάςθσ Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κτλ. 

 

6. Γεωτεχνικη μελετη  

6.1 Γενικά  

Θ Ε.Ε.Λ. Βόλου χωροκετείται ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ παράκτιασ πθγισ 

‘Μπουρμπουλικρα’, περιοχισ με ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφζρον και κίνθςθ 

υπόγειων υδάτων και υψθλό υδροφόρο ορίηοντα.  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα υποβάλει γεωτεχνικι μελζτθ, θ οποία κα ςυμπεριλάβει, 

χωρίσ να περιορίηεται αποκλειςτικά ςε αυτά, τα ακόλουκα: 

 Μελζτθ κεμελίωςθσ για όλεσ τισ καταςκευζσ, τουσ τοίχουσ αντιςτιριξθσ κτλ. 

 Μελζτθ αντιςτθρίξεωσ παρειϊν ορυγμάτων κτλ., εφόςον απαιτείται. 

 Μελζτθ ευςτάκειασ πρανϊν, ορυγμάτων, αναχωμάτων κτλ., εφόςον απαιτείται.  

 Ζλεγχο καταςκευϊν ζναντι άνωςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το δυςχερζςτερο ςενάριο. 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 22 

Ο Ανάδοχοσ κα εξετάςει όλα τα διακζςιμα γεωλογικά ι/και γεωτεχνικά ςτοιχεία που του 

διατζκθκαν από τον ΚτΕ και κα ςυλλζξει κάκε πρόςκετο γεωτεχνικό ςτοιχείο ι 

πλθροφορία για τθν περιοχι των ζργων, κα προβεί ςε δικι του αξιολόγθςθ αυτϊν για τθν 

εκτίμθςθ των παραμζτρων τθσ γεωτεχνικισ μελζτθσ και κα εκτελζςει πρόςκετεσ ζρευνεσ 

εφόςον απαιτθκοφν. Τυχόν πρόςκετεσ γεωτεχνικζσ ζρευνεσ τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ ι θ 

Υπθρεςία κεωρεί αναγκαίεσ για τον κακοριςμό τθσ φφςθσ και των ςυνκθκϊν εδάφουσ ςτο 

επικυμθτό επίπεδο λεπτομζρειασ, κα εκτελεςτοφν με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου. 

Θ γεωτεχνικι ζρευνα που ενδεχομζνωσ εκτελζςει ο Ανάδοχοσ κα περιλαμβάνει ζρευνα 

υπαίκρου με δειγματολθπτικζσ γεωτριςεισ, επιτόπου δοκιμζσ, πενετρομετριςεισ και 

εργαςτθριακζσ δοκιμζσ εδαφομθχανικισ και βραχομθχανικισ ςε είδοσ και ποςότθτα που 

κα καλφπτουν πλιρωσ τισ απαιτιςεισ τθσ γεωτεχνικισ μελζτθσ του ζργου. Θ εκτζλεςθ τθσ 

γεωτεχνικισ ζρευνασ κα πραγματοποιθκεί αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 8, τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι προδιαγραφζσ 

τθσ γεωτεχνικισ ζρευνασ είναι οι ακόλουκεσ:  

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ δειγματολθπτικϊν γεωτριςεων ξθράσ για γεωτεχνικζσ ζρευνεσ 
Ε101-83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεφχοσ Β’). 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ επί τόπου δοκιμϊν εδαφομθχανικισ Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 
τεφχοσ Β). 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ επί τόπου δοκιμϊν βραχομθχανικισ Ε102-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 τεφχοσ 
Β). 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εδαφομθχανικισ Ε105-86 (ΦΕΚ 
955/31.12.86 τεφχοσ Β). 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν βραχομθχανικισ Ε103-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 
τεφχοσ Β). 

 Διεκνείσ προδιαγραφζσ και πρότυπα για κζματα που δεν καλφπτονται από τισ ιςχφουςεσ 
Ελλθνικζσ (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.). 

 Θ γεωτεχνικι μελζτθ κεμελίωςθσ των καταςκευϊν του ζργου κα περιλαμβάνει τα 
αναφερόμενα ςτο Άρκρο ΓΜΕ.2.3 του Ν.3316/2005 τθσ Υ.Α. ΔΜΕΟ /δ/0/1257 (ΦΕΚ 
1162/22.8.2005) και κα εκπονθκεί ςφμφωνα με τισ παρακάτω προδιαγραφζσ : 

 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Απόφαςθσ ΥΡΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/1257 

 Ευρωκϊδικασ EN 1997-1: Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ – Γενικοί κανόνεσ 

 Εκνικό Ρροςάρτθμα ςτον Ευρωκϊδικα ΕΝ 1997-1 

 Ευρωκϊδικασ EN 1998-5: Αντιςειςμικόσ Σχεδιαςμόσ – Κεμελιϊςεισ, φορείσ αντιςτιριξθσ και 
γεωτεχνικά κζματα 

 Εκνικό Ρροςάρτθμα ςτον Ευρωκϊδικα ΕΝ 1998-5 

 Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ Ε.Α.Κ. 2000, όπωσ αυτόσ ανακεωρικθκε με τθν Κ.Υ.Α 
Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 

 Ελλθνικό Κανονιςμό Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ2000) 

 Οδθγίεσ Μελετϊν Οδικϊν Ζργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04. 

 Ραροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 Διεκνείσ προδιαγραφζσ και πρότυπα για κζματα που δεν καλφπτονται από τισ ιςχφουςεσ 
Ελλθνικζσ (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.). 
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6.2 Θεμελιϊςεισ  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει μελζτθ κεμελίωςθσ ςφμφωνα με τουσ Ευρωκϊδικεσ 7 και 8 και 

ςυμπλθρωματικά με τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 και με τον Ελλθνικό Κανονιςμό 

Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ 

2000) και ςφμφωνα με τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

αποτελζςματα των γεωτεχνικϊν ερευνϊν που του διατζκθκαν από τον ΚτΕ και τυχόν 

ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ τισ οποίεσ κα εκτελζςει ο Ανάδοχοσ. 

Στθ μελζτθ κεμελίωςθσ των επί μζρουσ καταςκευϊν κα πρζπει να μελετθκοφν όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα εξυγίανςθσ και ενίςχυςθσ του εδάφουσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

καταςκευισ και τισ ςυνκικεσ κεμελίωςθσ, όπωσ βάκοσ, εδαφοτεχνικά χαρακτθριςτικά, 

ςτάκμθ υδροφόρου ορίηοντα κλπ. Επίςθσ κα περιλαμβάνεται ζλεγχοσ υδραυλικισ 

κραφςθσ του εδάφουσ και ζλεγχοσ αντιμετϊπιςθσ άνωςθσ τθσ καταςκευισ και πλιρθσ 

διαςταςιολόγθςθ ζργων αντιςτιριξθσ (μόνιμθσ ι προςωρινισ), πικανισ ενίςχυςθσ πρανϊν 

εκςκαφισ (πχ. θλϊςεισ) ι/και βελτίωςθσ του εδάφουσ (π.χ. χαλικοπάςςαλοι, κατακόρυφα 

ςτραγγιςτιρια, καταβιβαςμόσ υπογείου υδάτων κτλ.) με αναφορά ςτισ παραδοχζσ 

υπολογιςμοφ και ςτον τρόπο ανάλυςθσ.  

Τα παραπάνω μζτρα κα πρζπει να τεκμθριϊνονται από μελζτθ του Αναδόχου που κα 

εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. Θ ζγκριςθ αυτι τθσ μελζτθσ κεμελίωςθσ δεν κα είναι οριςτικι 

αλλά κα υπόκειται ςε επανεξζταςθ-αναπροςαρμογι με βάςθ τα δεδομζνα που πικανόν να 

προκφψουν μετά τισ επί μζρουσ εκςκαφζσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τισ 

εκςκαφζσ να προβεί ςε ζλεγχο και επαλικευςθ των παραδοχϊν τθσ μελζτθσ και να 

υποβάλει ζκκεςθ προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία, θ οποία είτε επαλθκεφει ι τροποποιεί τθ 

μελζτθ κεμελίωςθσ. 

Οι κακιηιςεισ των κεμελιϊςεων δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν τα 40mm ςχετικά με τθ 

γφρω περιοχι και τισ γειτονικζσ καταςκευζσ. Οι διαφορικζσ κακιηιςεισ δεν κα πρζπει να 

δθμιουργοφν γωνιακι παραμόρφωςθ μεταξφ δφο ςθμείων τθσ ίδιασ καταςκευισ που 

αρχικά ιταν οριηόντια, περιςςότερο από 1 προσ 500.  

Κατά τθ κεμελίωςθ γειτονικϊν καταςκευϊν κα πρζπει θ χαμθλότερθ γειτονικι κεμελίωςθ 

ι πρανζσ να βρίςκεται εκτόσ τθσ γραμμισ που χαράςςεται με γωνία 40° ωσ προσ τθν 

οριηόντιο από τθν αιχμι τθσ βάςθσ τθσ υψθλότερθσ γειτονικισ κεμελίωςθσ, αλλιϊσ πρζπει 

να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα αντιςτιριξθσ. 

Σε περίπτωςθ που από τα εδαφοτεχνικά ςτοιχεία ανακφπτει θ αναγκαιότθτα καταςκευισ 

βακιάσ κεμελίωςθσ με φρεατοπαςςάλουσ, ο Ανάδοχοσ κα προβαίνει ςτθν εκπόνθςθ τθσ 

ςχετικισ μελζτθσ. 

Επίςθσ ςε περίπτωςθ κεμελίωςθσ ςε κεκλιμζνο ζδαφοσ κα εκτελοφνται αναλφςεισ 

ευςτάκειασ του φυςικοφ πρανοφσ υπό το φορτίο των μονάδων για διάφορεσ ςυνκικεσ 

φόρτιςθσ. 

6.3 Αντιςτηρίξεισ  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει μελζτθ αντιςτθρίξεων ςφμφωνα με τουσ Ευρωκϊδικεσ 7 και 8 και 

ςυμπλθρωματικά με τισ οδθγίεσ ΕΑΒ, τα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 και 4126, τον 

Ελλθνικό Κανονιςμό Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό 

Κανονιςμό (ΕΑΚ 2000). 
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Θ μελζτθ τοίχων αντιςτιριξθσ, διαφραγμάτων, παςςαλότοιχων και λοιπϊν υπόγειων 

καταςκευϊν κα πρζπει να λάβει υπόψθ τθν ευςτάκεια ζναντι τθσ ανατροπισ, τθν 

ολίςκθςθ κατά μικοσ τθσ βάςθσ, τθν τοπικι αςτοχία ςε διάτμθςθ ςτθ βάςθ και τθν 

ςυνολικι ευςτάκεια ζναντι αςτοχίασ ςε διάτμθςθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ. 

Θ μελζτθ όλων των τοίχων αντιςτιριξθσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει και ςειςμικά φορτία, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5.3 του ΕΑΚ2000. Για τουσ τοίχουσ που διακζτουν δυνατότθτα 

μετακινιςεωσ ι/και παραμορφϊςεωσ κα χρθςιμοποιθκοφν αναλφςεισ βαςιςμζνεσ ςτθ 

μζκοδο Mononobe-Okabe που προδιαγράφεται ςτον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό, 

παρ. Δ και τροποποιιςεισ, για τον κακοριςμό των δυναμικϊν πλευρικϊν ωκιςεων. 

Αμζςωσ πίςω από τουσ τοίχουσ αντιςτιριξθσ το υλικό επίχωςθσ πρζπει να είναι ελεφκερα 

ςτραγγιηόμενο, και κατάλλθλα μζτρα αποςτράγγιςθσ πρζπει να προβλζπονται, ϊςτε να 

μθν αναπτφςςονται υδροςτατικζσ πιζςεισ. 

 

7. τατικη μελετη καταςκευων οπλιςμενου ςκυροδεματος  

7.1 Γενικά 

Αντικείμενο τθσ δομοςτατικισ μελζτθσ για καταςκευζσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 

περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ πλιρων υπολογιςμϊν και τθν διαςταςιολόγθςθ των 

φερόντων οργανιςμϊν, για όλεσ τισ καταςκευζσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. 

Στθν Εγκατάςταςθ δφναται να περιλαμβάνονται κτίρια, ανοικτζσ ι κλειςτζσ δεξαμενζσ με 

ορκογωνικι ι κυκλικι κάτοψθ, αντλιοςτάςια και φρεάτια, κανάλια και οχετοί για τθν 

μεταφορά των λυμάτων από και προσ τισ δεξαμενζσ κακϊσ και οχετοί εξυπθρζτθςθσ των 

δικτφων υποδομισ. Οι επιμζρουσ μονάδεσ του ζργου κατατάςςονται ςτισ παρακάτω δφο 

(2) κατθγορίεσ καταςκευϊν: 

1. Κατθγορία 1: Ρεριλαμβάνει καταςκευζσ χωρίσ απαιτιςεισ υδατοςτεγανότθτασ και χωρίσ 
εκτεταμζνθ ζκκεςθ ςε δυςμενείσ παράγοντεσ (ουςίεσ) που ενδεχομζνωσ υπάρχουν ςτο 
ζδαφοσ. Αυτζσ είναι οι καταςκευζσ, οι οποίεσ δεν υπόκεινται ςε υδροςτατικι πίεςθ ι/και ςε 
ωκιςεισ γαιϊν. Ενδεικτικά, ςε αυτι τθν κατθγορία ανικουν: 

o Τα κτίρια ςτα οποία επικρατοφν εν γζνει ξθρζσ ςυνκικεσ, όπωσ ενδεικτικά το Κτίριο 
Εξυπθρζτθςθσ Μονάδασ Ξιρανςθσ, το Κτίριο Ενζργειασ, κτλ. 

o Οι ανωδομζσ (υπζργειεσ καταςκευζσ) κτιρίων, αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν που 
δεν είναι άμεςα βρεχόμενεσ και δεν υπόκεινται ςε ενδεχόμενθ ζντονθ δράςθ 
υδρατμϊν ι διαβροχι, λόγω των λειτουργιϊν που ςτεγάηουν. 

1. Κατθγορία 2: Ρεριλαμβάνει καταςκευζσ με απαιτιςεισ υδατοςτεγανότθτασ και με 
εκτεταμζνθ ζκκεςθ ςε δυςμενείσ παράγοντεσ (ουςίεσ) που ενδεχομζνωσ υπάρχουν ςτο 
ζδαφοσ. Αυτζσ είναι οι καταςκευζσ που υπόκεινται ςε υδροςτατικι πίεςθ ι/και ςε ωκιςεισ 
γαιϊν, δθλαδι ςυγκρατοφν υγρά ι /και ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ. Ενδεικτικά, ςε 
αυτι τθν κατθγορία ανικουν: 

o δεξαμενζσ. 

o υγροί κάλαμοι αντλιοςταςίων  

o τμιματα κτιρίων ςτα οποία γίνεται διακίνθςθ υγρϊν 
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o Οι ανωδομζσ (υπζργειεσ καταςκευζσ) κτιρίων, αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν που 
ενϊ δεν είναι άμεςα βρεχόμενεσ, υπόκεινται ςε ενδεχόμενθ ζντονθ δράςθ 
υδρατμϊν ι διαβροχι, λόγω των λειτουργιϊν που ςτεγάηουν. 

o Λοιπζσ καταςκευζσ μόνιμα ι περιοδικά υγρζσ, όπωσ: Αποςτραγγιςτικζσ τάφροι, 
Οχετοί υγρϊν ι και εξυπθρζτθςθσ δικτφων υποδομισ κλπ. 

7.2 Κανονιςμοί Μελζτησ 

Θ μελζτθ των ζργων για όλεσ τισ κατθγορίεσ καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα 

γίνει ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Κανονιςμοφσ, όπωσ ιςχφουν ςφμφωνα με τθν πιο 

πρόςφατθ ανακεϊρθςι τουσ: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκϊδικασ 0 «Βάςεισ ςχεδιαςμοφ»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκϊδικασ 1 «Δράςεισ ςτουσ φορείσ»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκϊδικασ 2 «Σχεδιαςμόσ φορζων από ςκυρόδεμα» και ειδικότερα το 
Μζροσ 3: «Καταςκευζσ που ςυγκρατοφν υγρά.» 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκϊδικασ 3 «Σχεδιαςμόσ φορζων από χάλυβα»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκϊδικασ 7 «Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκϊδικασ 8 «Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ» και ειδικότερα το Μζροσ 4: 
«Σιλό, δεξαμενζσ και αγωγοί». 

 ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μζροσ 1: Ρροδιαγραφι, επίδοςθ, παραγωγι και ςυμμόρφωςθ  

Συμπλθρωματικά, κα λθφκοφν υπόψθ και οι εκάςτοτε ιςχφοντεσ Ελλθνικοί Κανονιςμοί: 

 ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΟΡΛΛΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000  

 ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΑΝΤΛΣΕΛΣΜΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000  

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Ειδικά για τισ καταςκευζσ τθσ κατθγορίασ 2 μπορεί να λθφκεί ςυμβουλευτικά υπόψθ και ο 

Κανονιςμόσ BS 8007 «Σχεδιαςμόσ καταςκευϊν από ςκυρόδεμα για τθν αποκικευςθ 

υγρϊν» 

Ρζραν των παραπάνω, παρζχεται θ δυνατότθτα εφαρμογισ και άλλου διεκνι κανονιςμοφ 

ςε κζματα που δεν καλφπτονται από τουσ παραπάνω, μετά από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Υπθρεςίασ. Σθμειϊνεται ότι όλοι οι εφαρμοηόμενοι κανονιςμοί, κα πρζπει να λαμβάνουν 

υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ και τθσ περιοχισ, ωσ προσ το κλίμα, τθν ςειςμικότθτα 

κτλ. και να μθν ζρχονται ςε αντίκεςθ με κεςμοκετθμζνεσ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ. 

7.3 Τλικά καταςκευήσ 

Για τθν μελζτθ και καταςκευι των μονάδων κα χρθςιμοποιθκοφν τα παρακάτω υλικά, 

ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1: 

7.3.1 κυρόδεμα 

 Σκυρόδεμα κακαριότθτασ: C 12/15 τουλάχιςτον 

 Άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαμορφϊςεων, ρφςεων 
και εγκιβωτιςμϊν, κραςπεδόρεικρων, επενδφςεων τάφρων κτλ.: C 
16/20 τουλάχιςτον  
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 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα: 

o καταςκευζσ κατθγορίασ 1: C 20/25 τουλάχιςτον 

o καταςκευζσ κατθγορίασ 2: C 30/37 τουλάχιςτον 

o για τισ περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςε δυςμενείσ 
παράγοντεσ, ςφμφωνα με το ΕΝ 206-1: C 30/37 
τουλάχιςτον 

 Στοιχεία από προκαταςκευαςμζνο ςκυρόδεμα: C 25/30 και όχι μικρότερθ από τθν 
κατθγορία καταςκευισ τθσ μονάδασ. 

Στθν περίπτωςθ που θ ανωδομι μίασ μονάδασ κατατάςςεται, ςε άλλθ κατθγορία 

καταςκευισ από τθν υποδομι τθσ, κα πρζπει να εφαρμόηεται θ υψθλότερθ ποιότθτα 

ςκυροδζματοσ ςτο ςφνολο του φορζα. 

Στθν περίπτωςθ που από τον ιςχφοντα Κανονιςμό προβλζπεται ανϊτερθ κατθγορία 

ςκυροδζματοσ, ιςχφει θ πρόβλεψθ του Κανονιςμοφ. 

7.3.2 Χάλυβασ οπλιςμοφ  

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ για όλεσ τισ καταςκευζσ, ςε ράβδουσ, πλζγματα και ςυνδετιρεσ κα 

είναι ποιότθτασ Β500C 

7.4 Φορτία 

Γενικά όλεσ οι καταςκευζσ και τα επιμζρουσ τμιματα αυτϊν κα μελετθκοφν ζτςι ϊςτε να 

δφνανται να παραλάβουν με αςφάλεια το ςφνολο των φορτίων από το ίδιο βάροσ τουσ, τα 

μόνιμα και κινθτά φορτία, τισ ωκιςεισ γαιϊν, τα φορτία από τισ κερμοκραςιακζσ 

μεταβολζσ, τα δυναμικά φορτία που μπορεί να υπάρχουν από τον εξοπλιςμό, τισ 

τυχθματικζσ και ςειςμικζσ δράςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ φόρτιςθ θ οποία ενδεχομζνωσ 

αςκθκεί ςε αυτά με τον δυςμενζςτερο κάκε φορά ςυνδυαςμό φορτίςεων. 

Κατά τθ μελζτθ κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω φορτία. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να 

επαλθκεφςει ότι αυτά τα φορτία είναι κατάλλθλα για τθ μελζτθ και πρζπει να 

χρθςιμοποιιςει δυςμενζςτερα φορτία εάν κεωριςει ότι αυτό είναι απαραίτθτο για 

οποιοδιποτε τμιμα των Ζργων, χωρίσ πρόςκετθ δαπάνθ για τθν Υπθρεςία.  

7.4.1 Ειδικά βάρη 

 Ειδικό βάροσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ: 25,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βάροσ άοπλου ςκυροδζματοσ: 24,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βάροσ γαιϊν: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα 
που κα εκπονθκεί. 

 Ειδικό βάροσ κορεςμζνων γαιϊν: ςφμφωνα με τθν 
γεωτεχνικι ζρευνα που κα εκπονθκεί. 

 Ειδικό βάροσ νεροφ: 10,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βάροσ λυμάτων: 10,50 ΚN/m3 

 Ειδικό βάροσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ: 11,00 ΚN/m3 

 Δρομικζσ οπτοπλινκοδομζσ: 2,10 ΚN/m2 

 Μπατικζσ οπτοπλινκοδομζσ: 3,60 ΚN/m2 
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7.4.2 Φορτία επικαλφψεων 

 Επικάλυψθ δαπζδων κτιριακϊν ζργων: 2,00 ΚN/m2 

 Επικάλυψθ πλακϊν οροφϊν χωρίσ πρόςβαςθ: 1,50 ΚN/m2 

 Επικάλυψθ πλακϊν οροφϊν με πρόςβαςθ: 3,00 ΚN/m2 

7.4.3 Κινητά φορτία 

 Δάπεδα κτιρίων 

o Γενικά 3,50 ΚN/m2 

o Χϊροι ειδικισ χριςθσ (Αποκικεσ, εργαςτιρια κτλ): κατά 
περίπτωςθ 

 Δάπεδα χϊρων λειτουργίασ (καταςκευζσ κατθγορίασ 2 
και όςεσ από τθν κατθγορία 1 ζχουν μθχανολογικό 
εξοπλιςμό): 10,00ΚN/m2 

 Γζφυρεσ και λοιποί διάδρομοι δεξαμενϊν: 5,00 ΚN/m2 

 Ρρόβολοι κτιρίων: 5,00 kN/m2 

 Ρλάκεσ οροφϊν χωρίσ πρόςβαςθ: 1,50 ΚN/m2 

 Ρλάκεσ οροφϊν με πρόςβαςθ: 2,50 ΚN/m2 

 Κινθτό επί του επιχϊματοσ: 10,00 ΚN/m2 ι ανάλογα με 
τθν χριςθ / κυκλοφορία του επιχϊματοσ. 

 Κινθτό επί καλυμμάτων από GRP: 0,70 ΚN/m2 

7.4.4 Φορτία Εξοπλιςμοφ και γερανογεφυρϊν 

Για κάκε εγκατεςτθμζνο αλλά και μελλοντικό εξοπλιςμό κα λαμβάνονται υπόψθ όλα τα 

ςτατικά και δυναμικά φορτία που κα ορίηονται από τον προμθκευτι. Στουσ αντίςτοιχουσ 

υπολογιςμοφσ κα επιςυνάπτεται και θ αντίςτοιχθ αλλθλογραφία που κα επιβεβαιϊνει τα 

φορτία αυτά. 

Γενικότερα, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-3 - Ευρωκϊδικασ 1 – Μζροσ 3 

«Δράςεισ αςκοφμενεσ από γερανοφσ και εξοπλιςμό». 

7.4.5 Τδροςτατικζσ πιζςεισ 

Οι υδροςτατικζσ πιζςεισ κα εξετάηονται για τθν ανϊτατθ ςτάκμθ λειτουργίασ του υγροφ 

μζςα ςτθν δεξαμενι. Θ υδροςτατικι φόρτιςθ κα πρζπει να ακολουκεί κατά το δυνατόν 

πιςτότερα τθν πραγματικι υδραυλικι λειτουργία τθσ μονάδασ. Κα φορτίηονται δθλαδι, 

ανεξάρτθτα ι και ταυτόχρονα μεταξφ τουσ, τμιματα τθσ μονάδασ που κατά τθν 

πραγματικι τθσ λειτουργία, μπορεί να είναι άδειο το ζνα και γεμάτο το άλλο ι αντίςτοιχα 

υποχρεωτικά ταυτόχρονα γεμάτα ι άδεια. Αυτό ιςχφει ομοίωσ και ςτθν περίπτωςθ 

πολλαπλϊν δεξαμενϊν, με περιςςότερα του ενόσ υδραυλικϊσ ανεξάρτθτα διαμερίςματα, 

όπου κα εξεταςκοφν όλεσ οι πικανζσ περιπτϊςεισ φόρτιςθσ άδειων και γεμάτων 

διαμεριςμάτων. 

Ακόμθ κα εξετάηεται και θ περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ ςτάκμθσ λειτουργίασ μζχρι τθ ςτζψθ 

των περιμετρικϊν τοιχωμάτων. Θ φόρτιςθ αυτι κεωρείται τυχθματικι και ςυνεπϊσ δεν 

ςυμμετζχει ςτον ζλεγχο ρθγμάτωςθσ, αλλά μόνο ςτθν οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ από 

τυχθματικζσ δράςεισ. 
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7.4.6 Ωθήςεισ γαιϊν 

Οι ωκιςεισ γαιϊν επιτρζπεται να κεωροφνται ενεργθτικζσ όταν αςκοφνται ςε τοιχϊματα 

ανοικτϊν δεξαμενϊν, ενϊ όταν αςκοφνται ςε τοιχϊματα κλειςτϊν ι κυκλικϊν δεξαμενϊν 

κα κεωροφνται ουδζτερεσ. Για τον προςδιοριςμό των ωκιςεων γαιϊν εφαρμόηεται θ 

κλαςςικι κεωρία του Coulomb. 

Τα εδαφικά χαρακτθριςτικά, που κα λθφκοφν υπόψθ ςτθ μελζτθ είναι αυτά που κα 

προκφψουν από τθν γεωτεχνικι μελζτθ ςτθν οποία κα ορίηονται, ανά μονάδα χωριςτά, 

όλοι οι απαιτοφμενοι δείκτεσ για τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.  

Στον υπολογιςμό των ωκιςεων λαμβάνεται γενικά κινθτό φορτίο κυκλοφορίασ επί τθσ 

ελεφκερθσ επιφανείασ του επιχϊματοσ κατ’ελάχιςτον 10 ΚN/m2 ι ανάλογα με τθν χριςθ / 

κυκλοφορία του επιχϊματοσ. 

7.4.7 Φορτίςεισ λόγω άνωςησ 

Πλεσ οι καταςκευζσ κα μελετθκοφν λαμβάνοντασ υπ’ όψθ τισ φορτίςεισ από τθν άνωςθ 

του υπόγειου υδροφόρου ορίηοντα, εάν αυτόσ βρίςκεται πάνω από τθν ςτάκμθ ζδραςθσ 

τουσ. Οι ζλεγχοι ςε άνωςθ κα γίνονται με κενζσ τισ δεξαμενζσ και ο ςυντελεςτισ 

αςφαλείασ κα είναι ο οριηόμενοσ ςτον ΕΛΟΤ ΕΝ 1997, για το δυςχερζςτερο ςενάριο 

υδραυλικισ αςτοχίασ με ανφψωςθ λόγω άνωςθσ (UPL). 

7.4.8 Φορτίςεισ από θερμοκραςιακζσ μεταβολζσ 

Τα κερμοκραςιακά μεγζκθ, που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό των εντατικϊν 

μεγεκϊν παρουςιάηονται ςτο παρακάτω Ρίνακα. Οι κερμοκραςιακζσ φορτίςεισ 

εξετάηονται για όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ για κενι-πλιρθ και επιχωμζνθ - 

ανεπίχωτθ δεξαμενι (βλ. Ρίνακα2).  

 

Πίνακασ 1: Θερμοκραςιακζσ τιμζσ 

 
Χειμϊνασ *0C] Καλοκαίρι *0C] 

ατμοςφαιρικόσ αζρασ  2 37 

λφματα 15 25 

ζδαφοσ 10 15 

 

Πίνακασ 2: Θερμοκραςιακζσ μεταβολζσ – περίπτωςη ανοικτήσ δεξαμενήσ  

Συνδυαςμόσ Χειμϊνασ Καλοκαίρι 

εξωτερικι παρειά 
εςωτερικι 

παρειά 
ΔΤ 

εξωτερικι 

παρειά 

εςωτερικι 

παρειά 
ΔΤ 

 

Κενή - ανεπίχωτη 
      

Σοιχϊματα 2 2 0 37 37 0 

Πλάκα πυθμζνα 10 2 -8 15 37 +22 
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Ρλιρθσ - ανεπίχωτθ 
      

Σοιχϊματα 2 5 +13 37 25 -12 

Πλάκα πυθμζνα 10 15 +5 15 25 +10 

Κενή - επιχωμζνη 
      

Σοιχϊματα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλάκα πυθμζνα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλήρησ - επιχωμζνη 
      

Σοιχϊματα 10 5 +5 15 25 +10 

Πλάκα πυθμζνα 10 15 +5 15 25 +10 

Ππου υπάρχουν ειδικζσ κερμοκραςιακζσ ςυνκικεσ, λόγω τθσ λειτουργίασ των δεξαμενϊν, 

κα εφαρμόηονται ανακεωρθμζνεσ τιμζσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ υγειονολογικισ 

μελζτθσ.  

Επίςθσ, κα λθφκεί υπόψθ και θ επίδραςθ τθσ απ’ ευκείασ ζκκεςθσ ςτον ιλιο, ωσ 

τυχθματικι φόρτιςθ, κεωρϊντασ κερμοκραςία τθσ εκτεκειμζνθσ παρειάσ 600C. 

Στθν περίπτωςθ κλειςτϊν δεξαμενϊν, με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ, κα γίνεται 

εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ του εςωτερικοφ αζρα, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά τθσ 

μονάδασ (υπόγεια – υπζργεια, φπαρξθ κερμομόνωςθσ κτλ.). 

Πλα τα παραπάνω διζπονται ςε κάκε περίπτωςθ από τα οριηόμενα ςτον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5 

«Κερμοκραςιακζσ Δράςεισ».  

7.4.9 Ανεμοπίεςη 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 1, Μζροσ 1-4 «Δράςεισ Ανζμου». 

7.4.10 Χιόνι 

Λςχφουν τα οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 1, Μζροσ 1-3 «Δράςεισ Χιονιοφ». 

7.4.11 ειςμικζσ φορτίςεισ 

Θ εκτίμθςθ των ςειςμικϊν φορτίςεων για όλεσ τισ καταςκευζσ γίνεται με βάςθ τον 

Ευρωκϊδικα 8 και ςυμπλθρωματικά με βάςθ τον Ελλθνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό 

(Ε.Α.Κ.). 

Σφμφωνα με τουσ ΕΑΚ / Ε.C 8 το ζργο κα κατατάςςεται ςτθ ηϊνθ ςειςμικισ 

επικινδυνότθτασ, από όπου κα προκφπτουν τα δεδομζνα που κα λθφκοφν υπόψθ για τον 

υπολογιςμό των ςειςμικϊν δράςεων και τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 Ρεριοχι ςειςμικότθτασ: ΛΛ 

 Κατθγορία εδάφουσ: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα που κα εκπονθκεί. 

 Σπουδαιότθτα ζργων: (Σ3) γ1 = 1,15 (ΦΕΚ 270 – 16/03/2010) 

 Σειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ:    A = 0,24g 

 Συντελεςτισ μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ κτιρίων:  q = 1,50-3,50  

 Συντελεςτισ μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ δεξαμενϊν: q = 1,00,  
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 Συντελεςτισ επιρροισ του εδάφουσ: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα που κα 
εκπονθκεί. 

 Συντελεςτισ φαςματικισ ενίςχυςθσ: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα που κα 
εκπονθκεί. 

 Ροςοςτό κρίςιμθσ απόςβεςθσ “η”:    5% 

 Χαρακτθριςτικι περίοδοσ ΤΒ: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα που κα εκπονθκεί. 

 Χαρακτθριςτικι περίοδοσ ΤC: ςφμφωνα με τθν γεωτεχνικι ζρευνα που κα εκπονθκεί. 

 Συντελεςτισ ςυνδυαςμοφ δράςεων γενικά ψ2 = 0,30 

7.4.12 Δυναμικζσ ωθήςεισ γαιϊν 

Οι δυναμικζσ ωκιςεισ γαιϊν κα υπολογίηονται ςφμφωνα με τον EC8 – Τμιμα 5 - 

Ραράρτθμα Ε. Θ ανωτζρω μεκοδολογία αντιςτοιχεί ςτα ζωσ τϊρα ιςχφοντα του Ε.Α.Κ 

κεφάλαιο 5.3 και ςτο παράρτθμα Δ. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτϊςεισ: 

 ανοικτζσ δεξαμενζσ, όπου ςφμφωνα με τθ §. 5.6 οι ςτατικζσ ωκιςεισ γαιϊν κεωροφνται 
ενεργθτικζσ. Οι ςυνολικζσ ςτατικζσ και δυναμικζσ ωκιςεισ γαιϊν υπολογίηονται ςφμφωνα 
με τον EC8 – Τμιμα 5, Ραράρτθμα Ε4. 

 κλειςτζσ ι κυκλικζσ δεξαμενζσ, όπου ςφμφωνα με τθ § 5.6 οι ςτατικζσ ωκιςεισ γαιϊν 
κεωροφνται ουδζτερεσ. Οι πρόςκετεσ ωκιςεισ γαιϊν λόγω ςειςμοφ υπολογίηονται 
ςφμφωνα με τον EC8 – Τμιμα 5, Ραράρτθμα Ε9. 

 Για τθν περίπτωςθ εδαφϊν εντόσ υδροφόρου ορίηοντα, κα λαμβάνεται φόρτιςθ των τοίχων 
τόςον από τισ δυναμικζσ ωκιςεισ γαιϊν, υπολογιηόμενεσ ςφμφωνα με τα παραπάνω και 
βάςει του ειδικοφ βάρουσ του κορεςμζνου εδάφουσ υπό άνωςθ, όςον και από τισ 
πρόςκετεσ υδροδυναμικζσ πιζςεισ από το νερό του υδροφόρου ορίηοντα ςφμφωνα με τον 
EC8 – Τμιμα 5, Ραράρτθμα Ε7, που αντιςτοιχεί ςτα ζωσ τϊρα ιςχφοντα του Ε.Α.Κ, παρ. 5.3.γ. 

Τα κινθτά φορτία ςτθν ελεφκερθ επιφάνεια του επιχϊματοσ κα λαμβάνονται μειωμζνα 

κατά 70% (ψ=0,30). 

7.4.13 Τδροδυναμικζσ πιζςεισ 

Οι ςειςμικζσ φορτίςεισ από το περιεχόμενο υγρό των δεξαμενϊν υπολογίηονται ςφμφωνα 

με τον EC8 – Τμιμα 4, Ραράρτθμα A2. Κατά τον υπολογιςμό των ςειςμικϊν δυνάμεων 

λαμβάνεται υπόψθ τόςο θ οριηόντια ςυνιςτϊςα του ςειςμοφ (ωσ προσ δφο κάκετεσ μεταξφ 

τουσ διευκφνςεισ), όςον και θ κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα.  

Σφμφωνα με τθν παραπάνω μεκοδολογία, εξετάηονται οι ωςτικζσ δυναμικζσ πιζςεισ των 

περιεχομζνων υγρϊν που ςυμπαραςφρονται από τθν κίνθςθ των τοιχωμάτων, κακϊσ και 

οι πιζςεισ ¨εκ μεταφοράσ¨, που δθμιουργοφνται από τισ ταλαντϊςεισ τθσ ελεφκερθσ 

επιφάνειασ του υγροφ. 

7.4.14 Δυναμικά φορτία προςαρτημάτων 

Για κάκε μόνιμα εγκατεςτθμζνο εξοπλιςμό κα εξετάηονται τα πρόςκετα ςειςμικά φορτία 

που προκαλοφνται ςφμφωνα με τα παραπάνω και κα ελζγχονται τόςο οι ίδιοι εξοπλιςμοί 

όςο και οι φορείσ τθσ καταςκευισ που τουσ ςτθρίηουν. 

7.5 υνδυαςμοί φορτίςεων - Μζθοδοι υπολογιςμοφ 

Για τον υπολογιςμό τθσ ζνταςθσ των φερόντων ςτοιχείων των καταςκευϊν εξετάηονται 

διάφορεσ περιπτϊςεισ και ςυνδυαςμοί φορτίςεων ζτςι ϊςτε να προκφπτουν τα 

δυςμενζςτερα εντατικά μεγζκθ. 
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Οι ςυνδυαςμοί κακϊσ και οι ςυντελεςτζσ φορτίςεων ακολουκοφν τα οριηόμενα ςτον 

Ευρωκϊδικα 0 κακϊσ και ςτον Ευρωκϊδικα 8. 

Κατά τθν δράςθ των υδροςτατικϊν πιζςεων γίνεται θ κεϊρθςθ ότι θ δεξαμενι μπορεί να 

είναι ανεπίχωτθ, γεγονόσ που ςυμβαίνει κατά τθν δοκιμι ςτεγανότθτασ. Επίςθσ ςε 

δεξαμενζσ με υδραυλικϊσ ανεξάρτθτα διαμερίςματα εξετάηονται όλοι οι ςυνδυαςμοί 

κενϊν ι γεμάτων γειτονικϊν διαμεριςμάτων. 

Γενικά οι δυςμενζςτερεσ δράςεισ ςχεδιαςμοφ Sd προκφπτουν από τουσ παρακάτω 

ςυνδυαςμοφσ, όπου το ςφμβολο (+) δθλϊνει ςυνυπολογιςμό των δράςεων μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που δίνουν δυςμενι αποτελζςματα: 

1. Οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ (ΟΚΑ) 

1. 1.1 υνδυαςμόσ βαςικϊν δράςεων : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi  

2. 1.2 υνδυαςμόσ με ειςμό +Χ : Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi 

3. 1.3 υνδυαςμόσ με ειςμό +Y : Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi 

4. 1.4 υνδυαςμόσ με ειςμό +Z : Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi 

5. 1.5 υνδυαςμόσ τυχηματικϊν δράςεων (εκτόσ ςειςμοφ): Sd=G+F+ψιQi 

2. Οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ (ΟΚΛ) 

2.1 υνδυαςμόσ φορτίου λειτουργίασ : Ss=G+Q+ψιQi , όπου:  

o G: ςφνολο μονίμων ι και μακροχρόνιων δράςεων (Μδιο βάροσ, πρόςκετα μόνιμα, 
ωκιςεισ γαιϊν και ωκιςεισ υγρϊν) 

o Q: μεταβλθτζσ δράςεισ (ωφζλιμα φορτία, άνεμοσ, χιόνι, κερμοκραςίεσ) 

o Ε: ςειςμικζσ δράςεισ 

o F: εκτόσ ςειςμοφ τυχθματικζσ δράςεισ (π.χ. υπερπλιρωςθ δεξαμενϊν, απευκείασ 
ζκκεςθ ςτον ιλιο) 

o ψi: μειωτικόσ ςυντελεςτισ ςυνδυαςμοφ  

Οι ςυντελεςτζσ αςφαλείασ των αντοχϊν του ςκυροδζματοσ γc και του χάλυβα γs 

για τισ εξεταηόμενεσ οριακζσ καταςτάςεισ υλικϊν που λαμβάνονται κατά τθν 

διαςταςιολόγθςθ των κριςίμων διατομϊν είναι κατά περίπτωςθ οι παρακάτω: 

 Οριακι κατάςταςθ αςτοχίασ (ΟΚΑ) 

o βαςικόσ ςυνδυαςμόσ και ςυνδυαςμοί με ςειςμό : γc=1,50 γs=1,15 

o ςυνδυαςμόσ τυχθματικϊν δράςεων (εκτόσ ςειςμοφ) : γc=1,30 γs=1,00 

 Οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ (ΟΚΛ) 

o βαςικόσ ςυνδυαςμόσ : γc=1,00 γs=1,00 

Ο υπολογιςμόσ των εντατικϊν μεγεκϊν κα γίνεται με τθ χριςθ Θ/Υ και ειδικϊν 

προγραμμάτων που χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο των πεπεραςμζνων ςτοιχείων (γραμμικά 

και επιφανειακά ςτοιχεία). Είναι δυνατι θ χριςθ διαφόρων δοκιμαςμζνων προγραμμάτων 

τθσ αγοράσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ μελζτθσ.  
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7.6 Εξαςφάλιςη ζναντι ρηγμάτωςησ. 

Για τα ζργα τθσ κατθγορίασ 2 το εφροσ ρωγμϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τα οριηόμενα ςτον 

Ευρωκϊδικα 2, Τμιμα 3, §7.3.1. Για τα ζργα τθσ κατθγορίασ 1, ακολουκοφνται τα 

οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 2, Τμιμα 1, §7.3.1. 

Στουσ ςυνδυαςμοφσ δράςεων για τον ζλεγχο ςε οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ δεν 

ςυμμετζχουν οι τυχθματικζσ φορτίςεισ, όπωσ θ υπερπλιρωςθ των δεξαμενϊν, θ 

απευκείασ ζκκεςθ ςτον ιλιο κακϊσ και οι ςειςμικζσ δράςεισ.  

7.7 Αρμοί 

Για τθν μείωςθ των αυτεντατικϊν καταςτάςεων από κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ 

τθροφνται τα οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 2, Τμιμα 3 και ςυμπλθρωματικά ςτο BS.8007 

βάςει των οποίων γίνεται κατάλλθλθ επιλογι κζςθσ και είδουσ αρμοφ (μερικισ ι ολικισ 

ςυςτολισ, διαςτολισ) ςτισ καταςκευζσ τθσ κατθγορίασ 2. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτουσ 

ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ κα φαίνεται ο προςδιοριςμόσ του απαιτοφμενου ελάχιςτου 

οπλιςμοφ ζναντι ρθγμάτωςθσ, όπωσ αυτόσ ενδεχομζνωσ επθρεάηεται από το πλικοσ, τθν 

διάταξθ και τον τφπο των επιλεγμζνων αρμϊν. 

7.8 Ονομαςτικζσ Επικαλφψεισ Οπλιςμϊν 

1. Καταςκευζσ Κατηγορίασ 1: 

 Στοιχεία κεμελίωςθσ: cnom = cmin + Δc = 50 mm 

 Δοκοί, υποςτυλϊματα ανωδομισ κτιρίων: 30mm  

(35mm ςε παρακαλάςςιο 

περιβάλλον ι με  

απαιτιςεισ πυραςφάλειασ) 

 Ρλάκεσ, τοίχοι ανωδομισ κτιρίων: 25 mm  

(35 mm ςε παρακαλάςςιο 

περιβάλλον ι με απαιτιςεισ 

πυραςφάλειασ) 

2. Καταςκευζσ Κατηγορίασ 2: 

 Τοίχοι, πλάκεσ κεμελίων ςε επαφι με ζδαφοσ: cnom = cmin + Δc = 50 mm 

 Τοίχοι, πλάκεσ κεμελίων ςε επαφι με υγρό: 40 mm 

 Δοκοί, υποςτυλϊματα ανωδομισ κτιρίων: 30 mm  

(35 mm ςε παρακαλάςςιο 

περιβάλλον ι με απαιτιςεισ 

πυραςφάλειασ) 

 Ρλάκεσ, τοίχοι ανωδομισ κτιρίων: 25 mm  

(35 mm ςε παρακαλάςςιο 

περιβάλλον ι με απαιτιςεισ 

πυραςφάλειασ) 
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8. ιδηρζσ Καταςκευζσ 

8.1 Πρότυπα 

Θ μελζτθ των χαλφβδινων καταςκευϊν κα γίνει, για όλεσ τισ φάςεισ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα 

με: 

 Ευρωκϊδικα 0 (EN1990), Βάςεισ ςχεδιαςμοφ φερουςϊν καταςκευϊν. 

 Ευρωκϊδικα 1 (EN1991), δράςεισ ςτισ φζρουςεσ καταςκευζσ. Πταν απαιτοφνται αυξθμζνεσ 
δράςεισ ςχεδιαςμοφ π.χ. αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ λειτουργίασ μθχανϊν, ςτατικά και 
δυναμικά φορτία του εξοπλιςμοφ κακϊσ και τα φορτία του μελλοντικοφ εξοπλιςμοφ, 
γερανογζφυρεσ, τότε κα λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτζσ, τόςο ςτο ςφνολο τθσ καταςκευισ όςο 
και ςε μεμονωμζνα ςτοιχεία τθσ.  

 Ευρωκϊδικα 3 (EN1993), Σχεδιαςμόσ φερουςϊν καταςκευϊν από χάλυβα. 

 Ευρωκϊδικα 4 (EN1994), Σφμμεικτεσ καταςκευζσ. 

 Ευρωκϊδικα 8 (EN1998), Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ καταςκευϊν. 

 Ε.Α.Κ. 2000 

 Tουσ Βρετανικοφσ κανονιςμοφσ (BS), όπου αυτοί είναι ςαφζςτεροι ι καλφπτουν κενά των 
ιςχυόντων Ελλθνικϊν.  

 Οι θλεκτροςυγκολλιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με το EN 1011. 

8.2 Μζθοδοσ Μελζτησ 

Θ μελζτθ τθσ καταςκευισ πρζπει να λάβει υπόψθ τθν ανάγκθ φπαρξθσ ευςτάκειασ, τόςο 

τθσ ςυνολικισ καταςκευισ, όςον και των μεμονωμζνων ςτοιχείων τθσ, ςε όλεσ τισ φάςεισ 

τθσ ανζγερςθσ. Στισ περιπτϊςεισ που απαιτοφνται προςωρινζσ ενιςχφςεισ, πρζπει 

ςχεδιαςκοφν λαμβάνοντασ υπ' όψιν όλεσ τισ φορτίςεισ που κα μποροφςαν να 

παρουςιαςκοφν κατά τθν φάςθ τθσ ανζγερςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που 

οφείλονται ςτον εξοπλιςμό ανζγερςθσ και ςτθν λειτουργία του. Οι ενιςχφςεισ αυτζσ 

πρζπει να εμφαίνονται ςτα ςχζδια μαηί με τισ κατάλλθλεσ οδθγίεσ για τθ φάςθ κατά τθν 

οποία πρζπει να αφαιρεκοφν. 

8.2.1 τζγεσ Κτιρίων 

Οι μεταλλικζσ ςτζγεσ κτιρίων κα ςχεδιαςκοφν ζτςι ϊςτε να δρουν ςτατικά ωσ δίςκοι. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τοποκζτθςθ επαρκϊν οριηόντιων αντιανζμιων ςυνδζςμων. Το ίδιο ιςχφει 

και ςτθν περίπτωςθ, όπου θ ςτζγθ προβλζπεται να καταςκευαςκεί με ςυνδυαςμό 

μεταλλικισ καταςκευισ και ςκυροδζματοσ απλά εδραηόμενου.  

8.2.2 Βζλη Κάμψησ 

Κατά τον ζλεγχο των βελϊν κάμψθσ μιασ καταςκευισ, κα λαμβάνονται οι πλζον δυςμενείσ 

ςυνδυαςμοί και διατάξεισ φορτίων και δεν πρζπει να υπερβοφν τα όρια που κακορίηονται 

από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. 

Το βζλοσ κάμψθσ μιασ καταςκευισ ι μζρουσ αυτισ κα περιορίηεται, ζτςι ϊςτε να μθν 

ελαττωκεί θ αντοχι και θ λειτουργικότθτα αυτισ ι των περιεχομζνων τθσ, να μθν είναι 

αντιαιςκθτικι, να μθ δθμιουργεί ηθμίεσ ςτο φινίριςμα ι οχλιςεισ ςτουσ εργαηομζνουσ. 
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8.2.3 Προςταςία ιδηρϊν καταςκευϊν 

Ρρζπει να προβλεφκεί αντιδιαβρωτικι προςταςία όλων των μεταλλικϊν μελϊν, ανάλογθ 

με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-08-07-02-01 

και το ISO 12944 και ειδικότερα:  

Ανκεκτικότθτα βαφισ: μζςθσ κατθγορίασ (medium) για 5 – 15 ζτθ, ςφμφωνα με το ISO 

12944-1.  

Κατθγορία διάβρωςθσ: Εξωτερικζσ επιφάνειεσ κτιρίων: Κατθγορία C-4, ςφμφωνα με το ISO 

12944-2. Εςωτερικζσ επιφάνειεσ κτιρίων: Κατθγορία C-4, ςφμφωνα με το ISO 12944-2. 

 

8.3 Παραδοτζα μελζτησ 

8.3.1 Οριςτική μελζτη 

Τεφχοσ ςτατικϊν υπολογιςμϊν με τεχνικι περιγραφι των ςτατικϊν υπολογιςμϊν, ςτο 

οποίο κα παρουςιάηεται ο κακοριςμόσ των φορζων, με αναφορά ςτισ παραδοχζσ και ςτα 

αποτελζςματα, ϊςτε να είναι εφκολθ θ εποπτεία τθσ επάρκειασ όλων των ςτατικϊν 

μεταλλικϊν μελϊν του φορζα που ζχουν επιλεγεί ςαν διατομζσ. Επίςθσ κα γίνουν ζλεγχοι 

λυγιςμοφ, ζλεγχοι παραμορφϊςεων και ζλεγχοι κεμελίωςθσ με αναφορά ςτθ γεωτεχνικι 

ζρευνα. Σε κάκε περίπτωςθ, όλοι οι ζλεγχοι, που απαιτοφνται, ϊςτε ο φορζασ να είναι 

ςτατικά επαρκισ χωρίσ να πρζπει να γίνουν ουςιϊδεισ αλλαγζσ ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ 

μελζτθσ.  

Σχζδια γενικϊν διατάξεων με κφριουσ και δευτερεφοντεσ άξονεσ, ακριβείσ διαςτάςεισ. 

Πλεσ οι κατόψεισ, τομζσ, διαςτάςεισ και ςθμειϊςεισ, που απαιτοφνται, για τθν πλιρθ 

περιγραφι του φορζα, με μόνθ τθν αναφορά των μεταλλικϊν διατομϊν, που ζχουν 

επιλεγεί κακϊσ και πλιρθσ παρουςίαςθ ξυλοτφπων τθσ κεμελίωςθσ. 

Τεχνικι περιγραφι με γενικζσ αναφορζσ ςτον εναρμονιςμό του φορζα ςε αντιςτοιχία με 

τθ χριςθ του, προτάςεισ επίλυςθσ δυςχερειϊν κατά τθν ανζγερςθ και γενικά ότι είναι 

απαραίτθτο, ςυμπλθρωματικά, για τθν πλθρότθτα τθσ περιγραφισ του φορζα. 

8.3.2 Μελζτη εφαρμογήσ 

Τεφχοσ ςτατικϊν υπολογιςμϊν με τεχνικι περιγραφι ςτατικϊν υπολογιςμϊν, ςτο οποίο 

κα παρουςιάηονται τα εντατικά μεγζκθ που λαμβάνονται για του ελζγχουσ όλων των 

κόμβων, με αναφορά ςτισ παραδοχζσ και ςτα αποτελζςματα, ϊςτε να είναι εφκολθ θ 

εποπτεία τθσ επάρκειασ όλων των διαφορετικϊν κόμβων του φορζα. Επίςθσ θ μελζτθ 

κεμελίωςθσ με πλιρεισ ελζγχουσ αγκυρϊςεων και οπλιςμϊν. 

Πλεσ οι κατόψεισ, τομζσ, διαςτάςεισ και ςθμειϊςεισ, που απαιτοφνται, για τθν πλιρθ 

περιγραφι των διαφορετικϊν κόμβων του φορζα, με αναφορά ςτουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ 

(πάχθ ςυγκολλιςεων, διάταξθ οπϊν, ποιότθτα και διατομι κοχλίων) και γενικά ότι είναι 

απαραίτθτο, για τθν πλιρθ περιγραφι τθσ κζςθσ και τθσ καταςκευισ όλων των 

διαφορετικϊν κόμβων τθσ καταςκευισ. Λεπτομζρειεσ οπλιςμϊν και ξυλότυποι 

κεμελίωςθσ. 
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Βόλοσ,  Ιανουάριοσ  2023 
ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρικμ. 54/2023 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΜΒ 
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Δ. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΙΝΑΚΩΝ προσ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΔΓΓΤΗΔΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΔΡΙΩΝ ΡΤΠΩΝ ΚΑΙ ΔΚΡΟΩΝ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Πίνακας 1.1: Απαέξηα από ηε κνλάδα μήξαλζεο ηεο ηιύνο 

Παράμεηρος 
Οριακές ηιμές 

εκπομπών  

Οιηθά ζηεξεά ζε κνξθή ζωκαηηδίωλ 
(*) 

[mg/Nm
3
]  

TOC [mg/Nm
3
]  

HCl [mg/Nm
3
]  

HF [mg/Nm
3
]  

SO2 [mg/Nm
3
]  

NOx [mg/Nm
3
]  

Οζκή 
Smell 

units/m
3
 

 

VOC [mg/Nm
3
]  

H2S [mg/Nm
3
]  

NH3 [mg/Nm
3
]  

(*)Ηκεξήζηεο κέζεο ηηκέο 

 

Πίνακας 1.1: Δθπνκπέο αεξίωλ από ηελ θαύζε ηνπ αεξίνπ ζύλζεζεο ζε κνλάδα ζπκπαξαγωγήο 

Παράμεηρος Μονάδα ζσμπαραγωγής 

Οιηθά ζηεξεά ζε κνξθή 
ζωκαηηδίωλ  

[mg/Nm
3
]  

NOX ωο ΝΟ2 [mg/Nm
3
]  

SOX ωο SΟ2 [mg/Nm
3
]  

 

Πίνακας 1.2: Δθπνκπέο αεξίωλ από ηελ θαύζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζε ιέβεηα-θαπζηήξα 

Παράμεηρος Λέβηηας-κασζηήρας (Ο2: 3%) 

Οιηθά ζηεξεά ζε κνξθή 
ζωκαηηδίωλ  

[mg/Nm
3
] 

 

NOX ωο ΝΟ2 [mg/Nm
3
]  

SOX ωο SΟ2 [mg/Nm
3
]  

 

Πίνακας 1.4: Όξην ζνξύβνπ 

Παράμεηρος 

Όξην ζνξύβνπ από ηε 
ιεηηνπξγία ηωλ 
εγθαηεζηεκέλωλ κνλάδωλ ζηα 
όξηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο 
εγθαηάζηαζεο 

Θόξπβνο [dB(A)]  
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Α/Α 

  

Παράμεηρος - Υαρακηηριζηικό 

  

Μονάδες 

  

Δσναμικόηη
ηα μονάδας 

5 tnDS/d 

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ, ΕΤΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

1 
Διάρηζην % μεξώλ ζηεξεώλ πνπ 
εγγπάηαη ν πξνκεζεπηήο ηεο 
μήξαλζεο 

%DS   

2 
Διάρηζην % μεξώλ ζηεξεώλ πνπ 
απαηηεί ν πξνκεζεπηήο ηεο 
αεξηνπνίεζεο 

%DS   

3 

Πνζνζηό πξνζθνξάο 
ζεξκόηεηαο από ηελ 
ζπκπαξαγωγή γηα μήξαλζε ηεο 
ηιύνο ζε πνζνζηό ίζν κε ην 
ειάρηζην απαηηνύκελν από ηνλ 
πξνκεζεπηή ηεο κνλάδαο 
αεξηνπνίεζεο 

% ηεο 
ζπλνιηθήο 
απαίηεζεο 

  

4 

Πνζνζηό πξνζθνξάο 
ζεξκόηεηαο από ηελ απεπζείαο 
θαύζε ηνπ αεξίνπ ζύλζεζεο γηα 
μήξαλζε ηεο ηιύνο ζε πνζνζηό 
ίζν κε ην ειάρηζην απαηηνύκελν 
από ηνλ πξνκεζεπηή ηεο 
κνλάδαο αεξηνπνίεζεο 

% ηεο 
ζπλνιηθήο 
απαίηεζεο 

  

5 

Πνζνζηό πξνζθνξάο 
ζεξκόηεηαο από αλάθηεζε 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο από άιια 
ξεύκαηα ηεο κνλάδαο 
αεξηνπνίεζεο γηα μήξαλζε ηεο 
ηιύνο ζε πνζνζηό ίζν κε ην 
ειάρηζην απαηηνύκελν από ηνλ 
πξνκεζεπηή ηεο κνλάδαο 
αεξηνπνίεζεο 

% ηεο 
ζπλνιηθήο 
απαίηεζεο 

  

6 

Πνζνζηό πξνζθνξάο 
ζεξκόηεηαο από άιιεο πεγέο 
(π.ρ. ΦΑ) γηα μήξαλζε ηεο ηιύνο 
ζε πνζνζηό ίζν κε ην ειάρηζην 
απαηηνύκελν από ηνλ 
πξνκεζεπηή ηεο κνλάδαο 
αεξηνπνίεζεο 

% ηεο 
ζπλνιηθήο 
απαίηεζεο 

  

7 
Παξνρή παξαγόκελνπ αεξίνπ 
ζύλζεζεο 

Nm3/h   

8 
Δηδηθή ζεξκηθή αμία 
παξαγόκελνπ αεξίνπ ζύλζεζεο 

MJ/Nm3   

9 
πλνιηθή ζεξκηθή αμία 
παξαγόκελνπ αεξίνπ ζύλζεζεο 

MJ/h   

10 

Βαζκόο απόδνζεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο ζηε κνλάδα 
ζπκπαξαγωγήο ηνπ 
παξαγόκελνπ αεξίνπ ζύλζεζεο 

%   

11 
Βαζκόο απόδνζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζηε κνλάδα 
ζπκπαξαγωγήο ηνπ 

%   
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παξαγόκελνπ αεξίνπ ζύλζεζεο 

12 

Βαζκόο απόδνζεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο ζηε κνλάδα θαύζεο 
ηνπ παξαγόκελνπ αεξίνπ 
ζύλζεζεο 

%   

13 
Βαζκόο απόδνζεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο ζηε κνλάδα θαύζεο 
ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

%   

14 Πνζνζηό αλάθηεζεο λεξνύ  %   

        

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ   

15 
Δηδηθή θαηαλάιωζε ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο 
μήξαλζεο  

kWh /tn 
εμαηκηδόκελν
π H2O 

  

16 
Δηδηθή θαηαλάιωζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο 
μήξαλζεο  

kWh /tn 
εμαηκηδόκελν
π H2O 

  

17 

Απαηηνύκελε πνζόηεηα θπζηθνύ 
αεξίνπ πξνο θαύζε γηα 
παξαγωγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
γηα ηελ μήξαλζε ηεο ηιύνο 

Nm3/d   

18 
Δηδηθή θαηαλάιωζε ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο 
αεξηνπνίεζεο  

kWh/tn DS   

19 
Καηαλάιωζε λεξνύ ζηηο 
κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηωλ 
απαεξίωλ 

m3/h   

20 

πλνιηθή εηήζηα θαηαλάιωζε 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (γηα 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην 90% 
ηνπ ρξόλνπ) 

kWh/έηνο   

21 Καηαλάιωζε ρεκηθώλ     

  Υεκηθό #1 kg/έηνο   

  Υεκηθό #2 kg/έηνο   

  Υεκηθό #3 kg/έηνο   

        

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

22 
Παξαγωγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
(ηδηνθαηαλάιωζε) 

kWh/έηνο   

        

23 
Πνζόηεηα παξαγόκελεο πίζζαο 
πξνο δηάζεζε 

kg/έηνο   

24 
Πνζόηεηα παξαγόκελεο ζηάρηεο 
πξνο δηάζεζε 

kg/έηνο   

25 
Πνζνζηό νξγαληθνύ άλζξαθα 
ζην νξγαληθό ππόιεηκκα  

%   

        

ΚΟΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
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26 Κόζηνο Πξνζωπηθνύ €/έηνο   

27 Κόζηνο ρεκηθώλ  €/έηνο   

28 
Κόζηνο πληήξεζεο θαη 
Αληαιιαθηηθώλ 

€/έηνο   

29 

Κόζηνο θαηαλάιωζεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (γηα 
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην 90% 
ηνπ ρξόλνπ) 

€/έηνο   

30 
Κόζηνο κεηαθνξάο ηεο 
αθπδαηωκέλεο ηιύνο 

€/έηνο   

31 
Κόζηνο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο 
ηέθξαο 

€/έηνο   

32 
Κόζηνο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο 
πίζζαο 

€/έηνο   

33 
Κόζηνο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο 
νξγαληθνύ ππνιείκκαηνο 

€/έηνο   

34 Κόζηνο αγνξάο Φπζηθνύ Αεξίνπ €/έηνο   

35 πλνιηθό θόζηνο ιεηηνπξγίαο €/έηνο   

 
 
 
  



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 1 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 
 

Αριθμόσ Σφποσ Κινδφνου ημείο Κινδφνου Πηγή Κινδφνου Πιθανζσ Επιπτϊςεισ Α/Α 

Προτεινόμενα Μζτρα 
Πρόληψησ/Αντιμετϊπιςησ 

κινδφνου 

1 Πυρκαγιά           

    

Στο ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Ρυρκαγιά που 
προιλκε ιτε από 

κάποια ζκρθξθ, αυτό 
- ανάφλεξθ, κερμά 

μζρθ, εργαςίεσ 
ςυγκόλλθςθσ κ.τ.λ.π. 

Ρθγι ανάφλεξθσ για 
πικανι ζκρθξθ 

1,1   

    
1,2   

    

Βλάβθ ι κατάρρευςθ τθσ 
μονάδασ αεριοποίθςθσ 

ι/και του κτιρίου 
εξυπθρζτθςισ τθσ 

1,3   

    
Σωματικι Βλάβθ 1,4   

    

Κτίριο αποκικευςθσ 
καυςίμων 

Μθ επικυμθτι ανάφλεξθ 
καυςίμων 

1,5   

    

Μονάδα 
Αεριοποίθςθσ 

Απελευκζρωςθ τοξικϊν 
αερίων 

1,6   

2 

Εκρηξιγενήσ 
Ατμόςφαιρα 

          

    

Στο ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Τεχνικά ι 
λειτουργικά 

προβλιματα, τα 
οποία μποροφν να 

οδθγιςουν ςε:  
1. Υποπίεςθ 
2. Υπερπίεςθ  

Ειςροι αζρα 
Διαφυγι αερίου 

2,1   

    

Αλυςιδωτζσ εκριξεισ (π.χ. 
Εκριξεισ ςκόνθσ), 

καταςτροφι 
εγκατάςταςθσ, πυρκαγιά 

κτλπ. 

2,2   
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3. Σφννεφα Σκόνθσ 

    Πταν ζνα εφφλεκτο 
αζριο και οξυγόνο 
ςυναντοφν πθγι 

ανάφλεξθσ 

Ζκρθξθ μικρισ κλίμακασ 
"verpuffung" 

2,3   

    

Βλάβθ ι κατάρρευςθ τθσ 
μονάδασ αεριοποίθςθσ 

ι/και του κτιρίου 
εξυπθρζτθςισ τθσ 

2,4   

    
Διαρροι εφφλεκτων 

υγρϊν 
Ρυρκαγιά από ζκρθξθ 2,5   

    

Τμιματα τθσ 
εγκατάςταςθσ ςτα 

οποία δθμιουργείτε 
ςκόνθ και άλλα 

ςωματίδια  
(αποκικευςθ 

καυςίμων, 
ςυςτιματα 

απομάκρυνςθσ 
ςκόνθσ και 
τζφρασ...) 

Λεπτι ςκόνθ και 
άλλα ςωματίδια 

Ζκρθξθ, πυρκαγιά 

2,6   

    

Τμιματα μεταφοράσ 
αερίων 

Κακι ποιότθτα 
αερίου 

2,7   

3 

Επικίνδυνεσ 
Ουςίεσ 

          

    

Στο ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Υπερπίεςθ 
Διαρροζσ 

Λειτουργία και 
Συντιρθςθ 

Διαφυγι αερίου θ οποία 
οδθγεί ςε μζκθ, CO 

δθλθτθρίαςθ μερικά PAH 
είναι καρκινογόνα 

κίνδυνοσ αςφυξίασ (CO, 
PAH…) ερεκιςμόσ ματιϊν, 

3,1   



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΣΕΤΧΘ ΔΘΜΟΠΡΑΣΘΘ –  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΕΛΕΣΩΝ ΕΡΓΟΤ 

 

 3 

ειςπνοι 

    

Διαφυγι CO εκτόσ 
εγκατάςταςθσ και μόλυνςθ 

του περιβάλλοντοσ 

3,2   

    

Σφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ κατά 

τθν εκκίνθςθ και 
παφςθ τθσ 

λειτουργίασ 

Εφφλεκτα υλικά 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει εκριξεισ (π.χ. 

Εκριξεισ ςκόνθσ), 
καταςτροφι μονάδασ, 

πυρκαγιά, κτλπ. 

3,3   

    

Αποκικεσ, Μονάδα 
Αεριοποίθςθσ και 

μονάδα παραγωγισ 
θλεκτριςμοφ 

Υπερπίεςθ 

Διαφυγι αερίου θ οποία 
οδθγεί ςε μζκθ, CO 

δθλθτθρίαςθ 
μερικά PAH είναι 

καρκινογόνα 
κίνδυνοσ αςφυξίασ (CO, 

PAH…) 
ερεκιςμόσ ματιϊν, ειςπνοι 

3,4   

    

Διατάξεισ 
ςτεγανοποίθςθσ 

3,5   

    

Μονάδα 
απομάκρυνςθσ 

τζφρασ 

Κερμά ςωματίδια 
άνκρακα και υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει αλυςιδωτζσ 

εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 

3,6   

    
Ξζνα υλικά 

Ηθμιζσ ςτον εξοπλιςμό τθσ 
απομάκρυνςθσ τζφρασ 

3,7   
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Μονάδα 
Κακαριςμοφ αερίου 

Κερμά ςωματίδια 
Διαρροζσ 

Δεξαμενζσ 
Αποκικευςθσ ι 
κατακράτθςθσ 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει αλυςιδωτζσ 

εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 

3,8   

    

Συςτιματα υγροφ 
κακαριςμοφ και 

φίλτρων ςωματιδίων 
για τθν 

απομάκρυνςθ 
αιωροφμενθσ 

τζφρασ 

Τοξικότθτα Υλικϊν & 
καρκινογζνεςθ ωσ 
αποτζλεςμα τθσ 
απομάκρυνςθσ/ 
ανακφκλωςθσ 

πίςςασ 

φπναςθ του 
περιβάλλοντοσ από τον 

υγρό κακαριςμό 

3,9   

    
Σωματικζσ βλάβεσ, μζκθ 

και ερεκιςμόσ ςε χειριςτζσ 

3,10   

    
Μονάδα 

ςυμπαραγωγισ 
Υψθλό ποςοςτό CO 3,11   

4 

Κίνδυνοι κατά τη 
Λειτουργία και 
υντήρηςη 

          

    

Στο ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Ρεριςτρεφόμενα 
Μζρθ 

Σωματικζσ Βλάβεσ 4,1   

    
Συγκόλλθςθ Ανάφλεξθ 

Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει αλυςιδωτζσ 

εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 

4,2   

    

Εφφλεκτα υλικά 
Εκρθκτικά 

μίγματα/εκρθξιγενεί
σ ατμόςφαιρεσ 

4,3   

    

Τοξικά/ αςφυκτικά 
αζρια 

Μζκθ από αζρια, CO 
δθλθτθρίαςθ 

μερικά PAH είναι 
καρκινογόνα 

κίνδυνοσ αςφυξίασ (CO, 
PAH…) 

4,4   
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ερεκιςμόσ ματιϊν, ειςπνοι 

    Κακζσ πρακτικζσ 
κατά τθν λειτουργία 

και ςυντιρθςθ 

Δυςμενείσ ςυνζπειεσ 4,5   

    

Αλλοίωςθ, φκορά και 
δυςλειτουργία των 

γειϊςεων 

4,6   

    

Ανεπαρκισ/λάκοσ 
προγραμματιςμόσ 

ςυςτιματοσ ελζγχου 

Λάκοσ ρυκμίςεισ και 
δυςλειτουργία με 

δυςμενείσ ςυνζπειεσ 

4,7   

    
Αντιδραςτιρασ Δυςλειτουργία 

Συςςϊρευςθ πίεςθσ 
οδθγεί ςε πρόωρθ 

ανάφλεξθ, ςε διαφυγι 
αερίου και ςτισ ςυνζπειεσ 

που προκφπτουν από 
αυτιν (βλ. ενότθτα 3) 

4,8   

    

Καφςθ αερίου 

Θ προϊρθ φκορά 
ςχετίηεται με τθν 

κακι ποιότθτα 
αερίου 

4,9   

    
Είςοδοσ αερίου 

Ακατάλλθλθ ςτιγμι 
ανάφλεξθσ 

4,10   

    
Βαλβίδεσ Υπερπίεςθ 4,11   

    

Στον αντιδραςτιρα 
αεριοποίθςθσ 

Μπορεί να 
εμφανιςτοφν υψθλά 
επίπεδα οξυγόνου 

τοπικοφ χαρακτιρα 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει αλυςιδωτζσ 

εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 

4,12   

    
Στο ξεκίνθμα 

Εκρθξιγενισ 
ατμόςφαιρα, 

πθγζσ ανάφλεξθσ 

4,13   

    
Μετά τθν παφςθ 

Εκρθξιγενισ 
ατμόςφαιρα,πθγζσ 

4,14   
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ανάφλεξθσ 

 
5 

Θερμικοί 
κίνδυνοι 

          

    

αποκθκευτικοί 
χϊροι καυςίμων, 

μεταφορά, και 
τροφοδοςία 

Αφξθςθ 
κερμοκραςίασ 

Αυτανάφλεξθ πρϊτθσ φλθσ 5,1   

    
Κερμζσ επιφάνειεσ 

ψφκτθ αερίων 
Χθμικζσ αντιδράςεισ 

Δυςλειτουργία τθσ 
διαδικαςίασ εξαιτίασ 
υπερκζρμανςθσ των 

υλικϊν,  όπωσ τισ 
πυρίμαχεσ επενδφςεισ, 

ρυκμίςεισ βαλβίδων κτλ., 
γεγονόσ το οποίο μπορεί 
να οδθγιςει ςε άλλουσ 

κινδφνουσ όπωσ θ διαφυγι 
αερίων 

5,2   

    
Κερμζσ επιφάνειεσ 

αντιδραςτιρα, 
κυκλϊνα 

Υψθλι κερμοκραςία 

Διάβρωςθ λόγω κερμικϊν 
τάςεων (κερμικό ςτρεσ) 

5,3   

Σωματικι βλάβθ των 
χειριςτϊν 

5,4   

6 

Θλεκτρικοί 
κίνδυνοι 

          

    
Στο ςφνολο τθσ 
εγκατάςταςθσ 

Διακοπι παροχισ 
θλ. εφματοσ 

Θ ςυςςϊρευςθ πίεςθσ 
οδθγεί ςε διαφυγι αερίου 

και ςτισ αντίςτοιχεσ 
ςυνζπειεσ (βλ. ενότθτα 3) 

6,1   

    

Συςςϊρευςθ 
ςτατικοφ 

θλεκτριςμοφ 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει περαιτζρω 

6,2   
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Σπινκιρεσ 

εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 
6,3   

    

Στα εν δυνάμει 
ςθμεία ανάπτυξθσ 

εκρθξιγενοφσ 
ατμόςφαιρασ 

Κακόσ διαχωριςμόσ 
ηωνϊν 

  6,4   

    

Τμιμα διακίνθςθσ 
αερίου 

Σπινκιρεσ 

Ανάφλεξθ 
Ζκρθξθ θ οποία μπορεί να 
πυροδοτιςει περαιτζρω 
εκριξεισ (π.χ. Εκριξεισ 
ςκόνθσ), καταςτροφι 

μονάδασ, πυρκαγιά, κτλπ. 

6,5   

    
Συςτιματα 

Λειτουργίασ και 
Ελζγχου (PLC) 

Στατικόσ 
θλεκτριςμόσ Δυςλειτουργία 

ςυςτιματοσ ελζγχου 

6,6   

    

Διακοπι παροχισ 
θλ. εφματοσ 

6,7   

    

Είςοδοσ  μονάδασ 
ςυμπαραγωγισ 

Θλεκτρικζσ βλάβεσ 
Ρρόωρθ ανάφλεξθ ςτθν 
είςοδο του ςυςτιματοσ 

6,8   

7 

Μηχανικοί 
κίνδυνοι 

          

    
Μεταφορικζσ 

ταινίεσ, 
θλεκτροκινθτιρεσ 

Αιχμθρότθτα 
αντικειμζνων (ακμζσ 

ι ολόκλθρα 
τμιματα) 

Σωματικι βλάβθ των 
χειριςτϊν 

7,1   

    
7,2   
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