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ΑΑ..    ΡΡΕΕΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΑΑΣΣ  

1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν αποτελεί ςυμβατικό τεφχοσ ςε ςυνδυαςμό με το Τ.Δ.11 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 επιδεχομζνων 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 Μελζτθ Εφαρμογισ ι τθν 
καταςκευι για οιαδιποτε αιτία. 

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

ΤΟΜΟΣ  1: Τεχνικζσ Εκκζςεισ - Υπολογιςμοί 

ΤΟΜΟΣ  2: Σχζδια 

ΤΟΜΟΣ  3: H/Μ Εξοπλιςμόσ 

Σε περίπτωςθ που τα περιεχόμενα του κάκε Τόμου υπερβαίνουν τθν 
χωρθτικότθτα ενόσ φακζλου ςυςκευαςίασ (ντοςιζ) τότε κα κατανζμονται ςε 
περιςςότερουσ φακζλουσ ςυςκευαςίασ (ντοςιζ) οι οποίοι υποχρεωτικά 
ακολουκοφν αρίκμθςθ τθσ μορφισ 1Α, 1Β, 1Γ κτλ., 2Α, 2Β κτλ., 3Α, 3Β κτλ., 4Α,4Β 
κτλ. 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τουσ φακζλουσ τθσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ με τθν ακριβι ςειρά και κωδικοποίθςθ που περιγράφεται ςτθ 
ςυνζχεια. Κάκε φάκελοσ ςυςκευαςίασ (ντοςιζ) κα ζχει αςφαλϊσ τοποκετθμζνο 
εξϊφυλλο, ςτο οποίο κα αναγράφονται: 

 Ονομαςία ζργου 

 Επωνυμία και ζδρα του διαγωνιηόμενου, 

 Επωνυμία και ζδρα μελετθτικοφ (ϊν) γραφείου (ϊν) 

Αρικμόσ Τόμου 

Τα κατ’ ελάχιςτον απαιτοφμενα ςε κάκε Τόμο Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 

2 ΤΠΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Ο Τόμοσ αυτόσ κα περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια: 

2.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΟΥ ΖΓΟΥ: 
(i)   Σςνοπηική πεπιγπαθή ηων έπγων με αναθοπά ζηιρ επιμέποςρ μονάδερ επεξεπγαζίαρ και 

ηος Η/Μ εξοπλιζμού 
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(ii)       Αιτιολόγθςθ τθσ τεχνικισ λφςθσ με ιδιαίτερθ αναφορά ςτισ compact μοναδεσ. 
(iii)  Ειδικζσ επιςθμάνςεισ για τα κζματα που απαιτοφν ιδιαίτερο ςχολιαςμό και 

ςχετίηονται με τθν λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων 

2.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ: 

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. 

Το κεφάλαιο αυτό κα χωρίηεται ςε επιμζρουσ υποκεφάλαια, κάκε ζνα από τα 
οποία κα αντιςτοιχεί ςτα Φυςικά Μζρθ του ζργου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο 
Τιμολόγιο (πχ. 2 ΕΓΑ ΒΛΟΛΟΓΛΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ κτλ.). 

2.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΔΑΥΛΙΚΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: 

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν οι υδραυλικοί υπολογιςμοί τθσ ΕΕΛ και κα 
ςυνταχκεί θ υδραυλικι μθκοτομι λυμάτων (κφρια γραμμι,bypass) και ιλφοσ. 
Οι υπολογιςμοί κα γίνουν για τα υδραυλικά φορτία που αναφζρονται ςτο τεφχοσ 
τθσ τεχνικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων, κα ξεκινοφν από τα ζργα ειςόδου και κα 
καταλιγουν ςτον αποδζκτθ, περιλαμβανομζνων και των αντλιοςταςίων. 
Αντίςτοιχοι υδραυλικοί υπολογιςμοί κα ςυνταχκοφν και για τθ γραμμι ιλφοσ 
κακϊσ επίςθσ και για τθ γραμμι bypass.  

Οι υδραυλικοί υπολογιςμοί των γραμμικϊν απωλειϊν των αγωγϊν υπό πίεςθ κα 
γίνουν βάςει τθσ ςχζςθσ Colebrook – White με: 

 Συντελεςτι τραχφτθτασ 0,3mm για πλαςτικοφσ ςωλινεσ (HDPE) και 1,50mm 
για τουσ χαλφβδινουσ ι χυτοςιδθροφσ ςωλινεσ 

 Κινθματικι ςυνεκτικότθτα 1,1 x 10-6 m2/sec. 

Ο υπολογιςμόσ των τοπικϊν απωλειϊν κα γίνει από τθ ςχζςθ 

Κ.V2/2.g 

Ππου Κ =ο ςυντελεςτισ τοπικϊν απωλειϊν, V= θ ταχφτθτα τθσ ροισ και g = θ 
επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ (9,81 m/sec2) 

Οι υδραυλικοί υπολογιςμοί των καναλιϊν και αγωγϊν με ελεφκερθ ροι κα 
υπολογίηονται από τθν εξίςωςθ Manning με ςυντελεςτι τραχφτθτασ Κ=70. 

Οι απϊλειεσ για τθ ροι ςε υπερχειλιςτζσ (λεπτισ ςτζψθσ, τριγωνικοφσ κτλ.) ι για 
υποβρφχιεσ οπζσ κα υπολογίηονται βάςει αντίςτοιχων ςχζςεων αναγνωριςμζνθσ 
βιβλιογραφίασ, θ οποία κα παρατίκεται. 

Τζλοσ, κα  δοκοφν οι υπολογιςμοί υδραυλικοφ πλιγματοσ για όλεσ τισ υπό πίεςθ 
γραμμζσ ροισ. 

2.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτοφν οι υπολογιςμοί για τθν διαςταςιολόγθςθ 
όλων των μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων και ιλφοσ, που κα τεκμθριϊνουν τισ 
αποδόςεισ και τα όρια εκροισ. Οι υπολογιςμοί κα γίνουν για τα φορτία 
ςχεδιαςμοφ που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ τεχνικισ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων – 
τεχνικισ περιγραφισ. 
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2.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΩΝ: 

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

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου – οδοποιία  

 Δίκτυο ςτραγγιδίων – εκκενϊςεων - υπερχειλίςεων 

 Οικοδομικζσ εργαςίεσ 

Στο παρόν ςτάδιο τθσ μελζτθσ προςφοράσ δεν απαιτείται θ υποβολι 
υπολογιςμϊν των βοθκθτικϊν ζργων και των θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων των κτθριακϊν ζργων, οι οποίεσ κα εκπονθκοφν κατά το ςτάδιο 
τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. 

2.6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΩΝ: 

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

 υπολογιςμό και διαςταςιολόγθςθ κεντρικϊν παροχικϊν καλωδίων 

 διάταξθ τοπικϊν πινάκων 

 λίςτα καταναλωτϊν 

2.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

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 

 λίςτα οργάνων 

2.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα ςυντάξουν ςτατικι μελζτθ που κα περιλαμβάνει τισ 
παραδοχζσ και τα δεδομζνα επίλυςθσ κακϊσ και υπολογιςμοφσ διαςταςιολόγθςθσ 
των δομικϊν καταςκευϊν. Οι ςτατικοί υπολογιςμοί που κα υποβλθκοφν κα 
περιλαμβάνουν όλεσ τισ καταςκευζσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, και κα γίνουν με 
βάςθ τισ διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’/1047/29-03-
2019 για ςτάδιο οριςτικισ μελζτθσ με τουσ απαιτοφμενουσυπολογιςμοφσ 
(διαςταςιολόγθςθ οπλιςμοφ, αντιςειςμικόσ ζλεγχοσ, ζλεγχοσ ρθγματϊςεων). Δεν 
απαιτείται ςτο παρόν ςτάδιο θ ςφνταξθ και θ υποβολι ςτατικϊν υπολογιςμϊν για 
χαλφβδινεσ καταςκευζσ. 

2.9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: 

Στο κεφάλαιο αυτό κα υποβλθκοφν: 

 αναλυτικό γραμμικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου (χρονοδιάγραμμα) 

 ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ 

Το χρονοδιάγραμμα κα ςυνταχκεί με χρονικι βάςθ τον μινα ι τθν εβδομάδα και 
ςυνολικό χρόνο τισ προβλεπόμενεσ από τα ςυμβατικά τεφχθ προκεςμίεσ. 
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Στθν αναλυτικι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ πρζπει να γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτο 
τρόπο καταςκευισ των μονάδων και εγκατάςταςθσ θ/μ εξοπλιςμοφ.  

Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν πίνακα προγράμματοσ καταςκευισ εργαςιϊν 
ανά τμιμα ζργου όπου κα δθλϊνεται και θ μζγιςτθ διάρκεια διακοπισ 
λειτουργίασ για κάκε υφιςτάμενθ μονάδα που απαιτείται παρζμβαςθ. 

Επίςθσ ςτο κεφάλαιο αυτό κα δθλωκεί το προςωπικό λειτουργίασ (αρικμόσ 
ατόμων ανά ειδικότθτα) κακϊσ τα μζςα και τα μθχανιματα που κα διακζτει ο 
διαγωνιηόμενοσ κατά το διάςτθμα τθσ καταςκευισ του ζργου κακϊσ και ςτο 
διάςτθμα τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ. 

3 ΤΠΜΟΣ 2: ΣΧΖΔΙΑ 

Με τθν Τεχνικι Ρροςφορά κα υποβλθκοφν τα ςχζδια, που κακορίηονται ςτθ 
ςυνζχεια. Τα ςχζδια που κα υποβλθκοφν κα είναι κατά προτίμθςθ διαςτάςεων 
μζχρι DIN A1. Πλα τα ςχζδια κα υποβλθκοφν και ςε μζγεκοσ A3, βιβλιοδετθμζνα 
ςε ξεχωριςτό τεφχοσ και κα ςυνοδεφονται με κατάλογο ςχεδίων : 

3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΓΩΝ: 

Κα υποβλθκοφν τα ςχζδια Γενικισ Διάταξθσ ςε κατάλλθλθ κλίμακα με τισ 
καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ, κακϊσ επίςθσ και τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ 
(όπου απαιτείται παρζμβαςθ), ςτισ οποίεσ κα παρουςιάηονται: 

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου με τα τελικά υψόμετρα του 
διαμορφωμζνου χϊρου, 

 Δίκτυα ςωλθνϊςεων νεροφ ζκπλυςθσ, ιλφοσ και ςτραγγιδίων, 

 Ζργα οδοποιίασ 

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

3.2 ΔΙΑΓΑΜΜΑΤΑ: 

(1) Υδραυλικι μθκοτομι τθσ γραμμισ λυμάτων, ιλφοσ και γραμμισ bypass, ςτθν 
οποία κα ςθμειϊνονται οι ςτάκμεσ υγροφ, κακϊσ επίςθσ και οι ςτάκμεσ των 
δομικϊν καταςκευϊν, 

(2) Διάγραμμα ροισ με τα κφρια χαρακτθριςτικά όλων των μονάδων 
επεξεργαςίασ, 

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

3.3 ΣΧΕΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ: 

Σε κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 ζωσ 1:100), που κα περιλαμβάνουν κατόψεισ και 
τομζσ όλων των επιμζρουσ μονάδων, με τον εγκακιςτάμενο εξοπλιςμό. Στα ςχζδια 
κα κακορίηονται οι απαραίτθτεσ διαςτάςεισ και ςτάκμεσ. 

3.4 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 

Σε κατάλλθλθ κλίμακα (1:50 ζωσ 1:100), των νζων κτθριακϊν ζργων (κάτοψθ, 
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τομζσ, όψεισ). 

3.5 ΣΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: 

Σχζδια ξυλοτφπων ςε κλίμακα 1:20 ζωσ 1:100 χωρίσ ςχζδια οπλιςμοφ. 

4 ΤΠΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 

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 οποιαδιποτε παρερμθνεία 
τθσ προςφοράσ. Ενδεχόμενεσ αςάφειεσ ι υποεκτιμιςεισ μεγεκϊν, ι παραγνϊριςθ 
των απαιτιςεων των προδιαγραφϊν, κα λθφκοφν υπόψθ με ιδιαίτερο βάροσ κατά 
τθν αξιολόγθςθ του διαγωνιηομζνου (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

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 εξο- πλιςμοφ 

4.1 ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

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 (τφποσ, μοντζλο, αρικμόσ 
τεμαχίων, καταςκευαςτισ). 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 απαιτείται θ παράκεςθ φυλλαδίων και λοιπϊν 
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ςτοιχείων για τον δευτερεφοντα εξοπλιςμό: 

a. Εξοπλιςμόσ κτθριακϊν ζργων (κλιματιςμόσ, ζρμανςθ, ςυςτιματα
 εξαεριςμοφ, πυρανίχνευςθσ, κτλ.) 

b. εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ), 

c. εξοπλιςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων 

d. ςυςκευζσ δικτφων (δικλείδεσ, κυροφράγματα, αντεπίςτροφα, 
εξαρμωτικά, εξαεριςτικά, κτλ.) και πνευματικά ςυςτιματα 

e. δοχεία και κάδοι  

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

4.2 ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ: 

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 αποκλειςτικοφ 
του προμθκευτι του ςτθν Ελλάδα 

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

i. Αντλίεσ λυμάτων και ιλφοσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

ii. Υποβρφχιοι αναδευτιρεσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

b. Φφλλο υπολογιςμοφ του προμθκευτι, ςτο οποίο κα επιβεβαιϊνονται 
τα χαρακτθριςτικά και θ κζςθ εγκατάςταςθσ των αναδευτιρων για κάκε 
επιμζρουσ εφαρμογι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν γεωμετρία τθσ 
δεξαμενισ, τθν ςυγκζντρωςθ του υγροφ κτλ. 

iii. Φυςθτιρεσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

iv. Αυτόματεσ εςχάρεσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

v. Συγκρότθμα προεπεξεργαςίασ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

vi. Σφςτθμα υποβρφχιου προαεριςμοφ/ανάδευςθσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

c. ∆ιλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυςτιματοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και διάταξθ του 
ςυςτιματοσ προαεριςμοφ και ανάδευςθσ. 

vii. Σφςτθμα υποβρφχιασ διάχυςθσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

c. ∆ιλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυςτιματοσ διάχυςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και διάταξθ του 
ςυςτιματοσ διάχυςθσ. 

viii. Συγκρότθμα Βιολογικισ Επεξεργαςίασ, τεχνολογίασ «Κινοφμενθσ Κλίνθσ»: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

b. Ρίνακασ ζργων ςτα οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ και λειτουργεί ο 
προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ (reference list) με ιδιαίτερθ αναφορά ςτα 
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ όπωσ αυτά προδιαγράφονται ςτο 
τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ. 

c. Ρροςφμφωνο ςυνεργαςίασ του καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ 
Βιολογικισ Επεξεργαςίασ με τον διαγωνιηόμενο, ςφμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα ςτο κεφάλαιο Δ και το οικείο Ραράρτθμα του 
Τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ- Υπολογιςμϊν- Ρροδιαγραφϊν 

d. Διλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία βεβαιϊνει ό,τι 

i. Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηόμενου και 
ςυμφωνεί: 

o Με τον βαςικό ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ, όπωσ 
οριοκετείται από τθν είςοδο ζωσ τθν ζξοδο των 
δεξαμενϊν τθσ βιολογικισ βακμίδασ, με τα παρελκόμενά 
του (τροφοδότθςθ, πλφςθ με άζρα, αντλίεσ κ.λπ) 

o Με το διάκενο των εςχαρϊν που εγκακίςτανται ανάντθ 
τθσ βιολογικισ βακμίδασ 

ii. Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ (ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν 
και κολότθτα)για τα φορτία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ- Υπολογιςμϊν- 
Ρροδιαγραφϊν. Οι όροι και οι Ρροχποκζςεισ που κα τίκενται 
είναι αντικείμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων 

iii. Εγγφθςθ του χρόνου ηωισ του ςυςτιματοσ ο οποίοσ πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ των δζκα (10) ετϊν. Οι όροι και οι 
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προχποκζςεισ που κα τίκενται είναι αντικείμενο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ των διαγωνιηομζνων 

e. ∆ιλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυςτιματοσ διάχυςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι και διάταξθ του 
ςυςτιματοσ διάχυςθσ. 

ix. Συγκρότθμα πάχυνςθσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

c. ∆ιλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυγκροτιματοσ πάχυνςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 
(ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν εξόδου, ςυγκράτθςθ ςτερεϊν, κατανάλωςθ 
πολυθλεκτρολφτθ) 

x. Κροκίδωςθ ιλφοσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

xi. Συγκρότθμα αφυδάτωςθσ: 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 

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

c. ∆ιλωςθ του καταςκευαςτι με τθν οποία κα εγγυάται τθν απόδοςθ του 
ςυγκροτιματοσ αφυδάτωςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι 
(ςυγκζντρωςθ ςτερεϊν εξόδου, ςυγκράτθςθ ςτερεϊν, κατανάλωςθ 
πολυθλεκτρολφτθ) 

xii. Σφςτθμα αυτοματιςμοφ (PLC): 

a. Ριςτοποιθτικό ISO ι ιςοδφναμο 
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ΒΒ..    ΟΟΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  --  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  

5 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχοσ του Ζργου οφείλει να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία για 
ζγκριςθ τθν Οριςτικι μελζτθ και τθν Μελζτθ Εφαρμογισ, που μετά τθν ζγκριςι 
τουσ κα αποτελζςουν ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ εργολαβίασ. 

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. 

Θ Οριςτικι Μελζτθ και θ Μελζτθ Εφαρμογισ περιλαμβάνουν, χωρίσ να 
περιορίηονται αποκλειςτικά ςε αυτά: τοπογραφικζσ αποτυπϊςεισ, λειτουργικά 
ςχζδια και γενικζσ μελζτεσ, διαγράμματα, λεπτομερείσ εκκζςεισ και υπολογιςμοί 
διαςταςιολόγθςθσ όλων των μονάδων επεξεργαςίασ 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. 

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 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. 

Οι Μελζτεσ κα υποβάλλονται ςε δφο (2) αντίγραφα. 

6 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Θ Οριςτικι Μελζτθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων κα υποβλθκεί ςε 
δφο (2) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

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. 
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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: 

(i)   Μελζτθ διεργαςιϊν και υπολογιςμοί διαςταςιολόγθςθσ όλων των 
επιμζρουσ μονάδων τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ των Λυμάτων 

(ii)   Υδραυλικι Μελζτθ 

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

(iv)  Θλεκτρολογικι Μελζτθ με υπολογιςμοφσ και ςχζδια του υποςτακμοφ 
(εφόςον απαιτείται) και του ςυνόλου των πινάκων διανομισ 

(v)    Μελζτθ εξωτερικοφ φωτιςμοφ  

(vi)  Γεωτεχνικι μελζτθ κεμελιϊςεων των δομικϊν καταςκευϊν, βελτίωςθσ 
εδαφϊν, αντιςτθρίξεων κτλ. ςφμφωνα με τθν ΥΑ αρικμ. ∆ΜΕΟ/δ/0/1759 
(ΦΕΚ 1221/30.11.1998) και το Άρκρο ΓΜΕ.1 του Ν.2519/2017. 

(vii)  Οριςτικι αρχιτεκτονικι μελζτθ των κτιριακϊν ζργων, ςφμφωνα με το 
Ρ∆.696/74. 

(viii)  Οριςτικι ςτατικι μελζτθ και μελζτθ κεμελιϊςεων των δομικϊν 
καταςκευϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ Αρικμ. 
ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’ /1047/29-03-2019. 

(ix)  Οριςτικι μελζτθ όλων των βοθκθτικϊν δικτφων (φδρευςθ, βιομθχανικό 
νερό, ςτραγγίδια, όμβρια, κτλ.) 

(x)   Τεχνικζσ Εκκζςεισ που περιλαμβάνουν: 

(xi)  Λεπτομερι περιγραφι, όλων των επιμζρουσ μονάδων, των ζργων 
πολιτικοφ μθχανικοφ, των βοθκθτικϊν δικτφων και των κτιριακϊν ζργων 

(xii)  Τεχνικά χαρακτθριςτικά του θ/μ εξοπλιςμοφ, που κα εγκαταςτακεί ςτο 
ζργο 

(xiii)  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 ΕΕΛ, 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. 
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6.2 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΚΥΙΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Τρεισ (3) 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 αντιδιαβρωτικι προςταςία 

• Χαρακτθριςτικά μεγζκθ και διαςτάςεισ 

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

• Ρρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου 

• Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του καταςκευαςτι του μθχανιματοσ 

• Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παροφςεσ 
προδιαγραφζσ Τεφχοσ: Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ 

Με τθν ζννοια «κφριοσ εξοπλιςμόσ» νοείται το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, που κα 
εγκαταςτακεί ςτο ζργο με εξαίρεςθ των παρακάτω: 

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

• εξοπλιςμόσ φωτιςμοφ (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ) 

• εξοπλιςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων 

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

• δοχεία και κάδοι 

• βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ (εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ και εξοπλιςμόσ 
ςυνεργείου) 

• ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ 

• όργανα που δεν μεταδίδουν αναλογικό ςιμα (πιεςόμετρα, πρεςοςτάτεσ, 
οριοδιακό- πτεσ κερμοςτάτεσ, διακόπτεσ ςτάκμθσ) 

• εξοπλιςμόσ ενεργθτικισ πυραςφάλειασ 

7 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΜΟΓΗΣ 

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 
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ζνδειξθ «ΕΓΚΛΝΕΤΑΛ ΓΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ» και τθν θμερομθνία ζγκριςθσ και κα υπογρά-
φεται από τον Επιβλζποντα. 

Θ μελζτθ εφαρμογισ μπορεί να υποβάλλεται τμθματικά, ανάλογα με το πρόγραμ-
μα καταςκευισ των επιμζρουσ μονάδων, όπωσ αυτό ζχει αποτυπωκεί ςτο 
εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα καταςκευισ. Επιςθμαίνεται ότι θ ζναρξθ καταςκευ-
ισ 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 τεςςάρων μθνϊν (4) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

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

i. Τεχνικζσ εκκζςεισ με αναλυτικι περιγραφι όλων των επιμζρουσ μονάδων 
των ζργων Ρ.Μ. και των βοθκθτικϊν δικτφων 

ii. Υπολογιςμοί διαςταςιολόγθςθσ των μονάδων επεξεργαςίασ 

iii. Μθχανολογικι μελζτθ και υπολογιςμοί διαςταςιολόγθςθσ του κφριου 
εξοπλιςμοφ κακϊσ και των ςυςτθμάτων μετριςεων για τθν παρακολοφκθςθ 
και τον ζλεγχο λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

iv. Θλεκτρολογικι μελζτθ 

v. Μελζτθ εξωτερικοφ φωτιςμοφ 

vi. Γεωτεχνικι μελζτθ κεμελιϊςεων 

vii. Τεχνικά χαρακτθριςτικά του θ/μ εξοπλιςμοφ με τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

viii. Σχζδια γενικϊν διατάξεων και όλων των βοθκθτικϊν δικτφων 

ix. Αρχιτεκτονικι Μελζτθ εφαρμογισ των κτθριακϊν ζργων, ςφμφωνα με ηιρ 
διατάξεισ τθσ Απόφαςθσ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’/1047/29-03-2019 
με όλα τα ςχζδια λεπτομερειϊν 

x. Μελζτθ και ςχζδια θ/μ εγκαταςτάςεων κτθριακϊν ζργων 

xi. Μελζτθ εφαρμογισ δομικϊν ζργων (ςτατικι μελζτθ), ςφμφωνα τισ διατάξεισ 
τθσ Απόφαςθσ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ ΦΕΚ/Β’/1047/29-03-2019 με όλα τα 
ςχζδια λεπτομερειϊν 

xii. Μελζτθ πακθτικισ και ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ 

xiii. 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. 

xiv. 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) 
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xv. Λεπτομερι ςχζδια καταςκευισ και ανζγερςθσ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ. 
Ενδεικτικά: 

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

b. Λεπτομερι ςχζδια εγκατάςταςθσ και οδθγίεσ ςυναρμολόγθςθσ του Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ 

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

d. 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. 

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

f. Σχζδια εγκατάςταςθσ των οργάνων μετά ςχετικϊν υλικϊν ςτιριξθσ / 
τοποκζτθςθσ 

g. Λεπτομερι θλεκτρολογικά ςχζδια των καλωδιϊςεων ιςχφοσ, αυτομα-
τιςμϊν και ςθμάνςεων: μονογραμμικά πινάκων, ςχζδια όδευςθσ 
καλωδίων 

h. Ρρόγραμμα δοκιμϊν για τον ζλεγχο αυτοτελϊν μονάδων, ςφμφωνα με το 
οικείο Άρκρο τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 
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ΓΓ..    ΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ   

8 ΓΕΝΙΚΆ 

Αντικείμενο 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. 

9 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ διαςταςιολόγθςθσ 
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 των τευχϊν προδιαγραφϊν. 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 ςταδίων επεξεργαςίασ, 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. 

10 ΥΔΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυντάξει και να υποβάλει πλιρθ υδραυλικι μελζτθ για τισ 
παροχζσ ςχεδιαςμοφ των ζργων, που κα περιλαμβάνει διαγράμματα ροισ και 
υδραυλικζσ μθκοτομζσ για το ςφνολο των αγωγϊν του ζργου. 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 υπολογιςμοί κα πραγματοποιθκοφν για τθν παροχι αιχμισ για Ζκτακτεσ 
Συνκικεσ (μία μονάδα από κάκε ςυςτοιχία ομοειδϊν μονάδων εκτόσ λειτουργίασ) 
και Κανονικζσ Συνκικεσ λειτουργίασ, κακϊσ επίςθσ και για τθν παροχι ςχεδιαςμοφ 
(χειμϊνα και καλοκαίρι). 

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. 

 

Υλικό kS [mm] 

Φαλςβδοζωλήνερ 1,50 

Ελαηόρ σςηοζίδηπορ 1,50 

Πλαζηικοί ζωλήνερ (HDPE, PVC κηλ.) 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 μετα- ξφ 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. 

11 ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΉ ΜΕΛΖΤΗ 

Ο Ανάδοχοσ κα εκπονιςει και κα υποβάλει τθ μελζτθ των 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων που κα περιλαμβάνει: 

i. Αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ για το ςφνολο του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

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

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

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

v. Διαςταςιολόγθςθ πινάκων 

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

vii. 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.) 

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

ix. Δομι, διάταξθ, τεχνικι περιγραφι και περιγραφι λειτουργίασ του ςυςτιμα-
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τοσ αυτοματιςμοφ και ελζγχου. 

x. Διαςταςιολόγθςθ των κυρϊν ειςόδων / εξόδων του αυτοματιςμοφ για κάκε 
τοπικι μονάδα ελζγχου. 

xi. Ρίνακασ οργάνων που εγκακίςτανται ςτο ζργο με πλθροφορίεσ όπωσ τον 
τφπο, τθ κζςθ εγκατάςταςθσ, τον καταςκευαςτι, το εφροσ μζτρθςθσ, τισ 
ρυκμίςιμεσ παραμζτρουσ κτλ. 

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

xiii. Φωτοτεχνικοί υπολογιςμοί εςωτερικϊν χϊρων και φωτοτεχνικοί 
υπολογιςμοί εξωτερικοφ χϊρου. 

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

xv.  Σχζδια κατόψεων κτθρίων όπου κα απεικονίηονται οι εςωτερικζσ εγκατα-
ςτάςεισ. 

12 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΙΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν Υπθρεςία προσ 
ζγκριςθ αρχιτεκτονικι μελζτθ για όλα τισ κτθριακζσ καταςκευζσ, κακϊσ και μελζτθ 
του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

Θ αρχιτεκτονικι μελζτθ για κάκε κτιριο κα περιλαμβάνει ςχζδια κατόψεων, 
όψεων, τομϊν, καταςκευαςτικϊν λεπτομερειϊν, τεχνικι περιγραφι επεξθγθμα-
τικι και ςυμπλθρωματικι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ 
προδιαγραφζσ οικοδομικϊν κτθριακϊν μελετϊν  με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ 
Απόφαςθσ Αρικμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ466/ΦΕΚ/Β’/1047/29-03-2019. 

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 κερμομόνωςθσ 

• τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν πυροπροςταςία και λοιπϊν 

• τισ τοπικζσ δεςμεφςεισ λόγω Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, γειτνίαςθσ με 
αγωγοφσ υψθλισ τάςθσ ∆ΕΘ κτλ 

13 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

13.1 ΓΕΝΙΚΆ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει και κα υποβάλει γεωτεχνικι μελζτθ, θ οποία κα 
ςυμπεριλάβει, χωρίσ να περιορίηεται αποκλειςτικά ςε αυτά, τα ακόλουκα: 

i. Μελζτθ κεμελίωςθσ για όλεσ τισ καταςκευζσ, τουσ τοίχουσ αντιςτιριξθσ κτλ. 
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ii. Μελζτθ αντιςτθρίξεωσ παρειϊν ορυγμάτων κτλ., εφόςον απαιτείται. 

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

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 εκτελεςκοφν 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 οικείο Άρκρο, τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι προδιαγραφζσ τθσ 
γεωτεχνικισ ζρευνασ είναι οι ακόλουκεσ: 

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

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

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

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

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

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

Θ γεωτεχνικι μελζτθ κεμελίωςθσ των καταςκευϊν τθσ Εγκατάςταςθσ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων 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 : 

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

viii. Ευρωκϊδικασ EN 1997-1: Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ – Γενικοί κανόνεσ 

ix. Εκνικό Ρροςάρτθμα ςτον Ευρωκϊδικα ΕΝ 1997-1 

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

xi. Εκνικό Ρροςάρτθμα ςτον Ευρωκϊδικα ΕΝ 1998-5 

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

xiii. Ελλθνικό Κανονιςμό Οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ (ΕΚΩΣ2000) 

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

xv. Ραροφςεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

xvi. Διεκνείσ προδιαγραφζσ και πρότυπα για κζματα που δεν καλφπτονται από 
τισ ιςχφουςεσ 

xvii. Ελλθνικζσ (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.). 

13.2 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 περι-
λαμβάνεται 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 25mm 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. 
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13.3 ΑΝΤΙΣΤΗΙΞΕΙΣ 

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). 

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. 

14 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΡΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

14.1 ΓΕΝΙΚΑ 

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 Επεξεργαςίασ Νεροφ περιλαμβάνονται κτίρια, δεξαμενζσ, 
αντλιοςτάςια, ςωλθνϊςεισ και φρεάτια. Οι επιμζρουσ μονάδεσ του ζργου 
κατατάςςονται ςτισ παρακάτω δφο (2) κατθγορίεσ καταςκευϊν: 

i. 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: 

a. Τα κτιρια ςτα οποία επικρατοφν εν γζνει ξθρζσ ςυνκικεσ. 

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

ii. 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: 

a. δεξαμενζσ. 
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b. υγροί κάλαμοι αντλιοςταςίων 

c. τμιματα κτιρίων ςτα οποία γίνεται διακίνθςθ υγρϊν 

d. 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. 

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

14.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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: 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκϊδικασ 0 «Βάςεισ ςχεδιαςμοφ» 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκϊδικασ 1 «Δράςεισ ςτουσ φορείσ» 

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

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

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκϊδικασ 7 «Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ» 

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

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

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

o ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΟΡΛΛΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000 

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

o ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ 

o 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. 

14.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Για τθν μελζτθ και καταςκευι των μονάδων κα χρθςιμοποιθκοφν τα παρακάτω 
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υλικά, ςφμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1: 

14.3.1 ΣΚΥΟΔΕΜΑ 

 

- Σκυρόδεμα κακαριότθτασ: C8/10 τουλάχιςτον 

- Άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαμορ-
φϊςεων, ρφςεων και εγκιβωτιςμϊν, κραςπεδόρει-
κρων, επενδφςεων τάφρων κτλ.: 

C16/20 τουλάχιςτον 

- Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα:  

• καταςκευζσ κατθγορίασ 1: C 20/25 τουλάχιςτον 

• καταςκευζσ κατθγορίασ 2: C 25/30 τουλάχιςτον 

- για τισ περιςςότερο εκτεκειμζνεσ ςε δυςμενείσ 
παράγοντεσ, ςφμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τουσ 
χωνευτζσ ιλφοσ: 

C 30/37 τουλάχιςτον 

- Στοιχεία από προκαταςκευαςμζνο ςκυρόδεμα: C25/30 και όχι μικρότερθ 
από τθν κατθγορία 
καταςκευισ τθσ 
μονάδασ 

Θ ποιότθτα του χρθςιμοποιοφμενου τςιμζντου κα είναι ςφμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 
206-1. Τςιμζντο ανκεκτικό ςτα κειικά κα χρθςιμοποιθκοφν ςτισ παρακάτω 
μονάδεσ 

 

Μονάδα Τύπορ Τζιμένηος 

Δεξαμενή Εξιζοππόπηζηρ IV (SR) 

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. 

14.3.2 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΡΛΙΣΜΟΥ 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ για όλεσ τισ καταςκευζσ, ςε ράβδουσ, πλζγματα και 
ςυνδετιρεσ κα είναι ποιότθτασ Β500C. 

14.4 ΦΟΤΙΑ 

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. 
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14.4.1 ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΗ 

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 

 Δρομικζσ οπτοπλινκοδομζσ:      2,10 ΚN/m2 

 Μπατικζσ οπτοπλινκοδομζσ:      3,60 ΚN/m2 

14.4.2 ΦΟΤΙΑ ΕΡΙΚΑΛΥΨΕΩΝ 

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 

14.4.3 ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΤΙΑ 

Δάπεδα κτθρίων 

 Γενικά       3,50 ΚN/m2 

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 

14.4.4 ΦΟΤΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΑΝΟΓΕΦΥΩΝ 

Για κάκε εγκατεςτθμζνο αλλά και μελλοντικό εξοπλιςμό κα λαμβάνονται υπόψθ 
όλα τα ςτατικά και δυναμικά φορτία που κα ορίηονται από τον προμθκευτι. 
Στοφσ 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 – 
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Μζροσ 3 «Δράςεισ αςκοφμενεσ από γερανοφσ και εξοπλιςμό». 

14.4.5 ΥΔΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΡΙΕΣΕΙΣ 

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. 

14.4.6 ΩΘΗΣΕΙΣ 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. 

14.4.7 ΦΟΤΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΗΣ 

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 1990 και ςτον 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1997, για τθν Οριακι Κατάςταςθ Αςτοχίασ ςε Άνωςθ (UPL). 

14.4.8 ΦΟΤΙΣΕΙΣ ΑΡΟ ΘΕΜΟΚΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

Τα κερμοκραςιακά μεγζκθ, που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό των 
εντατικϊν μεγεκϊν παρουςιάηονται ςτο παρακάτω Ρίνακα 1. Οι κερμοκραςιακζσ 
φορτίςεισ εξετάηονται για όλουσ τουσ δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ για κενι-πλιρθ και 
επιχωμζνθ - ανεπίχωτθ δεξαμενι (βλ. Ρίνακα 2). 

Ρίνακασ 1: Κερμοκραςιακζσ τιμζσ 

 Χειμϊνασ [0C] Καλοκαίρι [0C] 

ατμοςφαιρικόσ αζρασ - 2 34 
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νερό 8 26 

ζδαφοσ 14 20 

 

Ρίνακασ 2: Κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ – περίπτωςθ ανοικτισ δεξαμενισ 

 

 

Συνδυαςμόσ 

Χειμϊνασ Καλοκαίρι 

εξωτερική 
παρειά 

εςωτερικ
ή παρειά 

ΔΤ εξωτερική 
παρειά 

εςωτερική 
παρειά 

ΔΤ 

Κενι - ανεπίχωτθ       

Τοιχϊματα -2 -2 0 34 34 0 

Ρλάκα πυκμζνα 5 -2 -7 25 34 +9 

Ρλιρθσ - ανεπίχωτθ       

Τοιχϊματα -2 4 +6 34 26 -8 

Ρλάκα πυκμζνα 5 4 -1 25 26 +1 

Κενι - επιχωμζνθ       

Τοιχϊματα 5 -2 -7 25 34 +9 

Ρλάκα πυκμζνα 5 -2 -7 25 34 +9 

Ρλιρθσ - επιχωμζνθ       

Τοιχϊματα 5 4 -1 25 26 +1 

Ρλάκα πυκμζνα 5 4 -1 25 26 +1 

 

Επίςθσ, κα λθφκεί υπόψθ και θ επίδράςθ 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». 

14.4.9 ΑΝΕΜΟΡΙΕΣΗ 

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

14.4.10 ΧΙΟΝΙ 

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

14.4.11 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΤΙΣΕΙΣ 

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.). 
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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: Ηϊνθ 1   

Κατθγορία εδάφουσ: ανά μονάδα ανάλογα με 
τθν γεωτεχνικι αξιολόγθςθ 

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

Σειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ: 0,24 

Συντελεςτισ μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ κτθρίων: q = 1,50 – 3,50 

Συντελεςτισ μετελαςτικισ ςυμπεριφοράσ 
δεξαμενϊν 

q = 1,00 – 1,50 

Συντελεςτισ επιρροισ του εδάφουσ: ανά μονάδα ανάλογα με 
τθν γεωτεχνικι αξιολόγθςθ 

Συντελεςτισ φαςματικισ ενίςχυςθσ: 2,50 

Ροςοςτό κρίςιμθσ απόςβεςθσ “η”: 5% 

Συντελεςτισ ςυνδυαςμοφ δράςεων γενικά ψ2 = 0,30 

14.4.11.1 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: 

i. 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. 

ii. 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). 

14.4.11.2 Υδροδυναμικζσ 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 
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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. 

14.4.11.3 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. 

14.5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΚ ΦΟΤΚΣΕΩΝ - ΜΖΘΟΔΟΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΦ 

Για τον υπολογιςμό τθσ ζνταςθσ των φερόντων ςτοιχείων των καταςκευϊν 
εξετάηονται διάφορεσ περιπτϊςεισ και ςυνδυαςμοί φορτίςεων ζτςι ϊςτε να 
προκφπτουν τα δυςμενζςτερα εντατικά μεγζκθ. 

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. Οριακή κατάςταςη αςτοχίασ (ΟΚΑ) 

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

1.2 Συνδυαςμόσ με Σειςμό +Χ : Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi 

1.3 Συνδυαςμόσ με Σειςμό +Y : Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi 

1.4 Συνδυαςμόσ με Σειςμό +Z : Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi 

1.5 Συνδυαςμόσ τυχθματικϊν δράςεων (εκτόσ ςειςμοφ): Sd=G+F+ψιQi 

 

2. Οριακή κατάςταςη λειτουργικότητασ (ΟΚΛ) 

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

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

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

- Ε: ςειςμικζσ δράςεισ 

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

- ψi: μειωτικόσ ςυντελεςτισ ςυνδυαςμοφ 
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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) 

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

- ςυνδυαςμόσ τυχθματικϊν δράςεων (εκτόσ ςειςμοφ) :γc=1,20 γs=1,00 

Οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ (ΟΚΛ) 

- 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. 

14.6 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΗΓΜΑΤΩΣΗΣ. 

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. 

14.7 ΑΜΟΙ 

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. 

14.8 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΖΣ ΕΡΙΚΑΛΦΨΕΙΣ ΟΡΛΙΣΜΪΝ 

14.8.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 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) 
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14.8.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ 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) 

 

15 ΣΙΔΗΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

15.1 ΡΟΤΥΡΑ 

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), Σφμμικτεσ 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. 

15.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

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. 
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15.2.1 ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΗΙΩΝ 

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. 

15.2.2 ΒΕΛΗ ΚΑΜΨΗΣ 

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. 

15.2.3 ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΗΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ρρζπει να προβλεφκεί αντιςκωριακι προςταςία όλων των μεταλλικϊν μελϊν, 
ανάλογθ με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ του ζργου. Σε κάκε περίπτωςθ προβλζπεται θ 
παρακάτω αντιδιαβρωτικι προςταςία: 

i. Αμμοβολι κατά Sa 21/2 

ii. Κερμό γαλβάνιςμα πάχουσ ξθράσ ςτρϊςθσ 120 μm 

iii. Εποξικό primer πάχουσ ξθράσ ςτρϊςθσ (ΡΞΣ) 100 mμ 

iv. Βαφι με εποξικό χρϊμα ΡΞΣ 160 μm 

v. Τελικι ςτρϊςθ με αλειφατικοφ τφπου πολυουρεκάνθ ΡΞΣ 40 μm 

 

15.2.4 ΡΑΑ∆ΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

15.2.4.1 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. 
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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. 

15.2.4.2 Μελζτη εφαρμογήσ 

Τεφχοσ ςτατικϊν υπολογιςμϊν με τεχνικι περιγραφι ςτατικϊν υπολογιςμϊν, ςτο 
οποίο κα πα- ρουςιάηονται 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, διά- ταξθ οπϊν, ποιότθτα και διατομι 
κοχλίων) και γενικά ότι είναι απαραίτθτο, για τθν πλιρθ περιγρα- φι τθσ κζςθσ και 
τθσ καταςκευισ όλων των διαφορετικϊν κόμβων τθσ καταςκευισ. Λεπτομζρειεσ 
οπλιςμϊν και ξυλότυποι κεμελίωςθσ. 

16 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει για τθν τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων 
περιβαλλοντικϊν όρων του ζργου, εφόςον κάτι τζτοιο απαιτθκεί, ανάλογα με τισ 
επιλογζσ τθσ οριςτικισ μελζτθσ που εκείνοσ κα εκπονιςει. Για το ςκοπό αυτό κα 
ςυντάξει φάκελο προσ υποβολι από τον κφριο του ζργου ςτθν αρμόδια για τθν 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ Διεφκυνςθ. Ο φάκελοσ κα περιλαμβάνει τθν τεχνικι 
ζκκεςθ και ςχζδια του ζργου, όπωσ αυτό τελικά κα καταςκευαςκεί, βάςει των 
απαιτιςεων και περιεχομζνων φακζλου που απορρζουν από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία Θ διεφκυνςθ ΡΕ.ΧΩ. κα προχωριςει ςτθν ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του ζργου και, εφόςον απαιτθκεί, κα προχωριςει 
ςε τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων όρων.  

Κα μεριμνιςει επίςθσ και για τθν ςφνταξθ και ετοιμαςία του φακζλου για τθν 
ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ, εφόςον κάτι τζτοιο απαιτθκεί από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ. 

17 ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Οι Υπογράφοντεσ Μελετθτζσ ι Γραφεία Μελετϊν κα πρζπει να ζχουν δυναμικό 
ανά κατθγορία μελζτθσ τουλάχιςτον αντίςτοιχο με αυτό των παρακάτω Ελλθνικϊν 
μελετθτικϊν γραφείων – μελετθτϊν:  

o Ενόσ Mελετθτι - Γραφείου Μελετϊν με πτυχίο Β τάξθσ και άνω ςτθν 
κατθγορία Υδραυλικϊν Μελετϊν (Κατθγορία 13).  

o Ενόσ Μελετθτι - Γραφείου Μελετϊν με πτυχίο Β τάξθσ και άνω ςτθν 
κατθγορία Μθχανολογικϊν - Θλεκτρολογικϊν Μελετϊν (Κατθγορία 9).  

o Ενόσ Μελετθτι – Γραφείου Μελετϊν με πτυχίο Β τάξθσ και άνω ςτθν 
κατθγορία Χθμικοτεχνικϊν Μελετϊν (Κατθγορία 18).  
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o Ενόσ Μελετθτι – Γραφείου Μελετϊν με πτυχίο Β τάξθσ και άνω ςτθν 
κατθγορία Στατικϊν Μελετϊν (Κατθγορία 8).  

Τα Ελλθνικά μελετθτικά γραφεία – μελετθτζσ κα πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίων 
αντίςτοιχων κατθγοριϊν & τάξεων Στθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν επιχειριςεων 
(διαγωνιηόμενων οικονομικϊν φορζων ι Εξειδικευμζνων οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιηόμενο ςχιμα) που διακζτουν μελετθτικά τμιματα, κα 
πρζπει να αποδεικνφεται ότι διακζτουν το απαιτοφμενο μελετθτικό δυναμικό και 
είναι εγγεγραμμζνο ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ (αν 
υπάρχουν τζτοια) και ςε κάκε περίπτωςθ ότι διακζτει ιςοδφναμθ εμπειρία. Για τθν 
αντιςτοιχία τθσ εμπειρίασ διευκρινίηεται ότι:  

o Μία (1) μονάδα αντιςτοιχεί ςε εμπειρία τουλάχιςτον τετραετίασ  

o Δφο (2) μονάδεσ αντιςτοιχοφν ςε εμπειρία τουλάχιςτον οκταετίασ  

o Τρεισ (3) μονάδεσ αντιςτοιχοφν ςε εμπειρία τουλάχιςτον δωδεκαετίασ  
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