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Α.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

1.

ΓΔΝΙΚΑ
Σν παξφλ απνηειεί ζπκβαηηθφ ηεχρνο θαη νξίδεη ηα ειάρηζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο Σερληθήο
Μειέηεο Πξνζθνξάο κε βάζε ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε πξνζθνξά ηνπ θάζε δηαγσληδνκέλνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηερληθή κειέηε πξνζθνξάο ζα είλαη απνιχησο ζαθήο, ζπγθεθξηκέλε θαη
ηεθκεξησκέλε απαγνξεπκέλσλ νπνηνλδήπνηε αζαθεηψλ, ειιείςεσλ, δηαδεχμεσλ ή ζηνηρείσλ
επηδερνκέλσλ παξεξκελεηψλ.
Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο νη Γηαγσληδφκελνη απνδέρνληαη ηελ πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο
Σερληθήο ηνπο Πξνζθνξάο θαη δεζκεχνληαη λα κελ εγείξνπλ νηεζδήπνηε πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο
αμηψζεηο (πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο) γηα νηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο πξνθχςνπλ θαηά ηελ
Μειέηε Δθαξκνγήο ή ηελ θαηαζθεπή γηα νηαδήπνηε αηηία, έζησ θαη εάλ νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο
είλαη πξνο φθεινο ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ.
Ζ δνκή ηνπ θαθέινπ Σερληθήο πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα είλαη ε αθφινπζε.
ΣΟΜΟ 1:

Σερληθέο Δθζέζεηο - Τπνινγηζκνί Δ.Δ.Λ.

ΣΟΜΟ 2:

ρέδηα

ΣΟΜΟ 3:

H/Μ Δμνπιηζκφο

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηνπο θαθέινπο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ αθξηβή
ζεηξά θαη θσδηθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Κάζε θάθεινο ζπζθεπαζίαο (ληνζηέ) ζα
θέξεη εμψθπιιν ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη:
 Ολνκαζία έξγνπ
 Δπσλπκία θαη έδξα ηνπ δηαγσληδφκελνπ,
 Αξηζκφο Σφκνπ
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
Ο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ νξηζηηθή κειέηε, φισλ ησλ
απαξαίηεησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα
ζπλεξγαζζνχλ κε ηνπο θάησζη κειεηεηέο ή κειεηεηηθά γξαθεία.
-

Καηεγνξία πδξαπιηθψλ έξγσλ (13) – Α’ ηάμεσο πηπρίν ή κεραληθφο ηνπιάρηζηνλ 4εηνχο
εκπεηξίαο

-

Καηεγνξία Ζ/Μ κειεηψλ (9) – Α’ ηάμεσο πηπρίν ή κεραληθφο ηνπιάρηζηνλ 8εηνχο εκπεηξίαο

-

Καηεγνξία ρεκηθνηερληθψλ κειεηψλ (18) – Α’ ηάμεσο πηπρίν ή κεραληθφο ηνπιάρηζηνλ 4εηνχο
εκπεηξίαο.

Ζ παξαπάλσ ζπλεξγαζία ζα απνδεηθλχεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 77 ηνπ Ν.4412/16, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ παξνχζα θάζε.

2.

ΣΟΜΟ 1: ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
Ο Σφκνο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ Κεθάιαηα:

(1)

Κεθάλαιο 1: ςνοπηική Πεπιγπαθή ηος Έπγος:


πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ έξγσλ κε αλαθνξά ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο



Αηηηνιφγεζε γεληθήο δηάηαμεο θαη ρσξνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ
αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο.



Πίλαθαο εγγπήζεσλ εθξνψλ.
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(2)

Κεθάλαιο 2: Αναλςηική ηεσνική πεπιγπαθή:
ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεηαη ε αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία δηαζηάζεσλ θαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δπλακηθφηεηα θάζε κνλάδαο,
ζηνλ εγθαζηζηάκελν θχξην θαη εθεδξηθφ εμνπιηζκφ (είδνο κεραλήκαηνο, αξηζκφο κνλάδσλ,
θαηαζθεπαζηήο, κνληέιν θαη ραξαθηεξηζηηθά) θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Θα ηνληζζνχλ ηδηαίηεξα ηα
ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπλακηθφηεηα, ηηο απνδφζεηο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ
αλζεθηηθφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα θαηαδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
Σν θεθάιαην απηφ ζα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ππνθεθάιαηα, θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί
ζηα Φπζηθά Μέξε ηνπ έξγνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Σηκνιφγην (πρ. 2.1 Μνλάδα
Πξνεπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θηι).

(3)

Κεθάλαιο 3: Τδπαςλικοί Τπολογιζμοί:
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί γηα ηε δηαθίλεζε ησλ ιπκάησλ
ζηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία. Οη ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηελ κέγηζηε παξνρή αλαθηεκέλνπ
λεξνχ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4.1 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Σεχρνπο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ
λέσλ αληιηψλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο.

(4)

Κεθάλαιο 4: Τγιεινολογικοί Τπολογιζμοί:
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ νη πγεηνλνινγηθνί ππνινγηζκνί γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ
λέσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηηο απνδφζεηο θαη ηα φξηα εθξνήο. Οη
ππνινγηζκνί ζα γίλνπλ γηα ηα πδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ζρεδηαζκνχ ηνπ πίλαθα ηεο
παξαγξάθνπ 4.1 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Σεχρνπο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο.

(5)

Κεθάλαιο 5: Σεσνική Πεπιγπαθή βοηθηηικών έπγυν:
ην θεθάιαην απηφ ζα ζπληαρζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ βνεζεηηθψλ έξγσλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ
εξγαζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη:


Απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ λέσλ κνλάδσλ



Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ (έξγα νδνπνηίαο, απνρέηεπζε νκβξίσλ, έξγα πξαζίλνπ)



χλδεζε κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα ηνπ ΒΗΟΚΑ (ζηξαγγηδίσλ, πφζηκνπ λεξνχ, βηνκεραληθνχ
λεξνχ, ππξφζβεζεο)



Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο

ην παξφλ ζηάδην ηεο κειέηεο πξνζθνξάο δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή ππνινγηζκψλ ησλ βνεζεηηθψλ
έξγσλ θαη ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, νη νπνίεο ζα
εθπνλεζνχλ θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο εθαξκνγήο.
(6)

Κεθάλαιο 6: Έπγα πολιηικού μησανικού:
ην Κεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο ζεκειίσζεο, ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, θαζψο
επίζεο θαη ην επηιεγφκελν ζηαηηθφ κνληέιν ησλ λέσλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ ηεο ΔΔΛ. Δηδηθφηεξα ν
δηαγσληδφκελνο:


Θα αμηνινγήζεη ηα γεσηερληθά ζηνηρεία, πνπ δηαηίζεληαη, ζα ειέγμεη ηηο εδαθνηερληθέο
ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ θαη ζα ζπληάμεη γεσηερληθή έθζεζε ζεκειίσζεο ησλ δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ θαη ηπρφλ αληηζηεξίμεσλ.



Θα ππνβάιεη ζρέδηα μπινηχπσλ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ππνβνιή ηεχρνπο ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ.

Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα εμεηάζνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ. Ζ παξάιεηςε ηεο δηεξεχλεζεο απηήο δελ δίλεη θαλέλα
δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν γηα απαίηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο απνδεκίσζεο ή πξνζαχμεζεο
νπνηαζδήπνηε ηηκήο ηνπ Σηκνινγίνπ, ιφγσ επίθιεζεο ηδηαίηεξσλ δπζρεξεηψλ εθζθαθήο,
αληηζηήξημεο, αληιήζεσλ, ζεκειηψζεσλ ή θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ.
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(7)

Κεθάλαιο 7: Σεσνική πεπιγπαθή ηλεκηπολογικών έπγυν:
ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ειεθηξνινγηθψλ έξγσλ ησλ λέσλ έξγσλ,
πνπ ζα πεξηιακβάλεη:

(8)



ππνινγηζκφ θαη δηαζηαζηνιφγεζε παξνρηθψλ θαισδίσλ



δηάηαμε ηνπηθψλ πηλάθσλ



ιίζηα θαηαλαισηψλ

Κεθάλαιο 8: Σεσνική πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ αςηομαηιζμού και ελέγσος:
ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζεί ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ
ησλ λέσλ κνλάδσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:

(9)



αξρέο θαη πξφηππα ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο



δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο



ιίζηα νξγάλσλ

Κεθάλαιο 9: Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος:
ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζνχλ:


γξακκηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ



αηηηνινγηθή έθζεζε

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπληαρζεί κε ρξνληθή βάζε ηνλ κήλα ή ηελ εβδνκάδα θαη ζπλνιηθφ ρξφλν
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε πξνζεζκίεο.
ηελ αλαιπηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ηξφπν θαηαζθεπήο
θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζην
ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ επέθηαζεο. εκεηψλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ δελ
κπνξεί λα δηαθφπηεηαη παξά κφλν γηα νιηγφιεπηε δηάξθεηα αλά εκέξα.
(10)

Κεθάλαιο 10: Έκθεζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος:
ην θεθάιαην απηφ ζα ππνβιεζνχλ:


πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, κε αλαθνξά ζην
πξνζσπηθφ θαη ηα κέζα πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο



Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κε αλαθνξά ζηηο θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο.



Καηαγξαθή ησλ δηελεξγνχκελσλ απαξαίηεησλ κεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ θαη
ειέγρσλ θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ αλαθνξψλ πνπ ζα παξέρνληαη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.



χληνκε πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο πνπ ζα ιακβάλνληαη.

Κεθάλαιο 11: ηοισεία ηεκμηπίυζηρ μονάδαρ ςπεπδιήθηζηρ:
ην θεθάιαην απηφ ζα παξαηεζνχλ ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 4.3 ηνπ κέξνπο Α ηνπ ηεχρνπο 3 θαη πνπ θαη’ ειάρηζην είλαη:

-

Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ

-

Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο
(reference list), κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο.

-

Δγγπήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα
i. Δγγχεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ, γηα ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Σεχρνο 3 (Σερληθή Πεξηγξαθή Δηδηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο).
ii. Δγγχεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ κεκβξαλψλ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ
ηξηψλ (3) εηψλ.
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3.

ΣΟΜΟ 2: ΥΔΓΙΑ
Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα, πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Σα ζρέδηα
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη θαηά πξνηίκεζε δηαζηάζεσλ κέρξη DIN A1.

(1)

Γενική διάηαξη ηυν έπγυν:
Θα ππνβιεζνχλ ηα ζρέδηα Γεληθήο Γηάηαμεο ζε θαηάιιειε θιίκαθα κε ηηο θαηαζθεπαδφκελεο
κνλάδεο ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη:

(2)

(3)



Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ηα ηειηθά πςφκεηξα ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ,



Γίθηπα ζσιελψζεσλ ιπκάησλ, ηιχνο θαη ζηξαγγηδίσλ,



Βνεζεηηθά δίθηπα (ζχλδεζε κε πθηζηάκελα δίθηπα πφζηκνπ, βηνκεραληθνχ λεξνχ),



Έξγα δηαλνκήο ελέξγεηαο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ λένπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηεο
ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο κε ηνλ πθηζηάκελν ππνζηαζκφ.

Γιαγπάμμαηα:


Τδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο λέαο γξακκήο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ζηελ νπνία ζα
ζεκεηψλνληαη νη ζηάζκεο πγξνχ γηα φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη νη ζηάζκεο
ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ,



Γηάγξακκα ξνήο κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο,



Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα (process and instrumentation diagrams), ζηα νπνία ζα θαίλνληαη
φιεο νη δηαζπλδέζεηο (ζσιελψζεηο, πιηθφ, δηάκεηξνο), ν εμνπιηζκφο, θαζψο επίζεο θαη ηα
φξγαλα κέηξεζεο θαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο.

σέδια μονάδυν:
ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηφςεηο θαη ηνκέο φισλ ησλ
επηκέξνπο πξνζθεξνκέλσλ κνλάδσλ, κε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκφ. ηα ζρέδηα ζα
θαζνξίδνληαη νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ζηάζκεο.

(4)

Απσιηεκηονικά ζσέδια:
ε θαηάιιειε θιίκαθα (1:50 έσο 1:100), ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ.

4.

ΣΟΜΟ 3: Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Ο Σφκνο 3 ζα πεξηέρεη αθξηβείο θαη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηε πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηαγσληδφκελνη ζα πεξηιάβνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο έλα κφλν ηχπν θαη θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ηκήκα εμνπιηζκνχ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Ο πξνζθεξφκελνο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνζήκαληα
θαζνξηζκέλνο θαη ζαθήο, ρσξίο δηαδεχμεηο ηνπ ηχπνπ «ηχπνπ Α ή ηζνδπλάκνπ», ψζηε λα κελ είλαη
δπλαηή ε νπνηαδήπνηε παξεξκελεία ηεο πξνζθνξάο.
Ο Σφκνο 3 ζα έρεη ηελ παξαθάησ ζπγθεθξηκέλε δνκή, ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ απφιπηε ζαθήλεηα
ηεο πξνζθνξάο θαη θαζηζηά επρεξέζηεξν ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ:

4.1

ΣΔΤΥΟ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ:
Σν Μέξνο απηφ ζα ρσξηζηεί ζε θεθάιαηα θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα αληηζηνηρεί ζηα Φπζηθά Μέξε
ηνπ έξγνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Σηκνιφγην.
ηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ θαη γηα θάζε Φπζηθφ Μέξνο, ζα ππάξρεη Πίλαθαο κε ηνλ θχξην θαη
βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί (ηχπνο, κνληέιν, αξηζκφο ηεκαρίσλ, θαηαζθεπαζηήο).
ηε ζπλέρεηα ηα θεθάιαηα ζα ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα, κε ζπλερή αξίζκεζε, θάζε έλα
απφ ηα νπνία ζα αθνξά ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ηνπ Φπζηθνχ Μέξνπο. Ζ δηάξζξσζε
θάζε ππνθεθαιαίνπ γηα θάζε κεράλεκα ή εμνπιηζκφ ηνπ Φπζηθνχ Μέξνπο ζα είλαη ε παξαθάησ:
(1)

Πίλαθαο Σερληθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ

(2)

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ειίδα 5

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έπγα εκζςγσπονιζμού και αναβάθμιζηρ ηος ΒΙΟΚΑ Παποικιάρ Πάπος
με ζκοπό ηην ηπιηοβάθμια επεξεπγαζία λςμάηυν
Σεύση Γημοππάηηζηρ
Σεύσορ 4. Κανονιζμόρ Μελεηών Έπγος

(3)

Σερληθφ θπιιάδην

ρεηηθά επηζεκαίλνληαη ηα παξαθάησ:

4.2

i.

Σα ηερληθά θπιιάδηα (brochures) επηζπκεηφ είλαη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, αιιά
κπνξεί λα είλαη ζηε γιψζζα πνπ εθδίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε ζηελ Αγγιηθή.

ii.

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ ηα
ππνβιεζέληα ηερληθά θπιιάδηα ή / θαη ηα θχιια ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
θαηαζθεπαζηή.

iii.

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά θπιιάδηα πεξηέρνπλ θαη άιινπο ηχπνπο εθηφο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ ηφηε ν πξνζθεξφκελνο ηχπνο ζα επηζεκαίλεηαη θαηάιιεια.

iv.

ηα Σερληθά θπιιάδηα δελ επηηξέπνληαη πξφζζεηα ζηνηρεία ή δηνξζψζεηο, ρσξίο ηελ
ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.

v.

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ε παξάζεζε θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ
παξαθάησ εμνπιηζκφ:

-

εμνπιηζκφο εληφο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ (θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, ζπζηήκαηα
εμαεξηζκνχ, ππξαλίρλεπζεο, θηι.)

-

εμνπιηζκφο θσηηζκνχ (εμσηεξηθφο θαη εζσηεξηθφο θσηηζκφο),

-

δνρεία ρεκηθψλ θαη θάδνη ηιχνο

-

φξγαλα κέηξεζεο (π.ρ. κεηξεηήο ζηεξεψλ, κεηξεηήο παξνρήο, κεηξεηήο pH θηι)

εμνπιηζκφο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ
ζπζθεπέο δηθηχσλ (δηθιείδεο, ζπξνθξάγκαηα, αληεπίζηξνθα, εμαξκσηηθά, εμαεξηζηηθά,
θηι.) θαη πλεπκαηηθά ζπζηήκαηα
θαιψδηα, ζσιελψζεηο, θξεάηηα
ξπζκηζηέο ζηξνθψλ
αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο
φξγαλα πνπ δελ κεηαδίδνπλ αλαινγηθφ ζήκα
νξηνδηαθφπηεο ζεξκνζηάηεο, δηαθφπηεο ζηάζκεο)

(πηεζφκεηξα,

πξεζνζηάηεο,

ινγηζκηθφ θαη Ζ/Τ.

ΣΔΤΥΟ 3.2: ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ ΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ:
Γίλνληαη δεθηά ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη δεηνχκελεο δειψζεηο,
εγγπήζεηο θηι. πξέπεη λα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζηελ Διιάδα
ην Σεχρνο απηφ ζα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εηδηθφηεξα:
(1)

πγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο (reference list).

(2)

πγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο (reference list).

(3)

Φπγνθεληξεηήο:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο (reference list).
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Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή κε ηελ νπνία ζα εγγπάηαη ηελ απφδνζε ηνπ θπγνθεληξηθνχ
δηαρσξηζηή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ εμφδνπ,
ζπγθξάηεζε ζηεξεψλ, θαηαλάισζε πνιπειεθηξνιχηε).
(4)

χζηεκα κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο (reference list), κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Γήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κεκβξαλψλ, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεη φηη:
α.

Ήιεγμε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ζπκθσλεί:
Σελ δηάηαμε ηεο κνλάδαο ησλ κεκβξαλψλ
Σνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ φινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ
(δνρεία θαη ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ρεκηθψλ θαζαξηζκνχ, ηνπηθφο πίλαθαο
ειέγρνπ θηι.).

β.
Δγγχεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ, γηα ηα θνξηία
ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ Σεχρνο 3 (Σερληθή Πεξηγξαθή
Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο).
γ.
Δγγχεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ κεκβξαλψλ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (3) εηψλ.
(5)

Μνλάδα απνιχκαλζεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Πίλαθαο έξγσλ ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί ν πξνζθεξφκελνο
εμνπιηζκφο (reference list).

(6)

Αληιίεο ιπκάησλ θαη ηιχνο:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Κακπχιεο ιεηηνπξγίαο, κε έλδεημε ηνπ ζεκείνπ νλνκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε
επηκέξνπο εθαξκνγή

(7)

Τπνβξχρηνη αλαδεπηήξεο:
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
Φχιιν ππνινγηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή, ζην νπνίν ζα επηβεβαηψλνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ αλαδεπηήξσλ γηα θάζε επηκέξνπο
εθαξκνγή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ
πγξνχ θηι.

(8)

χζηεκα απηνκαηηζκνχ (PLC):
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008 ή λεφηεξν ζε ηζρχ
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Β.

ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

1.

ΓΔΝΙΚΑ
Ο Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηελ Μειέηε
Δθαξκνγήο, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηεο ζα απνηειέζεη ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηεο εξγνιαβίαο.
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο αθνξά φια ηα έξγα πνπ ξεηά πξνβιέπνληαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη
φια εθείλα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ηα νπνία παξφηη δελ κλεκνλεχνληαη είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ψζηε ην έξγν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά,
απξφζθνπηα θαη κε ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο βαζκνχο απφδνζεο.
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο πεξηιακβάλεη, ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά: ηνπνγξαθηθέο
απνηππψζεηο, γεσηερληθή κειέηε, ιεηηνπξγηθά ζρέδηα θαη γεληθέο κειέηεο, δηαγξάκκαηα, ιεπηνκεξείο
εθζέζεηο θαη ππνινγηζκνί δηεξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηιχνο, δηαζηαζηνιφγεζε ησλ
αληίζηνηρσλ έξγσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, πδξαπιηθνί θαη ζηαηηθνί ππνινγηζκνί, ζρέδηα
έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ, θαζψο επίζεο θαη νπνηεζδήπνηε
άιιεο κειέηεο, έξεπλεο, πξνζνκνηψζεηο, ππνινγηζκνί, αλαιχζεηο, εθηηκήζεηο θηι. ηα νπνία είλαη
αλαγθαία γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη κε ηελ Μειέηε Δθαξκνγήο ν Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηψζεη βαζηθέο
παξακέηξνπο (π.ρ. δηαζηάζεηο, ηζρχ θηι.) ησλ έξγσλ ή λα ειαηηψζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξνζθεξζέληνο εμνπιηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ «Σερληθή Μειέηε ηεο Πξνζθνξάο». Αληηθείκελν ηεο
Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζχληαμε φισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη ζρεδίσλ πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο θαηαζθεπή έξγσλ ιακβάλνληαο
ππφςε φιεο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο ψζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά σο ζχλνιν
ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
Ζ κειέηε ζα ππνβιεζεί ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

2.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΛΔΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα ππνβιεζεί ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην Άξζξν 10 ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.
ηε Μειέηε Δθαξκνγήο, ηελ νπνία ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ν Αλάδνρνο, ζα
ελζσκαηψλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. Σπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο
κεηαμχ ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο απφ νπνηνλδήπνηε
ιφγν θαη αλ πξνέξρνληαη, έζησ θαη αλ απηέο έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηε βειηίσζε ηνπ
Έξγνπ θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, δε δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο
ηνπ Αλαδφρνπ, πέξαλ ηεο θαη’ απνθνπή ηηκήο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ.
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθξηβή ζρέδηα εθαξκνγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
θαηαζθεπαζηεί ην Έξγν θαζψο θαη ππνινγηζκνχο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα ησλ ζρεδίσλ, φπνπ
απηφ απαηηείηαη.
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία ζα
ζθξαγίδεη ηα ζρέδηα θαη θείκελα κε ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ» θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα.
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα εθπνλεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο ηνπνγξαθηθέο
απνηππψζεηο θαη ηηο ηπρφλ λέεο γεσηερληθέο έξεπλεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ ακέζσο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.
Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ηα αθξηβή ζρέδηα εθαξκνγήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
θαηαζθεπαζηεί ην Έξγν θαζψο θαη ππνινγηζκνχο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα ησλ ζρεδίσλ, φπνπ
απηφ απαηηείηαη.
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη θεηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε ηειεπηαία ζα
ζθξαγίδεη ηα ζρέδηα θαη θείκελα κε ζθξαγίδα πνπ ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ» θαη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα.
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Ζ κειέηε εθαξκνγήο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ
επηκέξνπο κνλάδσλ, φπσο απηφ έρεη απνηππσζεί ζην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έλαξμε θαηαζθεπήο θάζε επηκέξνπο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, πξνυπνζέηεη ηελ
έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ην ηκήκα απηφ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε αληίζηνηρε
ηκεκαηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ.
ε θάζε πεξίπησζε ην ζχλνιν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ (3)
κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 10 ηεο πγγξαθήο
Τπνρξεψζεσλ.
Ζ κειέηε εθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη, ηα εμήο:
(1)

Μειέηε δηεξγαζηψλ θαη ππνινγηζκνί δηαζηαζηνιφγεζεο φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο
λέαο γξακκήο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ

(2)

Τδξαπιηθή Μειέηε

(3)

Μεραλνινγηθή Μειέηε ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
κεηξήζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο (Instrumentation) ησλ
εγθαηαζηάζεσλ

(4)

Ζιεθηξνινγηθή Μειέηε κε ππνινγηζκνχο θαη ζρέδηα ησλ πηλάθσλ δηαλνκήο

(5)

Γεσηερληθή κειέηε ζεκειηψζεσλ ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ, βειηίσζεο εδαθψλ,
αληηζηεξίμεσλ θηι. ζχκθσλα κε ηελ ΤΑ αξηζκ. ΓΜΔΟ/δ/0/1759 (ΦΔΚ 1221/30.11.1998) θαη
ην Άξζξν ΓΜΔ.2 ηνπ Ν.3316/2005.

(6)

Μειέηε εμαεξηζκνχ

(7)

Αξρηηεθηνληθή κειέηε εθαξκνγήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 κε φια ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ

(8)

Μειέηε εθαξκνγήο δνκηθψλ έξγσλ (ζηαηηθή κειέηε), ζχκθσλα κε ην ΠΓ.696/74 κε ηεχρε
ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ, θαη φια ηα ζπλαθή, ιεπηνκεξή ζρέδηα.

(9)

Μειέηε εθαξκνγήο φισλ ησλ βνεζεηηθψλ δηθηχσλ, φπνπ απαηηείηαη ζχλδεζε κε ηα
πθηζηάκελα δίθηπα (χδξεπζε, βηνκεραληθφ λεξφ, ζηξαγγίδηα, φκβξηα, θηι.)

(10)

Μειέηε δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ.

(11)

Ζιεθηξνινγηθή κειέηε κε ιεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θαισδηψζεσλ ηζρχνο,
απηνκαηηζκψλ θαη ζεκάλζεσλ: κνλνγξακκηθά πηλάθσλ, ζρέδηα φδεπζεο θαισδίσλ

(12)

Λεηηνπξγηθά δηαγξάκκαηα ξνήο (P&I) γηα φιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζηα
νπνία ζα θαίλεηαη φινο ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ηα φξγαλα κέηξεζεο. Σα
ζρέδηα πιήξε θσδηθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ (θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ), ησλ
ζσιελψζεσλ (πιηθφ αγσγνχ, κέγεζνο, ξεπζηφ πνπ δηαθηλείηαη), εμαξηεκάησλ
ζσιελνγξακκψλ, νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκψλ. Γηα θάζε θαηεγνξία
νκνεηδνχο εμνπιηζκνχ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη εληαίνο ζπκβνιηζκφο (θσδηθφο) κε αχμνπζα
αξίζκεζε.

(13)

Σερληθέο Δθζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ:

-

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή, φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ,
ησλ βνεζεηηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο, απηνκαηηζκνχ θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ε/κ
εμνπιηζκνχ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζην έξγν κε πιήξε αληηζηνίρεζε ησλ θσδηθψλ ηνπ
P&I.

(14)

ρέδηα γεληθήο δηάηαμεο, ζρέδηα θαηφςεσλ θαη ηνκψλ θαηάιιειεο θιίκαθαο γηα φιεο ηηο
κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη θηηξηαθά έξγα, ζρέδηα φςεσλ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο,
νξηδνληηνγξαθίεο γηα ηνπο πάζεο θχζεσο αγσγνχο θαη ζσιελψζεηο θαη ηηο πάζεο θχζεσο
θαισδηψζεηο, κεθνηνκέο αγσγψλ, πδξαπιηθή κεθνηνκή ηεο ΔΔΛ θηι

(15)

Λεπηνκεξή ζρέδηα θαηαζθεπήο θαη αλέγεξζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ. Δλδεηθηηθά:

-

Λεπηνκεξή ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, πίλαθεο θηι. γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ελζσκαηψλεηαη ζην Έξγν.
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-

Λεπηνκεξή ζρέδηα εγθαηάζηαζεο θαη νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ
ρέδηα ζεκειίσζεο ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ, φπνπ απηφ απαηηείηαη.
ρέδηα ιεπηνκεξεηψλ γηα ηηο πάζεο θχζεσο εζνρέο θαη αλνίγκαηα απφ ζθπξφδεκα,
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζηήξημε, αγθχξσζε ή δηέιεπζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ.
ρέδηα εγθαηάζηαζεο ησλ νξγάλσλ κεηά ζρεηηθψλ πιηθψλ ζηήξημεο / ηνπνζέηεζεο
Λεπηνκεξή ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θαισδηψζεσλ ηζρχνο, απηνκαηηζκψλ θαη
ζεκάλζεσλ: κνλνγξακκηθά πηλάθσλ, ζρέδηα φδεπζεο θαισδίσλ
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Γ.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΔΛΔΣΧΝ

1.

ΓΔΝΙΚΑ
Αληηθείκελν ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο είλαη ε ζχληαμε φισλ ησλ εθζέζεσλ, ππνινγηζκψλ θαη
ζρεδίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζαθή θαη ιεπηνκεξή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο θαηαζθεπή
έξγσλ ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο ψζηε ην Έξγν λα ιεηηνπξγεί
ηθαλνπνηεηηθά σο ζχλνιν ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία πιήξε πεξηγξαθή φισλ ησλ πξνγξακκάησλ
Ζ/Τ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κειέηε. Οη ιεπηνκέξεηεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη εθηχπσζεο
απνηειεζκάησλ ζα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπν εχθνια αληηιεπηφ. Σα εγρεηξίδηα πξνγξακκάησλ
θαη φιεο νη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία φηαλ ηα δεηήζεη.
ε πεξηπηψζεηο πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη έλα πξφγξακκα είλαη πιήξσο
δνθηκαζκέλν ή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε Τπεξεζία ην ζεσξήζεη αλαγθαίν, ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηηο
δνθηκέο πνπ ζα απαηηήζεη ε Τπεξεζία κε ζθνπφ λα εμαθξηβσζεί ε νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη
αθξίβεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2.

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΓΑΙΧΝ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο δηεξγαζηψλ (process design) γηα φιεο
ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη νη νπνίνη ζα ηεθκεξηψλνπλ πιήξσο ηηο
δηαζηάζεηο, ηε δπλακηθφηεηα θαη ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ Μειέηε ζα βαζηζζεί ζηα δεδνκέλα ηνπ Σεχρνπο 3 (Σερληθή
Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο), πνπ πεξηέρνληαη ζηα πκβαηηθά Σεχρε. Οη
παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ,
θαζψο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε αηηηνιφγεζε ή ππνινγηζκνχο,
εάλ θξίλεη φηη ν ζρεδηαζκφο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην βαζκφ απφδνζεο
θάπνησλ δηεξγαζηψλ, ή ηα απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ Ζ/Μ
εμνπιηζκνχ.
Καηά ηα ινηπά ε Μειέηε ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πκβαηηθψλ ηεπρψλ, κε
ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα εθπνλήζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ιεπηνκεξείο ππνινγηζκνχο,
ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε επάξθεηα θαη αζθάιεηα ησλ έξγσλ.

3.

ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πιήξε πδξαπιηθή κειέηε γηα φιν ην εχξνο
παξνρψλ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4.1 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Σεχρνπο 3 Σερληθή Πεξηγξαθή Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηάγξακκα ξνήο θαη πδξαπιηθή κεθνηνκή γηα
ηελ λέα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία. Οη πδξαπιηθνί ππνινγηζκνί πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε έθζεζε, ζηελ
νπνία ζα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη ππνζέζεηο πνπ
έγηλαλ.
Οη γξακκηθέο απψιεηεο ζε αγσγνχο ζα ππνινγηζηνχλ κε ρξήζε ηνπ ηχπνπ Colebrook-White, κε
ηηκέο ηξαρχηεηαο (kS), ηνπ παξαθάησ Πίλαθα. Οη γξακκηθέο απψιεηεο ζε δηψξπγεο ζα
ππνινγηζζνχλ κε εθαξκνγή ηνπ ηχπνπ Colebrook-White, ιακβάλνληαο ηηκή ηξαρχηεηαο (kS =
3,0mm) ή ηνπ ηχπνπ Manning ιακβάλνληαο ηηκή "n" = 0,014.
kS [mm]
Τλικό
Ανοξείδυηοι ζυλήνερ

1,50

Πλαζηικοί ζυλήνερ (HDPE, PVC κηλ.)

0,30

Οη ηνπηθέο απψιεηεο γηα εηζφδνπο, εμφδνπο, θακπχιεο, ηαπ, εμαξηήκαηα (δηθιείδεο, αληεπίζηξνθα
θηι.) ζα εθηηκεζνχλ κε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ απφ ηελ βηβιηνγξαθία.
ηνπο ππεξρεηιηζηέο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη αεξηζκφο ηεο θιέβαο ππεξρείιηζεο: Ζ δηαθνξά
κεηαμχ ηεο αλψηεξεο ζηάζκεο ιπκάησλ θαηάληε ηνπ ππεξρεηιηζηή θαη ηεο ζηέςεο ηνπ ππεξρεηιηζηή
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ζα πξέπεη λα κεγαιχηεξε απφ 0,10m ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη 0,05m ζηηο
έθηαθηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.

4.

ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
Ο Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη θαη ζα ππνβάιεη ηε κειέηε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη:

5.



Αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ην ζχλνιν ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ



ρέδηα θαηφςεσλ θαη ηνκψλ κε πιήξεηο δηαζηάζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ιεπηνκεξψο ηνλ θχξην
θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ.



Πίλαθαο Ζ/Μ εμνπιηζκνχ κε ηελ εγθαηεζηεκέλε θαη απνξξνθνχκελε ηζρχ γηα θάζε ηκήκα ηνπ
έξγνπ.



Γηαζηαζηνιφγεζε θαισδίσλ ηζρχνο
βξαρπθπθιψκαηα, επηιεθηηθφηεηα)



Γηαζηαζηνιφγεζε ειεθηξηθνχ πίλαθα



ρέδηα γεληθψλ δηαηάμεσλ κε φδεπζε θαισδίσλ (ηζρχνο, data, ηειεθσληθψλ θηι.) ηνκέο
ραλδάθσλ, θξεάηηα δηέιεπζεο, εμσηεξηθφ θσηηζκφ, ζχζηεκα γείσζεο, αληηθεξαπληθή
πξνζηαζία.



Μνλνγξακκηθά δηαγξάκκαηα πηλάθσλ, φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ν θχξηνο εμνπιηζκφο θάζε
γξακκήο κε ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ζηνηρεία δηαθνπηψλ, κήθε θαη δηαηνκέο
θαισδίσλ, εληάζεηο ξεπκάησλ, ζπληειεζηέο απνκείσζεο θαισδίσλ, ηζρχο θνξηίσλ,
ζπληειεζηέο ηζρχνο, πηψζεηο ηάζεο, αλακελφκελεο ζηάζκεο βξαρπθπθιψκαηνο θηι.)



Τπνινγηζκνί βνεζεηηθνχ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ (αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θηι.)



Γνκή, δηάηαμε, ηερληθή πεξηγξαθή θαη πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ
θαη ειέγρνπ.



Γηαζηαζηνιφγεζε ησλ ζπξψλ εηζφδσλ / εμφδσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ γηα θάζε ηνπηθή κνλάδα
ειέγρνπ.



Πίλαθαο νξγάλσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζην έξγν κε πιεξνθνξίεο φπσο ηνλ ηχπν, ηε ζέζε
εγθαηάζηαζεο, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην εχξνο κέηξεζεο, ηηο ξπζκίζηκεο παξακέηξνπο θηι.



ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα κε ζπζηαηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ θπθισκάησλ (εθθηλεηέο, επηινγηθνί
δηαθφπηεο, φξγαλα θηι.) κε επεμεγήζεηο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπκβφισλ.



Φσηνηερληθνί ππνινγηζκνί εζσηεξηθψλ ρψξσλ εκβαδνχ κεγαιχηεξνπ απφ 8 m .



ρέδηα θαηφςεσλ θηηξίσλ φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο.

θαη

ζπζθεπψλ

πξνζηαζίαο

(πηψζεηο

ηάζεο,

2

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε αξρηηεθηνληθή
κειέηε γηα φια ηηο λέεο δνκηθέο θαηαζθεπέο.
Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα θάζε θηίξην ζα πεξηιακβάλεη ζρέδηα θαηφςεσλ, φςεσλ, ηνκψλ,
θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ, ηερληθή πεξηγξαθή επεμεγεκαηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ησλ
ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθψλ θηηξηαθψλ κειεηψλ ηνπ Π.Γ.
696/74 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 515/89.
Ζ εθπφλεζε ηεο παξαπάλσ κειέηεο ζα ιάβεη ππφςε θαη ηνπο παξαθάησ εηδηθνχο θαλνληζκνχο θαη
απνθάζεηο γηα θηηξηαθά έξγα:


ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ θαη ινηπψλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ,
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηα έξγα κνλάδσλ
επεμεξγαζίαο



ηνλ θαλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο (φπνπ απαηηείηαη)



ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ινηπψλ
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6.

ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ

6.1

ΓΔΝΙΚΑ
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνβάιεη γεσηερληθή κειέηε, ε νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη, ρσξίο λα
πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηά, ηα αθφινπζα:


Μειέηε ζεκειίσζεο γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο



Μειέηε αληηζηεξίμεσο παξεηψλ νξπγκάησλ θηι., εθφζνλ απαηηείηαη.



Μειέηε επζηάζεηαο πξαλψλ, νξπγκάησλ, αλαρσκάησλ θηι., εθφζνλ απαηηείηαη.

Ο Αλάδνρνο ζα εμεηάζεη φια ηα δηαζέζηκα γεσινγηθά ή/θαη γεσηερληθά ζηνηρεία θαη ζα ζπιιέμεη
θάζε πξφζζεην γεσηερληθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, ζα πξνβεί ζε δηθή
ηνπ αμηνιφγεζε απηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο γεσηερληθήο κειέηεο θαη ζα εθηειέζεη
πξφζζεηεο έξεπλεο εθφζνλ απαηηεζνχλ. Σπρφλ πξφζζεηεο γεσηερληθέο έξεπλεο ηηο νπνίεο ν
Αλάδνρνο ή ε Τπεξεζία ζεσξεί αλαγθαίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ
εδάθνπο ζην επηζπκεηφ επίπεδν ιεπηνκέξεηαο, ζα εθηειεζζνχλ κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ
Αλαδφρνπ.
Ζ γεσηερληθή έξεπλα πνπ ελδερνκέλσο εθηειέζεη ν Αλάδνρνο ζα πεξηιακβάλεη έξεπλα ππαίζξνπ κε
δεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο, επηηφπνπ δνθηκέο, πελεηξνκεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο
εδαθνκεραληθήο θαη βξαρνκεραληθήο ζε είδνο θαη πνζφηεηα πνπ ζα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο
απαηηήζεηο ηεο γεσηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Ζ εθηέιεζε ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν
5, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο γεσηερληθήο έξεπλαο είλαη νη αθφινπζεο:


Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δεηγκαηνιεπηηθψλ γεσηξήζεσλ μεξάο γηα γεσηερληθέο έξεπλεο Δ10183 (ΦΔΚ 363/24.6.83 ηεχρνο Β’).



Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ εδαθνκεραληθήο Δ106-86 (ΦΔΚ 955/31.12.86
ηεχρνο Β).



Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επί ηφπνπ δνθηκψλ βξαρνκεραληθήο Δ102-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85 ηεχρνο
Β).



Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
955/31.12.86 ηεχρνο Β).



Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βξαρνκεραληθήο Δ103-84 (ΦΔΚ 70/8.2.85
ηεχρνο Β).



Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
Διιεληθέο (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, θιπ.).



Ζ γεσηερληθή κειέηε ζεκειίσζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηεο ΔΔΛ ζα πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα
ζην Άξζξν ΓΜΔ.2.3 ηνπ Ν.3316/2005 ηεο Τ.Α. ΓΜΔΟ /δ/0/1257 (ΦΔΚ 1162/22.8.2005) θαη ζα
εθπνλεζεί ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο :



Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Απφθαζεο ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΜΔΟ/α/0/1257



Δπξσθψδηθαο EN 1997-1: Γεσηερληθφο ζρεδηαζκφο – Γεληθνί θαλφλεο



Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1997-1



Δπξσθψδηθαο EN 1998-5: Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο – Θεκειηψζεηο, θνξείο αληηζηήξημεο θαη
γεσηερληθά ζέκαηα



Δζληθφ Πξνζάξηεκα ζηνλ Δπξσθψδηθα ΔΝ 1998-5



Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο Δ.Α.Κ. 2000, φπσο απηφο αλαζεσξήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α
Γ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Δ.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003.



Διιεληθφ Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000)



Οδεγίεο Μειεηψλ Οδηθψλ Έξγσλ (Ο.Μ.Ο.Δ.), Τ.Α. ΓΜΔΟ/δ/ν/212/27.2.04.



Παξνχζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.



Γηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο
Διιεληθέο (ΔΝ, DIN, BS, θιπ.).

εξγαζηεξηαθψλ

δνθηκψλ

εδαθνκεραληθήο

Δ105-86

(ΦΔΚ
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6.2

ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε ζεκειίσζεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσθψδηθεο 7 θαη 8 θαη
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 θαη κε ηνλ Διιεληθφ Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ
θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (ΔΑΚ 2000) θαη ζχκθσλα κε
ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσηερληθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ηνπ δηαηέζεθαλ.
ηε κειέηε ζεκειίσζεο ησλ επί κέξνπο θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα εμπγίαλζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηηο
ζπλζήθεο ζεκειίσζεο, φπσο βάζνο, εδαθνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηάζκε πδξνθφξνπ νξίδνληα
θιπ. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο πδξαπιηθήο ζξαχζεο ηνπ εδάθνπο θαη έιεγρνο
αληηκεηψπηζεο άλσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη πιήξεο δηαζηαζηνιφγεζε έξγσλ αληηζηήξημεο (κφληκεο
ή πξνζσξηλήο), πηζαλήο ελίζρπζεο πξαλψλ εθζθαθήο (πρ. ειψζεηο) ή/θαη βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο
(π.ρ. ραιηθνπάζζαινη, θαηαθφξπθα ζηξαγγηζηήξηα, θαηαβηβαζκφο ππνγείνπ πδάησλ θηι.) κε
αλαθνξά ζηηο παξαδνρέο ππνινγηζκνχ θαη ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο.
Σα παξαπάλσ κέηξα ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη απφ κειέηε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ
ηελ Τπεξεζία. Ζ έγθξηζε απηή ηεο κειέηεο ζεκειίσζεο δελ ζα είλαη νξηζηηθή αιιά ζα ππφθεηηαη ζε
επαλεμέηαζε-αλαπξνζαξκνγή κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ κεηά ηηο επί
κέξνπο εθζθαθέο. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηηο εθζθαθέο λα πξνβεί ζε έιεγρν θαη
επαιήζεπζε ησλ παξαδνρψλ ηεο κειέηεο θαη λα ππνβάιεη έθζεζε πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία, ε
νπνία είηε επαιεζεχεη ή ηξνπνπνηεί ηε κειέηε ζεκειίσζεο.
Οη θαζηδήζεηο ησλ ζεκειηψζεσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 40mm ζρεηηθά κε ηε γχξσ
πεξηνρή θαη ηηο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο. Οη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ
γσληαθή παξακφξθσζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηεο ίδηαο θαηαζθεπήο πνπ αξρηθά ήηαλ νξηδφληηα,
πεξηζζφηεξν απφ 1 πξνο 500.
Καηά ηε ζεκειίσζε γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ ζα πξέπεη ε ρακειφηεξε γεηηνληθή ζεκειίσζε ή πξαλέο
λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο γξακκήο πνπ ραξάζζεηαη κε γσλία 40° σο πξνο ηελ νξηδφληην απφ ηελ αηρκή
ηεο βάζεο ηεο πςειφηεξεο γεηηνληθήο ζεκειίσζεο, αιιηψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια
κέηξα αληηζηήξημεο.
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηα εδαθνηερληθά ζηνηρεία αλαθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα θαηαζθεπήο βαζηάο
ζεκειίσζεο κε θξεαηνπαζζάινπο, ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ εθπφλεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο.
Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζεκειίσζεο ζε θεθιηκέλν έδαθνο ζα εθηεινχληαη αλαιχζεηο επζηάζεηαο ηνπ
θπζηθνχ πξαλνχο ππφ ην θνξηίν ησλ κνλάδσλ γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο θφξηηζεο.

6.3

ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΔΙ
Ο Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη κειέηε αληηζηεξίμεσλ, εθ’ φζνλ απαηηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο
Δπξσθψδηθεο 7 θαη 8 θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο νδεγίεο ΔΑΒ, ηα DIN 1054, 4084, 4085, 4123,
4125 θαη 4126, ηνλ Διιεληθφ Καλνληζκφ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο (ΔΚΩ2000) θαη ηνλ Διιεληθφ
Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (ΔΑΚ 2000).
Ζ κειέηε ηνίρσλ αληηζηήξημεο, δηαθξαγκάησλ, παζζαιφηνηρσλ θαη ινηπψλ ππφγεησλ θαηαζθεπψλ
ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ επζηάζεηα έλαληη ηεο αλαηξνπήο, ηελ νιίζζεζε θαηά κήθνο ηεο
βάζεο, ηελ ηνπηθή αζηνρία ζε δηάηκεζε ζηε βάζε θαη ηελ ζπλνιηθή επζηάζεηα έλαληη αζηνρίαο ζε
δηάηκεζε ζε κεγαιχηεξν βάζνο.
Ζ κειέηε φισλ ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ζεηζκηθά θνξηία, ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 5.3 ηνπ ΔΑΚ2000. Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσο ή/θαη
παξακνξθψζεσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλαιχζεηο βαζηζκέλεο ζηε κέζνδν Mononobe-Okabe πνπ
πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ, παξ. Γ θαη ηξνπνπνηήζεηο, γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ δπλακηθψλ πιεπξηθψλ σζήζεσλ.
Ακέζσο πίζσ απφ ηνπο ηνίρνπο αληηζηήξημεο ην πιηθφ επίρσζεο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα
ζηξαγγηδφκελν, θαη θαηάιιεια κέηξα απνζηξάγγηζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη, ψζηε λα κελ
αλαπηχζζνληαη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο.
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7.

ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΟΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

7.1

ΓΔΝΙΚΑ
Αληηθείκελν ηεο δνκνζηαηηθήο κειέηεο γηα θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ
εθπφλεζε πιήξσλ ππνινγηζκψλ θαη ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θεξφλησλ νξγαληζκψλ, γηα φιεο ηηο
θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
Οη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν (2) θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ:
(1)

Καηεγνξία 1: Καηαζθεπέο, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο
γαηψλ. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ:

- Σα θηίξηα ζηα νπνία επηθξαηνχλ ελ γέλεη μεξέο ζπλζήθεο, φπσο ηα θηίξηα εμππεξέηεζεο
θηι..

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ δελ είλαη

άκεζα βξερφκελεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε πδξαηκψλ ή δηαβξνρή,
ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ.

(2)

Καηεγνξία 2: Καηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο γαηψλ,
δειαδή ζπγθξαηνχλ πγξά ή /θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ
θαηεγνξία αλήθνπλ:

- δεμακελέο.
- πγξνί ζάιακνη αληιηνζηαζίσλ
- ηκήκαηα θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πγξψλ, φπσο ε ππνδνκή ηεο
7.2

πξνεπεμεξγαζίαο
Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ ελψ δελ
είλαη άκεζα βξερφκελεο, ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε πδξαηκψλ ή δηαβξνρή,
ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ.
Λνηπέο θαηαζθεπέο κφληκα ή πεξηνδηθά πγξέο, φπσο: Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη, Ορεηνί
πγξψλ ή θαη εμππεξέηεζεο δηθηχσλ ππνδνκήο θιπ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΔΛΔΣΗ
Ζ κειέηε ησλ έξγσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζα γίλεη
ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ Καλνληζκνχο, φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε
αλαζεψξεζή ηνπο:


ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 - Δπξσθψδηθαο 0 «Βάζεηο ζρεδηαζκνχ»



ΔΛΟΣ ΔΝ 1991 - Δπξσθψδηθαο 1 «Γξάζεηο ζηνπο θνξείο»



ΔΛΟΣ ΔΝ 1992 - Δπξσθψδηθαο 2 «ρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ζθπξφδεκα» θαη εηδηθφηεξα ην
Μέξνο 3: «Καηαζθεπέο πνπ ζπγθξαηνχλ πγξά.»



ΔΛΟΣ ΔΝ 1993 - Δπξσθψδηθαο 3 «ρεδηαζκφο θνξέσλ απφ ράιπβα»



ΔΛΟΣ ΔΝ 1997 - Δπξσθψδηθαο 7 «Γεσηερληθφο ζρεδηαζκφο»



ΔΛΟΣ ΔΝ 1998 - Δπξσθψδηθαο 8 «Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο» θαη εηδηθφηεξα ην Μέξνο 4:
«ηιφ, δεμακελέο θαη αγσγνί».



ΔΛΟΣ EN 206-1 θπξφδεκα - Μέξνο 1: Πξνδηαγξαθή, επίδνζε, παξαγσγή θαη ζπκκφξθσζε



Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016

πκπιεξσκαηηθά, ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εθάζηνηε ηζρχνληεο Διιεληθνί Καλνληζκνί:


Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (Δ.Α.Κ.) 2000



Καλνληζκφο Σερλνινγίαο Υαιχβσλ ζθπξνδέκαηνο



Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.)

Δηδηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2 κπνξεί λα ιεθζεί ζπκβνπιεπηηθά ππφςε θαη ν
Καλνληζκφο BS 8007 «ρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξψλ»
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη άιινπ δηεζλή θαλνληζκνχ ζε
ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ, κεηά απφ ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο.
εκεηψλεηαη φηη φινη νη εθαξκνδφκελνη θαλνληζκνί, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο θαη ηεο πεξηνρήο, σο πξνο ην θιίκα, ηελ ζεηζκηθφηεηα θηι. θαη λα κελ
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο.

7.3

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
Γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαθάησ πιηθά, ζχκθσλα κε
ην ΔΛΟΣ EN 206-1:

7.3.1

θπξφδεκα


θπξφδεκα θαζαξηφηεηαο:



Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηακνξθψζεσλ, ξχζεσλ θαη εγθηβσηηζκψλ,
θξαζπεδφξεηζξσλ, επελδχζεσλ ηάθξσλ θηι.:
C 16/20 ηνπιάρηζηνλ



Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα:



C 12/15 ηνπιάρηζηνλ

-

θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 1:

C 25/30 ηνπιάρηζηνλ

-

θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2:

C 30/37 ηνπιάρηζηνλ

-

γηα θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε δπζκελείο παξάγνληεο,
ζχκθσλα κε ην ΔΝ 206-1:

C 30/37 ηνπιάρηζηνλ

ηνηρεία απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα:

C 30/37 θαη φρη κηθξφηεξε

απφ ηελ θαηεγνξία θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο.

Σν ζθπξφδεκα ησλ Καηεγνξηψλ 2 ζα δηαζέηεη επηπιένλ ζηεγαλσηηθφ κάδαο θαη θαηά πεξίπησζε
ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζε ζεητθά, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο 2016. Δπίζεο, νη βξερφκελεο ή/θαη εθηεζεηκέλεο ζε πδξαηκνχο θαη δηαβξσηηθά αέξηα
επηθάλεηεο ησλ κνλάδσλ ζα δηαζέηνπλ ζχζηεκα επηθαλεηαθήο πξνζηαζίαο, αλάινγν κε ηνλ βαζκφ
έθζεζήο ηνπο ζε δηαβξσηηθνχο παξάγνληεο.
Ζ πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηζηκέληνπ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΔΛΟΣ EN 206-1.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο απφ
ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ
θνξέα.

7.3.2

Υάιπβαο νπιηζκνχ
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη
πνηφηεηαο Β500C

7.4

ΦΟΡΣΙΑ
Γεληθά φιεο νη θαηαζθεπέο θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα απηψλ ζα κειεηεζνχλ έηζη ψζηε λα δχλαληαη
λα παξαιάβνπλ κε αζθάιεηα ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ απφ ην ίδην βάξνο ηνπο, ηα κφληκα θαη θηλεηά
θνξηία, ηηο σζήζεηο γαηψλ, ηα θνξηία απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ηα δπλακηθά θνξηία πνπ
κπνξεί λα ππάξρνπλ απφ ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο ηπρεκαηηθέο θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο, θαζψο θαη θάζε
άιιε θφξηηζε ε νπνία ελδερνκέλσο αζθεζεί ζε απηά κε ηνλ δπζκελέζηεξν θάζε θνξά ζπλδπαζκφ
θνξηίζεσλ.
Καηά ηε κειέηε ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ θνξηία. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα επαιεζεχζεη φηη
απηά ηα θνξηία είλαη θαηάιιεια γηα ηε κειέηε θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δπζκελέζηεξα θνξηία
εάλ ζεσξήζεη φηη απηφ είλαη απαξαίηεην γηα νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ Έξγσλ, ρσξίο πξφζζεηε
δαπάλε γηα ηελ Τπεξεζία.

7.4.1

Δηδηθά βάξε


Δηδηθφ βάξνο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο:

25,00 ΚN/m
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Δηδηθφ βάξνο άνπινπ ζθπξνδέκαηνο:



Δηδηθφ βάξνο γαηψλ:



7.4.2

7.4.3

24,00 ΚN/m

ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα

Δηδηθφ βάξνο θνξεζκέλσλ γαηψλ:

ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή έξεπλα



Δηδηθφ βάξνο λεξνχ:

10,00 ΚN/m

3



Δηδηθφ βάξνο ιπκάησλ:

10,50 ΚN/m

3



Δηδηθφ βάξνο αθπδαησκέλεο ηιχνο:

11,00 ΚN/m

3



Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο:

2,10 ΚN/m

2



Μπαηηθέο νπηνπιηλζνδνκέο:

3,60 ΚN/m

2

Φνξηία επηθαιχςεσλ


Δπηθάιπςε δαπέδσλ θηηξηαθψλ έξγσλ:

2,00 ΚN/m

2



Δπηθάιπςε πιαθψλ νξνθψλ ρσξίο πξφζβαζε:

1,50 ΚN/m

2



Δπηθάιπςε πιαθψλ νξνθψλ κε πξφζβαζε:

3,00 ΚN/m

2

5,00 ΚN/m

2

Κηλεηά θνξηία


Γάπεδα θηηξίσλ
Γεληθά
Υψξνη εηδηθήο ρξήζεο (Απνζήθεο, εξγαζηήξηα θηι):



7.4.4

3

Γάπεδα ρψξσλ ιεηηνπξγίαο (θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2 θαη φζεο
απφ ηελ θαηεγνξία 1 έρνπλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ):

θαηά πεξίπησζε
10,00 ΚN/m

2



Γέθπξεο θαη ινηπνί δηάδξνκνη δεμακελψλ:

5,00 ΚN/m

2



Πξφβνινη θηηξίσλ:

5,00 kN/m

2



Πιάθεο νξνθψλ ρσξίο πξφζβαζε:

1,50 ΚN/m

2



Πιάθεο νξνθψλ κε πξφζβαζε:

2,50 ΚN/m

2



Κηλεηφ επί ηνπ επηρψκαηνο:



Κηλεηφ επί θαιπκκάησλ απφ GRP:

2

10,00 ΚN/m
ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε/θπθινθνξία ηνπ επηρψκαηνο
0,70 ΚN/m

2

Φνξηία Δμνπιηζκνχ θαη γεξαλνγεθπξψλ
Γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν αιιά θαη κειινληηθφ εμνπιηζκφ ζα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα ζηαηηθά θαη
δπλακηθά θνξηία πνπ ζα νξίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. ηνχο αληίζηνηρνπο ππνινγηζκνχο ζα
επηζπλάπηεηαη θαη ε αληίζηνηρε αιιεινγξαθία πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηα θνξηία απηά.
Γεληθφηεξα, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-3 - Δπξσθψδηθαο 1 – Μέξνο 3
«Γξάζεηο αζθνχκελεο απφ γεξαλνχο θαη εμνπιηζκφ».

7.4.5

Τδξνζηαηηθέο πηέζεηο
Οη πδξνζηαηηθέο πηέζεηο ζα εμεηάδνληαη γηα ηελ αλψηαηε ζηάζκε ιεηηνπξγίαο ηνπ πγξνχ κέζα ζηελ
δεμακελή. Ζ πδξνζηαηηθή θφξηηζε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί θαηά ην δπλαηφλ πηζηφηεξα ηελ
πξαγκαηηθή πδξαπιηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Θα θνξηίδνληαη δειαδή, αλεμάξηεηα ή θαη
ηαπηφρξνλα κεηαμχ ηνπο, ηκήκαηα ηεο κνλάδαο πνπ θαηά ηελ πξαγκαηηθή ηεο ιεηηνπξγία, κπνξεί λα
είλαη άδεην ην έλα θαη γεκάην ην άιιν ή αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά ηαπηφρξνλα γεκάηα ή άδεηα. Απηφ
ηζρχεη νκνίσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ δεμακελψλ, κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πδξαπιηθψο
αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα, φπνπ ζα εμεηαζζνχλ φιεο νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο θφξηηζεο άδεησλ θαη
γεκάησλ δηακεξηζκάησλ.
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Αθφκε ζα εμεηάδεηαη θαη ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζηάζκεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηε ζηέςε ησλ
πεξηκεηξηθψλ ηνηρσκάησλ. Ζ θφξηηζε απηή ζεσξείηαη ηπρεκαηηθή θαη ζπλεπψο δελ ζπκκεηέρεη ζηνλ
έιεγρν ξεγκάησζεο, αιιά κφλν ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο απφ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο.

7.4.6

Ωζήζεηο γαηψλ
Οη σζήζεηο γαηψλ επηηξέπεηαη λα ζεσξνχληαη ελεξγεηηθέο φηαλ αζθνχληαη ζε ηνηρψκαηα αλνηθηψλ
δεμακελψλ, ελψ φηαλ αζθνχληαη ζε ηνηρψκαηα θιεηζηψλ ή θπθιηθψλ δεμακελψλ ζα ζεσξνχληαη
νπδέηεξεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ σζήζεσλ γαηψλ εθαξκφδεηαη ε θιαζζηθή ζεσξία ηνπ
Coulomb.
Σα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηε κειέηε είλαη απηά πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
ηελ γεσηερληθή κειέηε ζηελ νπνία ζα νξίδνληαη, αλά κνλάδα ρσξηζηά, φινη νη απαηηνχκελνη δείθηεο
γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ σζήζεσλ ιακβάλεηαη γεληθά θηλεηφ θνξηίν θπθινθνξίαο επί ηεο ειεχζεξεο
2
επηθαλείαο ηνπ επηρψκαηνο θαη’ ειάρηζηνλ 10 ΚN/m ή αλάινγα κε ηελ ρξήζε / θπθινθνξία ηνπ
επηρψκαηνο.

7.4.7

Φνξηίζεηο ιφγσ άλσζεο
ιεο νη θαηαζθεπέο ζα κειεηεζνχλ ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηηο θνξηίζεηο απφ ηελ άλσζε ηνπ
ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, εάλ απηφο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ ζηάζκε έδξαζεο ηνπο. Οη
έιεγρνη ζε άλσζε ζα γίλνληαη κε θελέο ηηο δεμακελέο θαη ν ζπληειεζηήο αζθαιείαο ζα είλαη ν
νξηδφκελνο ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1990 θαη ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1997, γηα ηελ Οξηαθή Καηάζηαζε Αζηνρίαο ζε
Άλσζε (UPL).

7.4.8

Φνξηίζεηο απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο
Σα ζεξκνθξαζηαθά κεγέζε, πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ Πίλαθα. Οη ζεξκνθξαζηαθέο θνξηίζεηο εμεηάδνληαη γηα φινπο ηνπο
δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο γηα θελή-πιήξε θαη επηρσκέλε - αλεπίρσηε δεμακελή (βι. Πίλαθα 2).
Πίλαθαο 1: Θεξκνθξαζηαθέο ηηκέο
0
Υεηκψλαο [ C]

0

Καινθαίξη [ C]

αηκνζθαηξηθφο αέξαο

6

32

ιχκαηα

16

22

έδαθνο

15

20

Πίλαθαο 2: Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο – πεξίπησζε αλνηθηήο δεμακελήο
Υειμώναρ
Καλοκαίπι
ςνδςαζμόρ
εξυηεπική
εζυηεπική
εξυηεπική
εζυηεπική
ΓΣ
παπειά
παπειά
παπειά
παπειά
Κελή - αλεπίρσηε
Σνηρψκαηα
Πιάθα ππζκέλα
Πιήξεο - αλεπίρσηε
Σνηρψκαηα
Πιάθα ππζκέλα
Κελή - επηρσκέλε
Σνηρψκαηα
Πιάθα ππζκέλα
Πιήξεο - επηρσκέλε
Σνηρψκαηα
Πιάθα ππζκέλα

ΓΣ

6
15

6
6

0
-9

32
20

32
32

0
+12

6
15

15
15

+9
0

32
20

22
22

-10
+2

15
15

15
15

0
0

20
20

20
20

0
0

15
15

16
16

-1
-1

20
20

22
22

+2
+2
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ηελ πεξίπησζε θιεηζηψλ δεμακελψλ, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, ζα γίλεηαη εθηίκεζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο (ππφγεηα –
ππέξγεηα, χπαξμε ζεξκνκφλσζεο θηι.).
Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ ζεξκνθξαζηαθέο θνξηίζεηο ιακβάλνληαη ππφςε θαη ε επίδξαζε απφ ηε
ζπζηνιή μήξαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη νη νκνηφκνξθεο επνρηαθέο κεηαβνιέο ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
ια ηα παξαπάλσ δηέπνληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1991-1-5
«Θεξκνθξαζηαθέο Γξάζεηο».

Αλεκνπίεζε

7.4.9

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 1, Μέξνο 1-4 «Γξάζεηο Αλέκνπ».

7.4.10

Υηφλη
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 1, Μέξνο 1-3 «Γξάζεηο Υηνληνχ».

7.4.11

εηζκηθέο θνξηίζεηο
Ζ εθηίκεζε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίζεσλ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο γίλεηαη κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 8
θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε βάζε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ (Δ.Α.Κ.).
χκθσλα κε ηνπο ΔΑΚ / Δ.C 8 ην έξγν ζα θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, απφ
φπνπ ζα πξνθχπηνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ
δξάζεσλ θαη ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ:

7.4.11.1



Πεξηνρή ζεηζκηθφηεηαο:



Καηεγνξία εδάθνπο:



πνπδαηφηεηα έξγσλ:



εηζκηθή επηηάρπλζε εδάθνπο:



πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ:



πληειεζηήο κεηειαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο δεμακελψλ:



πληειεζηήο επηξξνήο ηνπ εδάθνπο:



πληειεζηήο θαζκαηηθήο ελίζρπζεο:

2,50



Πνζνζηφ θξίζηκεο απφζβεζεο “δ”:

5%



Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο TB

ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή αμηνιφγεζε



Υαξαθηεξηζηηθή πεξίνδνο TC

ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή αμηνιφγεζε



πληειεζηήο ζπλδπαζκνχ δξάζεσλ γεληθά

Εψλε 1 (Η)
ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή αμηνιφγεζε
(ΗΗΗ) γ1 = 1,20 (ΦΔΚ 270 – 16/03/2010)
0,16
q = 2,50 – 3,50
q = 1,00

ζχκθσλα κε ηελ γεσηερληθή αμηνιφγεζε

ς2 = 0,30

Γπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ
Οη δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ ζα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5 - Παξάξηεκα Δ. Ζ
αλσηέξσ κεζνδνινγία αληηζηνηρεί ζηα έσο ηψξα ηζρχνληα ηνπ Δ.Α.Κ θεθάιαην 5.3 θαη ζην
παξάξηεκα Γ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο:



αλνηθηέο δεμακελέο, φπνπ ζχκθσλα κε ηε § 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηψλ ζεσξνχληαη ελεξγεηηθέο.
Οη ζπλνιηθέο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα
5, Παξάξηεκα Δ4.



θιεηζηέο ή θπθιηθέο δεμακελέο, φπνπ ζχκθσλα κε ηε § 5.6 νη ζηαηηθέο σζήζεηο γαηψλ ζεσξνχληαη
νπδέηεξεο. Οη πξφζζεηεο σζήζεηο γαηψλ ιφγσ ζεηζκνχ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ EC8 –
Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ9.



Γηα ηελ πεξίπησζε εδαθψλ εληφο πδξνθφξνπ νξίδνληα, ζα ιακβάλεηαη θφξηηζε ησλ ηνίρσλ ηφζνλ
απφ ηηο δπλακηθέο σζήζεηο γαηψλ, ππνινγηδφκελεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη βάζεη ηνπ
εηδηθνχ βάξνπο ηνπ θνξεζκέλνπ εδάθνπο ππφ άλσζε, φζνλ θαη απφ ηηο πξφζζεηεο πδξνδπλακηθέο
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πηέζεηο απφ ην λεξφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ζχκθσλα κε ηνλ EC8 – Σκήκα 5, Παξάξηεκα Δ7,
πνπ αληηζηνηρεί ζηα έσο ηψξα ηζρχνληα ηνπ Δ.Α.Κ, παξ. 5.3.γ.
Σα θηλεηά θνξηία ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ επηρψκαηνο ζα ιακβάλνληαη κεησκέλα θαηά 70%
(ς=0,30).
7.4.11.2

Τδξνδπλακηθέο πηέζεηο
Οη ζεηζκηθέο θνξηίζεηο απφ ην πεξηερφκελν πγξφ ησλ δεμακελψλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ
EC8 – Σκήκα 4, Παξάξηεκα A2. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεηζκηθψλ δπλάκεσλ ιακβάλεηαη ππφςε
ηφζν ε νξηδφληηα ζπληζηψζα ηνπ ζεηζκνχ (σο πξνο δχν θάζεηεο κεηαμχ ηνπο δηεπζχλζεηο), φζνλ θαη
ε θαηαθφξπθε ζπληζηψζα.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κεζνδνινγία, εμεηάδνληαη νη σζηηθέο δπλακηθέο πηέζεηο ησλ
πεξηερνκέλσλ πγξψλ πνπ ζπκπαξαζχξνληαη απφ ηελ θίλεζε ησλ ηνηρσκάησλ, θαζψο θαη νη πηέζεηο
¨εθ κεηαθνξάο¨, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ηαιαληψζεηο ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ πγξνχ.

7.4.11.3

Γπλακηθά θνξηία πξνζαξηεκάησλ
Γηα θάζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκφ ζα εμεηάδνληαη ηα πξφζζεηα ζεηζκηθά θνξηία πνπ
πξνθαινχληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ζα ειέγρνληαη ηφζν νη ίδηνη εμνπιηζκνί φζν θαη νη
θνξείο ηεο θαηαζθεπήο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ.

7.5

ΤΝΓΤΑΜΟΙ ΦΟΡΣΙΔΧΝ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ησλ θαηαζθεπψλ εμεηάδνληαη δηάθνξεο
πεξηπηψζεηο θαη ζπλδπαζκνί θνξηίζεσλ έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα δπζκελέζηεξα εληαηηθά
κεγέζε.
Οη ζπλδπαζκνί θαζψο θαη νη ζπληειεζηέο θνξηίζεσλ αθνινπζνχλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 0
θαζψο θαη ζηνλ Δπξσθψδηθα 8.
Καηά ηελ δξάζε ησλ πδξνζηαηηθψλ πηέζεσλ γίλεηαη ε ζεψξεζε φηη ε δεμακελή κπνξεί λα είλαη
αλεπίρσηε, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δνθηκή ζηεγαλφηεηαο. Δπίζεο ζε δεμακελέο κε
πδξαπιηθψο αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα εμεηάδνληαη φινη νη ζπλδπαζκνί θελψλ ή γεκάησλ γεηηνληθψλ
δηακεξηζκάησλ.
Γεληθά νη δπζκελέζηεξεο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ Sd πξνθχπηνπλ απφ ηνπο παξαθάησ ζπλδπαζκνχο,
φπνπ ην ζχκβνιν (+) δειψλεη ζπλππνινγηζκφ ησλ δξάζεσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δίλνπλ
δπζκελή απνηειέζκαηα:
1. Οπιακή καηάζηαζη αζηοσίαρ (ΟΚΑ)
1.1 πλδπαζκφο βαζηθψλ δξάζεσλ :

Sd=1,35G+1,50Q+1,50τηQi

1.2 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Υ :

Sd= G+Δx+0,30Ey+0,30Ez+τηQi

1.3 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Y :

Sd= G+0,30Δx+Ey+0,30Ez+τηQi

1.4 πλδπαζκφο κε εηζκφ +Z :

Sd= G+0,30Δx+0,30Ey+Ez+τηQi

1.5 πλδπαζκφο ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ (εθηφο ζεηζκνχ):

Sd=G+F+τηQi

2. Οπιακή καηάζηαζη λειηοςπγικόηηηαρ (ΟΚΛ)
2.1 πλδπαζκφο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο :

Ss=G+Q+τηQi, φπνπ:

G:

ζχλνιν κνλίκσλ ή θαη καθξνρξφλησλ δξάζεσλ (Ίδην βάξνο, πξφζζεηα κφληκα, σζήζεηο
γαηψλ θαη σζήζεηο πγξψλ)

Q:

κεηαβιεηέο δξάζεηο (σθέιηκα θνξηία, άλεκνο, ρηφλη, ζεξκνθξαζίεο)

Δ:

ζεηζκηθέο δξάζεηο

F:

εθηφο ζεηζκνχ ηπρεκαηηθέο δξάζεηο (π.ρ. ππεξπιήξσζε δεμακελψλ, απεπζείαο έθζεζε
ζηνλ ήιην)

τi: κεησηηθφο ζπληειεζηήο ζπλδπαζκνχ
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Οη ζπληειεζηέο αζθαιείαο ησλ αληνρψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο γc θαη ηνπ ράιπβα γs γηα ηηο
εμεηαδφκελεο νξηαθέο θαηαζηάζεηο πιηθψλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ
θξηζίκσλ δηαηνκψλ είλαη θαηά πεξίπησζε νη παξαθάησ:




Οξηαθή θαηάζηαζε αζηνρίαο (ΟΚΑ)
βαζηθφο ζπλδπαζκφο θαη ζπλδπαζκνί κε ζεηζκφ :

γc=1,50
γs=1,15

ζπλδπαζκφο ηπρεκαηηθψλ δξάζεσλ (εθηφο ζεηζκνχ) :

γc=1,30
γs=1,00

Οξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο (ΟΚΛ)
βαζηθφο ζπλδπαζκφο :

γc=1,00
γs=1,00

Ο ππνινγηζκφο ησλ εληαηηθψλ κεγεζψλ ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ (γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ζηνηρεία). Δίλαη
δπλαηή ε ρξήζε δηαθφξσλ δνθηκαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο
κειέηεο.

ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΔΝΑΝΣΙ ΡΗΓΜΑΣΧΗ.

7.6

Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 2 ην εχξνο ξσγκψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νξηδφκελα ζηνλ
Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3, παξ 7.3.1. Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 1, αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα
ζηνλ Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 1, παξ 7.3.1.
ηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο δελ
ζπκκεηέρνπλ νη ηπρεκαηηθέο θνξηίζεηο, φπσο ε ππεξπιήξσζε ησλ δεμακελψλ, ε απεπζείαο έθζεζε
ζηνλ ήιην θαζψο θαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο.

ΑΡΜΟΙ

7.7

Γηα ηελ κείσζε ησλ απηεληαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηεξνχληαη ηα
νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην BS.8007 βάζεη ησλ νπνίσλ
γίλεηαη θαηάιιειε επηινγή ζέζεο θαη είδνπο αξκνχ (κεξηθήο ή νιηθήο ζπζηνιήο, δηαζηνιήο) ζηηο
θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 2. ε θάζε πεξίπησζε, ζηνπο ζηαηηθνχο ππνινγηζκνχο ζα θαίλεηαη ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ νπιηζκνχ έλαληη ξεγκάησζεο, φπσο απηφο
ελδερνκέλσο επεξεάδεηαη απφ ην πιήζνο, ηελ δηάηαμε θαη ηνλ ηχπν ησλ επηιεγκέλσλ αξκψλ.

7.8

ΟΝΟΜΑΣΙΚΔ ΔΠΙΚΑΛΤΦΔΙ ΟΠΛΙΜΧΝ

7.8.1

Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 1:


ηνηρεία ζεκειίσζεο:

cnom = cmin + Γc = 50 mm

Γνθνί, ππνζηπιψκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ:

35 mm (παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ)

Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ:

35 mm (παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ)

Καηαζθεπέο Καηεγνξίαο 2:

7.8.2



Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε έδαθνο:

cnom = cmin + Γc = 50 mm



Σνίρνη, πιάθεο ζεκειίσλ ζε επαθή κε πγξφ:

40 mm



Γνθνί, ππνζηπιψκαηα αλσδνκήο θηηξίσλ:

35 mm (παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ)

Πιάθεο, ηνίρνη αλσδνκήο θηηξίσλ:

35 mm (παξαζαιάζζην πεξηβάιινλ)

8.

ΙΓΗΡΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

8.1

ΠΡΟΣΤΠΑ
Ζ κειέηε ησλ ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ ζα γίλεη, γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε:


Δπξσθψδηθα 0 (EN1990), Βάζεηο ζρεδηαζκνχ θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ.
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8.2

Δπξσθψδηθα 1 (EN1991), δξάζεηο ζηηο θέξνπζεο θαηαζθεπέο. ηαλ απαηηνχληαη απμεκέλεο
δξάζεηο ζρεδηαζκνχ π.ρ. απμεκέλεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο κεραλψλ, ζηαηηθά θαη δπλακηθά
θνξηία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα θνξηία ηνπ κειινληηθνχ εμνπιηζκνχ, γεξαλνγέθπξεο, ηφηε ζα
ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ απηέο, ηφζν ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο φζν θαη ζε κεκνλσκέλα ζηνηρεία
ηεο.
Δπξσθψδηθα 3 (EN1993), ρεδηαζκφο θεξνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ ράιπβα.
Δπξσθψδηθα 4 (EN1994), χκκηθηεο θαηαζθεπέο.
Δπξσθψδηθα 8 (EN1998), Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ.
Δ.Α.Κ. 2000
Tνπο Βξεηαληθνχο θαλνληζκνχο (BS), φπνπ απηνί είλαη ζαθέζηεξνη ή θαιχπηνπλ θελά ησλ
ηζρπφλησλ Διιεληθψλ.
Οη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο ζα είλαη ζχκθσλεο κε ην EN 1011.

ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΛΔΣΗ
Ζ κειέηε ηεο θαηαζθεπήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ αλάγθε χπαξμεο επζηάζεηαο, ηφζν ηεο
ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο, φζνλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο
αλέγεξζεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνζσξηλέο εληζρχζεηο, πξέπεη λα ζρεδηαζζνχλ
ιακβάλνληαο ππ' φςηλ φιεο ηηο θνξηίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ θάζε ηεο
αλέγεξζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ νθείινληαη ζηνλ εμνπιηζκφ αλέγεξζεο θαη ζηελ
ιεηηνπξγία ηνπ. Οη εληζρχζεηο απηέο πξέπεη λα εκθαίλνληαη ζηα ζρέδηα καδί κε ηηο θαηάιιειεο
νδεγίεο γηα ηε θάζε θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα αθαηξεζνχλ.

8.2.1

Βέιε Κάκςεο
Καηά ηνλ έιεγρν ησλ βειψλ θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο, ζα ιακβάλνληαη νη πιένλ δπζκελείο
ζπλδπαζκνί θαη δηαηάμεηο θνξηίσλ θαη δελ πξέπεη λα ππεξβνχλ ηα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Σν βέινο θάκςεο κηαο θαηαζθεπήο ή κέξνπο απηήο ζα πεξηνξίδεηαη, έηζη ψζηε λα κελ ειαηησζεί ε
αληνρή θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηήο ή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο, λα κελ είλαη αληηαηζζεηηθή, λα κε
δεκηνπξγεί δεκίεο ζην θηλίξηζκα ή νριήζεηο ζηνπο εξγαδνκέλνπο.

8.2.2

Πξνζηαζία ηδεξψλ θαηαζθεπψλ
Πξέπεη λα πξνβιεθζεί αληηζθσξηαθή πξνζηαζία φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κειψλ, αλάινγε κε ηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή
πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ" θαη φζα αλαγξάθνληαη ζην Σεχρνο 5.2 Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο Μεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ.

Πάπορ, επηέμβπιορ 2019
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
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