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ΑΑ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΦΦΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΕΕΦΦΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΥΥΟΟΡΡΑΑ    

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σο παρόν αποτελεύ ςυμβατικό τεύχοσ και ορύζει τα ελϊχιςτα περιεχόμενα του φακϋλου τησ Σεχνικόσ 
Μελϋτησ Προςφορϊσ με βϊςη των οπούων θα αξιολογηθεύ η προςφορϊ του κϊθε διαγωνιζομϋνου. 

Επιςημαύνεται ότι η τεχνικό μελϋτη προςφορϊσ θα εύναι απολύτωσ ςαφόσ, ςυγκεκριμϋνη και 
τεκμηριωμϋνη απαγορευμϋνων οποιονδόποτε αςαφειών, ελλεύψεων, διαζεύξεων ό ςτοιχεύων 
επιδεχομϋνων παρερμηνειών. 

Με την υποβολό προςφορϊσ οι Διαγωνιζόμενοι αποδϋχονται την πληρότητα και αρτιότητα τησ 
Σεχνικόσ τουσ Προςφορϊσ και δεςμεύονται να μην εγεύρουν οιεςδόποτε πρόςθετεσ οικονομικϋσ 
αξιώςεισ (πϋραν του ςυμβατικού τιμόματοσ) για οιεςδόποτε διαφοροποιόςεισ προκύψουν κατϊ την 
Μελϋτη Εφαρμογόσ ό την καταςκευό για οιαδόποτε αιτύα, ϋςτω και εϊν οι διαφοροποιόςεισ αυτϋσ 
εύναι προσ όφελοσ του Κυρύου του Έργου. 

Επιςημαύνεται ότι οι ελϊχιςτεσ τεχνικϋσ απαιτόςεισ που πρϋπει να πληρούνται ςτη μελϋτη προςφορϊσ 
προςδιορύζονται ςτο ςυμβατικό τεύχοσ δημοπρϊτηςησ 3 «Σεχνικό Περιγραφό - Ειδικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ». 

Η δομό του φακϋλου Σεχνικόσ προςφορϊσ των διαγωνιζομϋνων θα εύναι η ακόλουθη. 

ΣΟΜΟ 1: Σεχνικϋσ Εκθϋςεισ - Τπολογιςμού Ε.Ε.Λ. 

ΣΟΜΟ 2: χϋδια 

ΣΟΜΟ 3: H/Μ Εξοπλιςμόσ 

Η διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ που εφαρμόζεται ϋχει αντικεύμενο την μελϋτη και την 
εκτϋλεςη (καταςκευό) του ϋργου, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 50 του Ν.4412/16. ύμφωνα 
με την παρ. 4 του Άρθρου 50, η αξιολόγηςη τησ μελϋτησ κατϊ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ ςύμβαςησ 
αφορϊ μόνο τον ϋλεγχο τησ πληρότητασ και τησ ςυμφωνύασ τησ μελϋτησ με τα οριζόμενα ςτα ϋγγραφα 
τησ ςύμβαςησ και ιδύωσ με τον Κανονιςμό Μελετών Έργου (παρόν Σεύχοσ) και το Σεύχοσ 3: Σεχνικό 
Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, διαπιςτώνοντασ τη ςυμμόρφωςη ό μη τησ μελϋτησ με 
αυτϊ χωρύσ βαθμολόγηςη και ςε ςυμφωνύα με τον Πύνακα υμμόρφωςησ. Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με 
τα οριζόμενα ςτην παρ. 7.ιγ) του Άρθρου 53 του Ν.4412/16, το παρόν Σεύχοσ Κανονιςμού Μελετών, 
περιλαμβϊνει τισ ελϊχιςτεσ τεχνικϋσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ εκπόνηςησ των μελετών που θα 
υποβληθούν από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 

Για τη ςύνταξη των απαιτούμενων μελετών του ϋργου, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να 
ςυνεργαςθούν με τουσ κϊτωθι μελετητϋσ ό μελετητικϊ γραφεύα. 

- Κατηγορύα υδραυλικών ϋργων (13) – Β’ τϊξεωσ πτυχύο και ϊνω ό μηχανικόσ τουλϊχιςτον 8ετούσ 
εμπειρύασ 

- Κατηγορύα Η/Μ μελετών (9) – Β’ τϊξεωσ πτυχύο και ϊνω ό μηχανικόσ τουλϊχιςτον 8ετούσ 
εμπειρύασ 

- Κατηγορύα χημικοτεχνικών μελετών (18) – Α’ τϊξεωσ πτυχύο και ϊνω ό μηχανικόσ τουλϊχιςτον 
4ετούσ εμπειρύασ. 

- Κατηγορύα ςτατικών μελετών (8) - Α’ τϊξεωσ πτυχύο και ϊνω ό μηχανικόσ τουλϊχιςτον 4ετούσ 
εμπειρύασ. 

Η παραπϊνω ςυνεργαςύα θα αποδεικνύεται ςτα δικαιολογητικϊ του Αναδόχου, ςύμφωνα με το ϊρθρο 
77 του Ν.4412/16, χωρύσ να απαιτεύται η προςκόμιςη δικαιολογητικών ςτην παρούςα φϊςη. 
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2. ΣΟΜΟ 1: ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

Ο Σόμοσ αυτόσ θα περιλαμβϊνει τα παρακϊτω Κεφϊλαια:  

(1) Κεφϊλαιο 1: υνοπτικό Περιγραφό του Ϊργου:  

 υνοπτικό περιγραφό των ϋργων με αναφορϊ ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ 

 Αιτιολόγηςη γενικόσ διϊταξησ 

 Πύνακασ εγγυόςεων εκροών 

 Αναφορϊ ςτα πλεονεκτόματα τησ προςφερόμενησ τεχνικόσ λύςησ και μελϋτησ προςφορϊσ 

(2) Κεφϊλαιο 2: Αναλυτικό τεχνικό περιγραφό: 

το κεφϊλαιο αυτό θα γύνεται η αναλυτικό τεχνικό περιγραφό των επιμϋρουσ μονϊδων επεξεργαςύασ 
με όλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα διαςτϊςεων και ιδιαύτερη αναφορϊ ςτη δυναμικότητα κϊθε μονϊδασ, 
ςτον εγκαθιςτϊμενο κύριο και εφεδρικό εξοπλιςμό (εύδοσ μηχανόματοσ, αριθμόσ μονϊδων και κύρια 
χαρακτηριςτικϊ) και ςτον τρόπο λειτουργύασ. Θα τονιςθούν ιδιαύτερα τα ςημεύα που ςχετύζονται με 
την δυναμικότητα, τισ αποδόςεισ, την αςφϊλεια, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα του εξοπλιςμού, 
ώςτε να καταδεικνύεται η ςυμμόρφωςη με τισ απαιτόςεισ των Σεχνικών Προδιαγραφών. 

Σο κεφϊλαιο αυτό θα χωρύζεται ςε επιμϋρουσ υποκεφϊλαια, κϊθε ϋνα από τα οπούα θα αντιςτοιχεύ ςτα 
Υυςικϊ Μϋρη του ϋργου, όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Σιμολόγιο (πχ. 2.1 Προεπεξεργαςύα - Εξιςορρόπηςη, 
2.2 Νϋοσ Βιολογικόσ Αντιδραςτόρασ κτλ.). 

(3) Κεφϊλαιο 3: Τδραυλικού Τπολογιςμού: 

το κεφϊλαιο αυτό θα παρουςιαςτούν οι υδραυλικού υπολογιςμού τησ γραμμόσ λυμϊτων τησ νϋασ 
γραμμόσ τησ ΕΕΛ (από τη νϋα μονϊδα προεπεξεργαςύασ μϋχρι τη νϋα μονϊδα μεμβρανών) και θα 
ςυνταχθεύ η υδραυλικό μηκοτομό. Οι υπολογιςμού θα γύνουν για την παροχό αιχμόσ για Έκτακτεσ 
υνθόκεσ (μύα μονϊδα από κϊθε ςυςτοιχύα ομοειδών μονϊδων εκτόσ λειτουργύασ) και για Κανονικϋσ 
υνθόκεσ λειτουργύασ, για τισ παροχϋσ του πύνακα τησ παραγρϊφου 4.1 του Μϋρουσ Α του Σεύχουσ 3 
Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (χειμώνα και καλοκαύρι). Επύςησ θα γύνουν 
υδραυλικού υπολογιςμού για όςα νϋα αντλιοςτϊςια προβλϋπονται.  

(4) Κεφϊλαιο 4: Τγιεινολογικού Τπολογιςμού: 

το κεφϊλαιο αυτό θα παρουςιαςτούν οι υγειονολογικού υπολογιςμού για την διαςταςιολόγηςη όλων 
των μονϊδων επεξεργαςύασ, που θα τεκμηριώνουν τισ αποδόςεισ και τα όρια εκροόσ. Οι υπολογιςμού 
θα γύνουν για τα υδραυλικϊ και ρυπαντικϊ φορτύα ςχεδιαςμού του πύνακα τησ παραγρϊφου 4.1 του 
Μϋρουσ Α του Σεύχουσ 3 Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ, τόςο για την χειμερινό 
όςο και για την θερινό περύοδο λειτουργύασ. ημειώνεται ότι θα γύνουν οι υγειονολογικού υπολογιςμού 
και για την υφιςτϊμενη γραμμό, ώςτε να καθοριςτούν τα μεγϋθη των νϋων φυςητόρων τησ 
υφιςτϊμενησ γραμμόσ και να υπολογιςτεύ η ιλύσ από τα δύο γραμμϋσ (υφιςτϊμενη και νϋα), ώςτε να 
διαςταςιολογηθούν τα ϋργα επεξεργαςύασ τησ ιλύοσ. 

(5) Κεφϊλαιο 5: Σεχνικό Περιγραφό βοηθητικών ϋργων:  

το κεφϊλαιο αυτό θα ςυνταχθεύ η τεχνικό περιγραφό των βοηθητικών ϋργων και των οικοδομικών 
εργαςιών τησ εγκατϊςταςησ επεξεργαςύασ λυμϊτων που θα περιλαμβϊνονται:  

 Διαμόρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου (όπου προβλϋπονται νϋα ϋργα)  

 Δύκτυο ςτραγγιδύων, δύκτυο πόςιμου νερού, βιομηχανικού νερού και πυρόςβεςησ (όπου 
προβλϋπεται επϋκταςό τουσ) 

 Οικοδομικϋσ εργαςύεσ των νϋων κτιρύων 

το παρόν ςτϊδιο τησ μελϋτησ προςφορϊσ δεν απαιτεύται η υποβολό υπολογιςμών των βοηθητικών 
ϋργων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων των κτιριακών ϋργων, οι οπούεσ θα 
εκπονηθούν κατϊ το ςτϊδιο τησ μελϋτησ εφαρμογόσ. 

(6) Κεφϊλαιο 6: Ϊργα πολιτικού μηχανικού: 
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το Κεφϊλαιο αυτό θα γύνει η διαςταςιολόγηςη τησ θεμελύωςησ, του φϋροντοσ οργανιςμού, καθώσ 
επύςησ και το επιλεγόμενο ςτατικό μοντϋλο των νϋων δομικών καταςκευών τησ ΕΕΛ. Ειδικότερα ο 
διαγωνιζόμενοσ:  

 Θα αξιολογόςει τα γεωλογικϊ και γεωτεχνικϊ ςτοιχεύα, που βρύςκονται ςτη διϊθεςη των 
διαγωνιζομϋνων, θα ελϋγξει τισ εδαφοτεχνικϋσ ςυνθόκεσ του γηπϋδου και θα ςυντϊξει 
γεωτεχνικό ϋκθεςη θεμελύωςησ των δομικών καταςκευών. 

 Θα ςυντϊξει ϋκθεςη, που θα περιλαμβϊνει τισ παραδοχϋσ, τισ μεθόδουσ ανϊλυςησ και το 
επιλεγόμενο ςτατικό μοντϋλο για την διαςταςιολόγηςη των δομικών καταςκευών.  

το παρόν ςτϊδιο τησ μελϋτησ προςφορϊσ δεν απαιτεύται η υποβολό ςχεδύων ξυλοτύπων, τευχών 
ςτατικών υπολογιςμών, ούτε γεωτεχνικών υπολογιςμών. 

(7) Κεφϊλαιο 7: Σεχνικό περιγραφό ηλεκτρολογικών ϋργων:  

το κεφϊλαιο αυτό θα υποβληθεύ η τεχνικό περιγραφό των νϋων ηλεκτρολογικών ϋργων, που θα 
περιλαμβϊνει:  

 υπολογιςμούσ και διαςταςιολόγηςη υποςταθμού  

 υπολογιςμό και διαςταςιολόγηςη κεντρικών παροχικών καλωδύων 

 διϊταξη τοπικών πινϊκων  

 λύςτα καταναλωτών  

(8) Κεφϊλαιο 8: Σεχνικό περιγραφό ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου:  

το κεφϊλαιο αυτό θα υποβληθεύ η τεχνικό περιγραφό του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου, 
που θα περιλαμβϊνει:  

 αρχϋσ και πρότυπα ςχεδιαςμού του ςυςτόματοσ 

 δομό του ςυςτόματοσ  

 λύςτα οργϊνων  

(9) Κεφϊλαιο 9: Πρόγραμμα καταςκευόσ του ϋργου: 

το κεφϊλαιο αυτό θα υποβληθούν:  

 γραμμικό πρόγραμμα καταςκευόσ του ϋργου 

 αιτιολογικό ϋκθεςη  

Σο χρονοδιϊγραμμα θα ςυνταχθεύ με χρονικό βϊςη τον μόνα ό την εβδομϊδα και ςυνολικό χρόνο τισ 
προβλεπόμενεσ από τα ςυμβατικϊ τεύχη προθεςμύεσ.  

(10) Κεφϊλαιο 10: Λειτουργύα του ϋργου από τον Ανϊδοχο:  

το κεφϊλαιο αυτό θα περιλαμβϊνεται η περιγραφό τησ εξϊμηνησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ και 
ςυντόρηςησ των ϋργων από τον Ανϊδοχο, με αναφορϊ ςτο προςωπικό και τα μϋςα που αυτόσ θα 
διαθϋςει με βϊςη τισ υποχρεώςεισ του όπωσ αυτϋσ προκύπτουν από το Σεύχοσ 2: υγγραφό 
Τποχρεώςεων και το Σεύχοσ 3: Σεχνικό Περιγραφό – ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

3. ΣΟΜΟ 2: ΦΕΔΙΑ 

Με την Σεχνικό Προςφορϊ θα υποβληθούν τα ςχϋδια, που καθορύζονται ςτη ςυνϋχεια..  

(1) Γενικό διϊταξη των ϋργων:  

Θα υποβληθούν τα ςχϋδια Γενικόσ Διϊταξησ ςε κατϊλληλη κλύμακα (1:500, 1:250 ό 1:200) με τισ 
καταςκευαζόμενεσ μονϊδεσ ςτισ οπούεσ θα παρουςιϊζονται:  

 Διαμόρφωςη περιβϊλλοντοσ χώρου με τα τελικϊ υψόμετρα του διαμορφωμϋνου χώρου, 

 Δύκτυα ςωληνώςεων λυμϊτων, ιλύοσ, ςτραγγιδύων και βοηθητικών δικτύων (πόςιμου, 
βιομηχανικού νερού, όπου προβλϋπεται επϋκταςη), 



ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ «Επέκταση της Δσναμικότητας της ΕΕΛ Νάοσσας Πάροσ» 

Τεύτη Δημοπράτησης 

Τεύτος 4. Κανονισμός Μελετών Έργοσ 

 

  Σελίδα 4 

 

 Έργα διανομόσ ενϋργειασ, ςτουσ οπούουσ θα φαύνονται οι νϋοι ηλεκτρικού πύνακεσ του ϋργου, 

(2) Διαγρϊμματα: 

 Τδραυλικό μηκοτομό τησ νϋασ γραμμόσ λυμϊτων, ςτην οπούα θα ςημειώνονται οι ςτϊθμεσ υγρού 
για όλεσ τα ςενϊρια λειτουργύασ, καθώσ επύςησ και οι ςτϊθμεσ των δομικών καταςκευών,  

 Διϊγραμμα ροόσ με τα κύρια χαρακτηριςτικϊ όλων των μονϊδων επεξεργαςύασ, 

 Λειτουργικϊ διαγρϊμματα (process and instrumentation diagrams), ςτα οπούα θα φαύνονται 
όλεσ οι διαςυνδϋςεισ (ςωληνώςεισ, υλικό, διϊμετροσ), ο εξοπλιςμόσ, καθώσ επύςησ και τα όργανα 
μϋτρηςησ και οι ςυςκευϋσ ελϋγχου.  

(3) χϋδια μονϊδων: 

ε κατϊλληλη κλύμακα (1:50 ϋωσ 1:100), που θα περιλαμβϊνουν κατόψεισ και τομϋσ όλων των 
επιμϋρουσ προςφερομϋνων μονϊδων, με τον εγκαθιςτϊμενο εξοπλιςμό. τα ςχϋδια θα καθορύζονται οι 
απαραύτητεσ διαςτϊςεισ και ςτϊθμεσ.  

(4) Αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια: 

ε κατϊλληλη κλύμακα (1:50 ϋωσ 1:100), των δομικών καταςκευών.  

4. ΣΟΜΟ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

Ο Σόμοσ 3 θα περιϋχει ακριβεύσ και ςαφεύσ πληροφορύεσ για τον εξοπλιςμό, που περιλαμβϊνεται ςτη 
προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων. Επιςημαύνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι θα περιλϊβουν ςτην προςφορϊ 
τουσ ϋνα μόνο τύπο και καταςκευαςτό για κϊθε τμόμα εξοπλιςμού. Δεν θα γύνουν δεκτϋσ εναλλακτικϋσ 
προτϊςεισ. Ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να εύναι μονοςόμαντα καθοριςμϋνοσ και ςαφόσ, 
χωρύσ διαζεύξεισ του τύπου «τύπου Α ό ιςοδυνϊμου», ώςτε να μην εύναι δυνατό η οποιαδόποτε 
παρερμηνεύα τησ προςφορϊσ. 

Ο Σόμοσ 3 θα ϋχει την παρακϊτω ςυγκεκριμϋνη δομό, η οπούα εξαςφαλύζει την απόλυτη ςαφόνεια τησ 
προςφορϊσ και καθιςτϊ ευχερϋςτερο τον ϋλεγχο του προςφερόμενου εξοπλιςμού: 

4.1 ΣΕΤΦΟ 3.1: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ:  

Σο Μϋροσ αυτό θα χωριςτεύ ςε κεφϊλαια κϊθε ϋνα από τα οπούα θα αντιςτοιχεύ ςτα Υυςικϊ Μϋρη του 
ϋργου, όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Σιμολόγιο.  

την αρχό κϊθε κεφαλαύου και για κϊθε Υυςικό Μϋροσ, θα υπϊρχει Πύνακασ με τον κύριο και 
βοηθητικό εξοπλιςμό που θα εγκαταςταθεύ (τύποσ, μοντϋλο, αριθμόσ τεμαχύων, καταςκευαςτόσ). τη 
ςυνϋχεια τα κεφϊλαια θα χωρύζονται ςε αντύςτοιχα υποκεφϊλαια, με ςυνεχό αρύθμηςη, κϊθε ϋνα από 
τα οπούα θα αφορϊ ςυγκεκριμϋνο μηχϊνημα ό εξοπλιςμό του Υυςικού Μϋρουσ. Η διϊρθρωςη κϊθε 
υποκεφαλαύου για κϊθε μηχϊνημα ό εξοπλιςμό του Υυςικού Μϋρουσ θα εύναι η παρακϊτω:  

(1) Πύνακασ Σεχνικών Φαρακτηριςτικών 

(2) υνοπτικό περιγραφό του μηχανόματοσ και τησ λειτουργύασ του 

(3) Σεχνικό φυλλϊδιο 

χετικϊ επιςημαύνονται τα παρακϊτω: 

i. Σα τεχνικϊ φυλλϊδια (brochures) επιθυμητό εύναι να εύναι ςτην Ελληνικό γλώςςα, αλλϊ μπορεύ 
να εύναι ςτη γλώςςα που εκδύδονται, κατϊ προτύμηςη ςτην Αγγλικό. 

ii. Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του εξοπλιςμού πρϋπει να προκύπτουν ςαφώσ από τα υποβληθϋντα 
τεχνικϊ φυλλϊδια ό / και τα φύλλα τεχνικών χαρακτηριςτικών του καταςκευαςτό.  

iii. ε περύπτωςη που τα τεχνικϊ φυλλϊδια περιϋχουν και ϊλλουσ τύπουσ εκτόσ του 
προςφερόμενου τότε ο προςφερόμενοσ τύποσ θα επιςημαύνεται κατϊλληλα. 

iv. τα Σεχνικϊ φυλλϊδια δεν επιτρϋπονται πρόςθετα ςτοιχεύα ό διορθώςεισ, χωρύσ την 
ςυγκατϊθεςη του καταςκευαςτό. 

v. Επιςημαύνεται ότι δεν απαιτεύται η παρϊθεςη φυλλαδύων και λοιπών ςτοιχεύων για τον 
παρακϊτω εξοπλιςμό: 
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- εξοπλιςμόσ εντόσ των κτιριακών ϋργων (κλιματιςμόσ, θϋρμανςη, ςυςτόματα εξαεριςμού, 
πυρανύχνευςησ,  κτλ.) 

- εξοπλιςμόσ φωτιςμού (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ),  

- εξοπλιςμόσ ηλεκτρικών πινϊκων 

- ςυςκευϋσ δικτύων (δικλεύδεσ, θυροφρϊγματα, αντεπύςτροφα, εξαρμωτικϊ, εξαεριςτικϊ, 
κτλ.) και πνευματικϊ ςυςτόματα 

- δοχεύα χημικών και κϊδοι ιλύοσ 

- καλώδια, ςωληνώςεισ, φρεϊτια 

- ρυθμιςτϋσ ςτροφών 

- ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ 

- όργανα που δεν μεταδύδουν αναλογικό ςόμα (πιεςόμετρα, πρεςοςτϊτεσ, οριοδιακόπτεσ 
θερμοςτϊτεσ, διακόπτεσ ςτϊθμησ) 

- όργανα μϋτρηςησ (π.χ. μετρητόσ ςτερεών, μετρητόσ παροχόσ, μετρητόσ pH κτλ) 

- λογιςμικό και Η/Τ. 

4.2 ΣΕΤΦΟ 3.2: ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: 

Γύνονται δεκτϊ ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ ςτην ελληνικό ό την αγγλικό γλώςςα. Οι ζητούμενεσ δηλώςεισ, 
εγγυόςεισ κτλ. πρϋπει να υπογρϊφονται από τον καταςκευαςτό του εξοπλιςμού ό από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του προμηθευτό του ςτην Ελλϊδα 

το Σεύχοσ αυτό θα υποβληθούν τα ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ του εξοπλιςμού και ειδικότερα:  

(1) Αντλύεσ λυμϊτων και ιλύοσ: 

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Καμπύλεσ λειτουργύασ, με ϋνδειξη του ςημεύου ονομαςτικόσ λειτουργύασ για κϊθε 
επιμϋρουσ εφαρμογό 

(2) Τποβρύχιοι αναδευτόρεσ:  

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Υύλλο υπολογιςμού του προμηθευτό, ςτο οπούο θα επιβεβαιώνονται τα χαρακτηριςτικϊ 
και η θϋςη εγκατϊςταςησ των αναδευτόρων για κϊθε επιμϋρουσ εφαρμογό, λαμβϊνοντασ 
υπόψη την γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη του υγρού κτλ. 

(3) Αυτόματεσ εςχϊρεσ:  

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

(4) υγκρότημα προεπεξεργαςύασ λυμϊτων:  

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

(5) Υυςητόρεσ: 

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Καμπύλεσ λειτουργύασ, με ϋνδειξη του ςημεύου ονομαςτικόσ λειτουργύασ για κϊθε 
επιμϋρουσ εφαρμογό 

(6) ύςτημα υποβρύχιασ διϊχυςησ:  
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- Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

- Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

- Δόλωςη του καταςκευαςτό με την οπούα θα εγγυϊται την απόδοςη του ςυςτόματοσ 
διϊχυςησ για την ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό και διϊταξη του ςυςτόματοσ διϊχυςησ.  

(7) Λεπτοεςχϊρωςη:  

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

(8) ύςτημα MBR:  

Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list), με ιδιαύτερη αναφορϊ ςτα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
ςυςτόματοσ.  

Προςύμφωνο ςυνεργαςύασ του καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ MBR με τον 
διαγωνιζόμενο, ςύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα ςτο Σεύχοσ 3 (Σεχνικό Περιγραφό –  
Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ)  

Δόλωςη του καταςκευαςτό των μεμβρανών, με την οπούα θα βεβαιώνει ότι:  

α. Ήλεγξε την τεχνικό προςφορϊ του διαγωνιζομϋνου και ςυμφωνεύ: 

 με τον βαςικό ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ MBR όπωσ οριοθετεύται από την 
εύςοδο ϋωσ την ϋξοδο των δεξαμενών εγκατϊςταςησ των μεμβρανών, με τα 
παρελκόμενϊ του (τροφοδότηςη δεξαμενών μεμβρανών, πλύςη με αϋρα, 
πλύςη με χημικϊ, ςύςτημα απομϊκρυνςησ διαυγαςμϋνων κτλ.). 

 με το διϊκενο τησ λεπτοεςχϊρωςησ, που εγκαθύςταται ανϊντη τησ βιολογικόσ 
βαθμύδασ.  

β. Εγγυϊται την απόδοςη του ςυςτόματοσ MBR, για τα φορτύα ςχεδιαςμού, 
ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Σεύχοσ 3 (Σεχνικό Περιγραφό –  Ειδικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ).  

γ. Εγγύηςη του χρόνου ζωόσ των μεμβρανών, ο οπούοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ 
των τριών (3) ετών. 

(9) υγκρότημα αφυδϊτωςησ:  

- Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 

Πύνακασ ϋργων ςτα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ και λειτουργεύ ο προςφερόμενοσ 
εξοπλιςμόσ (reference list).  

Δόλωςη του καταςκευαςτό με την οπούα θα εγγυϊται την απόδοςη για την ςυγκεκριμϋνη 
εφαρμογό (ςυγκϋντρωςη ςτερεών εξόδου, ςυγκρϊτηςη ςτερεών, κατανϊλωςη 
πολυηλεκτρολύτη). 

(10) ύςτημα αυτοματιςμού (PLC):  

- Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ  

(11) ύςτημα εξαεριςμού και απόςμηςησ:  

- Πιςτοποιητικό ISO 9001:2008 ό νεότερο ςε ιςχύ 



ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ «Επέκταση της Δσναμικότητας της ΕΕΛ Νάοσσας Πάροσ» 

Τεύτη Δημοπράτησης 

Τεύτος 4. Κανονισμός Μελετών Έργοσ 

 

  Σελίδα 7 

 

ΒΒ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ    

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανϊδοχοσ του Έργου οφεύλει να ςυντϊξει και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα για ϋγκριςη την Μελϋτη 
Εφαρμογόσ, που μετϊ την ϋγκριςό τησ θα αποτελϋςει ςυμβατικό ςτοιχεύο τησ εργολαβύασ.  

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ αφορϊ όλα τα ϋργα που ρητϊ προβλϋπονται ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ και όλα 
εκεύνα τα ςυμπληρωματικϊ ϋργα και εγκαταςτϊςεισ τα οπούα παρότι δεν μνημονεύονται εύναι 
απαραύτητα για την ολοκληρωμϋνη καταςκευό, ώςτε το ϋργο να λειτουργεύ ικανοποιητικϊ, 
απρόςκοπτα και με τουσ προδιαγραφόμενουσ βαθμούσ απόδοςησ. 

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ περιλαμβϊνει, χωρύσ να περιορύζονται αποκλειςτικϊ ςε αυτϊ: τοπογραφικϋσ 
αποτυπώςεισ, γεωτεχνικό μελϋτη, λειτουργικϊ ςχϋδια και γενικϋσ μελϋτεσ, διαγρϊμματα, λεπτομερεύσ 
εκθϋςεισ και υπολογιςμού διεργαςιών επεξεργαςύασ λυμϊτων και ιλύοσ, διαςταςιολόγηςη των 
αντύςτοιχων ϋργων και του μηχανολογικού εξοπλιςμού, υδραυλικού και ςτατικού υπολογιςμού, ςχϋδια 
ϋργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών ϋργων, καθώσ επύςησ και οποιεςδόποτε ϊλλεσ 
μελϋτεσ, ϋρευνεσ, προςομοιώςεισ, υπολογιςμού, αναλύςεισ, εκτιμόςεισ κτλ. τα οπούα εύναι αναγκαύα για 
τη ςυμμόρφωςη προσ τισ απαιτόςεισ τησ ςύμβαςησ. 

Ρητϊ καθορύζεται ότι με την Μελϋτη Εφαρμογόσ ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να μειώςει βαςικϋσ 
παραμϋτρουσ (π.χ. διαςτϊςεισ, ιςχύ κτλ.) των ϋργων ό να ελαττώςει τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του 
προςφερθϋντοσ εξοπλιςμού, ςε ςχϋςη με την «Σεχνικό Μελϋτη τησ Προςφορϊσ». Αντικεύμενο τησ 
Μελϋτησ Εφαρμογόσ εύναι η ςύνταξη όλων των εκθϋςεων, υπολογιςμών και ςχεδύων που εύναι 
απαραύτητα για το ςαφό και λεπτομερό προςδιοριςμό των προσ καταςκευό ϋργων λαμβϊνοντασ 
υπόψη όλεσ τισ μεταξύ τουσ ςυςχετύςεισ ώςτε το Έργο να λειτουργεύ ικανοποιητικϊ ωσ ςύνολο 
ςύμφωνα με όλεσ τισ απαιτόςεισ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Η μελϋτη θα υποβληθεύ ςε δύο (2) αντύγραφα και ςε ηλεκτρονικό μορφό.  

2. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα υποβληθεύ ςε τρεισ (3) μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο Άρθρο 10 τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων.  

τη Μελϋτη Εφαρμογόσ, την οπούα θα ςυντϊξει και θα υποβϊλει προσ ϋγκριςη ο Ανϊδοχοσ, θα 
ενςωματώνονται όλα τα ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του Αναδόχου. Συχόν διαφοροποιόςεισ 
μεταξύ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ του Αναδόχου και τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ από οποιονδόποτε λόγο 
και αν προϋρχονται, ϋςτω και αν αυτϋσ ϋχουν προταθεύ από τον Ανϊδοχο για τη βελτύωςη του Έργου 
και ϋχουν εγκριθεύ από την Τπηρεςύα, δεν δημιουργούν δικαύωμα πρόςθετησ αποζημύωςησ του 
Αναδόχου, πϋραν τησ κατ’ αποκοπό τιμόσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ του. 

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα περιλαμβϊνει τα ακριβό ςχϋδια εφαρμογόσ, βϊςει των οπούων θα 
καταςκευαςτεύ το Έργο καθώσ και υπολογιςμούσ και επεξηγηματικϊ κεύμενα των ςχεδύων, όπου αυτό 
απαιτεύται.  

Μετϊ την ϋγκριςη των παραπϊνω ςχεδύων και κειμϋνων από την Τπηρεςύα, η τελευταύα θα ςφραγύζει 
τα ςχϋδια και κεύμενα με ςφραγύδα που θα φϋρει την ϋνδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ» και την 
ημερομηνύα ϋγκριςησ και θα υπογρϊφεται από τον Επιβλϋποντα. 

Δύο (2) μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα τισ 
παρακϊτω πληροφορύεσ του κύριου εξοπλιςμού, που θα εγκαταςταθεύ ςτο Έργο:  

 Καταςκευαςτόσ και τύποσ  

 Σεχνικό περιγραφό – προδιαγραφϋσ καταςκευόσ  

 Πύνακασ τεχνικών χαρακτηριςτικών  

 Τλικϊ και η αντιδιαβρωτικό προςταςύα  

 Φαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και διαςτϊςεισ  
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 Σρόποσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ (installation and operation manual), εφόςον διαθϋτει 
τϋτοια ο καταςκευαςτόσ 

 Πρόγραμμα ποιοτικού ελϋγχου 

 Σεχνικϊ φυλλϊδια (brochures) του καταςκευαςτό του μηχανόματοσ  

 Πρόςθετεσ πληροφορύεσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ (Σεύχοσ 3: 
Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ)  

Με την ϋννοια «κύριοσ εξοπλιςμόσ» νοεύται το ςύνολο του εξοπλιςμού, που θα εγκαταςταθεύ ςτο ϋργο 
με εξαύρεςη των παρακϊτω:  

1. εξοπλιςμόσ κτιριακών ϋργων (κλιματιςμόσ, θϋρμανςη, ςυςτόματα εξαεριςμού κτλ.) 

2. εξοπλιςμόσ φωτιςμού (εξωτερικόσ και εςωτερικόσ φωτιςμόσ) 

3. εξοπλιςμόσ ηλεκτρικών πινϊκων 

4. ςυςκευϋσ δικτύων (δικλεύδεσ, αντεπύςτροφα, εξαρμωτικϊ, εξαεριςτικϊ κτλ.) 

5. δοχεύα και κϊδοι  

6. βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ (εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ και εξοπλιςμόσ ςυνεργεύου) 

7. ανυψωτικόσ εξοπλιςμόσ 

8. όργανα που δεν μεταδύδουν αναλογικό ςόμα (πιεςόμετρα, πρεςοςτϊτεσ, οριοδιακόπτεσ 
θερμοςτϊτεσ, διακόπτεσ ςτϊθμησ) 

9. εξοπλιςμόσ ενεργητικόσ πυραςφϊλειασ  

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα εκπονηθεύ λαμβϊνοντασ υπόψη τισ τυχόν πρόςθετεσ τοπογραφικϋσ 
αποτυπώςεισ και τισ γεωτεχνικϋσ ϋρευνεσ που θα εκπονηθούν αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ 
ύμβαςησ. 

Η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα περιλαμβϊνει τα ακριβό ςχϋδια εφαρμογόσ, βϊςει των οπούων θα 
καταςκευαςτεύ το Έργο καθώσ και υπολογιςμούσ και επεξηγηματικϊ κεύμενα των ςχεδύων, όπου αυτό 
απαιτεύται.  

Μετϊ την ϋγκριςη των παραπϊνω ςχεδύων και κειμϋνων από την Τπηρεςύα, η τελευταύα θα ςφραγύζει 
τα ςχϋδια και κεύμενα με ςφραγύδα που θα φϋρει την ϋνδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ» και την 
ημερομηνύα ϋγκριςησ και θα υπογρϊφεται από τον Επιβλϋποντα. 

Η μελϋτη εφαρμογόσ μπορεύ να υποβϊλλεται τμηματικϊ, ανϊλογα με το πρόγραμμα καταςκευόσ των 
επιμϋρουσ μονϊδων, όπωσ αυτό ϋχει αποτυπωθεύ ςτο εγκεκριμϋνο χρονοδιϊγραμμα καταςκευόσ. 
Επιςημαύνεται ότι η ϋναρξη καταςκευόσ κϊθε επιμϋρουσ τμόματοσ του ϋργου, προώποθϋτει την 
ϋγκριςη τησ αντύςτοιχησ μελϋτησ εφαρμογόσ για το τμόμα αυτό. Για τον ςκοπό αυτό η αντύςτοιχη 
τμηματικό μελϋτη θα πρϋπει να υποβϊλλεται τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα πριν την ϋναρξη των 
αντιςτούχων εργαςιών.  

ε κϊθε περύπτωςη το ςύνολο τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ εντόσ τριών (3) 
μηνών από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 10 τησ υγγραφόσ 
Τποχρεώςεων.  

Η μελϋτη εφαρμογόσ θα περιλαμβϊνει ενδεικτικϊ, χωρύσ να περιορύζεται, τα εξόσ: 

(1) Μελϋτη διεργαςιών και υπολογιςμού διαςταςιολόγηςησ όλων των επιμϋρουσ μονϊδων τησ 
Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ των Λυμϊτων 

(2) Τδραυλικό Μελϋτη  

(3) Μηχανολογικό Μελϋτη και υπολογιςμού διαςταςιολόγηςησ του κύριου εξοπλιςμού 
περιλαμβανομϋνων και των ςυςτημϊτων μετρόςεων για την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο 
τησ λειτουργύασ (Instrumentation) των εγκαταςτϊςεων 

(4) Μελϋτη εξαεριςμού (όπου προβλϋπεται) 



ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ «Επέκταση της Δσναμικότητας της ΕΕΛ Νάοσσας Πάροσ» 

Τεύτη Δημοπράτησης 

Τεύτος 4. Κανονισμός Μελετών Έργοσ 

 

  Σελίδα 9 

 

(5) Γεωτεχνικό μελϋτη θεμελιώςεων των δομικών καταςκευών, βελτύωςησ εδαφών, αντιςτηρύξεων 
κτλ. ςύμφωνα με την ΤΑ αριθμ. ΔΜΕΟ/δ/0/1759 (ΥΕΚ 1221/30.11.1998) και το Άρθρο ΓΜΕ.2 
του Ν.3316/2005. 

(6) Μελϋτη εφαρμογόσ δομικών ϋργων (αρχιτεκτονικό - ςτατικό μελϋτη), ςύμφωνα με το 
ΠΔ.696/74 με τεύχη ςτατικών υπολογιςμών, και όλα τα ςυναφό, λεπτομερό ςχϋδια. 

(7) Μελϋτη εφαρμογόσ όλων των βοηθητικών δικτύων (ύδρευςη, βιομηχανικό νερό, ςτραγγύδια, 
όμβρια, κτλ και όπου προβλϋπεται επϋκταςη)  

(8) Μελϋτη διαμόρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου με την ολοκλόρωςη των νϋων ϋργων 

(9) Πλόρη ηλεκτρολογικό μελϋτη με λεπτομερό ηλεκτρολογικϊ ςχϋδια των καλωδιώςεων ιςχύοσ, 
αυτοματιςμών και ςημϊνςεων: μονογραμμικϊ πινϊκων, ςχϋδια όδευςησ καλωδύων 

(10) Λειτουργικϊ διαγρϊμματα ροόσ (P&I) για όλεσ τισ επιμϋρουσ μονϊδεσ και εγκαταςτϊςεισ, ςτα 
οπούα θα φαύνεται όλοσ ο ηλεκτρομηχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και τα όργανα μϋτρηςησ. Σα 
ςχϋδια πλόρη κωδικοπούηςη του ςυνόλου του εξοπλιςμού (κύριου και βοηθητικού), των 
ςωληνώςεων (υλικό αγωγού, μϋγεθοσ, ρευςτό που διακινεύται), εξαρτημϊτων ςωληνογραμμών, 
οργϊνων μϋτρηςησ και ελϋγχου και αυτοματιςμών. Για κϊθε κατηγορύα ομοειδούσ εξοπλιςμού, 
θα χρηςιμοποιεύται ενιαύοσ ςυμβολιςμόσ (κωδικόσ) με αύξουςα αρύθμηςη.  

(11) Σεχνικϋσ Εκθϋςεισ που περιλαμβϊνουν: 

- Αναλυτικό περιγραφό, όλων των επιμϋρουσ μονϊδων, των ϋργων πολιτικού 
μηχανικού, των βοηθητικών δικτύων και των κτιριακών ϋργων 

- Αναλυτικό περιγραφό λειτουργύασ, αυτοματιςμού και τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
η/μ εξοπλιςμού, που θα εγκαταςταθεύ ςτο ϋργο με πλόρη αντιςτούχηςη των 
κωδικών του P&I. Η ϋκθεςη θα ςυνοδεύεται (όπου απαιτεύται) με λογικϊ 
διαγρϊμματα ελϋγχου (control loops) 

(12) χϋδια γενικόσ διϊταξησ, ςχϋδια κατόψεων και τομών κατϊλληλησ κλύμακασ για όλεσ τισ 
μονϊδεσ επεξεργαςύασ και κτιριακϊ ϋργα, ςχϋδια όψεων για τισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ, 
οριζοντιογραφύεσ για τουσ πϊςησ φύςεωσ αγωγούσ και ςωληνώςεισ και τισ πϊςησ φύςεωσ 
καλωδιώςεισ, μηκοτομϋσ αγωγών, υδραυλικό μηκοτομό τησ ΕΕΛ κτλ 

(13) Λεπτομερό ςχϋδια καταςκευόσ και ανϋγερςησ για το ςύνολο του εξοπλιςμού. Ενδεικτικϊ:  

- Λεπτομερό ςχϋδια, διαγρϊμματα, πύνακεσ κτλ. για όλα τα τμόματα του εξοπλιςμού 
που ενςωματώνεται ςτο Έργο. 

- Λεπτομερό ςχϋδια εγκατϊςταςησ και οδηγύεσ ςυναρμολόγηςησ του Η/Μ 
εξοπλιςμού  

- χϋδια θεμελύωςησ του Η/Μ εξοπλιςμού, όπου αυτό απαιτεύται. 

- Ορθομετρικϊ ςχϋδια όλων των ςωληνογραμμών. τα ςχϋδια αυτϊ θα πρϋπει 
παρουςιϊζονται όλεσ οι λεπτομϋρειεσ ςτόριξησ καθώσ επύςησ και διϋλευςησ των 
ςωληνώςεων από τα δομικϊ ϋργα. 

- χϋδια λεπτομερειών για τισ πϊςησ φύςεωσ εςοχϋσ και ανούγματα από ςκυρόδεμα, 
που απαιτούνται για την ςτόριξη, αγκύρωςη ό διϋλευςη του Η/Μ εξοπλιςμού. 

- χϋδια εγκατϊςταςησ των οργϊνων μετϊ ςχετικών υλικών ςτόριξησ / τοποθϋτηςησ 

- Λεπτομερό ηλεκτρολογικϊ ςχϋδια των καλωδιώςεων ιςχύοσ, αυτοματιςμών και 
ςημϊνςεων: μονογραμμικϊ πινϊκων, ςχϋδια όδευςησ καλωδύων 

(14) Πρόγραμμα δοκιμών για τον ϋλεγχο αυτοτελών μονϊδων, ςύμφωνα με το Άρθρο 11 τησ 
υγγραφόσ Τποχρεώςεων 
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ΓΓ..  ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΥΥΕΕ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΨΨΝΝ    

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικεύμενο τησ Μελϋτησ Εφαρμογόσ εύναι η ςύνταξη όλων των εκθϋςεων, υπολογιςμών και ςχεδύων 
που εύναι απαραύτητα για το ςαφό και λεπτομερό προςδιοριςμό των προσ καταςκευό ϋργων 
λαμβϊνοντασ υπόψη όλεσ τισ μεταξύ τουσ ςυςχετύςεισ ώςτε το Έργο να λειτουργεύ ικανοποιητικϊ ωσ 
ςύνολο ςύμφωνα με όλεσ τισ απαιτόςεισ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να παραδώςει ςτην Τπηρεςύα πλόρη περιγραφό όλων των προγραμμϊτων Η/Τ 
που θα χρηςιμοποιηθούν για τη μελϋτη. Οι λεπτομϋρειεσ ειςαγωγόσ δεδομϋνων και εκτύπωςησ 
αποτελεςμϊτων θα παρουςιϊζονται κατϊ τρόπο εύκολα αντιληπτό. Σα εγχειρύδια προγραμμϊτων και 
όλεσ οι οδηγύεσ για τη χρόςη τουσ πρϋπει να διατύθενται ςτην Τπηρεςύα όταν τα ζητόςει. 

ε περιπτώςεισ που ο Ανϊδοχοσ δεν μπορεύ να αποδεύξει ότι ϋνα πρόγραμμα εύναι πλόρωσ 
δοκιμαςμϋνο ό ςε περιπτώςεισ που η Τπηρεςύα το θεωρόςει αναγκαύο, ο Ανϊδοχοσ θα προβεύ ςτισ 
δοκιμϋσ που θα απαιτόςει η Τπηρεςύα με ςκοπό να εξακριβωθεύ η ορθότητα, πληρότητα και ακρύβεια 
του προγρϊμματοσ. 

2. ΜΕΛΕΣΗ ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ  

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να υποβϊλλει αναλυτικούσ υπολογιςμούσ διεργαςιών (process design) για όλεσ τισ 
μονϊδεσ επεξεργαςύασ που θα καταςκευαςτούν και οι οπούοι θα τεκμηριώνουν πλόρωσ τισ διαςτϊςεισ, 
τη δυναμικότητα και τα τεχνικϊ και λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλιςμού. Η Μελϋτη θα βαςιςθεύ ςτα δεδομϋνα του Σεύχουσ 3 (Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ), που περιϋχονται ςτα υμβατικϊ Σεύχη. Οι παραδοχϋσ ςχεδιαςμού θα πρϋπει 
να ςυμβαδύζουν με τισ απαιτόςεισ των υμβατικών Σευχών, καθώσ και τα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του 
προςφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει οποιαδόποτε πρόςθετη αιτιολόγηςη ό υπολογιςμούσ, 
εϊν κρύνει ότι ο ςχεδιαςμόσ δεν τεκμηριώνεται επαρκώσ, ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ το βαθμό απόδοςησ 
κϊποιων διεργαςιών, ό τα απαιτούμενα χαρακτηριςτικϊ και τη διαςταςιολόγηςη του Η/Μ 
εξοπλιςμού. 

Κατϊ τα λοιπϊ η Μελϋτη θα πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τισ απαιτόςεισ των υμβατικών τευχών, με 
την υποχρϋωςη του Αναδόχου να εκπονόςει όλουσ τουσ απαραύτητουσ λεπτομερεύσ υπολογιςμούσ, 
ώςτε να αποδεικνύεται η επϊρκεια και αςφϊλεια των ϋργων. 

3. ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να ςυντϊξει και να υποβϊλει πλόρη υδραυλικό μελϋτη για όλο το εύροσ παροχών 
του πύνακα τησ παραγρϊφου 4.1 του Μϋρουσ Α του Σεύχουσ 3 Σεχνικό Περιγραφό - Ειδικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ, που θα περιλαμβϊνει διαγρϊμματα ροόσ και υδραυλικϋσ μηκοτομϋσ για την επεξεργαςύα 
των λυμϊτων και την επεξεργαςύα ιλύοσ. Οι υδραυλικού υπολογιςμού πρϋπει να ςυνοδεύονται με ϋκθεςη, 
ςτην οπούα θα παρουςιϊζονται με ςαφόνεια οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιόθηκαν και οι υποθϋςεισ που 
ϋγιναν. 

Οι υπολογιςμού θα πραγματοποιηθούν για Έκτακτεσ υνθόκεσ (μύα μονϊδα από κϊθε ςυςτοιχύα 
ομοειδών μονϊδων εκτόσ λειτουργύασ) και Κανονικϋσ υνθόκεσ λειτουργύασ, για τισ παροχϋσ πύνακα 
τησ παραγρϊφου 4.1 του Μϋρουσ Α του Σεύχουσ 3. 

Οι γραμμικϋσ απώλειεσ ςε αγωγούσ θα υπολογιςτούν με χρόςη του τύπου Colebrook-White, με τιμϋσ 
τραχύτητασ (kS), του παρακϊτω Πύνακα. Οι γραμμικϋσ απώλειεσ ςε διώρυγεσ θα υπολογιςθούν με 
εφαρμογό του τύπου Colebrook-White, λαμβϊνοντασ τιμό τραχύτητασ (kS = 3,0mm) ό του τύπου 
Manning λαμβϊνοντασ τιμό "n" = 0,014.  

Τλικό kS [mm] 

Ανοξεύδωτοι ςωλόνεσ  1,50 

Πλαςτικού ςωλόνεσ (HDPE, PVC κτλ.) 0,30 
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Οι τοπικϋσ απώλειεσ για ειςόδουσ, εξόδουσ, καμπύλεσ, ταυ, εξαρτόματα (δικλεύδεσ, αντεπύςτροφα κτλ.) 
θα εκτιμηθούν με εφαρμογό των κατϊλληλων ςυντελεςτών από την βιβλιογραφύα. 

τουσ υπερχειλιςτϋσ πρϋπει να εξαςφαλύζεται αεριςμόσ τησ φλϋβασ υπερχεύλιςησ: Η διαφορϊ μεταξύ 
τησ ανώτερησ ςτϊθμησ λυμϊτων κατϊντη του υπερχειλιςτό και τησ ςτϋψησ του υπερχειλιςτό θα 
πρϋπει να μεγαλύτερη από 0,10m ςτισ κανονικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ του ϋργου και 0,05m ςτισ 
ϋκτακτεσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

4. ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

Ο Ανϊδοχοσ θα εκπονόςει και θα υποβϊλει τη μελϋτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων 
που θα περιλαμβϊνει: 

 Αναλυτικούσ υπολογιςμούσ για το ςύνολο του μηχανολογικού εξοπλιςμού 

 χϋδια κατόψεων και τομών με πλόρεισ διαςτϊςεισ που απεικονύζουν λεπτομερώσ τον κύριο και 
βοηθητικό εξοπλιςμό. 

 Πύνακασ Η/Μ εξοπλιςμού με την εγκατεςτημϋνη και απορροφούμενη ιςχύ για κϊθε τμόμα του 
ϋργου. 

 Διαςταςιολόγηςη καλωδύων ιςχύοσ και ςυςκευών προςταςύασ (πτώςεισ τϊςησ, 
βραχυκυκλώματα, επιλεκτικότητα) 

 Διαςταςιολόγηςη πύνακα Μ.Σ., μεταςχηματιςτών, Η/Ζ 

 χϋδια γενικών διατϊξεων με όδευςη καλωδύων (ιςχύοσ, data, τηλεφωνικών κτλ.) τομϋσ 
χανδϊκων, φρεϊτια διϋλευςησ, εξωτερικό φωτιςμό, ςύςτημα γεύωςησ, αντικεραυνικό 
προςταςύα. 

 Μονογραμμικϊ διαγρϊμματα πινϊκων, όπου θα απεικονύζονται ο κύριοσ εξοπλιςμόσ κϊθε 
γραμμόσ με τα ηλεκτρικϊ χαρακτηριςτικϊ του (ςτοιχεύα διακοπτών, μόκη και διατομϋσ 
καλωδύων, εντϊςεισ ρευμϊτων, ςυντελεςτϋσ απομεύωςησ καλωδύων, ιςχύσ φορτύων, 
ςυντελεςτϋσ ιςχύοσ, πτώςεισ τϊςησ, αναμενόμενεσ ςτϊθμεσ βραχυκυκλώματοσ κτλ.) 

 Τπολογιςμού βοηθητικού Η/Μ εξοπλιςμού (αντικεραυνικό προςταςύα κτλ.) 

 Δομό, διϊταξη, τεχνικό περιγραφό και περιγραφό λειτουργύασ του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού 
και ελϋγχου. 

 Διαςταςιολόγηςη των θυρών ειςόδων / εξόδων του αυτοματιςμού για κϊθε τοπικό μονϊδα 
ελϋγχου. 

 Πύνακασ οργϊνων που εγκαθύςτανται ςτο ϋργο με πληροφορύεσ όπωσ τον τύπο, τη θϋςη 
εγκατϊςταςησ, τον καταςκευαςτό, το εύροσ μϋτρηςησ, τισ ρυθμύςιμεσ παραμϋτρουσ κτλ. 

 χηματικϊ διαγρϊμματα με ςυςτατικϋσ λεπτομϋρειεσ των κυκλωμϊτων (εκκινητϋσ, επιλογικού 
διακόπτεσ, όργανα κτλ.) με επεξηγόςεισ των χρηςιμοποιούμενων ςυμβόλων. 

 Υωτοτεχνικού υπολογιςμού εςωτερικών χώρων εμβαδού μεγαλύτερου από 8 m2. 

 Διαςταςιολόγηςη Η/Μ εγκαταςτϊςεων κτιρύων (εςωτερικόσ φωτιςμόσ, υδραυλικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ, θερμομόνωςη, ηχομόνωςη κτλ.). 

 χϋδια κατόψεων κτιρύων όπου θα απεικονύζονται οι εςωτερικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 

 Μελϋτη εξαεριςμού και απόςμηςησ 

 Μελϋτεσ ενεργητικόσ και παθητικόσ πυροπροςταςύασ   

Η μελϋτη εξαεριςμού και απόςμηςησ θα γύνει ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και ςυγκεκριμϋνα τα 
ςχετικϊ νομοθετόματα: ΠΔ 90/1999, ΚΜΛΕ του 2011, Ν. 3850/2010 και τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ. 

5. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυντϊξει και να υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα προσ ϋγκριςη αρχιτεκτονικό 
μελϋτη για όλα τισ δομικϋσ καταςκευϋσ, καθώσ και μελϋτη του περιβϊλλοντοσ χώρου. 
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Η αρχιτεκτονικό μελϋτη για κϊθε κτύριο θα περιλαμβϊνει ςχϋδια κατόψεων, όψεων, τομών, 
καταςκευαςτικών λεπτομερειών, τεχνικό περιγραφό επεξηγηματικό και ςυμπληρωματικό των 
ςχεδύων τησ μελϋτησ, ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ οικοδομικών κτιριακών μελετών του Π.Δ. 696/74 
όπωσ τροποποιόθηκε με το Π.Δ. 515/89. 

Η εκπόνηςη τησ παραπϊνω μελϋτησ θα λϊβει υπόψη και τουσ παρακϊτω ειδικούσ κανονιςμούσ και 
αποφϊςεισ για κτιριακϊ ϋργα: 

 τισ διατϊξεισ του Γενικού Οικοδομικού Κανονιςμού και λοιπών νομοθετικών διαταγμϊτων, 
προεδρικών διαταγμϊτων, υπουργικών αποφϊςεων, που αφορούν τα ϋργα μονϊδων 
επεξεργαςύασ 

 τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για τον εξαεριςμό υπογεύων χώρων 

 τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για την πυροπροςταςύα και λοιπών 

 τισ τοπικϋσ δεςμεύςεισ λόγω Αρχαιολογικόσ Τπηρεςύασ, γειτνύαςησ με αγωγούσ υψηλόσ τϊςησ 
ΔΕΗ κτλ. 

6. ΓΕΨΣΕΦΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει και θα υποβϊλει γεωτεχνικό μελϋτη, η οπούα θα ςυμπεριλϊβει, χωρύσ να 
περιορύζεται αποκλειςτικϊ ςε αυτϊ, τα ακόλουθα: 

 Μελϋτη θεμελύωςησ για όλεσ τισ καταςκευϋσ, τουσ τούχουσ αντιςτόριξησ κτλ. 

 Μελϋτη αντιςτηρύξεωσ παρειών ορυγμϊτων κτλ., εφόςον απαιτεύται. 

 Μελϋτη ευςτϊθειασ πρανών, ορυγμϊτων, αναχωμϊτων κτλ., εφόςον απαιτεύται.  

Ο Ανϊδοχοσ θα εξετϊςει όλα τα διαθϋςιμα γεωλογικϊ ό/και γεωτεχνικϊ ςτοιχεύα που του διατϋθηκαν 
με τα ςυμβατικϊ τεύχη και θα ςυλλϋξει κϊθε πρόςθετο γεωτεχνικό ςτοιχεύο ό πληροφορύα για την 
περιοχό των ϋργων, θα προβεύ ςε δικό του αξιολόγηςη αυτών για την εκτύμηςη των παραμϋτρων τησ 
γεωτεχνικόσ μελϋτησ και θα εκτελϋςει πρόςθετεσ ϋρευνεσ εφόςον απαιτηθούν. Συχόν πρόςθετεσ 
γεωτεχνικϋσ ϋρευνεσ τισ οπούεσ ο Ανϊδοχοσ ό η Τπηρεςύα θεωρεύ αναγκαύεσ για τον καθοριςμό τησ 
φύςησ και των ςυνθηκών εδϊφουσ ςτο επιθυμητό επύπεδο λεπτομϋρειασ, θα εκτελεςθούν με ευθύνη 
και δαπϊνη του Αναδόχου. 

Η γεωτεχνικό ϋρευνα που ενδεχομϋνωσ εκτελϋςει ο Ανϊδοχοσ θα περιλαμβϊνει ϋρευνα υπαύθρου με 
δειγματοληπτικϋσ γεωτρόςεισ, επιτόπου δοκιμϋσ, πενετρομετρόςεισ και εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ 
εδαφομηχανικόσ και βραχομηχανικόσ ςε εύδοσ και ποςότητα που θα καλύπτουν πλόρωσ τισ 
απαιτόςεισ τησ γεωτεχνικόσ μελϋτησ του ϋργου. Η εκτϋλεςη τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ θα 
πραγματοποιηθεύ αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο Άρθρο 5, 
τησ υγγραφόσ Τποχρεώςεων. Οι προδιαγραφϋσ τησ γεωτεχνικόσ ϋρευνασ εύναι οι ακόλουθεσ:  

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ δειγματοληπτικών γεωτρόςεων ξηρϊσ για γεωτεχνικϋσ ϋρευνεσ Ε101-
83 (ΥΕΚ 363/24.6.83 τεύχοσ Β’). 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ επύ τόπου δοκιμών εδαφομηχανικόσ Ε106-86 (ΥΕΚ 955/31.12.86 
τεύχοσ Β). 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ επύ τόπου δοκιμών βραχομηχανικόσ Ε102-84 (ΥΕΚ 70/8.2.85 τεύχοσ 
Β). 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ εργαςτηριακών δοκιμών εδαφομηχανικόσ Ε105-86 (ΥΕΚ 955/31.12.86 
τεύχοσ Β). 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ εργαςτηριακών δοκιμών βραχομηχανικόσ Ε103-84 (ΥΕΚ 70/8.2.85 
τεύχοσ Β). 

 Διεθνεύσ προδιαγραφϋσ και πρότυπα για θϋματα που δεν καλύπτονται από τισ ιςχύουςεσ 
Ελληνικϋσ (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.). 
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 Η γεωτεχνικό μελϋτη θεμελύωςησ των καταςκευών τησ ΕΕΛ θα περιλαμβϊνει τα αναφερόμενα 
ςτο Άρθρο ΓΜΕ.2.3 του Ν.3316/2005 τησ Τ.Α. ΔΜΕΟ /δ/0/1257 (ΥΕΚ 1162/22.8.2005) και θα 
εκπονηθεύ ςύμφωνα με τισ παρακϊτω προδιαγραφϋσ : 

 Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ Απόφαςησ ΤΠΕΦΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/1257 

 Ευρωκώδικασ EN 1997-1: Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ – Γενικού κανόνεσ 

 Εθνικό Προςϊρτημα ςτον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1 

 Ευρωκώδικασ EN 1998-5: Αντιςειςμικόσ χεδιαςμόσ – Θεμελιώςεισ, φορεύσ αντιςτόριξησ και 
γεωτεχνικϊ θϋματα 

 Εθνικό Προςϊρτημα ςτον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5 

 Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ Ε.Α.Κ. 2000, όπωσ αυτόσ αναθεωρόθηκε με την Κ.Τ.Α 
Δ17α/115/9/ΥΝ275, Υ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 

 Ελληνικό Κανονιςμό Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ (ΕΚΩ2000) 

 Οδηγύεσ Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Τ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04. 

 Παρούςεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

 Διεθνεύσ προδιαγραφϋσ και πρότυπα για θϋματα που δεν καλύπτονται από τισ ιςχύουςεσ 
Ελληνικϋσ (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.). 

6.2 ΘΕΜΕΛΙΨΕΙ  

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει μελϋτη θεμελύωςησ ςύμφωνα με τουσ Ευρωκώδικεσ 7 και 8 και 
ςυμπληρωματικϊ με τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 και με τον Ελληνικό Κανονιςμό Οπλιςμϋνου 
κυροδϋματοσ (ΕΚΩ2000) και τον Ελληνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ 2000) και ςύμφωνα με τισ 
παρούςεσ προδιαγραφϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τα αποτελϋςματα των γεωτεχνικών ερευνών που του 
διατϋθηκαν (Παρϊρτημα ΙΙ, Σεύχουσ 3) και τυχόν ςυμπληρωματικϋσ ϋρευνεσ τισ οπούεσ θα εκτελϋςει ο 
Ανϊδοχοσ. 

τη μελϋτη θεμελύωςησ των επύ μϋρουσ καταςκευών θα πρϋπει να μελετηθούν όλα τα απαραύτητα 
μϋτρα εξυγύανςησ και ενύςχυςησ του εδϊφουσ ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ τησ καταςκευόσ και τισ 
ςυνθόκεσ θεμελύωςησ, όπωσ βϊθοσ, εδαφοτεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ςτϊθμη υδροφόρου ορύζοντα κλπ. 
Επύςησ θα περιλαμβϊνεται ϋλεγχοσ υδραυλικόσ θραύςησ του εδϊφουσ και ϋλεγχοσ αντιμετώπιςησ 
ϊνωςησ τησ καταςκευόσ και πλόρησ διαςταςιολόγηςη ϋργων αντιςτόριξησ (μόνιμησ ό προςωρινόσ), 
πιθανόσ ενύςχυςησ πρανών εκςκαφόσ (πχ. ηλώςεισ) ό/και βελτύωςησ του εδϊφουσ (π.χ. 
χαλικοπϊςςαλοι, κατακόρυφα ςτραγγιςτόρια, καταβιβαςμόσ υπογεύου υδϊτων κτλ.) με αναφορϊ ςτισ 
παραδοχϋσ υπολογιςμού και ςτον τρόπο ανϊλυςησ.  

Σα παραπϊνω μϋτρα θα πρϋπει να τεκμηριώνονται από μελϋτη του Αναδόχου που θα εγκριθεύ από την 
Τπηρεςύα. Η ϋγκριςη αυτό τησ μελϋτησ θεμελύωςησ δεν θα εύναι οριςτικό αλλϊ θα υπόκειται ςε 
επανεξϋταςη-αναπροςαρμογό με βϊςη τα δεδομϋνα που πιθανόν να προκύψουν μετϊ τισ επύ μϋρουσ 
εκςκαφϋσ. Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ μετϊ τισ εκςκαφϋσ να προβεύ ςε ϋλεγχο και επαλόθευςη 
των παραδοχών τησ μελϋτησ και να υποβϊλει ϋκθεςη προσ ϋγκριςη ςτην Τπηρεςύα, η οπούα εύτε 
επαληθεύει ό τροποποιεύ τη μελϋτη θεμελύωςησ. 

Οι καθιζόςεισ των θεμελιώςεων δεν θα πρϋπει να υπερβαύνουν τα 40mm ςχετικϊ με τη γύρω περιοχό 
και τισ γειτονικϋσ καταςκευϋσ. Οι διαφορικϋσ καθιζόςεισ δεν θα πρϋπει να δημιουργούν γωνιακό 
παραμόρφωςη μεταξύ δύο ςημεύων τησ ύδιασ καταςκευόσ που αρχικϊ όταν οριζόντια, περιςςότερο 
από 1 προσ 500.  

Κατϊ τη θεμελύωςη γειτονικών καταςκευών θα πρϋπει η χαμηλότερη γειτονικό θεμελύωςη ό πρανϋσ να 
βρύςκεται εκτόσ τησ γραμμόσ που χαρϊςςεται με γωνύα 40° ωσ προσ την οριζόντιο από την αιχμό τησ 
βϊςησ τησ υψηλότερησ γειτονικόσ θεμελύωςησ, αλλιώσ πρϋπει να λαμβϊνονται τα κατϊλληλα μϋτρα 
αντιςτόριξησ. 

ε περύπτωςη που από τα εδαφοτεχνικϊ ςτοιχεύα ανακύπτει η αναγκαιότητα καταςκευόσ βαθιϊσ 
θεμελύωςησ με φρεατοπαςςϊλουσ, ο Ανϊδοχοσ θα προβαύνει ςτην εκπόνηςη τησ ςχετικόσ μελϋτησ. 
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Επύςησ ςε περύπτωςη θεμελύωςησ ςε κεκλιμϋνο ϋδαφοσ θα εκτελούνται αναλύςεισ ευςτϊθειασ του 
φυςικού πρανούσ υπό το φορτύο των μονϊδων για διϊφορεσ ςυνθόκεσ φόρτιςησ. 

6.3 ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ  

Ο Ανϊδοχοσ θα ςυντϊξει μελϋτη αντιςτηρύξεων ςύμφωνα με τουσ Ευρωκώδικεσ 7 και 8 και 
ςυμπληρωματικϊ με τισ οδηγύεσ ΕΑΒ, τα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 και 4126, τον Ελληνικό 
Κανονιςμό Οπλιςμϋνου κυροδϋματοσ (ΕΚΩ2000) και τον Ελληνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (ΕΑΚ 
2000). 

Η μελϋτη τούχων αντιςτόριξησ, διαφραγμϊτων, παςςαλότοιχων και λοιπών υπόγειων καταςκευών θα 
πρϋπει να λϊβει υπόψη την ευςτϊθεια ϋναντι τησ ανατροπόσ, την ολύςθηςη κατϊ μόκοσ τησ βϊςησ, την 
τοπικό αςτοχύα ςε διϊτμηςη ςτη βϊςη και την ςυνολικό ευςτϊθεια ϋναντι αςτοχύασ ςε διϊτμηςη ςε 
μεγαλύτερο βϊθοσ. 

Η μελϋτη όλων των τούχων αντιςτόριξησ θα πρϋπει να ςυμπεριλϊβει και ςειςμικϊ φορτύα, ςύμφωνα με 
την παρ. 5.3 του ΕΑΚ2000. Για τουσ τούχουσ που διαθϋτουν δυνατότητα μετακινόςεωσ ό/και 
παραμορφώςεωσ θα χρηςιμοποιηθούν αναλύςεισ βαςιςμϋνεσ ςτη μϋθοδο Mononobe-Okabe που 
προδιαγρϊφεται ςτον Ελληνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό, παρ. Δ και τροποποιόςεισ, για τον καθοριςμό 
των δυναμικών πλευρικών ωθόςεων. 

Αμϋςωσ πύςω από τουσ τούχουσ αντιςτόριξησ το υλικό επύχωςησ πρϋπει να εύναι ελεύθερα 
ςτραγγιζόμενο, και κατϊλληλα μϋτρα αποςτρϊγγιςησ πρϋπει να προβλϋπονται, ώςτε να μην 
αναπτύςςονται υδροςτατικϋσ πιϋςεισ. 

7. ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ   

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικεύμενο τησ δομοςτατικόσ μελϋτησ για καταςκευϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ περιλαμβϊνει την 
εκπόνηςη πλόρων υπολογιςμών και την διαςταςιολόγηςη των φερόντων οργανιςμών, για όλεσ τισ 
καταςκευϋσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ. 

Οι επιμϋρουσ μονϊδεσ του ϋργου κατατϊςςονται ςτισ παρακϊτω δύο (2) κατηγορύεσ καταςκευών: 

(1) Κατηγορύα 1: Καταςκευϋσ, οι οπούεσ δεν υπόκεινται ςε υδροςτατικό πύεςη ό / και ςε ωθόςεισ 
γαιών. ε αυτό την κατηγορύα ανόκουν τα κτύρια ςτα οπούα επικρατούν εν γϋνει ξηρϋσ ςυνθόκεσ, 
δηλαδό το κτύριο υποςταθμού 

(2) Κατηγορύα 2: Καταςκευϋσ που υπόκεινται ςε υδροςτατικό πύεςη ό / και ςε ωθόςεισ γαιών, 
δηλαδό ςυγκρατούν υγρϊ ό /και ϋρχονται ςε επαφό με το ϋδαφοσ. ε αυτό την κατηγορύα ανόκει 
ο φορϋασ (κλειςτό κϋλυφοσ που προβλϋπεται να ςτεγϊςει το ςύνολο των μονϊδων και των 
χώρων εξυπηρϋτηςησ). 

7.2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΜΕΛΕΣΗ 

Η μελϋτη των ϋργων για όλεσ τισ κατηγορύεσ καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα θα γύνει 
ςύμφωνα με τουσ παρακϊτω Κανονιςμούσ, όπωσ ιςχύουν ςύμφωνα με την πιο πρόςφατη αναθεώρηςό 
τουσ: 

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικασ 0 «Βϊςεισ ςχεδιαςμού»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικασ 1 «Δρϊςεισ ςτουσ φορεύσ»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικασ 2 «χεδιαςμόσ φορϋων από ςκυρόδεμα» και ειδικότερα το 
Μϋροσ 3: «Καταςκευϋσ που ςυγκρατούν υγρϊ.» 

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικασ 3 «χεδιαςμόσ φορϋων από χϊλυβα»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικασ 7 «Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικασ 8 «Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ» και ειδικότερα το Μϋροσ 4: «ιλό, 
δεξαμενϋσ και αγωγού». 

 ΕΛΟΣ EN 206-1 κυρόδεμα - Μϋροσ 1: Προδιαγραφό, επύδοςη, παραγωγό και ςυμμόρφωςη  
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 Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 

υμπληρωματικϊ, θα ληφθούν υπόψη και οι εκϊςτοτε ιςχύοντεσ Ελληνικού Κανονιςμού: 

 Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Α.Κ.) 2000  

 Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φαλύβων ςκυροδϋματοσ 

 Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Ε.ΣΕ.Π.) 

Ειδικϊ για τισ καταςκευϋσ τησ κατηγορύασ 2 μπορεύ να ληφθεύ ςυμβουλευτικϊ υπόψη και ο 
Κανονιςμόσ BS 8007 «χεδιαςμόσ καταςκευών από ςκυρόδεμα για την αποθόκευςη υγρών» 

Πϋραν των παραπϊνω, παρϋχεται η δυνατότητα εφαρμογόσ και ϊλλου διεθνό κανονιςμού ςε θϋματα 
που δεν καλύπτονται από τουσ παραπϊνω, μετϊ από την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ. ημειώνεται 
ότι όλοι οι εφαρμοζόμενοι κανονιςμού, θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ τησ χώρασ 
και τησ περιοχόσ, ωσ προσ το κλύμα, την ςειςμικότητα κτλ. και να μην ϋρχονται ςε αντύθεςη με 
θεςμοθετημϋνεσ διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ. 

Οι μελϋτεσ θα εκπονηθούν ςτο ςύνολό τουσ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται, ςτισ ιςχύουςεσ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ μελετών (Π.Δ. 696/74 και ΥΕΚ1047Β/29-03-2019), τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – 
Οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ καθώσ επύςησ και τουσ Νόμουσ, Διατϊξεισ κλπ. όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτα 
Σεύχη Διακόρυξησ του ϋργου. Οι προώποθϋςεισ εκπόνηςησ των μελετών, τα περιεχόμενα κϊθε ςταδύου 
μελϋτησ και ο τρόποσ παρουςύαςησ των μελετών θα εύναι ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο Π.Δ. 696/74 
και ςτο Παρϊρτημα Παραδοτϋων τοιχεύων Μελετών (ΥΕΚ1047Β/29-03-2019). 

7.3 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

Για την μελϋτη και καταςκευό των μονϊδων θα χρηςιμοποιηθούν τα παρακϊτω υλικϊ, ςύμφωνα με το 
ΕΛΟΣ EN 206-1 και τον Κανονιςμό Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (Κ.Σ..) 2016.: 

7.3.1 κυρόδεμα 

 κυρόδεμα καθαριότητασ:  C 12/15 τουλϊχιςτον 

 Άοπλο ό ελαφρϊ οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα διαμορφώςεων, ρύςεων και εγκιβωτιςμών, 
κραςπεδόρειθρων, επενδύςεων τϊφρων κτλ.:                          C 16/20 τουλϊχιςτον  

 Οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα: 

- καταςκευϋσ κατηγορύασ 1: C 25/30 τουλϊχιςτον 

- καταςκευϋσ κατηγορύασ 2: C 30/37 τουλϊχιςτον 

- για καταςκευϋσ εκτεθειμϋνεσ ςε δυςμενεύσ παρϊγοντεσ, 
ςύμφωνα με το ΕΝ 206-1: C 30/37 τουλϊχιςτον 

 τοιχεύα από προκαταςκευαςμϋνο ςκυρόδεμα:  C 30/37 και όχι μικρότερη  

από την κατηγορύα καταςκευόσ τησ μονϊδασ. 

Οι παραπϊνω προδιαγραφόμενεσ ποιότητεσ ςκυροδϋματοσ εύναι αυςτηρότερεσ από τισ 
προβλεπόμενεσ ςτον Κανονιςμό Μελετών του Έργου καθώσ ϋχουν ληφθεύ υπόψη όςα ορύζονται ςτον 
ΚΣ 2016 / πιν. Β2-7 ανϊλογα με την κατηγορύα ϋκθεςησ κϊθε μονϊδασ του ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη, 
οι προδιαγραφόμενεσ ποιότητεσ ςκυροδϋματοσ και τα λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ ςύνθεςόσ του πρϋπει να 
ικανοποιούν όςα ορύζονται ςτον προαναφερόμενο πύνακα. 

Μονϊδεσ που ςυγκρατούν υγρϊ θα πρϋπει να ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του ΚΣ 2016 / §Β.7.6 
(ςκυρόδεμα μειωμϋνησ υδατοπερατότητασ). 

Σο ςκυρόδεμα των Κατηγοριών 2 θα διαθϋτει επιπλϋον ςτεγανωτικό μϊζασ και κατϊ περύπτωςη 
τςιμϋντο ανθεκτικό ςε θειώκϊ, όπου αυτό προβλϋπεται από τον Κανονιςμό Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 
2016 (ςε διαβρωτικϊ περιβϊλλοντα, πχ βοθρολύματα ό χωνευτϋσ). Επύςησ, οι βρεχόμενεσ ό/και 
εκτεθειμϋνεσ ςε υδρατμούσ και διαβρωτικϊ αϋρια επιφϊνειεσ των μονϊδων θα διαθϋτουν ςύςτημα 
επιφανειακόσ προςταςύασ, ανϊλογο με τον βαθμό ϋκθεςόσ τουσ ςε διαβρωτικούσ παρϊγοντεσ.  

Η ποιότητα του χρηςιμοποιούμενου τςιμϋντου θα εύναι ςύμφωνο με τον ΕΛΟΣ EN 206-1.  
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την περύπτωςη που η ανωδομό μύασ μονϊδασ κατατϊςςεται, ςε ϊλλη κατηγορύα καταςκευόσ από την 
υποδομό τησ, θα πρϋπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα ςκυροδϋματοσ ςτο ςύνολο του φορϋα. 

7.3.2 Φϊλυβασ οπλιςμού  

Ο χϊλυβασ οπλιςμού για όλεσ τισ καταςκευϋσ, ςε ρϊβδουσ, πλϋγματα και ςυνδετόρεσ θα εύναι 
ποιότητασ Β500C. 

7.4 ΥΟΡΣΙΑ 

Γενικϊ όλεσ οι καταςκευϋσ και τα επιμϋρουσ τμόματα αυτών θα μελετηθούν ϋτςι ώςτε να δύνανται να 
παραλϊβουν με αςφϊλεια το ςύνολο των φορτύων από το ύδιο βϊροσ τουσ, τα μόνιμα και κινητϊ 
φορτύα, τισ ωθόςεισ γαιών, τα φορτύα από τισ θερμοκραςιακϋσ μεταβολϋσ, τα δυναμικϊ φορτύα που 
μπορεύ να υπϊρχουν από τον εξοπλιςμό, τισ τυχηματικϋσ και ςειςμικϋσ δρϊςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη 
φόρτιςη η οπούα ενδεχομϋνωσ αςκηθεύ ςε αυτϊ με τον δυςμενϋςτερο κϊθε φορϊ ςυνδυαςμό 
φορτύςεων. 

Κατϊ τη μελϋτη θα ληφθούν υπόψη τα παρακϊτω φορτύα. Ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να επαληθεύςει ότι 
αυτϊ τα φορτύα εύναι κατϊλληλα για τη μελϋτη και πρϋπει να χρηςιμοποιόςει δυςμενϋςτερα φορτύα 
εϊν θεωρόςει ότι αυτό εύναι απαραύτητο για οποιοδόποτε τμόμα των Έργων, χωρύσ πρόςθετη δαπϊνη 
για την Τπηρεςύα.  

7.4.1 Ειδικϊ βϊρη 

 Ειδικό βϊροσ οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ: 25,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βϊροσ ϊοπλου ςκυροδϋματοσ: 24,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βϊροσ γαιών: 20,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βϊροσ νερού: 10,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βϊροσ λυμϊτων: 10,50 ΚN/m3 

 Ειδικό βϊροσ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ: 11,00 ΚN/m3 

 Δρομικϋσ οπτοπλινθοδομϋσ: 2,10 ΚN/m2 

 Μπατικϋσ οπτοπλινθοδομϋσ: 3,60 ΚN/m2 

7.4.2 Υορτύα επικαλύψεων  

 Επικϊλυψη δαπϋδων κτιριακών ϋργων: 2,00 ΚN/m2 

 Επικϊλυψη πλακών οροφών χωρύσ πρόςβαςη: 1,50 ΚN/m2 

 Επικϊλυψη πλακών οροφών με πρόςβαςη:  3,00 ΚN/m2 

7.4.3 Κινητϊ φορτύα 

 Δϊπεδα κτιρύων 

Γενικϊ 5,00 ΚN/m2 

Φώροι ειδικόσ χρόςησ (Αποθόκεσ, εργαςτόρια κτλ): κατϊ περύπτωςη 

 Δϊπεδα χώρων λειτουργύασ (καταςκευϋσ κατηγορύασ 2 και όςεσ 
από την κατηγορύα 1 ϋχουν μηχανολογικό εξοπλιςμό): 7,50 ΚN/m2 

 Γϋφυρεσ και λοιπού διϊδρομοι δεξαμενών: 5,00 ΚN/m2 

 Πρόβολοι κτιρύων: 5,00 kN/m2 

 Πλϊκεσ οροφών χωρύσ πρόςβαςη: 1,50 ΚN/m2 

 Πλϊκεσ οροφών με πρόςβαςη: 2,50 ΚN/m2 

 Κινητό επύ του επιχώματοσ: 10,00 ΚN/m2  
  ό ανϊλογα με την χρόςη/κυκλοφορύα του επιχώματοσ 

 Κινητό επύ καλυμμϊτων από GRP: 0,70 ΚN/m2 
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7.4.4 Υορτύα Εξοπλιςμού και γερανογεφυρών 

Για κϊθε εγκατεςτημϋνο αλλϊ και μελλοντικό εξοπλιςμό θα λαμβϊνονται υπόψη όλα τα ςτατικϊ και 
δυναμικϊ φορτύα που θα ορύζονται από τον προμηθευτό. τουσ αντύςτοιχουσ υπολογιςμούσ θα 
επιςυνϊπτεται και η αντύςτοιχη αλληλογραφύα που θα επιβεβαιώνει τα φορτύα αυτϊ. 

Γενικότερα, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτον ΕΛΟΣ ΕΝ 1991-3 - Ευρωκώδικασ 1 – Μϋροσ 3 «Δρϊςεισ 
αςκούμενεσ από γερανούσ και εξοπλιςμό». 

7.4.5 Τδροςτατικϋσ πιϋςεισ 

Οι υδροςτατικϋσ πιϋςεισ θα εξετϊζονται για την ανώτατη ςτϊθμη λειτουργύασ του υγρού μϋςα ςτην 
δεξαμενό. Η υδροςτατικό φόρτιςη θα πρϋπει να ακολουθεύ κατϊ το δυνατόν πιςτότερα την 
πραγματικό υδραυλικό λειτουργύα τησ μονϊδασ. Θα φορτύζονται δηλαδό, ανεξϊρτητα ό και 
ταυτόχρονα μεταξύ τουσ, τμόματα τησ μονϊδασ που κατϊ την πραγματικό τησ λειτουργύα, μπορεύ να 
εύναι ϊδειο το ϋνα και γεμϊτο το ϊλλο ό αντύςτοιχα υποχρεωτικϊ ταυτόχρονα γεμϊτα ό ϊδεια. Αυτό 
ιςχύει ομούωσ και ςτην περύπτωςη πολλαπλών δεξαμενών, με περιςςότερα του ενόσ υδραυλικώσ 
ανεξϊρτητα διαμερύςματα, όπου θα εξεταςθούν όλεσ οι πιθανϋσ περιπτώςεισ φόρτιςησ ϊδειων και 
γεμϊτων διαμεριςμϊτων. 

Ακόμη θα εξετϊζεται και η περύπτωςη υπϋρβαςησ τησ ςτϊθμησ λειτουργύασ μϋχρι τη ςτϋψη των 
περιμετρικών τοιχωμϊτων. Η φόρτιςη αυτό θεωρεύται τυχηματικό και ςυνεπώσ δεν ςυμμετϋχει ςτον 
ϋλεγχο ρηγμϊτωςησ, αλλϊ μόνο ςτην οριακό κατϊςταςη αςτοχύασ από τυχηματικϋσ δρϊςεισ. 

7.4.6 Ωθόςεισ γαιών 

Οι ωθόςεισ γαιών επιτρϋπεται να θεωρούνται ενεργητικϋσ όταν αςκούνται ςε τοιχώματα ανοικτών 
δεξαμενών, ενώ όταν αςκούνται ςε τοιχώματα κλειςτών ό κυκλικών δεξαμενών θα θεωρούνται 
ουδϋτερεσ. Για τον προςδιοριςμό των ωθόςεων γαιών εφαρμόζεται η κλαςςικό θεωρύα του Coulomb. 

Σα εδαφικϊ χαρακτηριςτικϊ, που θα ληφθούν υπόψη ςτη μελϋτη εύναι αυτϊ που θα προκύψουν από 
την γεωτεχνικό μελϋτη ςτην οπούα θα ορύζονται, ανϊ μονϊδα χωριςτϊ, όλοι οι απαιτούμενοι δεύκτεσ 
για την εκπόνηςη τησ μελϋτησ.  

τον υπολογιςμό των ωθόςεων λαμβϊνεται γενικϊ κινητό φορτύο κυκλοφορύασ επύ τησ ελεύθερησ 
επιφανεύασ του επιχώματοσ κατ’ ελϊχιςτον 10 ΚN/m2 ό ανϊλογα με την χρόςη / κυκλοφορύα του 
επιχώματοσ. 

7.4.7 Υορτύςεισ λόγω ϊνωςησ 

Όλεσ οι καταςκευϋσ θα μελετηθούν λαμβϊνοντασ υπ’ όψη τισ φορτύςεισ από την ϊνωςη του υπόγειου 
υδροφόρου ορύζοντα, εϊν αυτόσ βρύςκεται πϊνω από την ςτϊθμη ϋδραςησ τουσ. Οι ϋλεγχοι ςε ϊνωςη 
θα γύνονται με κενϋσ τισ δεξαμενϋσ και ο ςυντελεςτόσ αςφαλεύασ θα εύναι ο οριζόμενοσ ςτον ΕΛΟΣ ΕΝ 
1990 και ςτον ΕΛΟΣ ΕΝ 1997, για την Οριακό Κατϊςταςη Αςτοχύασ ςε Άνωςη (UPL). 

7.4.8 Υορτύςεισ από θερμοκραςιακϋσ μεταβολϋσ 

Σα θερμοκραςιακϊ μεγϋθη, που λαμβϊνονται υπόψη για τον υπολογιςμό των εντατικών μεγεθών 
παρουςιϊζονται ςτο παρακϊτω Πύνακα. Οι θερμοκραςιακϋσ φορτύςεισ εξετϊζονται για όλουσ τουσ 
δυνατούσ ςυνδυαςμούσ για κενό-πλόρη και επιχωμϋνη - ανεπύχωτη δεξαμενό (βλ. Πύνακα 2).  

Πύνακασ 1: Θερμοκραςιακϋσ τιμϋσ 

 Φειμώνασ [0C] Καλοκαύρι [0C] 

ατμοςφαιρικόσ αϋρασ  6 32 

λύματα 15 25 

ϋδαφοσ 15 20 

Πύνακασ 2: Θερμοκραςιακϋσ μεταβολϋσ – περύπτωςη ανοικτόσ δεξαμενόσ  

υνδυαςμόσ 

Φειμώνασ Καλοκαύρι 

εξωτερικό 
παρειϊ 

εςωτερικό 
παρειϊ 

ΔΣ 
εξωτερικό 

παρειϊ 
εςωτερικό 

παρειϊ 
ΔΣ 
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υνδυαςμόσ 

Φειμώνασ Καλοκαύρι 

εξωτερικό 
παρειϊ 

εςωτερικό 
παρειϊ 

ΔΣ 
εξωτερικό 

παρειϊ 
εςωτερικό 

παρειϊ 
ΔΣ 

Κενό - ανεπύχωτη       

Σοιχώματα 6 6 0 32 32 0 

Πλϊκα πυθμϋνα 15 6 -9 20 32 +12 

Πλόρησ - ανεπύχωτη       

Σοιχώματα 6 15 +9 32 22 -10 

Πλϊκα πυθμϋνα 15 15 0 20 22 +2 

Κενό - επιχωμϋνη       

Σοιχώματα 15 15 0 20 20 0 

Πλϊκα πυθμϋνα 15 15 0 20 20 0 

Πλόρησ - επιχωμϋνη       

Σοιχώματα 15 16 -1 20 22 +2 

Πλϊκα πυθμϋνα 15 16 -1 20 22 +2 

την περύπτωςη κλειςτών ό/και υπόγειων δεξαμενών, με την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ, θα 
γύνεται εκτύμηςη των εφαρμοζόμενων θερμοκραςιών, ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τησ μονϊδασ 
(υπόγεια – υπϋργεια, ύπαρξη θερμομόνωςησ κτλ.). 

Πϋρα από τισ παραπϊνω θερμοκραςιακϋσ φορτύςεισ λαμβϊνονται υπόψη και η επύδραςη από τη 
ςυςτολό ξόρανςησ του ςκυροδϋματοσ, καθώσ και οι ομοιόμορφεσ εποχιακϋσ μεταβολϋσ τησ 
θερμοκραςύασ. 

Όλα τα παραπϊνω διϋπονται ςε κϊθε περύπτωςη από τα οριζόμενα ςτον ΕΛΟΣ ΕΝ 1991-1-5 
«Θερμοκραςιακϋσ Δρϊςεισ».  

7.4.9 Ανεμοπύεςη 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 1, Μϋροσ 1-4 «Δρϊςεισ Ανϋμου». 

7.4.10 Φιόνι 

Ιςχύουν τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 1, Μϋροσ 1-3 «Δρϊςεισ Φιονιού». 

7.4.11 ειςμικϋσ φορτύςεισ 

Η εκτύμηςη των ςειςμικών φορτύςεων για όλεσ τισ καταςκευϋσ γύνεται με βϊςη τον Ευρωκώδικα 8 και 
ςυμπληρωματικϊ με βϊςη τον Ελληνικό Αντιςειςμικό Κανονιςμό (Ε.Α.Κ.). 

ύμφωνα με τουσ ΕΑΚ / Ε.C 8 το ϋργο θα κατατϊςςεται ςτη ζώνη ςειςμικόσ επικινδυνότητασ, από 
όπου θα προκύπτουν τα δεδομϋνα που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογιςμό των ςειςμικών 
δρϊςεων και τα οπούα εύναι τα παρακϊτω: 

 Περιοχό ςειςμικότητασ: Ζώνη 1 (Ι) 

 Κατηγορύα εδϊφουσ:  ςύμφωνα με τη Γεωτεχνικό Μελϋτη 

 πουδαιότητα ϋργων: (3) γI= 1,20  

 ειςμικό επιτϊχυνςη εδϊφουσ: 0,16 

 υντελεςτόσ μετελαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ κτιρύων: q = 1,50 – 3,50 

 υντελεςτόσ μετελαςτικόσ ςυμπεριφορϊσ δεξαμενών: q = 1,50  

 υντελεςτόσ επιρροόσ του εδϊφουσ:  ςύμφωνα με τη Γεωτεχνικό Μελϋτη 

 υντελεςτόσ φαςματικόσ ενύςχυςησ:  2,50 

 Ποςοςτό κρύςιμησ απόςβεςησ “ζ”: 5% 

 Φαρακτηριςτικό περύοδοσ TB TB=0,15 
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 Φαρακτηριςτικό περύοδοσ TC TC=0,50 

 υντελεςτόσ ςυνδυαςμού δρϊςεων γενικϊ ψ2 = 0,30 

7.4.11.1 Δυναμικϋσ ωθόςεισ γαιών 

Οι δυναμικϋσ ωθόςεισ γαιών θα υπολογύζονται ςύμφωνα με τον EC8 – Σμόμα 5 - Παρϊρτημα Ε. Η 
ανωτϋρω μεθοδολογύα αντιςτοιχεύ ςτα ϋωσ τώρα ιςχύοντα του Ε.Α.Κ κεφϊλαιο 5.3 και ςτο παρϊρτημα 
Δ. Διακρύνονται οι παρακϊτω περιπτώςεισ: 

 ανοικτϋσ δεξαμενϋσ, όπου ςύμφωνα με τη § 5.6 οι ςτατικϋσ ωθόςεισ γαιών θεωρούνται ενεργητικϋσ. 
Οι ςυνολικϋσ ςτατικϋσ και δυναμικϋσ ωθόςεισ γαιών υπολογύζονται ςύμφωνα με τον EC8 – Σμόμα 5, 
Παρϊρτημα Ε4. 

 κλειςτϋσ ό κυκλικϋσ δεξαμενϋσ, όπου ςύμφωνα με τη § 5.6 οι ςτατικϋσ ωθόςεισ γαιών θεωρούνται 
ουδϋτερεσ. Οι πρόςθετεσ ωθόςεισ γαιών λόγω ςειςμού υπολογύζονται ςύμφωνα με τον EC8 – Σμόμα 5, 
Παρϊρτημα Ε9. 

 Για την περύπτωςη εδαφών εντόσ υδροφόρου ορύζοντα, θα λαμβϊνεται φόρτιςη των τούχων τόςον 
από τισ δυναμικϋσ ωθόςεισ γαιών, υπολογιζόμενεσ ςύμφωνα με τα παραπϊνω και βϊςει του ειδικού 
βϊρουσ του κορεςμϋνου εδϊφουσ υπό ϊνωςη, όςον και από τισ πρόςθετεσ υδροδυναμικϋσ πιϋςεισ από 
το νερό του υδροφόρου ορύζοντα ςύμφωνα με τον EC8 – Σμόμα 5, Παρϊρτημα Ε7, που αντιςτοιχεύ 
ςτα ϋωσ τώρα ιςχύοντα του Ε.Α.Κ, παρ. 5.3.γ. 

Σα κινητϊ φορτύα ςτην ελεύθερη επιφϊνεια του επιχώματοσ θα λαμβϊνονται μειωμϋνα κατϊ 70% 
(ψ=0,30). 

7.4.11.2 Τδροδυναμικϋσ πιϋςεισ 

Οι ςειςμικϋσ φορτύςεισ από το περιεχόμενο υγρό των δεξαμενών υπολογύζονται ςύμφωνα με τον EC8 – 
Σμόμα 4, Παρϊρτημα A2. Κατϊ τον υπολογιςμό των ςειςμικών δυνϊμεων λαμβϊνεται υπόψη τόςο η 
οριζόντια ςυνιςτώςα του ςειςμού (ωσ προσ δύο κϊθετεσ μεταξύ τουσ διευθύνςεισ), όςον και η 
κατακόρυφη ςυνιςτώςα.  

ύμφωνα με την παραπϊνω μεθοδολογύα, εξετϊζονται οι ωςτικϋσ δυναμικϋσ πιϋςεισ των περιεχομϋνων 
υγρών που ςυμπαραςύρονται από την κύνηςη των τοιχωμϊτων, καθώσ και οι πιϋςεισ ¨εκ μεταφορϊσ¨, 
που δημιουργούνται από τισ ταλαντώςεισ τησ ελεύθερησ επιφϊνειασ του υγρού. 

7.4.11.3 Δυναμικϊ φορτύα προςαρτημϊτων 

Για κϊθε μόνιμα εγκατεςτημϋνο εξοπλιςμό θα εξετϊζονται τα πρόςθετα ςειςμικϊ φορτύα που 
προκαλούνται ςύμφωνα με τα παραπϊνω και θα ελϋγχονται τόςο οι ύδιοι εξοπλιςμού όςο και οι φορεύσ 
τησ καταςκευόσ που τουσ ςτηρύζουν. 

7.5 ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΥΟΡΣΙΕΨΝ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Για τον υπολογιςμό τησ ϋνταςησ των φερόντων ςτοιχεύων των καταςκευών εξετϊζονται διϊφορεσ 
περιπτώςεισ και ςυνδυαςμού φορτύςεων ϋτςι ώςτε να προκύπτουν τα δυςμενϋςτερα εντατικϊ μεγϋθη. 

Οι ςυνδυαςμού καθώσ και οι ςυντελεςτϋσ φορτύςεων ακολουθούν τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 0 
καθώσ και ςτον Ευρωκώδικα 8. 

Κατϊ την δρϊςη των υδροςτατικών πιϋςεων γύνεται η θεώρηςη ότι η δεξαμενό μπορεύ να εύναι 
ανεπύχωτη, γεγονόσ που ςυμβαύνει κατϊ την δοκιμό ςτεγανότητασ. Επύςησ ςε δεξαμενϋσ με 
υδραυλικώσ ανεξϊρτητα διαμερύςματα εξετϊζονται όλοι οι ςυνδυαςμού κενών ό γεμϊτων γειτονικών 
διαμεριςμϊτων. 

Γενικϊ οι δυςμενϋςτερεσ δρϊςεισ ςχεδιαςμού Sd προκύπτουν από τουσ παρακϊτω ςυνδυαςμούσ, όπου 
το ςύμβολο (+) δηλώνει ςυνυπολογιςμό των δρϊςεων μόνο ςτην περύπτωςη που δύνουν δυςμενό 
αποτελϋςματα: 

1. Οριακό κατϊςταςη αςτοχύασ (ΟΚΑ) 

1.1 υνδυαςμόσ βαςικών δρϊςεων : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi  

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

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

1.5 υνδυαςμόσ τυχηματικών δρϊςεων (εκτόσ ςειςμού): Sd=G+F+ψιQi 

2. Οριακό κατϊςταςη λειτουργικότητασ (ΟΚΛ) 

2.1 υνδυαςμόσ φορτύου λειτουργύασ : Ss=G+Q+ψιQi, όπου:  

G: ςύνολο μονύμων ό και μακροχρόνιων δρϊςεων (Ίδιο βϊροσ, πρόςθετα μόνιμα, ωθόςεισ 
γαιών και ωθόςεισ υγρών) 

Q: μεταβλητϋσ δρϊςεισ (ωφϋλιμα φορτύα, ϊνεμοσ, χιόνι, θερμοκραςύεσ) 

Ε: ςειςμικϋσ δρϊςεισ 

F: εκτόσ ςειςμού τυχηματικϋσ δρϊςεισ (π.χ. υπερπλόρωςη δεξαμενών, απευθεύασ ϋκθεςη ςτον 
όλιο) 

ψi: μειωτικόσ ςυντελεςτόσ ςυνδυαςμού  

Οι ςυντελεςτϋσ αςφαλεύασ των αντοχών του ςκυροδϋματοσ γc και του χϊλυβα γs για τισ 
εξεταζόμενεσ οριακϋσ καταςτϊςεισ υλικών που λαμβϊνονται κατϊ την διαςταςιολόγηςη των 
κριςύμων διατομών εύναι κατϊ περύπτωςη οι παρακϊτω: 

 Οριακό κατϊςταςη αςτοχύασ (ΟΚΑ) 

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

ςυνδυαςμόσ τυχηματικών δρϊςεων (εκτόσ ςειςμού) : γc=1,30
 γs=1,00 

 Οριακό κατϊςταςη λειτουργικότητασ (ΟΚΛ) 

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

Ο υπολογιςμόσ των εντατικών μεγεθών θα γύνεται με τη χρόςη Η/Τ και ειδικών προγραμμϊτων που 
χρηςιμοποιούν τη μϋθοδο των πεπεραςμϋνων ςτοιχεύων (γραμμικϊ και επιφανειακϊ ςτοιχεύα). Εύναι 
δυνατό η χρόςη διαφόρων δοκιμαςμϋνων προγραμμϊτων τησ αγορϊσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ τησ 
μελϋτησ.  

7.6 ΕΞΑΥΑΛΙΗ ΕΝΑΝΣΙ ΡΗΓΜΑΣΨΗ. 

Για τα ϋργα τησ κατηγορύασ 2 το εύροσ ρωγμών δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 
2, Σμόμα 3, §7.3.1. Για τα ϋργα τησ κατηγορύασ 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 2, 
Σμόμα 1, §7.3.1. 

τουσ ςυνδυαςμούσ δρϊςεων για τον ϋλεγχο ςε οριακό κατϊςταςη λειτουργικότητασ δεν ςυμμετϋχουν 
οι τυχηματικϋσ φορτύςεισ, όπωσ η υπερπλόρωςη των δεξαμενών, η απευθεύασ ϋκθεςη ςτον όλιο καθώσ 
και οι ςειςμικϋσ δρϊςεισ.  

7.7 ΑΡΜΟΙ 

Για την μεύωςη των αυτεντατικών καταςτϊςεων από θερμοκραςιακϋσ μεταβολϋσ τηρούνται τα 
οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 2, Σμόμα 3 και ςυμπληρωματικϊ ςτο BS.8007 βϊςει των οπούων γύνεται 
κατϊλληλη επιλογό θϋςησ και εύδουσ αρμού (μερικόσ ό ολικόσ ςυςτολόσ, διαςτολόσ) ςτισ καταςκευϋσ 
τησ κατηγορύασ 2. ε κϊθε περύπτωςη, ςτουσ ςτατικούσ υπολογιςμούσ θα φαύνεται ο προςδιοριςμόσ 
του απαιτούμενου ελϊχιςτου οπλιςμού ϋναντι ρηγμϊτωςησ, όπωσ αυτόσ ενδεχομϋνωσ επηρεϊζεται 
από το πλόθοσ, την διϊταξη και τον τύπο των επιλεγμϋνων αρμών. 
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7.8 ΟΝΟΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΚΑΛΤΧΕΙ ΟΠΛΙΜΨΝ 

7.8.1 Καταςκευϋσ Κατηγορύασ 1: 

 τοιχεύα θεμελύωςησ:     cnom = cmin + Δc = 50 mm 

Δοκού, υποςτυλώματα ανωδομόσ κτιρύων:   35 mm (παραθαλϊςςιο περιβϊλλον) 

Πλϊκεσ, τούχοι ανωδομόσ κτιρύων:   35 mm (παραθαλϊςςιο περιβϊλλον) 

7.8.2 Καταςκευϋσ Κατηγορύασ 2: 

 Σούχοι, πλϊκεσ θεμελύων ςε επαφό με ϋδαφοσ:  cnom = cmin + Δc = 50 mm 

 Σούχοι, πλϊκεσ θεμελύων ςε επαφό με υγρό:  40 mm 

 Δοκού, υποςτυλώματα ανωδομόσ κτιρύων:  35 mm (παραθαλϊςςιο περιβϊλλον) 

Πλϊκεσ, τούχοι ανωδομόσ κτιρύων:   35 mm (παραθαλϊςςιο περιβϊλλον) 

8. ΙΔΗΡΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

8.1 ΠΡΟΣΤΠΑ 

Η μελϋτη των χαλύβδινων καταςκευών θα γύνει, για όλεσ τισ φϊςεισ τησ μελϋτησ, ςύμφωνα με: 

 Ευρωκώδικα 0 (EN1990), Βϊςεισ ςχεδιαςμού φερουςών καταςκευών. 

 Ευρωκώδικα 1 (EN1991), δρϊςεισ ςτισ φϋρουςεσ καταςκευϋσ. Όταν απαιτούνται αυξημϋνεσ δρϊςεισ 
ςχεδιαςμού π.χ. αυξημϋνεσ θερμοκραςύεσ λειτουργύασ μηχανών, ςτατικϊ και δυναμικϊ φορτύα του 
εξοπλιςμού καθώσ και τα φορτύα του μελλοντικού εξοπλιςμού, γερανογϋφυρεσ, τότε θα λαμβϊνονται 
υπ’ όψιν αυτϋσ, τόςο ςτο ςύνολο τησ καταςκευόσ όςο και ςε μεμονωμϋνα ςτοιχεύα τησ.  

 Ευρωκώδικα 3 (EN1993), χεδιαςμόσ φερουςών καταςκευών από χϊλυβα. 

 Ευρωκώδικα 4 (EN1994), ύμμικτεσ καταςκευϋσ. 

 Ευρωκώδικα 8 (EN1998), Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ καταςκευών. 

 Ε.Α.Κ. 2000 

 Tουσ Βρετανικούσ κανονιςμούσ (BS), όπου αυτού εύναι ςαφϋςτεροι ό καλύπτουν κενϊ των ιςχυόντων 
Ελληνικών.  

 Οι ηλεκτροςυγκολλόςεισ θα εύναι ςύμφωνεσ με το EN 1011. 

8.2 ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΛΕΣΗ 

Η μελϋτη τησ καταςκευόσ πρϋπει να λϊβει υπόψη την ανϊγκη ύπαρξησ ευςτϊθειασ, τόςο τησ ςυνολικόσ 
καταςκευόσ, όςον και των μεμονωμϋνων ςτοιχεύων τησ, ςε όλεσ τισ φϊςεισ τησ ανϋγερςησ. τισ 
περιπτώςεισ που απαιτούνται προςωρινϋσ ενιςχύςεισ, πρϋπει ςχεδιαςθούν λαμβϊνοντασ υπ' όψιν όλεσ 
τισ φορτύςεισ που θα μπορούςαν να παρουςιαςθούν κατϊ την φϊςη τησ ανϋγερςησ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών που οφεύλονται ςτον εξοπλιςμό ανϋγερςησ και ςτην λειτουργύα του. 
Οι ενιςχύςεισ αυτϋσ πρϋπει να εμφαύνονται ςτα ςχϋδια μαζύ με τισ κατϊλληλεσ οδηγύεσ για τη φϊςη 
κατϊ την οπούα πρϋπει να αφαιρεθούν. 

8.2.1 Βϋλη Κϊμψησ 

Κατϊ τον ϋλεγχο των βελών κϊμψησ μιασ καταςκευόσ, θα λαμβϊνονται οι πλϋον δυςμενεύσ ςυνδυαςμού 
και διατϊξεισ φορτύων και δεν πρϋπει να υπερβούν τα όρια που καθορύζονται από τουσ ιςχύοντεσ 
κανονιςμούσ. 

Σο βϋλοσ κϊμψησ μιασ καταςκευόσ ό μϋρουσ αυτόσ θα περιορύζεται, ϋτςι ώςτε να μην ελαττωθεύ η 
αντοχό και η λειτουργικότητα αυτόσ ό των περιεχομϋνων τησ, να μην εύναι αντιαιςθητικό, να μη 
δημιουργεύ ζημύεσ ςτο φινύριςμα ό οχλόςεισ ςτουσ εργαζομϋνουσ. 
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8.2.2 Προςταςύα ιδηρών καταςκευών 

Πρϋπει να προβλεφθεύ αντιςκωριακό προςταςύα όλων των μεταλλικών μελών, ανϊλογη με τισ τοπικϋσ 
ςυνθόκεσ του ϋργου ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αντιςκωριακό προςταςύα 
ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων" και όςα αναγρϊφονται ςτο Σεύχοσ 5.2 Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσ Μηχανολογικών Εργαςιών.  

 

Πϊροσ, Υεβρουϊριοσ 2023 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 

 

Μ. Καλούδησ 
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ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 33/2023 (ΑΔΑ:6153ΟΡΓΠ-9Ν3) απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ Πϊρου 
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