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 1.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 
1.1 Αντικείµενο  

Καθαίρεση υφάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε 
βάθος θαλάσσης, αποτελούµενων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές, 
λιθοδέµατα, άοπλο ή ωπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές κλπ., χωρίς την 
χρήση εκρηκτικών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τυχόν 
εµπεριεχοµένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών 
τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., δια χρησιµοποιήσεως βραχοδια-
τρητήρος ή συγκροτήµατος σιδηράς σφύρας ή αεροσυµπιεστού ή ετέρου προσφορότερου 
κατά τον Ανάδοχο µέσου. 

1.2 Πρότυπες προδιαγραφές 

Για τις εργασίες καθαιρέσεων δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές. 

1.3 Καθαιρέσεις 

Οι εργασίες καθαιρέσεων συνίστανται στην καθαίρεση, αποξήλωση και αποµάκρυνση 
όλων των υλικών τα οποία περιλαµβάνονται µέσα στα όρια και τις στάθµες των προς 
καθαίρεση έργων, όπως ορίζονται στα σχέδια της µελέτης και σύµφωνα µε τις παρούσες 
διατάξεις και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Τα καθαιρούµενα έργα και τα αποκρινόµενα υλικά µπορεί να είναι λιθοδέµατα, άοπλα 
σκυροδέµατα και τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, συµπαγείς η κυψελωτοί, 
καθώς και λοιπά αντικείµενα οποιουδήποτε βάρους και σύστασης, δηλαδή φυσικοί 
ογκόλιθοι ανεξαρτήτως µεγέθους, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος 
ανεξαρτήτως µεγέθους, σιδηρά τεµάχια κλπ. 

Η καθαίρεση των έργων θα γίνει χωρίς εκρηκτικά και µε χρήση κατάλληλων µηχανικών 
µέσων και µε τη δέουσα προσοχή ώστε να µην καταστραφούν, κατά το δυνατόν, οι 
τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα.  

Μετά την εκτέλεση των καθαιρέσεων ο πυθµένας της θάλασσας πρέπει να διαµορφωθεί 
σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς ανωµαλίες. 

1.4 Μέτρα προστασίας-ασφαλείας 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κατά την διάρκεια των καθαιρέσεων όλα τα µέτρα 
για την αποφυγή καταπτώσεων και την πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων και γενικά ζηµιών 
οποιασδήποτε φύσης και έχει κάθε σχετική ευθύνη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να 
άρει τις τυχόν καταπτώσεις και να αποµακρύνει τα προϊόντα τους από την περιοχή του 
λιµένα µε δικές του δαπάνες.  

1.5 Εκρηκτικά  

∆εν επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών. 

1.6 ∆ιάθεση προϊόντων καθαιρέσεων 

Ισχύουν τα ακόλουθα: 

� Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων θα γίνεται σε βάθη θάλασσας 
µεγαλύτερα των -50 m ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς και συγκεκριµένα σε 
θέσεις που θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η 
απόρριψη θα γίνει σε θέσεις όπως ορίζεται στους περιβαλλοντικούς όρους. 

� Τα προϊόντα των καθαιρέσεων που θα κριθούν κατάλληλα από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία και ειδικότερα οι τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα ή λιθόδεµα, συµπαγείς ή 
κυψελωτοί, θα µεταφερθούν και θα αποτεθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
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� Η δαπάνη των εργασιών της παραπάνω παραγράφου συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη 
στην προσφορά του Αναδόχου και αυτός δεν δικαιούται να προβάλει καµία απαίτηση 
για τυχόν πρόσθετη αποζηµίωσή του. 

 

2.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
2.1 Υποθαλάσσιες εκσκαφές 

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-02-01-00 Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών 

 

2.2 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων 

 

3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
3.1 Ύφαλες επιχώσεις  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-04-01-00 Ύφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων 
ή λατοµείου 

09-04-02-00 Ύφαλες επιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα 
βυθοκορήσεων 

09-04-03-00 Τεχνητή αναπλήρωση ακτών µε επιλεγµένα 
αµµοχαλικώδη υλικά 

 

3.2 Ύφαλες επιχώσεις µε προϊόντα καθαιρέσεων 

Kατασκευή υφάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης και µέχρι την Μέση 
Στάθµη Θαλάσσης,που προσδιορίζεται από  τη  µελέτη µε κατάλληλα προϊόντα 
καθαιρέσεων, µε µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%, 
κατόπιν εγκρίσεως του κυρίου του έργου,  εκτελούµενων σε όλη την επιφάνειά του προς 
επίχωση θαλάσσιου χώρου κατά οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου των 2,00 
m, σε στάθµες όπως στα σχέδια καθορίζονται, ήτοι για όλες τις εργασίες και δαπάνες για 
φορτοεκφόρτωση, χερσαία και θαλάσσια µεταφορά ανεξαρτήτως αποστάσεως, ρίψη µε 
πλωτά ή χερσαία µέσα, διάστρωση και µόρφωση, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και 
την ΕΤΕΠ 09-04-01-00 ‘’Υφαλες επιχώσεις µε κοκκώδη υλικά δανειοθαλάµων ή 
λατοµείου’’. 

 

3.3 Έξαλες επιχώσεις µε προϊόντα δανειοθαλάµων 

Το παρόν άρθρο αφορά την κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω 
της Μέσης Στάθµης Θαλάσσης, που προσδιορίζεται από  τη  µελέτη µε κατάλληλα 
προϊόντα δανειοθαλάµων ή κατάλληλα προϊόντα υπολειµµάτων λατοµείων, µε µέγιστη 
επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%,  κατά οριζόντιες στρώσεις 
πάχους όχι µεγαλύτερου των 0,30 m, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 
3.4      Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια 
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Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων 

 

4. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ  
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-05-01-00 Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 

09-05-03-00 Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος λιµενικών 
έργων 

09-05-04-01 Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιµενικών 
έργων µε λιθορροπή 

  

5. ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιµενικών έργων και έργων 
προστασίας ακτών 

 

6. ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-05-01-00 Πρίσµατα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για 
την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 

 

7. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
09-03-03-00 Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασµάτων 

 

8. ΛΙΘΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΩ∆ΟΜΩΝ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 Λιθόκτιστοι τοίχοι 

9. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
09-07-01-00 Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 
09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 
09-10-01-00 Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση 
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10. ΑΝΩ∆ΟΜΕΣ - ∆ΑΠΕ∆Α 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-09-01-00 Ανωδοµές Λιµενικών Έργων από άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισµένο σκυρόδεµα 

09-14-02-00 ∆άπεδα Λιµενικών Έργων από Ινοπλισµένο 
Σκυρόδεµα 

 

11. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής 
σκυροδέµατος 

01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00 Ικριώµατα 
01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 

01-05-00-00 Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέµατος 

09-07-01-00 Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 
09-08-00-00 Κυψελωτά κιβώτια λιµενικών έργων από σκυρόδεµα 
09-10-01-00 Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση 

 

12. ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

08-05-02-02 Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από 
σκυρόδεµα (waterstops) 

 

13. ΚΡΑΣΠΕ∆Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος 
οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα 

05-02-02-00 Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και 
πλατειών 

 

14. ΣΙ∆ΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
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15. ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ΙΝΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Το παρόν άρθρο αφορά την προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, 
εκτοξευόµενο ή έγχυτο, χαλυβδίνων ινών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, κατηγορίας Ι, από 
χαλύβδινο σύρµα ψυχρής εξέλασης, ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής (tensile strength) 
1100 ΜPa, σχέσης µήκους/διαµέτρου (aspect ratio) και αναλογίας ανάµειξής τους στο 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

16. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ - ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-13-02-00 Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήµατα 
κρηπιδωµάτων 

 

17. ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  
Χυτοσιδηρά καλυµµάτων φρεατίων µε τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124, φέρουσας ικανότητας D, σχήµατος και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη. Εάν δεν 
καθορίζεται διαφορετικά από την µελέτη, τα καλύµµατα θα είναι κλάσεως D400. 

 

18. ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ∆ΕΣΤΡΕΣ 
Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 

09-13-01-00 Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης 
πλοίων / σκαφών 

 

19. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΡΑΜΠΩΝ  
Το παρόν άρθρο αφορά τις εργασίες πάκτωσης στο σκυρόδεµα των ραµπών 
αποεπιβίβασης οχηµάτων, σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου Α65 κατά DIN 536, ή λοιπών 
χαλυβδίνων προφίλ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη. 

 

20. ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ  
Το παρόν άρθρο αφορά τις εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης κιγκλιδώµατος απλού 
τύπου από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε 
όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.  

 

21. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ 
Το παρόν άρθρο αφορά τις εργασίες προµήθειας, µεταφοράς και εγκατάστασης 
προσκρουστήρος στην ανωδοµή του κρηπιδότοιχου, στις προβλεπόµενες από την µελέτη 
θέσεις, ικανότητας απορρόφησης ενέργειας Α (kΝ.m) στην ονοµαστική παραµόρφωση 
του, υπό γωνία 10º τόσο στο κατακόρυφο όσο και στο οριζόντιο επίπεδο. Η εν λόγω 
ικανότητα θα προκύπτει από διαγράµµατα του προµηθευτού που θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιµών και ελέγχων. 
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Ο προσκρουστήρας µπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου (κυλινδρικός/κωνικός µετά 
µετώπης, ή εκ δύο ελαστικών στοιχείων µετά µετώπης κ.λ.π.), υπό την προϋπόθεση ότι 
θα πληροί την ανωτέρω απαίτηση ενεργείας απορρόφησης, µε απόκλιση ±2,5%.  

Το υλικό κατασκευής των προσκρουστήρων θα είναι φυσικό ελαστικό, ή παραγόµενο µε 
πρέσα (extruded) από οµογενές, υψηλής ποιότητος, ελαστικό SBR (Styrene Butadiene 
Rubber), ή συνδυασµός των δύο ανωτέρω. 

 

22. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΘΥΡΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  
Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης µεταλλικής θύρας από ράβδους συνήθων διατοµών. 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα" µε ηλεκτρικό 
µηχανισµό βαρέως τύπου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των 
υλικών ήλωσης και στερέωσης, µινιάρισµα, βαφή καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση της θύρας. Επίσης περιλαµβάνεται η προµήθεια 
και τοποθέτηση  ηλεκτρικού µηχανισµού βαρέως τύπου για τον έλεγχο της κίνησης της 
θύρας.  
  

23. ΑΓΩΓΟΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
08-06-02-01 ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 

 

 

24. ΥΠΟΒΑΣΗ  - ΒΑΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 

 

25. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
05-04-02-00 Οριζόντια σήµανση οδών 

 

26. ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
02-07-05-00 Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 

 

27. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - ΘΑΜΝΩΝ 

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
10-09-01-00 Προµήθεια και χειρισµοί φυτικού υλικού 

 

28.  ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ, ΜΟΝΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΩ∆ΩΝ ΦΥΤΩΝ 
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Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
10-05-07-00 Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών 

 

 

29. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΚΚΩΝ - ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ 

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχει η παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 Φυτεύσεις δέντρων - θάµνων 

 

30. ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
05-07-01-00 Υποδοµή Οδοφωτισµού 
05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

 
31. ΥΨΗΛΟΣ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 20,00M ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ 
ΚΕΦΑΛΗ  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
05-07-01-00 Υποδοµή Οδοφωτισµού 
05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 

 

32. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) ΤΥΠΟΥ SEMI CUT-OFF 

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
  

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 
 

33. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ/ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΣΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 20M   

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
  

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 
 

34. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΙΣΧΥΟΣ 600W  

Για τις εργασίες του παρόντος άρθρου, εφαρµογή έχουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΕΠ 
  

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 
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35. ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
(ΠΙΛΛΑΡ) 

Πίλλαρ βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, µε 
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

Κάθε Πίλλαρ θα χωρίζεται σε δύο µέρη από τα οποία στο ένα θα εγκατασταθεί ο µετρητής 
της ∆ΕΗ και η συσκευή Τ.Α.Σ. (Τηλεχειρισµός Ακουστικής Συχνότητας) και στο άλλο ή 
στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει όλα τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
γραµµών. 
 
 Για την περίπτωση έργων που το Πίλλαρ τροφοδοτηθεί µε χαµηλή τάση από υποσταθµό 
υποβιβασµού τάσης τότε δεν απαιτείται ο µετρητής της ∆ΕΗ.  
 Η εγκατάσταση θα λειτουργεί αυτόµατα και οι εντολές ενεργοποίησης του φωτισµού θα 
δίνονται από την συσκευή ΤΑΣ, από χρονοδιακόπτη και από εξωτερικό φωτοκύτταρο. Οι 
εντολές θα ενεργοποιούν αντίστοιχους ηλεκτρονόµους ισχύος που θα ελέγχουν κάθε επί 
µέρους κύκλωµα φωτισµού. 
Το φωτοκύτταρο θα είναι βαρέως βιοµηχανικού τύπου στεγανό ΙΡ54 και θα διαθέτει 
ρύθµιση στάθµης φωτισµού (σε lux) και αργή απόκριση της τάξης των 2 min. Το 
φωτοκύτταρο θα τοποθετείται σε σηµείο που δεν θα επηρεάζεται από άλλες πηγές 
φωτισµού. 
 
 Το pillar θα είναι ηλεκτρικός πίνακας βαρέως βιοµηχανικού τύπου, στεγανός µε βαθµό 
προστασίας ΙΡ54 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  
 
 Για την κατασκευή του θα χρησιµοποιηθεί ανοξείδωτη λαµαρίνα AISI 304 πάχους 1.5mm. 
Η βαφή θα γίνεται µε ανάλογες προδιαγραφές για ανωξ. λαµαρίνα. 
 
 Οι εξωτερικές ωφέλιµες διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι κατ’ ελάχιστο : πλάτος 1.45m, ύ-
ψος 1.30m και βάθος 0.40m. Το πίλλαρ θα αποτελείται από δύο µέρη τα οποία θα κλεί-
νουν µε χωριστές θύρες και εσωτερικώς θα διαιρείται µε λαµαρίνα πάχους 2mm σε δύο 
χώρους. 
 Ο ένας προς τα αριστερά, θα έχει πλάτος 0.60m και θα προορίζεται για τον µετρητή και 
τον δέκτη ΤΑΣ της ∆ΕΗ και ο άλλος δεξιά για την ηλεκτρική διανοµή. 
 
 Οι πόρτες του πίλλαρ θα φέρουν περιφερειακά στεγανοποιητικά λάστιχα και θα εφάπτο-
νται πολύ καλά και σφιχτά σε όλα τα σηµεία µε το κύριο σώµα του πίλλαρ ώστε να απο-
φεύγεται η είσοδος βροχής στο εσωτερικό του. Ο πίνακας θα φέρει δίριχτη στέγη µε 
περιφερειακή προεξοχή 5εκ. για απορροή των βρόχινων υδάτων. 
 
 Στην µπροστινή όψη της δεξιάς πόρτας του πίλλαρ (χώρος διανοµής) θα τοποθετηθεί 
µεταλλική εγχάρακτη πινακίδα διαστάσεων 40Χ30cm που θα αναφέρει "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. - Ηλεκτροφωτισµός - Μη ρυπαίνετε Ν. 2147". Η πινακίδα θα στηριχθεί µε 4 βίδες ή 
περτσίνια. 
 
 Το κάθε πίλλαρ θα εδράζεται σε βάση από σκυρόδεµα C20/25 υπερυψωµένη κατά 40cm 
τουλάχιστον από τον περιβάλλοντα χώρο για λόγους προστασίας από πληµµύρα. Στην 
βάση του πίλλαρ θα καταλήγουν οι υπόγειες σωληνώσεις των καλωδίων. Στο σηµείο 
επαφής του µε τη βάση θα φέρει περιφερειακή σιδηρογωνία πάχους L 50X5mm. Στις 4 
γωνίες θα υπάρχει συγκολληµένη στη σιδηρογωνία τριγωνική λάµα στην οποία θα ανοι-
χθούν τρύπες για να βιδωθούν τα µπουλόνια που θα είναι ενσωµατωµένα στη βάση από 
σκυρόδεµα. Το πίλλαρ πρέπει να µπορεί να αφαιρεθεί µε αποκοχλίωση. 
 
 Το πίλλαρ θα είναι συναρµολογηµένο στο εργοστάσιο κατασκευής του και θα παρέχει ά-
νεση χώρου για την είσοδο καλωδίων και τη σύνδεση των καλωδίων µεταξύ των οργάνων 
λειτουργίας του δικτύου. Θα δοθεί µεγάλη σηµασία στη καλή και σύµµετρη εµφάνισή του.  
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 Στον χώρο που προορίζεται για τη ∆ΕΗ και στη ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωµένη µε 
κοχλίες και περικόχλια επάνω σε οδηγούς από γωνίες σχήµατος Π (που θα κατασκευασ-
θούν από στραντζαριστή ανοξείδωτη λαµαρίνα διαστάσεων 30X20X2 mm) στραντζαριστή 
ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 2mm για την στερέωση των οργάνων της ∆ΕΗ. Η λαµαρίνα 
στο χώρο της ∆ΕΗ θα έχει ύψος 0.60m και πλάτος 0.40m και οι οδηγοί της θα βρίσκονται 
στο άκρο της δεξιάς και αριστεράς πλευράς. 
 Στο χώρο που προορίζεται για τις διανοµές θα υπάρχει, στερεωµένη µε τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο όπως πιο πάνω, ανοξείδωτη λαµαρίνα ύψους 1.10m πλάτους 0.60m και πάχους 
2mm για τη στερέωση των διανοµών. 
 
 Τα κλειδιά και οι κλειδαριές θα είναι ανοξείδωτα βαρέως τύπου και θα υπάρχουν δύο δια-
φορετικά, το ένα για τον χώρο της ∆ΕΗ και το άλλο για τον χώρο της διανοµής. Το ζεύγος 
αυτό των κλειδιών θα είναι το ίδιο για όλα τα πίλλαρ της εργολαβίας. 
 
 Στο δεξιό µέρος του πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανοµή που θα περιλαµβάνει τα 
όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωµάτων φωτισµού. 
 Η διανοµή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό πίνακα ΙΡ44 κατασκευασµένο από 
ανοξείδωτη  λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε 
να χωρούν άνετα όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Ο πίνακας θα φέρει οπές µε τους κα-
τάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλω-
δίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
 Το κιβώτιο θα περιέχει : 
 - Γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN 49290 
 - Γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522 
 - Αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες κατά VDE 0611 
 - Ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού κατά VDΕ 0660 
 - Ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όπου προβλέπεται τέτοιος) 
 - Χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050 
 - Χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όπου προβλέπεται) 
 - Πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462 

- Λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα». 
 
 Στο κάτω µέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεµοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. 
 
 Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώµατος θα είναι η εξής : 
 - Γενικός τριπολικός διακόπτης 
 - Γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης 
 - Μαγνητοθερµικός διακόπτης για κάθε κύκλωµα φωτισµού 
 - Ηλεκτρονόµος ισχύος για κάθε κύκλωµα φωτισµού 
 
 Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύµµετρη εµφάνιση της διανοµής και θα τηρηθούν οι 
παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: 
 α) Η είσοδος για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ θα είναι από το κάτω µέρος εφόσον η 
τροφοδότηση είναι υπόγεια αν όχι, από το πάνω µέρος µε τους κατάλληλους στυπιοθλή-
πτες. 
 β) Η εσωτερική συνδεσµολογία θα είναι άριστα κατασκευασµένη από τεχνική και αισθητι-
κή άποψη. Έτσι τα καλώδια που θα είναι µονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντοµες 
διαδροµές, θα είναι καλά σφιγµένα στις κλέµενς των οργάνων και θα φέρουν όπου απαι-
τείται στα άκρα τους ακροδέκτες. 
 γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται µε εκείνα της διανοµής µε κλέµενς βαρέως 
τύπου ράγας, και θα έχουν την κατάλληλη διατοµή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο 
βλάβης µε τη µέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 
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Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014 
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