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«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»  
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

Εγνατία Οδός: Κατασκευή Σταθµού 
∆ιοδίων Θεσσαλονίκης επί της 
Εγνατίας Οδού (8.2) 

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή µετωπικού Σταθµού ∆ιοδίων (Σ.∆.) στην θέση 
«Θεσσαλονίκη» του αυτοκινητόδροµου Εγνατία Οδός, που θα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες 
εργασίες διαπλάτυνσης οδοστρώµατος, διαµόρφωσης χώρου, κατασκευής κτιρίου διοίκησης και 
οικίσκων εισπρακτόρων, στέγαστρο λωρίδων διέλευσης, νησίδες και κάθε άλλη εργασία ώστε να 
καταστεί έτοιµος προς λειτουργία. 
 
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

Ο Σ.∆. Θεσσαλονίκης θα κατασκευαστεί στο τµήµα µεταξύ των Ανισόπεδων Κόµβων Α/Κ Ιωνίας 
(Κ2) 22 και Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) 23  της Εγνατίας Οδού, στη χιλιοµετρική θέση 9+749m του 
τµήµατος 8.2 της Εγνατίας Οδού (ΧΘ : 322+200m απόλυτη χιλιοµέτρηση του κύριου άξονα 
Εγνατίας Οδού), στο ύψος της περιοχής Ωραιοκάστρου. 
 
Ο Σ.∆. θα διαθέτει δεκα τέσσερεις (14) µετωπικές λωρίδες διέλευσης εκ των οποίων οι δύο (2) 
κεντρικές θα είναι αµφίδροµες. 
Από τη Χ.Θ. 9+475 έως τη Χ.Θ. 9+935 προβλέπεται αµφίπλευρη διαπλάτυνση του υφιστάµενου 
αυτ/µου ώστε να εξασφαλισθούν οι 14 λωρίδες διέλευσης. Για τον λόγο αυτό και εντός του ορίου 
της υπάρχουσας απαλλοτρίωσης προβλέπεται µετατόπιση του αριστερού (βόρειου) 
παράπλευρου και η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και στις δύο πλευρές της οδού. Η 
οριζοντιογραφική και υψοµετρική χάραξη του παράπλευρου είναι περίπου ίδια µε αυτήν του 
υπάρχοντος. 
Άκαµπτα οδοστρώµατα προβλέπονται σε απόσταση 50m εκατέρωθεν του άξονα των ∆ιοδίων. 
Προβλέπεται η κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τις λωρίδες διέλευσης και 
τους οικίσκους εισπρακτόρων. 
Το Κτίριο ∆ιοίκησης προβλέπεται να εγκατασταθεί παραπλεύρως σε κατάλληλα διαµορφωµένη 
θέση, βόρεια της διάταξης του σταθµού, µε βάση τη µελέτη οριστικής διαµόρφωσης. 
 Πριν και µετά από τον σταθµό διοδίων, προβλέπονται χώροι στάθµευσης οχηµάτων, κυρίως του 
προσωπικού στον αριστερό κλάδο (βόρειο). 
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

3.1 Εργασίες  Οδοποιίας 

Οι χωµατουργικές εργασίες διαπλατύνσεων των υφιστάµενων ορυγµάτων θα γίνουν σε 
συνδυασµό µε την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης µε κατάλληλη ανά περίπτωση µεθοδολογία 
και στις δύο πλευρές της οδού, σύµφωνα µε την οριστική µελέτη εφαρµογής.  
Η επέκταση της χοάνης γίνεται αµφίπλευρα µε µέγιστα πλάτη διαπλάτυνσης 36,50µ. αριστερά 
(βόρεια) και 34µ. δεξιά (νότια). Λόγω της διαπλάτυνσης του αυτοκινητόδροµου απαιτούνται 
έργα αντιστήριξης µήκους 230µ. περίπου αριστερά και 340µ. περίπου δεξιά. 
 
Προβλέπονται καθαιρέσεις των στηθαίων της κεντρικής νησίδας (ΑΣΟ-6 – New Jersey 
συνήθους ύψους), καθαιρέσεις των υφισταµένων ασφαλτικών στρώσεων στον προβλεπόµενο 
χώρο των νησίδων και αποξήλωση στοιχείων του εξοπλισµού της Οδού, όπου υφίσταται 
ανάγκη διαπλατύνσεων. Των καθαιρέσεων ασφαλτικών επιφανειών προηγείται ασφαλτοκοπή.   
 
Το κτίριο προβλέπεται στην βόρεια πλευρά των διοδίων περί τη χ.θ. 9+730. 
Χώροι στάθµευσης προβλέπονται περί τη χ.θ. 9+600 του αριστερού κλάδου (εξυπηρετεί και το 
προσωπικό) και περί τη χ.θ. 9+900 του δεξιού κλάδου (εξυπηρετεί µόνο διερχόµενους). 
Οι πλευρικές διαµορφώσεις είναι συµβατές µε τα έργα αποχέτευσης - αποστράγγισης, τα έργα 
αντιστήριξης, το κτίριο και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Στις θέσεις διαπλάτυνσης 
προβλέπεται η ανακατασκευή των υφιστάµενων τάφρων αποχέτευσης και η κατασκευή 
συλλεκτήριου αγωγούαποχέτευσης οµβρίων, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη οριστική µελέτη 
αποχέτευσης του υπόψη τµήµατος.  
 
Οι νησίδες θα κατασκευαστούν σε υπερυψωµένο δάπεδο από σκυρόδεµα µε πλάτος 1,50µ. και 
µήκος 20,00µ., όπου θα τοποθετηθούν οι θαλαµίσκοι µε βάση τη µελέτη οριστικής 
διαµόρφωσης. Οι νησίδες θα διαθέτουν φρεάτια καλωδίων και φρεάτια συλλογής όµβριων. 
Κατασκευάζεται η υποδοµή (φρεάτια, σωληνώσεις) για ασθενή και  ισχυρά ρεύµατα για την 
υπόγεια σύνδεση µεταξύ των νησίδων και του κτιρίου διοίκησης. 
Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα τοποθετηθούν επί ιστού στις λωρίδες διέλευσης και στο µέτωπο 
του στεγάστρου. 
 
Προβλέπονται ακόµη η κατασκευή της υποδοµής έδρασης του προκατασκευασµένου κτιρίου 
διοίκησης, η κατασκευή υπόγειας δεξαµενής καυσίµων για τη λειτουργία του προβλεπόµενου 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου διοίκησης, ο 
ηλεκτροφωτισµός του, και η διαµόρφωση πρόσβασης πεζών από το χώρο γραφείων προς το 
χώρο διοδίων. Πριν και µετά από τα διόδια προβλέπονται χώροι στάθµευσης (κυρίως του 
προσωπικού στον αριστερό κλάδο). 
 
Εντός του ορίου της υπάρχουσας απαλλοτρίωσης προβλέπεται µετατόπιση του αριστερού 
παράπλευρου από τη χ.θ. 9+413 έως τη χ.θ. 10+060. Η οριζοντιογραφική και υψοµετρική 
χάραξη του παράπλευρου είναι περίπου ίδια µε αυτήν του υπάρχοντος. 
Το οδόστρωµα προβλέπεται µε πλάτος 7,00µ. που είναι ίδιο µε αυτό του υφιστάµενου και 
αποτελείται από: 
− Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. 
− Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,10µ. 
− Βάση της ΠΤΠ Ο-155 πάχους 0,20µ. 
− Υπόβαση της ΠΤΠ Ο-150 πάχους 0,20µ. 
− Στρώση έδρασης πάχους 0,30µ. 
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Για το κατάστρωµα του αυτοκινητοδρόµου προβλέπεται η αποκατάσταση των στρώσεων 
οδοστρωσίας και ασφαλτικών.  
Το εύκαµπτο οδόστρωµα αποτελείται από: 
− Μια αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,04µ. 
− Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05µ. 
− Τρεις ασφαλτικές στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 0,18µ. 
− Βάση της ΠΤΠ Ο-155 πάχους 0,20µ. 
− Υπόβαση της ΠΤΠ Ο-150 πάχους 0,20µ. 
− Στρώση στράγγισης – έδρασης πάχους 0,60µ. 

 
Το άκαµπτο οδόστρωµα των διοδίων αρχίζει στη χ.θ. 9+700 και τελειώνει στη χ.θ. 9+800. 
Το άκαµπτο οδόστρωµα (από σκυρόδεµα) αποτελείται από : 
− Μια πλάκα σκυροδέµατος πάχους 0,28µ. 
− Στρώση κατεργασµένου θραυστού αµµοχάλικου (Κ.Θ.Α.) πάχους 0,20µ. 
− Στρώση στράγγισης – έδρασης πάχους 0,60µ. 

 
Σε όλες τις ασφαλτικές στρώσεις, χρησιµοποιείται άσφαλτος 50/70. Όπου κατασκευάζονται 
ασφαλτικές στρώσεις επί οδοστρωσίας, προηγείται η κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Μεταξύ ασφαλτικών στρώσεων θα εφαρµόζεται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Παράλειψη 
ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µεταξύ νέων ασφαλτικών ταπήτων µπορεί να γίνει 
ύστερα από σχετική πρόταση του αναδόχου και έγκριση ή εντολή της Ε.Ο.Α.Ε.  
 
 
 
3.2 Ασφάλιση 
 
Θα τοποθετηθούν κατάλληλου τύπου συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΣΑΟ) στα εξωτερικά 
όρια του αυτοκινητοδρόµου όπως αυτά θα διαµορφωθούν. Επίσης, στις νησίδες προβλέπεται η 
τοποθέτηση ΣΑΕΠ (Σύστήµα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης) µε πρόσωπο προς την 
διερχόµενη κίνηση στις απολήξεις των νησίδων. 
 
Οι διαχωριστικές νησίδες µεταξύ των λωρίδων των διοδίων διαµορφώνονται έτσι ώστε να 
προστατεύουν απόλυτα τα φυλάκια (οικίσκους εισπρακτόρων) που τοποθετούνται επάνω σ’ 
αυτές. Για την προστασία των φυλακίων από πιθανές µετωπικές προσκρούσεις εκτρεπόµενων 
οχηµάτων µε µεγάλη ταχύτητα θα κατασκευαστούν στις απολήξεις των νησίδων, από την 
πλευρά της κυκλοφορίας, θωράκια σκυροδέµατος και επίσης θα τοποθετηθούν ΣΑΕΠ (Σύστήµα 
Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης). Στις νησίδες όπου τουλάχιστον από τη µία πλευρά 
τους η διερχόµενη λωρίδα κυκλοφορία λειτουργεί κατά περίπτωση και για τις δύο αντίθετες 
κατευθύνσεις η µετώπη σκυροδέµατος και το ΣΑΕΠ κατασκευάζονται και στις δύο απολήξεις. 
Στις νησίδες που και από τις δύο πλευρές η κυκλοφορία είναι πάντα της ίδιας κατεύθυνσης η 
µετώπη σκυροδέµατος και το ΣΑΕΠ κατασκευάζονται στην απόληξη µε πρόσωπο προς την 
διερχόµενη κίνηση.  
 
Τα ΣΑΕΠ δεν πρέπει να επαναφέρουν το όχηµα (non-redirective) και το ελάχιστο επίπεδο 
συγκράτησης να είναι κατηγορίας 80/1 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-1317-3. Τα ΣΑΕΠ πρέπει 
να είναι πιστοποιηµένα και να φέρουν σήµα CE σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-1317-5. Επίσης, 
για την έγκριση του υλικού από την Υπηρεσία θα πρέπει να προσκοµιστεί και κατάλογος µε τις 
εγκαταστάσεις του υλικού σε άλλους Σταθµούς ∆ιοδίων σε κράτη-µέλη της CEN. 
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3.3 Σήµανση 
 
Στο έργο θα τοποθετηθούν όλες οι αναγκαίες πινακίδες σήµανσης, πληροφοριακές, ρυθµιστικές, 
προειδοποιητικές επικίνδυνων θέσεων, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις Οδηγίες Κατακόρυφης 
Σήµανσης Αυτοκινητοδρόµων (ΟΜΟΕ - ΚΣΑ) – Μέρος 2 – Κεφ. 4 (Σήµανση Σταθµών ∆ιοδίων). 
Το όριο ταχύτητας (πινακίδα Ρ-32) πριν τους σταθµούς διοδίων θα µειώνεται σταδιακά 
σύµφωνα µε την ΟΜΟΕ και το τελικό όριο ταχύτητας, σε απόσταση 100m πριν το τέλος 
κανονικής διατοµής του αυτ/µου και την έναρξη της διαπλάτυνσης θα είναι 40χλµ/ώρα. Η 
πινακίδα 40χλµ/ώρα θα επαναλαµβάνεται στη θέση έναρξης της διαπλάτυνσης.  
 
Οι πληροφοριακές πινακίδες της οδού θα κατασκευασθούν ως πινακίδες υψηλής 
αντανακλαστικότητας µε γραφή από µεµβράνη Τύπου ΙΙΙ και υπόβαθρο από µεµβράνη Τύπου ΙΙ. 
Θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες µε ανακλαστήρες.  
 
Επιπλέον της προβλεπόµενης σήµανσης σταθµών διοδίων της ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, για τη βελτίωση 
της ενηµέρωσης των χρηστών και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, θα τοποθετηθούν 
εκατέρωθεν κάθε σταθµού και οι εξής 3 πινακίδες: 
 
i.  Με δεδοµένο ότι οι σταθµοί διοδίων θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά σε οδό που είναι ήδη 

σε λειτουργία, για καλύτερη ενηµέρωση των οδηγών και βελτίωση της παρεχόµενης 
ασφάλειας, σε απόσταση 200-300m πριν το τέλος της κανονικής διατοµής της οδού (αρχή 
χοάνης), στη δεξιά πλευρά της οδού θα τοποθετηθεί «Πινακίδα 
στατικού µηνύµατος µε αναλάµποντες φανούς» µε τις αναγραφές 
«Προσοχή! Σταθµός ∆ιοδίων», «Caution! Toll Station» (βλ. 
σχέδιο) σύµφωνα µε το υπόδειγµα. H πινακίδα θα τοποθετηθεί 
σε ύψος 1,00m από το οδόστρωµα, σύµφωνα µε το σχετικό 
άρθρο τιµολογίου, τις Προδιαγραφές Η/Μ Εγκαταστάσεων (ΚΕΦ. 
Στ4, παρ. 5) και τα ΠΚΕ «Τυπική προειδοποιητική πινακίδα 
Υπέρυψου οχήµατος». Οι διαστάσεις της κύριας πινακίδας είναι 
πxυ= 1,8mx2,2m. Κάτω από την κύρια πινακίδα τοποθετείται 
πρόσθετη (Πρ-1) πινακίδα πxυ=1,8mx0,375m που θα αναγράφει 
την απόσταση από το τέλος της κανονικής διατοµής (200 ή 
300m). Οι χαρακτήρες είναι στενής γραφής, ύψους 175mm.  Στο 
µέσον της κύριας πινακίδας θα υπάρχει ένθετη η πινακίδα 
κινδύνου Κ-25 µε µήκος πλευράς 0,9m. Η αντανακλαστικότητα 
της µεµβράνης υπόβαθρου και των αναγραφών είναι Τύπου ΙΙ. Οι γωνίες των πινακίδων 
πινακίδας θα είναι στρογγυλεµένες µε εξωτερική ακτίνα στρογγύλευσης 60 mm. Επάνω στην 
πινακίδα τοποθετείται ζεύγος αναλάµποντων φανών Φ300 πορτοκαλί χρώµατος τύπου LED 
(σύµφωνα µε προδιαγραφές αντίστοιχων φανών των φωτεινών σηµατοδοτών).  

 
ii. Εκατέρωθεν κάθε σταθµού, περίπου στη έναρξη της διαπλάτυνσης της χοάνης, θα 

τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα που αναγράφει τις χρεώσεις του Σταθµού ∆ιοδίων, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα. Οι συγκεκριµένες πινακίδες θα κατασκευαστούν και 

τοποθετηθούν µετά από εντολή της Υπηρεσίας στην οποία θα 
καθορίζονται και οι αναγραφόµενες τιµές των τελών διοδίων για κάθε 
κατηγορία. 
 
 Η πινακίδα περιλαµβάνει:  

� τις αναγραφές «Τέλη ∆ιοδίων» και «Toll Rates» µε την 
πινακίδα Ρ-35 του ΚΟΚ. Οι χαρακτήρες είναι πεζοί, κανονικής 
γραφής, λευκού και κίτρινου χρώµατος και ύψους 210mm. 

� τις κατηγορίες οχηµάτων, µε τα σύµβολα που απεικονίζονται 
στις Πρόσθετες Πινακίδες Πρ-16ε ως Πρ-16ιβ του Κ.Ο.Κ., 
οµαδοποιηµένα σε 4 κατηγορίες χρέωσης.  Τα σύµβολα έχουν 
ύψος 300mm. ∆ίπλα στα σύµβολα οχηµάτων των κατηγοριών 
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2 και 3 θα προστεθεί η αναγραφή h≤2,70 και h>2,70 αντίστοιχα.  
� το τέλος διοδίου µε δύο ακέραια και δύο δεκαδικά ψηφία για κάθε κατηγορία οχήµατος. Τα 

ψηφία θα είναι λευκού χρώµατος, κανονικής γραφής και ύψους 280mm. 
� το λογότυπο της «Εγνατία Οδός ΑΕ» µε ύψος  280mm. 
� Οι τελικές διαστάσεις της πινακίδας θα είναι (υxπ) 4,5m x 2,9m. Συνολική επιφάνεια 

~13,5m2 
�  Οι πινακίδες στερεώνονται σε  δικτυώµατα 

 
 
iii. Εκατέρωθεν κάθε σταθµού τοποθετείται 

πινακίδα ενηµέρωσης των οδηγών για τη 
βιντεοσκόπηση του χώρου των Σταθµών 
∆ιοδίων σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 περί 
«προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».  Οι 
πινακίδες τοποθετούνται ~50-100 µέτρα πριν 
τους Σταθµούς ∆ιοδίων, σε θέση που να είναι 
ορατές από τους οδηγούς που προσεγγίζουν ή 
αναµένουν στην περιοχή της χοάνης. Οι 
πινακίδες δεν πρέπει να κρύβονται από άλλες κατασκευές ή πινακίδες. 
� Η πινακίδα θα αποτελείται από την κύρια πινακίδα και µία πρόσθετη που θα 

τοποθετηθεί πάνω από την κύρια όπως απεικονίζεται στο υπόδειγµα. Στην άνω 
πρόσθετη πινακίδα τοποθετείται αριστερά ο λογότυπος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και 
δεξιά αναγράφεται ο τηλεφωνικός αριθµός έκτακτης ανάγκης 1077 µε το σύµβολο του 
κινητού τηλεφώνου.  

� Η κύρια πινακίδα περιλαµβάνει το γραφικό της κάµερας, διαστάσεων 450x450 mm και 
το µήνυµα του υποδείγµατος, στα Ελληνικά και Αγγλικά. 

� Οι χαρακτήρες θα είναι πεζοί, στενής γραφής µε ύψος του πρώτου κεφαλαίου 
χαρακτήρα 175mm. 

� Το υπόβαθρο των πινακίδων θα είναι λευκό αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ. και τα 
γράµµατα µαύρου χρώµατος. 

� Στην πίσω πλευρά της κύριας πινακίδας θα τοποθετείται αυτοκόλλητα η αναγραφή:  
«Η παρούσα πινακίδα τοποθετείται βάσει των διατάξεων του Νόµου 2472/1997 
“Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 

� Οι τελικές διαστάσεις της πινακίδας θα είναι (υxπ) 1,8 x 2,8 m. Συνολική επιφάνεια 
~5m2 

� Η γωνία τοποθέτησης σε σχέση µε τον άξονα της οδού θα είναι περίπου 45° ώστε να 
είναι ορατή από τους οδηγούς που έχουν εισέλθει στη χοάνη. 

� Οι πινακίδες στερεώνονται σε χαλύβδινους στύλους  
 
3.3.1 Εργοταξιακή Σήµανση 
 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η προσωρινή εργοταξιακή σήµανση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
Οδηγία Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ (ΦΕΚ 905/Β’/2011). 
 
Οι απαιτούµενες µελέτες εργοταξιακής σήµανσης εκπονούνται από τον ανάδοχο και 
υποβάλλονται για έγκριση από την Υπηρεσία ώστε να εκδοθούν οι απαραίτητες Αστυνοµικές 
αποφάσεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. Η εκπόνηση των µελετών εργοταξιακής σήµανσης δεν 
αποζηµιώνεται ξεχωριστά και περιλαµβάνεται ανηγµένη στην προσφορά του αναδόχου. 
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3.3.2 Οριζόντια Σήµανση 
 
i. Στο τµήµα από την αρχή της διαπλάτυνσης της χοάνης µέχρι την αρχή των νησίδων του 

Σταθµού ∆ιοδίων θα κατασκευαστούν εγκάρσιες λευκές αντανακλαστικές γραµµές σε 
αποστάσεις που θα πυκνώνουν όσο προσεγγίζεται ο Σταθµός. Οι εγκάρσιες γραµµές θα 
καταλαµβάνουν το πλάτος της οδού µεταξύ των δύο οριογραµµών και όχι της ΛΕΑ. Το 
πλάτος των 5 πρώτων εγκάρσιων γραµµών θα είναι 1,20m και των επόµενων 8 γραµµών 
0,90m. Η διάταξη των εγκάρσιων γραµµών θα είναι σύµφωνα µε το παρακάτω Σχέδιο. Οι 
τελικές αποστάσεις µεταξύ των εγκάρσιων γραµµών είναι ενδεικτικές και θα προσαρµοστούν 
στο τελικό µήκος της χοάνης κάθε σταθµού. 

 
ii. Στο τµήµα από την αρχή της διαπλάτυνσης της χοάνης µέχρι την αρχή των νησίδων του 

Σταθµού ∆ιοδίων θα κατασκευαστούν µεταξύ των λωρίδων διακεκοµµένες λευκές 
αντανακλαστικές «γραµµές προειδοποίησης» πλάτους 0,15m και µήκους 6:3 (6m γραµµή και 
3 m κενό) σύµφωνα µε το παρακάτω ενδεικτικό Σχέδιο. 

 
iii. Επιπλέον θα κατασκευαστούν όλες οι κανονικές τελικές διαγραµµίσεις του οδοστρώµατος, µε 

υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας. 
 

 
 
iv. Στο τελευταίο τµήµα κανονικής διατοµής της οδού, πριν την έναρξη διαπλάτυνσης της 
χοάνης, θα τοποθετηθούν/κατασκευαστούν στο οδόστρωµα ειδικές διατάξεις λευκών 
ανάγλυφων εγκάρσιων ραβδώσεων (ακουστικές ταινίες), κάθετα στην κατεύθυνση της 
κίνησης, µε σκοπό να έχουν ένα ακουστικό και κραδασµικό αποτέλεσµα ώστε να αναγκασθεί ο 
οδηγός να µειώσει ταχύτητα. 
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 3.4. Κτίριο ∆ιοίκησης 
 
 Στον Σταθµό ∆ιοδίων θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε λειτουργία το εµφανιζόµενο στα 
παρακάτω σκίτσα σπονδυλωτό προκατασκευασµένο κτιριακό συγκρότηµα. 

 Κάθε µέλος του εν λόγω προκατασκευασµένου συγκροτήµατος θα έχει τη δυνατότητα 
µεταφοράς αναρτηµένο από τέσσερα σηµεία ανάρτησης που θα είναι ενσωµατωµένα στο 
µεταλλικό σκελετό του αντίστοιχου µέλους. 

 Το συγκρότηµα του κτιρίου διοίκησης θα αποτελείται από δυο λειτουργικές ενότητες :  
 - το χώρο εργασίας και ελέγχου του Σταθµού ∆ιοδίων και  
 - το χώρο ανάπαυσης (κουζίνα) και αποδυτηρίων του προσωπικού. 

 Οι λειτουργίες που επιτελούνται στις δυο αυτές περιοχές θα είναι τελείως ανεξάρτητες, γι’ αυτό 
και οι χώροι θα είναι διαχωρισµένοι µεταξύ τους. Λεπτοµέρειες για τη διαµόρφωση της κάτοψης 
των οικίσκων (διάταξη, χώροι, διαστάσεις κ.ά.) εµφανίζονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 
Σχεδιάστηκαν δύο διατάξεις κτιρίων, ανάλογα µε τη διατιθέµενη έκταση που θα εγκατασταθούν. 

 Η βάση έδρασης του κτιριακού συγκροτήµατος θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα 
και θα έχει την κατάλληλη διαµόρφωση και τις απαραίτητες υποδοµές. 

 Οι οικίσκοι του συγκροτήµατος θα αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό και τοίχους πλήρωσης. 
Ο σκελετός των οικίσκων θα αποτελείται από πλαίσια δαπέδου και οροφής, κατασκευασµένα 
από βαµµένες χαλύβδινες κοιλοδοκούς βαρέως τύπου, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους 
κατακόρυφα µε χαλύβδινες κολόνες ίδιου τύπου. Το ωφέλιµο εσωτερικό ύψος µέχρι την 
ψευδοροφή πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,35m. 

 Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι κατασκευασµένοι από θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) µε 
θερµοµόνωση από σκληρό αφρό πολυουρεθάνης πάχους 40mm θερµικής αγωγιµότητας 
λ=0,018 Kcal/mh°C και αµφίπλευρη επένδυση από διαµορφωµένα ελάσµατα γαλβανισµένης 
λαµαρίνας πάχους 0,5mm, χρωµατισµένης εργοστασιακά σε χρώµα «µανόλια». Με ίδιου τύπου 
και πάχους θερµοµονωτικά πλαίσια συµπληρώνεται η οροφή, η οποία επιπλέον θα φέρει 
εσωτερική ψευδοροφή από µεταλλικό τετραγωνικό κάνναβο και πλάκες ορυκτών ινών 60Χ60εκ., 
όπου θα ενσωµατώνονται χωνευτά φωτιστικά φθορισµού. 

 Η ψευδοροφή θα τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας, ελέγχου και του δωµατίου 
SERVER / UPS / Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης (ΓΠΧΤ). ∆εν τοποθετείται ψευδοροφή στους 
χώρους WC και στην κουζίνα. 

 Τα εσωτερικά χωρίσµατα θα δηµιουργούνται από αντίστοιχα θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) 
πολυουρεθάνης πάχους 30mm επενδυµένα αµφίπλευρα µε διαµορφωµένα ελάσµατα 
γαλβανισµένης και λευκού χρώµατος λαµαρίνας πάχους 0,5mm. Σε όλες τις οριζόντιες και 
κατακόρυφες ενώσεις θα τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα. 

 Το δάπεδο θα φέρει στρώση αδιαβροχοποιηµένης µοριοσανίδας ή αντίστοιχου υλικού πάχους 
τουλάχιστον 18mm και επίστρωση από ειδικό αντιολισθηρό PVC ή Linoleum σε φύλλα (όχι 
πλακάκια). Στους χώρους WC, στην αποθήκη, στα αποδυτήρια και στην κουζίνα θα 
τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια δαπέδου 30Χ30cm κατηγορίας IV. Στο χώρο του SERVER / 
UPS / ΓΠΧΤ και στο χώρο καταµέτρησης (Cash Up room) θα ενισχύεται ο σκελετός της βάσης 
µε κατάλληλες κοιλοδοκούς ώστε να φέρει αυξηµένο φορτίο (περίπου 1.000 kgr) καθ΄ όλο το 
µήκος του εξωτερικού τοίχου σε πλάτος 60cm. Στο χώρο SERVER / UPS / ΓΠΧΤ προβλέπεται 
µια ορθογώνια οπή κατάλληλων διαστάσεων 140Χ40cm για την είσοδο των καλωδίων δικτύου 
και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και δυο ορθογώνιες οπές κατάλληλων διαστάσεων 40Χ60cm. 
Στη συµβολή του δαπέδου µε όλους τους περιµετρικούς τοίχους τοποθετείται σοβατεπί από 
λευκό PVC. Εξωτερικά στο δάπεδο τοποθετείται µόνωση από θερµοµονωτικά πλαίσια 
πολυουρεθάνης θερµικής αγωγιµότητας λ=0,018 kcal/mh°C πάχους 40mm επενδυµένα 
αµφίπλευρα µε γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,5mm. 

 Το όλο κτιριακό συγκρότηµα θα είναι καλυµµένο µε τετράριχτη στέγη και θα προεξέχει 
περιµετρικά 60cm και να αποτελείται από χαλύβδινα ζευκτά βαµµένα µε αντισκωριακή βαφή και 
ελαιόχρωµα. Η επικάλυψη θα πραγµατοποιείται µε κυµατοειδή γαλβανισµένη λαµαρίνα 
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χρώµατος «ανοικτό κεραµιδί». Η προεξοχή των 60cm πρέπει να καλύπτεται από την κάτω 
πλευρά µε θερµοµονωτικά πλαίσια (πάνελ) ίδιου τύπου και χρώµατος µε την εξωτερική 
τοιχοποιία. 

 Τα εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου θα είναι συρόµενα βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 
1,00Χ1,60m, µε θερµοµονωτικά διπλά τζάµια (5-9-5 mm), µε ανακλαστική επίστρωση και ενιαίο 
λάστιχο τύπου U, εξωτερικά προστατευτικά ρολά ασφαλείας και βενετικές περσίδες 25mm. Σε 
ορισµένους χώρους θα υπάρχουν ανακλινόµενοι φεγγίτες αλουµινίου βαρέως τύπου 
διαστάσεων περίπου 0,50Χ0,35m.  

 Για λόγους ασφαλείας εξωτερικά του κτιρίου στα ανοίγµατα όλων των παραθύρων, θα 
τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα λευκού χρώµατος. 

 Η εξωτερική πόρτα θα αποτελείται από πλαίσιο αλουµινίου βαρέως τύπου και θερµοµονωτικά 
πλαίσια διαστάσεων περίπου 2,00Χ1,10m. Επιπλέον η πόρτα αυτή θα ανοίγει προς τα έξω και 
θα διαθέτει παράθυρο εξ αλουµινίου βαρέως τύπου διαστάσεων περίπου 0,30Χ0,30m. Στην 
είσοδο του κτιρίου θα δηµιουργείται «ανεµοφράκτης» µε δυο πόρτες, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο σχέδιο. 

 Επίσης, στην κεντρική είσοδο του κτιρίου ή σε άλλη είσοδο που θα υποδειχθεί από την ΕΟΑΕ, 
θα τοποθετηθεί ειδικός προθάλαµος ασφαλείας χρηµαταποστολών, µε βάση τη µελέτη 
οριστικής διαµόρφωσης που θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΟΑΕ προ της τοποθέτησής 
του. 

Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες πρεσαριστές χρώµατος «µπορντό» διαστάσεων είτε 
2,00Χ0,90m είτε 2,00Χ1,00m περίπου και θα έχουν επένδυση µελαµίνης µε περιµετρικό 
εξωτερικό πηχάκι οξιάς (καβαλίκι). Η εξωτερική θύρα και η θύρα του δωµατίου καταµέτρησης θα 
φέρουν κλειδαριές ασφαλείας (τρίαινα). 

 Προβλέπεται η πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση κλιµατιστικών µηχανηµάτων τύπου αντλίας 
θερµότητας ψύξης / θέρµανσης (heat pump), διαιρετού τύπου (split unit), ονοµαστικής 
απόδοσης 12.000 Btu/hr (για τους χώρους ελέγχου και SERVER / UPS / ΓΠΧΤ) και 9.000 Btu/hr 
για τους υπόλοιπους χώρους (πλην αποθήκης), ενεργειακής κλάσης A+ (EER > 3,2 και COP> 
3,6), µε DC Inverter, ειδικά για ψυχρά κλίµατα µε θερµαντική αντίσταση στην εξωτερική µονάδα, 
µε τηλεχειρισµό, µε ξεχωριστή και κατάλληλα διαστασιολογηµένη ηλεκτρική γραµµή 
τροφοδοσίας το καθένα από το ΓΠΧΤ. 

 Θα υπάρχουν δύο συµβατικές τουαλέτες πλήρως εξοπλισµένες µε : λεκάνη πορσελάνης µε 
καζανάκι υψηλής πίεσης, νιπτήρα πορσελάνης µε θερµοµεικτική µπαταρία χρωµίου ζεστού / 
κρύου νερού (Ζ/Κ), σιφώνι δαπέδου, σετ καθρέφτη 0,40X0,60m, άγκιστρα πετσετών, 
σαπουνοθήκη και χαρτοθήκη χρωµίου.  

 Στην κουζίνα θα τοποθετηθεί πάγκος µήκους 3,00m, βάθους 0,60m και ύψους 0,80m τύπου 
Duropal ή αντίστοιχο, λευκός µε πάχος 5cm, µε µονό ανοξείδωτο νεροχύτη, µε 
ταχυθερµοσίφωνο 10lit / 2kW και θερµοµεικτική µπαταρία χρωµίου Ζ/Κ, µικροέπιπλο και 
ντουλάπια µη τυποποιηµένα, µε βάθος 60cm, µε «κουτιά» από MDF συνολικού πάχους 21mm, 
αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη. Επάνω από τον πάγκο θα τοποθετηθούν ντουλάπια 
κρεµαστά, µη τυποποιηµένα, µε βάθος 35cm, µε «κουτιά» από ΜDF πάχους 18 mm. 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρης υδραυλική εγκατάσταση µε εξωτερικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP 10bar για την ύδρευση και πλαστικοί σωλήνες αποχετεύσεων PVC 6bar 
επαρκών διατοµών. Όλοι οι εξωτερικοί σωλήνες θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε 
επικάλυψη ενισχυµένου αλουµινίου, πυκνότητας 16 kg/m3 και πάχους 50mm. 
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3.5 Η-Μ Εγκαταστάσεις Κτιρίου ∆ιοίκησης 
 
α) Εγκατάσταση Ύδρευσης 

 Η εγκατάσταση ύδρευσης, περιλαµβάνει όλες εκείνες τις επιµέρους εγκαταστάσεις, που 
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και οι οποίες αναλυτικά είναι οι παρακάτω : 

1) Εγκατάσταση παροχής κρύου νερού 
2) Εγκατάσταση παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 

 

 Η υδροδότηση του κτιρίου θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής µε σωλήνα HDPE 3ης 
γενιάς µπλε χρώµατος DN40/10bar ειδική για πόσιµο νερό. Ο σωλήνας θα καταλήγει σε φρεάτιο 
υδροµέτρου DN20 καθαρών διαστάσεων 60Χ40cm. Πριν και µετά τον υδροµετρητή θα υπάρχει 
βάνα αποκοπής, ενώ µετά τον µετρητή θα τοποθετηθεί και ανεπίστροφη βαλβίδα για αποφυγή 
της αντίστροφης ροής του νερού. 
 

 Το δίκτυο διανοµής κρύου νερού θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων υγιεινής, τις ανάγκες 
της κουζίνας καθώς και τις ανάγκες πλυσίµατος των δαπέδων, κλπ. 
 Μετά την είσοδο της σωλήνωσης του νερού εντός του κτιρίου θα τοποθετηθεί κεντρική βάνα 
διακοπής. 
 

 Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης θα οδεύει ορατό και επίτοιχο, κάτω από το επίπεδο 
τροφοδοσίας των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων. Το δίκτυα ζεστού και κρύου νερού θα 
οδεύουν παράλληλα και το δίκτυο του ζεστού θα βρίσκεται επάνω από το δίκτυο του κρύου 
νερού. 
 

 H ελάχιστη διάµετρος του σωλήνα παροχής νερού σε κάθε υποδοχέα (νιπτήρας, καζανάκι, 
θερµοσίφωνας κλπ.) είναι Φ20 τόσο για το κρύο όσο και για το ζεστό νερό. 
 

 Πριν την σύνδεση του κάθε υποδοχέα θα εγκατασταθεί γωνιακός διακόπτης. 
 

 Το δίκτυο σωληνώσεων προβλέπεται από ευθύγραµµο πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου, 
κατάλληλο για εγκαταστάσεις ύδρευσης. 
 Όλα τα όργανα διακοπής (κρουνοί, βάνες) θα είναι ορειχάλκινα επιχρωµιωµένα σφαιρικού 
τύπου (ball valves) µε αντοχή σε πίεση ≥ 10bars σε θερµοκρασία 100°C. 
 

 Το δίκτυο διανοµής του ζεστού νερού θα εξυπηρετεί βασικά τις ανάγκες των χώρων υγιεινής 
καθώς και τις ανάγκες της κουζίνας. 
H παραγωγή του ζεστού νερού στο κτίριο διοίκησης των διοδίων, θα γίνει µέσω ηλεκτρικού 
θερµοσίφωνα τύπου Glass (εµαγιέ) χωρητικότητας 60lit / 4kW, o οποίος θα τοποθετηθεί εντός 
του πάγκου της κουζίνας.. 
 

 Όλο το πρωτεύον δίκτυο σωληνώσεων, ζεστού και  κρύου νερού, θα κατασκευασθεί από 
πολυστρωµατικό πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου µε ενίσχυση υαλονηµάτων, κατάλληλο 
για πόσιµο νερό PP-R80 / PN 20 bars. 
 

 Οι σωληνώσεις θα εγκατασταθούν µε τρόπο που να είναι δυνατή η διάκριση των δικτύων και 
όπου δεν κινούνται µέσα σε ψευδοροφή να δίδεται ευχάριστη εντύπωση στο θεατή θα οδεύουν 
έτσι παράλληλα ή κάθετα µεταξύ τους και προς τα οικοδοµικά στοιχεία. Επίσης οι µεταξύ τους 
αποστάσεις και προς τα οικοδοµικά στοιχεία θα είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπουν την ευχερή 
προσπέλαση προς αυτές και τη µόνωσή τους. 
 

Τα δίκτυα σωληνώσεων παροχής θερµού νερού θα µονωθούν σε όλο το µήκος µε πάχος 
µόνωσης ανάλογο της διατοµής τους.  
 

 Οι συνδέσεις των σωλήνων PP µε µεταλλικούς σωλήνες ή άλλα µεταλλικά στοιχεία του δικτύου 
(πχ. βάνες) θα γίνεται µε ειδικά πλαστικά - ορειχάλκινα εξαρτήµατα κολλητά προς την πλευρά 
του σωλήνα ΡΡ και κοχλιωτά µε ορειχάλκινο σπείρωµα προς την πλευρά του µεταλλικού 
στοιχείου όπως επίσης και µε φλάντζες.  
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 Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα παρθούν µέτρα για την σωστή στήριξη των σωλήνων. 
Για τον σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθούν ειδικά στηρίγµατα κατάλληλα για στήριξη πλαστικών 
σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην διαµόρφωση των γωνιών για την παραλαβή των 
συστολών  - διαστολών.   
 
β) Εγκατάσταση Αποχέτευσης 

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα παρακάτω δίκτυα αποχέτευσης : 
• Εγκατάσταση αποχέτευσης συνήθων αστικών λυµάτων 
• Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων υδάτων 

 

 Το σύνολο του συστήµατος αποχέτευσης των λυµάτων θα χαραχθεί µε βασική προϋπόθεση τη 
γρήγορη και άνετη αποµάκρυνση των λυµάτων από τα σηµεία παραγωγής τους, προς το 
κεντρικό δίκτυο, που οδεύει εκτός κτιρίου, σε διαδροµές µε όσο το δυνατόν λιγότερες καµπύλες. 
Έτσι οι οριζόντιες σωληνώσεις των νιπτήρων, θα συγκεντρώνονται υποδαπέδια σε σιφώνια και 
θα ενώνονται µέσω αυτών µε οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ οι λεκάνες θα συνδέονται µε 
κλίση τουλάχιστον 2% απ' ευθείας µε οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης. 
 

 Οι κατακόρυφες στήλες αποχέτευσης θα είναι πάντοτε σε σηµεία που θα είναι επισκέψιµα και 
δεν θα ενοχλούν αισθητικά. 
 Το δίκτυο αποχέτευσης θα κατασκευαστεί µε πλαστικούς σωλήνες PVC / 6 bars. 
 

 Οι διάµετροι των σωλήνων αποχέτευσης θα έχουν τις παρακάτω διατοµές: 
• Νεροχύτης DN 50 
• Νιπτήρας DN 40 
• Σιφόνι DN 50 
• Λεκάνη  DN 100 
• Κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης DN100 

 
 Τα λύµατα των χώρων υγιεινής και της κουζίνας του Κτιρίου ∆ιοίκησης, θα συλλέγονται µέσω 
κατάλληλου βαρυτικού δικτύου αποχέτευσης σε εξωτερικό κεντρικό φρεάτιο διαστ. 40Χ60cm µε 
µηχανοσίφωνα. Το φρεάτιο θα διαθέτει στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα φρεατίου κλάσης C250 ή 
B125 κατά EN124, ανάλογα µε την θέση του. 
 Τα λύµατα από εκεί θα οδηγούνται µε υπόγειο σωλήνα αποχέτευσης PVC DN100/6bars µε 
κλίση 1-2%, σε στεγανή δεξαµενή συλλογής λυµάτων (στεγανός βόθρος) που θα κατασκευασθεί 
στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. 
 Η δεξαµενή των λυµάτων θα είναι υπόγεια, κατασκευασµένη από οπλισµένο υδατοστεγές 
σκυρόδεµα C20/25 µε πάχος τοιχωµάτων 20cm και θα έχει εσωτερικές διαστάσεις περ. 
4.40(Μ)Χ2.40(Π)Χ2.40(Υ)m µε ωφέλιµη χωρητικότητα περ. 20 κυβ.µ. 
 Τα τοιχώµατα της δεξαµενής θα απέχουν τουλάχιστον 1.00m, από την θεµελίωση του κτιρίου 
και την περίφραξη του οικοπέδου. 
 Στην οροφή της δεξαµενής και στο σηµείο εκροής των λυµάτων, θα κατασκευασθεί θυρίδα 
επίσκεψης διαστ. 60Χ60cm στο ύψος της επιφάνειας του εδάφους. Η θυρίδα θα διαθέτει 
στεγανό χυτοσιδηρό κάλυµµα φρεατίου κλάσης C250 ή B125 κατά EN124, ανάλογα µε την θέση 
της. 
 Η δεξαµενή θα φέρει επίσης µίκα εξαερισµού PVC DN75mm. 
 

Τα όµβρια και τα συµπυκνώµατα των κλιµατιστικών µονάδων θα αποµακρυνθούν µε βαρύτητα 
στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου µέσω σιφωνίων δαπέδου. 
 

 
γ) Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

 Στο κτίριο θα κατασκευασθεί πλήρης εσωτερική εγκατάσταση φωτισµού (χωνευτά φωτιστικά 
οροφής στην ψευδοροφή και «καραβοχελώνες» στα WC), µε τα αντίστοιχα καλώδια, κυτία 
διανοµής, σωληνώσεις όδευσης καλωδίων κλπ. η οποία θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό 
υποπίνακα της κουζίνας. Όλοι οι λαµπτήρες θα είναι είτε φθορισµού ενεργειακής κλάσης Α, µε 
ηλεκτρονικό ballast σύµφωνα µε το ΦΕΚ Β/1554/24-10-06 ή τύπου LED. 
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 Θα εγκατασταθούν µεταλλικοί επίτοιχοι ηλεκτρικοί πίνακες διανοµής (υποπίνακες) 4 σειρών 
τόσο στην κουζίνα (µε αυτόµατο διακόπτη διαρροής), όσο και στο χώρο SERVER / UPS µε όλα 
τα σχετικά διακοπτικά µέσα και µέσα προστασίας (διακόπτες ισχύος, αυτοµάτους διαρροής, 
µικροαυτόµατους, ασφάλειες, λυχνίες ένδειξης τάσης κλπ.) 
 Στον χώρο SERVER / UPS, στο γραφείο ∆ιεύθυνσης, στην Αίθουσα Ελέγχου, στο Χώρο 
Καταµέτρησης και στην κουζίνα θα εγκατασταθούν περιµετρικά δύο (2) κανάλια οριζόντιας 
καλωδίωσης 100Χ35mm τουλάχιστον, ένα για ισχυρά και ένα για ασθενή ρεύµατα (Data, 
τηλέφωνα, κλπ.), τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους. Από τα κανάλια θα υπάρχουν 
κατακόρυφες οδεύσεις καλωδίων προς πρίζες, διακόπτες κλπ. εντός πλαστικών καναλιών 
κατάλληλων διαστάσεων. 
 Οι οδεύσεις των καλωδίων UTP θα πρέπει να γίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
κατά το δυνατό µέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευµάτων, όπως ορίζεται από το 
πρότυπο TΙΑ/EΙΑ 568Α. Για το λόγο αυτό, θα τηρούνται κατ' ελάχιστο οι αποστάσεις που 
προβλέπονται, µεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευµάτων, καθώς και η απόσταση 
µεταξύ UTP καλωδίων και λαµπτήρων φωτισµού εκκένωσης. 
 Προβλέπονται επίσης από µια (1) πρίζα TV στο γραφείο ∆ιεύθυνσης και στην κουζίνα, καθώς 
και επαρκείς διακόπτες φωτισµού και πρίζες σούκο σε κάθε δωµάτιο / χώρο. 
Στην κουζίνα οι πρίζες θα είναι στεγανές µε κάλυµµα. Στους χώρους εργασίας θα τοποθετηθούν 
και πρίζες σούκο µε κάλυµµα διαφορετικού χρώµατος και ένδειξη από UPS σύµφωνα µε 
οδηγίες της ΕΟΑΕ, ως ακολούθως : 
− Γραφείο ∆ιεύθυνσης : 2 πρίζες UPS 
− Αίθουσα Ελέγχου : 8 πρίζες UPS 
− Χώρος Καταµέτρησης : 4 πρίζες UPS 
− Αποθήκη : 1 πρίζα UPS 
− SERVER / UPS / ΓΠΧΤ : 5 πρίζες UPS 

 Επιπλέον 2 πρίζες UPS θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την ΕΟΑΕ. 
 Επίσης στους ίδιους χώρους θα εγκατασταθούν, αντίστοιχα µε τις πρίζες UPS, είκοσι (20) 
τουλάχιστον συνολικά διπλές πρίζες Voice / Data µε υποδοχείς RJ-45 κλάσης Cat 5e, µε 
κλείστρα διαστάσεων 25Χ50mm υπό γωνία 45° σύµφωνα µε οδηγίες της ΕΟΑΕ. 
 Σε όλους τους χώρους προβλέπεται εγκατάσταση πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση µε τις 
αντίστοιχες συνδέσεις των πριζών. Στο χώρο SERVER / UPS θα αφεθεί ικανό µήκος των 
τηλεφωνικών καλωδίων και των καλωδίων δικτύου για τη σύνδεση µε κατανεµητή (UTP patch 
panel) και τηλεφωνικό κέντρο. 
 Εξωτερικά του κτιρίου, κάτω από το γείσο της στέγης, στις 4 γωνίες, θα εγκατασταθεί 
εξωτερικός φωτισµός µε προβολείς ορθογωνικής διατοµής, κλάσης IP54, µε λαµπτήρα HQI / 
Ε40 / 250W, µε δυνατότητα ενεργοποίησης και από ανιχνευτή κίνησης. 
 Επάνω από την πόρτα εισόδου θα τοποθετηθεί επίσης ένα φωτιστικό επίτοιχο εξωτερικού 
χώρου κλάσης IP54 µε ηλεκτρονικό λαµπτήρα φθορισµού. 
 Στην είσοδο του κτιρίου θα τοποθετηθεί θυροτηλεόραση και ηλεκτρική κλειδαριά, µε οθόνες και 
δυνατότητα ανοίγµατος από δύο σηµεία και συγκεκριµένα από το γραφείο ∆ιεύθυνσης ή την 
Αίθουσα Ελέγχου και την κουζίνα. 
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3.6. Οικίσκοι εισπρακτόρων 
 
 Υπάρχουν δύο τύποι οικίσκων, οι µονοί για µονόδροµες λωρίδες και οι διπλοί για αµφίδροµες 
λωρίδες διέλευσης. Οι διαστάσεις των µονών οικίσκων θα είναι 1,20m X 2,40m και των 
διπλών 1,20m X 5,00m. 

 Ο σκελετός και τα φέροντα πλαίσια των οικίσκων εισπρακτόρων θα είναι από γαλβανισµένα 
σιδερένια προφίλ. Τα περιµετρικά πάνελ θα αποτελούνται από εξωτερικά πετάσµατα 
αλουµινίου τύπου ALUCOBOND χρώµατος RAL 7036, εσωτερικά πετάσµατα από έγχρωµη 
µελαµίνη που θα περικλείουν θερµοµονωτικό υλικό από πετροβάµβακα των 150kg/m3. 

 Τα εξωτερικά µε τα εσωτερικά πετάσµατα επένδυσης των πάνελ θα συνδέονται µε τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε ο µεταλλικός σκελετός να παραµένει κρυφός στο µεταξύ τους διάκενο. Στις 
άκρες των πετασµάτων, προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση τελειωµάτων από διατοµές 
ανοξείδωτου χάλυβα, για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού αποτελέσµατος και την 
προστασία τους από κρούσεις. 
 

 Το δάπεδο θα αποτελείται από µεταλλικές διαδοκίδες, γαλβανισµένες εν ψυχρώ, επί των 
οποίων θα στηριχθούν πλάκες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 30mm. Οι πλάκες θα 
επενδυθούν µε ελαστικά πλακίδια αντιστατικού και αντιολισθητικού τύπου. Μεταξύ των 
διαδοκίδων θα τοποθετηθεί µονωτικό υλικό πολυστυρόλης και λαµαρίνα γαλβανισµένη 
πάχους 0,6 χιλ. για τη εσωτερική προστασία του δαπέδου από την υγρασία. Στο δάπεδο κάθε 
θαλαµίσκου προβλέπεται µια ορθογώνια οπή κατάλληλων διαστάσεων (ενδεικτικά 30Χ30cm) 
για την είσοδο των καλωδίων δικτύου και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

 Η στέγη θα αποτελείται από θερµοµονωτικά πετάσµατα λαµαρίνας µε εσωτερική πλήρωση 
πολυουρεθάνης πάχους 50mm. Στο εσωτερικό του οικίσκου, κάτω από την επικάλυψη, θα 
αναρτηθεί ψευδοροφή από έγχρωµη µελαµίνη. Στο διάκενο µεταξύ οροφής και στέγης, θα 
τοποθετηθούν οι απαραίτητες καλωδιώσεις. 
 

 Η πόρτα και τα παράθυρα θα είναι σταθερού και συρόµενου τύπου και θα κατασκευάζονται 
από διατοµές αλουµινίου βαρέως τύπου µε ηλεκτροστατική βαφή, σε χρωµατισµό επιλογής 
της υπηρεσίας. Οι υαλοπίνακες θα είναι φιµέ οπλισµένου τύπου. Στην πόρτα, θα εγκατασταθεί 
χειρολαβή πανικού τύπου µπάρας και µηχανισµός αυτόµατου κλεισίµατος βαρέως τύπου, 
ικανού να επαναφέρει την πόρτα στην κλειστή θέση υπό συνθήκες ανεµοπίεσης. Όλα τα 
παράθυρα θα καλύπτονται από βενετικές περσίδες 25mm. 
 
Εγκαταστάσεις Η-Μ Οικίσκου Εισπράκτορα 
 

Στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό κάθε οικίσκου θα περιλαµβάνονται : 
• ηλεκτρικός υπο-πίνακας διανοµής ∆ΕΗ-Η/Ζ (3 σειρών ράγας τουλάχιστον) επίτοιχος, 

επεκτάσιµος οριζοντίως και καθέτως όπως σηµειώνεται παρακάτω µε την απαιτούµενη 
εφεδρεία, µετά του απαιτούµενου ραγοϋλικού (διακοπτών, ασφαλειών, λυχνιών, κλπ.), 
πινακίδων σήµανσης, κλιπς σήµανσης καλωδίων, κλπ. 

• ηλεκτρικός υπο-πίνακας διανοµής UPS (3 σειρών ράγας τουλάχιστον) επίτοιχος, 
επεκτάσιµος οριζοντίως και καθέτως όπως σηµειώνεται παρακάτω µε την απαιτούµενη 
εφεδρεία, µετά του απαιτούµενου ραγοϋλικού (διακοπτών, ασφαλειών, λυχνιών, κλπ.), 
πινακίδων σήµανσης, κλιπς σήµανσης καλωδίων, κλπ. 

• ρευµατοδότες ∆ΕΗ 
• ρευµατοδότες UPS (πρίζες σούκο µε κάλυµµα διαφορετικού χρώµατος και ένδειξη από 

UPS) 
• απαιτούµενες σωληνώσεις και καλωδιώσεις φωτισµού και πριζών 
• φωτισµός οικίσκου, ο οποίος θα επιτυγχάνει στο εσωτερικό του οικίσκου στάθµη 

φωτισµού 300-350lux σε επίπεδο 0.85m από το δάπεδο. Τα φωτιστικά σώµατα οροφής 
θα φέρουν λαµπτήρες φθορισµού αυξηµένης απόδοσης ή τύπου LED. Οι λαµπτήρες 
φθορισµού θα είναι ενεργειακής κλάσης Α, µε ηλεκτρονικό ballast σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
Β/1554/24-10-06.) 
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• δικτυακή και τηλεφωνική σύνδεση περιλαµβανοµένου διπλής υποδοχής τηλεφώνου και 
δικτύου (RJ-45) για καλώδια UTP Cat 5e ή 6 

 
 Στους ηλεκτρικούς πίνακες κάθε οικίσκου θα καταλήγουν ανεξάρτητες γραµµές ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας (φορτία ∆ΕΗ, φορτία UPS) µε ξεχωριστά διακοπτικά µέσα, πχ. για τον 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό (Η/Υ, τηλέφωνο, σηµατοδότες, κλπ.) και για τον λοιπό εξοπλισµό  
(φωτισµός, κλιµατιστική µονάδα, κλπ.). 
 Όλες οι οδεύσεις των καλωδίων ισχυρών ρευµάτων κάθε οικίσκου θα είναι ορατές µέσα σε 
πλαστικούς σωλήνες ή ηλεκτρολογικά κανάλια. Τα καλώδια θα είναι τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ κατά 
περίπτωση, µε ισχυρή µόνωση PVC. Σε κάθε περίπτωση τα καλώδια θα προστατεύονται σε 
όλο το µήκος τους και κανένα σηµείο τους ή σύνδεσή τους δεν θα είναι εκτεθειµένο. Σε όλες 
τις περιπτώσεις, τα καλώδια θα πρέπει να µπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να 
καταστρέφεται ή να ανακατασκευάζεται η όδευση. 
 

 Τα φωτιστικά θα ανήκουν αποκλειστικά σε ξεχωριστά κυκλώµατα από αυτά των 
ρευµατοδοτών. Οι καλωδιώσεις των κυκλωµάτων φωτισµού θα είναι διατοµής τουλάχιστον 
1,5mm2 ενώ των κυκλωµάτων ρευµατοδοτών θα είναι διατοµής τουλάχιστον 2,5mm2.  
 

 Όλες οι γραµµές θα έχουν αγωγό γείωσης. 
 Όλα τα καλώδια σύνδεσης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού εντός του οικίσκου θα διέρχονται 
µέσω επίτοιχων πλαστικών καναλιών. 
 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 
384. 
 

 Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι όλοι µεταλλικοί, επίτοιχοι. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές 
µπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. 
 Οι πίνακες θα διαθέτουν εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του αριθµού των 
αναχωρήσεων του κάθε πίνακα, και θα έχουν χώρο για επέκταση του πίνακα κατά ανάλογο 
ποσοστό. 
 Για την προστασία από ηλεκτροπληξία στους πίνακες θα τοποθετηθούν ηλεκτρονόµοι 
διαρροής µε ρεύµα In<30mA. 
 

 Σε κάθε οικίσκο θα εγκατασταθεί µονάδα κλιµατισµού, τύπου αντλίας θερµότητας ψύξης / 
θέρµανσης (heat pump), διαιρετού τύπου (split unit), ονοµαστικής απόδοσης 9.000 Btu/hr για 
µονούς οικίσκους και 12.000 Btu/hr για τους διπλούς οικίσκους, ενεργειακής κλάσης A+ (EER 
> 3,2 και COP> 3,6), µε DC Inverter, ειδικά για ψυχρά κλίµατα µε θερµαντική αντίσταση στην 
εξωτερική µονάδα, που θα αποτελείται από : 
• την εξωτερική µονάδα συµπιεστού τύπου inverter τοποθετηµένη στην άνω παρειά της 

στέγης µε ανεµιστήρα ψύξης, κέλυφος από βαµµένο γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα, µε 
µεταλλική κατασκευή προστασίας από τη βροχή µε δίριχτη ή µονόριχτη στέγη, από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα και σκελετό γαλβανισµένο εν θερµώ. 

• την εσωτερική µονάδα µε ανεµιστήρα µεταβλητής ταχύτητας, ρυθµιζόµενα πτερύγια, 
ηλεκτρονικό θερµοστάτη χώρου και τηλεχειριστήριο   

• τους αεραγωγούς και πλήρη ηλεκτρική και εγκατάσταση αποχέτευσης συµπυκνωµάτων 
 

 Όλες οι σωληνώσεις (αποχέτευσης, ηλεκτρικά καλώδια, κλπ.) θα οδεύουν εντός πλαστικών 
σωλήνων και καναλιών κατάλληλων διαστάσεων 
 

 Σε κάθε οικίσκο θα εγκατασταθεί πάγκος µε συρταριέρα.  
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3.7. Μεταλλικό Στέγαστρο ∆ιοδίων 
 
 Η περιοχή των νησίδων και των λωρίδων κυκλοφορίας θα επιστεγαστούν µε µεταλλικό 
στέγαστρο. 

 Το στέγαστρο θα κατασκευαστεί από µορφοχάλυβα κατάλληλων διατοµών, σύµφωνα µε τη 
στατική µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο. Όλα τα στοιχεία 
µορφοχάλυβα θα έχουν εργοστασιακή αντισκωριακή προστασία (πάχους 50 µm) και τελική 
βαφή εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης (πάχους 2Χ100 µm) χρώµατος µπορντώ 
(RAL3005).  

 Το δικτύωµα επιστέγασης, µετά των στηριγµάτων φωτοσήµανσης, θα κατασκευαστεί από 
µορφοχάλυβα (ζευκτά) ή χωροδικτύωµα κατάλληλων διατοµών, όπως αυτές θα προκύψουν 
από τη στατική µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο. Θα έχει την κατάλληλη 
εργοστασιακή αντισκωριακή προστασία (πάχους 50µm) και τελική βαφή εποξειδικής ή 
πολυουρεθανικής βάσης (πάχους 2Χ100 µm) χρώµατος µπορντώ (RAL3005). 

 Το δικτύωµα επιστέγασης θα καλυφθεί µε επικάλυψη από γαλβανισµένη τραπεζοειδή ή 
αυλακωτή λαµαρίνα, πάχους 2mm, µε στερέωσή της σε υπάρχουσες τεγίδες µε 
αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής, όπως θα προκύψει από τη στατική µελέτη 
εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο. Η επικάλυψη θα περιλαµβάνει τις πλευρικές 
όψεις και την επάνω επιφάνεια του στεγάστρου. 

 
 
3.8. Η-Μ Εγκαταστάσεις Σταθµού ∆ιοδίων 
 
Σε κάθε σταθµό διοδίων προβλέπονται οι εξής επιµέρους Η-Μ εγκαταστάσεις : 
 

1. Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης - Καλώδια 
2. Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
3. Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 
4. Γειώσεις - Αντικεραυνική προστασία 
5. Σύστηµα Πυρανίχνευσης - Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας 
6. Τηλεφωνικό κέντρο 
7. Εγκατάσταση φωτισµού χοανών & στέγαστρου 
8. Εξοπλισµός Συστήµατος Συλλογής ∆ιοδίων 
9. Τοπικό ∆ίκτυο Επικοινωνιών (LAN) 
10. Αποχέτευση όµβριων στεγάστρου 

 
Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω έχουν ως ακολούθως : 

 
3.8.1 Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσεως τύπου «ερµαρίου» – Καλώδια 
 
 Α) Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσεως 
 

 Στον σταθµό διοδίων προβλέπεται η εγκατάσταση ενός (1) Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσεως 
(ΓΠΧΤ). Ο πίνακας θα είναι µεταλλικός, για τοποθέτηση στο δάπεδο, επισκέψιµος από 
εµπρός και θα αποτελεί ενιαίο συγκρότηµα (τύπου κλειστού ερµαρίου). 

 Ο πίνακας θα αποτελείται από δύο ή περισσότερα πεδία, µε γνώµονα την άνετη διάταξη του 
διακοπτικού υλικού, τη λειτουργικότητα και την άνετη όδευση των καλωδίων ισχύος. Ένα εξ 
αυτών των πεδίων θα προβλέπεται για τις αναχωρήσεις. Η έγκριση του πίνακα θα γίνει από 
την Επίβλεψη µετά την υποβολή των κατασκευαστικών σχεδίων.  

Στο Γ.Π.Χ.Τ συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 
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Στην είσοδο του ΓΠΧΤ (αφίξεις) 
 

1) ∆ιάταξη προστασίας και απαγωγής κεραυνικών κρουστικών ρευµάτων και 
επαγόµενων υπερτάσεων, Type T1+T2, 100 kΑ κυµατοµορφής 10/350µsec (4P), 
φορτίου 50 Cb, σε κάθε φάση και στον ουδέτερo (δίκτυο ΤΝ-S), σύµφωνα µε τα 
πρότυπα IEC 1312-1 και IEC 1024-1-1. 

2) Ένας αυτόµατος διακόπτης φορτίου για την παροχή από τη ∆ΕΗ. Η µεταγωγή ∆ΕΗ/ΗΖ 
πραγµατοποιείται στο χώρο του Γ.Π.Χ.Τ µε ηλεκτρική και µηχανική µανδάλωση. 

3) Ένας αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ισχύος για την είσοδο από UPS. 
 
Στην έξοδο του ΓΠΧΤ (αναχωρήσεις) 

 

1) Ένας αυτόµατος τριπολικός διακόπτης για κάθε παροχή υποπίνακα οικίσκου 
τροφοδοσίας από ∆ΕΗ / ΕΗΖ. 

2) Ενας αυτόµατος τριπολικός διακόπτης για κάθε παροχή υποπίνακα οικίσκου 
τροφοδοσίας από UPS.  

3) Ένας αυτόµατος τετραπολικός διακόπτης ισχύος για τον πίνακα του UPS. 
4) Ένας αυτόµατος τριπολικός διακόπτης για κάθε υποπίνακα κτιρίου 
5) Αυτόµατοι µονοπολικοί διακόπτες για τα κλιµατιστικά µηχανήµατα, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις. 
6) Αυτόµατοι µονοπολικοί διακόπτες για τα κυκλώµατα φωτισµού και τους λοιπούς 

ρευµατοδότες (πλην αυτών που καλύπτονται από υποπίνακες), σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις 

7) Αυτόµατοι µονοπολικοί διακόπτες για τους ρευµατοδότες UPS κτιρίου, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις. 

8) ∆ύο αυτόµατοι διπολικοί διακόπτες για τους σηµατοδότες οµίχλης, ένας για κάθε 
µέτωπο νησίδων 

9) Λοιπές παροχές σύµφωνα µε την µελέτη και τις απαιτήσεις 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διακοπτών στις αφίξεις των πινάκων θα είναι : 
 

Ονοµαστική τάση µονώσεως 1 kV 
Ονοµαστική τάση λειτουργίας > 660 V 
Ονοµαστική ικανότητα διακοπής AC 
230/415V - 50Hz 

> 40 kΑ rms 

Ονοµαστικό ρεύµα αντοχής για χρονική 
διάρκεια 0,5s - 50 HZ 

> 40 kA rms 

Ηλεκτροδυναµική αντοχή > 80 kΑ κορυφή 
Μηχανική αντοχή > 20.000 χειρισµούς 
Προστασία - σε υπερφόρτιση 

- σε βραχυκύκλωµα 
- σε σφάλµα ως προς γη 

Μονάδα ελέγχου Με δυνατότητα µέτρησης ρεύµατος, 
τάσης, συνφ, ενέργειας, κλπ. 
τοπικής ένδειξης και δυνατότητα 
τηλεµετάδοσης των ενδείξεων 

Με δυνατότητα τηλεχειρισµού από κέντρο ελέγχου και επιτήρησης 
Κανονισµοί VDE 0660, IEC 947-2 

 
 Όλες οι αναχωρήσεις του ΓΠΧΤ θα έχουν αυτόµατους διακόπτες ισχύος αέρα (air circuit 
breakers). Θα είναι ονοµαστικής εντάσεως από 16 Α έως 630 Α, ονοµαστική τάση λειτουργίας 
µεγαλύτερη των 660V, ικανότητα διακοπής κατά IEC 947-2 στα 380/415 Vac τουλάχιστον 35 
kΑ για ονοµαστικές εντάσεις µέχρι 100 Α, 35 kΑ για ονοµαστικές εντάσεις άνω των 100 Α και 
µέχρι 250 Α και 45 kΑ για ονοµαστικές εντάσεις µεγαλύτερες των 250 Α. 
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Οι διακόπτες θα έχουν διατάξεις για προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα. Οι 
διακόπτες θα είναι κατάλληλα εξοπλισµένοι για δυνατότητα ολικής επιλεκτικότητας. Οι 
διακόπτες θα είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές VDE 0660 και IEC 947-2. 
 
Ο πίνακας τύπου ερµαρίου θα αποτελείται από πεδία που θα συνδεθούν µεταξύ τους µε 
ροηφόρες ράβδους (µπάρες) Cu, ώστε το κάθε πεδίο να αποτελεί συγκροτηµένο σύνολο. 
Κατά την κατασκευή του πίνακα θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι διαστάσεις του 
διατιθέµενου χώρου. Ο πίνακας θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στο δάπεδο, 
επισκέψιµος από την µπροστινή όψη και θα τοποθετηθεί σε βάση από σιδηροδοκό διατοµής 
ΝΡ 100.  
 
Το πεδίο θα είναι πλήρως τυποποιηµένο ‘’module’’ και θα αποτελείται από τµήµατα πλήρως 
κατεργασµένα και διαµορφωµένα προ της βαφής τους. Μετά τη βαφή δεν πραγµατοποιείται 
καµία κατεργασία, και η συναρµολόγησή του γίνεται µε τη χρήση κοχλιών και περικοχλίων. Τα 
πλαϊνά τµήµατα των πλαισίων θα διαθέτουν τυποποιηµένες οπές σχήµατος οβάλ ώστε να 
υπάρχει ευχέρεια τοποθέτησης, αποσυναρµολόγησης και ευθυγράµµισης όλων των 
εξαρτηµάτων και υλικών. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που χρησιµοποιούνται θα είναι 
γαλβανισµένοι και επιπλέον επιψευδαργυρωµένοι µε πάχος 8µm κατά DIN 5961. Οι 
µεντεσέδες του πεδίου θα είναι άριστης κατασκευής κατά DIN 7349, τηλεσκοπικοί, 
αναδυόµενοι µε τρία σηµεία στήριξης, και κατασκευάζονται από µασίφ σίδηρο και είναι 
γαλβανισµένοι ηλεκτροστατικά. Οι πείροι θα είναι κατασκευασµένοι από µπρούντζο και θα 
είναι χρωµιωµένοι. 
 
Ο πίνακας θα βαφεί µε µια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής (ψεκασµός µε πολυεστερική 
πούδρα) και δύο τελικές στρώσεις µε χρώµα που θα αποφασισθεί από την επίβλεψη τύπου 
RAL. Το τελικό πάχος της βαφής θα είναι 80-100µm. 
 
Ο πίνακας θα έχει προστασία ΙΡ 33 κατά IEC 529. Η κατασκευή του πίνακα θα είναι τέτοια 
ώστε τα µέσα σ’ αυτόν όργανα διακοπής, χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κλπ., να είναι 
εύκολα προσιτά, µετά από αφαίρεση των µπροστινών καλυµµάτων, να είναι τοποθετηµένα σε 
κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους, 
χωρίς µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων οργάνων. 
 
Στο εσωτερικό του πίνακα θα γίνει πρόβλεψη για τη στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν 
µε την τοποθέτηση ειδικών στηριγµάτων από πλαστικά διάτρητα ελάσµατα. Η διανοµή της 
ηλεκτρικής ενέργειας προς τις διάφορες ηλεκτρικές γραµµές που αναχωρούν, θα γίνεται µε τη 
βοήθεια ροηφόρων ράβδων (µπαρών) από χαλκό που θα στηρίζονται µε κατάλληλους 
µονωτήρες. 
 
Οι µπάρες χαλκού θα είναι τέσσερις κατάλληλων διατοµών, τρεις για τις φάσεις και µια για τον 
ουδέτερο. Θα τοποθετηθούν µε κατακόρυφη τη µεγάλη πλευρά της διατοµής τους και µετά την 
τοποθέτησή τους και την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων, θα µονωθούν µε εποξειδικές 
ρητίνες ή άλλο κατάλληλο τρόπο, θα βαφτούν µε χρώµατα όµοια προς αυτά που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη διάκριση των φάσεων και του ουδέτερου και στους άλλους πίνακες. 
 
Στο κάτω µέρος του πίνακα θα διαταχθεί µπάρα χαλκού, που θα συνδεθεί αγώγιµα προς τη 
σιδηροκατασκευή σε όλες τις θέσεις στηρίξεώς της. Αυτή θα συνδεθεί πάνω στο δίκτυο 
γειώσεως(µπάρα γειώσεως) και πάνω σε αυτή θα συνδεθούν οι αγωγοί γειώσεως των 
γραµµών που αναχωρούν. Η µπάρα γειώσεως θα είναι διάτρητη σε κανονικές αποστάσεις για 
την εκτέλεση των συνδέσεων πάνω της και θα βαφτεί µε κίτρινο χρώµα στα άκρα της. 
 
Η εσωτερική συνδεσµολογία του πίνακα θα γίνει µε όµοιες (προς τις παραπάνω 
περιγραφόµενες) µπάρες χαλκού, κατάλληλων διατοµών και χρωµάτων, από την έξοδο του 
αυτόµατου διακόπτη εισόδου του πίνακα µέχρι τους ζυγούς, απ’ αυτούς δε και πέρα 
µονοπολικούς µονωµένους αγωγούς (ή µε µπάρες για τις µεγαλύτερες διατοµές), µε 
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κατάλληλα χρώµατα (αυτά που τηρούνται ενιαία για τη διάκριση των φάσεων και του 
ουδετέρου) και διατοµής ίσης τουλάχιστον µε τη διατοµή της εξυπηρετούµενης γραµµής. Οι 
συνδέσεις προς τους ζυγούς γίνονται µε περαστές ορειχάλκινες βίδες ½″x40mm µε την 
παρεµβολή κοινής “ροδέλας” προς την πλευρά του κεφαλιού της βίδας και κοινής και 
ασφαλιστικής (“γκρόβερ”) ροδέλας προς την πλευρά του παξιµαδιού. 
 
Γι’ αυτές τις συνδέσεις οι κυλινδρικοί αγωγοί θα εφοδιάζονται µε χάλκινο ακροπέδιλο (“κος”) 
επικασσιτερωµένο, κατάλληλου µεγέθους. Για σύνδεση µπάρας-µπάρας θα χρησιµοποιούνται 
δύο ορειχάλκινες βίδες ½″x40mm, τοποθετηµένες διαγώνια στη σύνδεση. 
 
Στην µπροστινή επιφάνεια των πεδίων θα εµφανίζονται µόνο οι λαβές χειρισµού από τους 
γενικούς διακόπτες, οι λυχνίες ενδείξεως τάσεως και οι µπροστινές πλάκες των οργάνων 
µετρήσεως. Οι αυτόµατοι διακόπτες των διαφόρων αναχωρήσεων θα τοποθετηθούν πίσω 
από την πόρτα του πεδίου και θα υπάρχουν µετωπικές πλάκες για την κάλυψη των µεταξύ 
τους διάκενων. 
 
Οι αγωγοί των ενδεικτικών λυχνιών και οργάνων µετρήσεως θα ακολουθούν διαδροµές πάνω 
στα τοιχώµατα όσο το δυνατόν βραχείες, µακριά από αγωγούς ισχυρών ρευµάτων, 
στερεωµένες κατάλληλα σε απλές (µονές) στρώσεις. 
 
Οι αγωγοί θα είναι ΝΥΑ ή NYAF, µονόκλωνοι 1,5mm² για τις ενδεικτικές λυχνίες, 2,5mm² για 
το βολτόµετρο και τα κυκλώµατα τάσεως του βολτοµέτρου κλπ., και 4mm² για τα 
αµπερόµετρα και τα κυκλώµατα εντάσεως των οργάνων µετρήσεως. 
 
Οι αγωγοί των κυκλωµάτων τάσεως των οργάνων µετρήσεως και οι ενδεικτικές λυχνίες θα 
ασφαλίζονται µε αυτόµατες ασφάλειες τοποθετηµένες σε εύκολα προσιτή θέση, στο εσωτερικό 
του πίνακα. 
 
Πάνω στην όψη του πίνακα και κάτω από τους διακόπτες θα υπάρχουν ενδεικτικές πινακίδες 
χαραγµένες σε µεταλλικό έλασµα, άριστης προσαρµογής και εµφανίσεως, που θα δηλώνουν 
τον προορισµό των οργάνων. 
 
Παρόµοιες πινακίδες από πλαστικό θα υπάρχουν και στο εσωτερικό, κοντά στις ασφάλειες, 
στους διακόπτες κλπ. 
 
Τα καλώδια που αναχωρούν από τους ασφαλειοδιακόπτες προς τους υποπίνακες διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας θα µαρκαριστούν µε κατάλληλα αριθµηµένα δακτυλίδια από ελαστικό 
υλικό, ώστε µε τον αριθµό να γίνεται γνωστός ο προορισµός του καλωδίου. 
 
Ο πίνακας θα παραδοθεί µε όλα του τα εξαρτήµατα, επί πλέον δε και µε κάθε άλλη 
συµπληρωµατική διάταξη ασφαλείας ή βοηθητική συσκευή ή όργανο αναγκαίο για την ασφαλή 
και κανονική λειτουργία του (έστω και αν αυτά δεν αναφέρονται στις περιγραφές), καθώς και 
µε τις τυχόν απαιτούµενες συνδεσµολογίες αλληλεξαρτήσεως. 
 
Ο πίνακας θα φέρει δακτυλίους αναρτήσεως για τη µεταφορά του. 
Επίσης θα γίνουν δοκιµές µονώσεων µε εφαρµοζόµενη τάση 2000V µεταξύ 

i.   Φάσεων 
ii.   Φάσεων και γης 
iii.  Φάσεων και ουδετέρου 

 
και κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιµών τύπου για αντοχή σε στιγµιαίο 
ρεύµα βραχυκύκλωσης στο κύριο κύκλωµα µε κρουστική τιµή έντασης Ιz= 60kΑ για 1 sec. 
 
Όργανα µετρήσεως 
Τα όργανα µετρήσεως γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDE 0410. 
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Τα όργανα µετρήσεως για πίνακες θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN 43700 και 
DIN 43718, οι περιοχές µετρήσεως στο DIN 43701, οι αντιστάσεις µετρήσεως στο DIN 43703. 
Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V (50HZ) και θα αντιστοιχεί για τα 
όργανα µετρήσεως σε τάση λειτουργίας 660V. 
Η θέση τοποθετήσεως των οργάνων µετρήσεως θα είναι κάθετη και για την κάθετη αυτή θέση, 
θα καθορίζεται η κλάση ακρίβειας των οργάνων µετρήσεως. 
Η κλάση ακρίβειας θα αναφέρεται για τη θερµοκρασία +20οC σύµφωνα προς τους 
κανονισµούς VDE 0410. 
Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. 
Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διορθώσεως της µηδενικής θέσεως ώστε ο δείκτης να δείχνει µε 
ακρίβεια τη µηδενική θέση σε ηρεµία. 
Η στήριξη των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το DIN 43835. 
Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως, στις προδιαγραφές DIN 43807. 
 
Αµπερόµετρα - Βολτόµετρα 
Θα είναι εναλλασσόµενου ρεύµατος 50Hz (για περιοχή 15Hz έως 100Hz) τύπου στρεφόµενου 
σιδήρου.  
Οι διαστάσεις θα είναι 96Χ96mm.  
Η κλάση ακριβείας θα είναι: 1,5% 
 
Συνηµιτονόµετρο (cosφ) 
Το συνηµιτονόµετρο θα δείχνει τη φασική απόκλιση µεταξύ εντάσεως και τάσεως και   θα 
αποτελείται από ένα όργανο στρεφοµένου πηνίου και ένα ηλεκτρονικό σύστηµα. 
Τα πηνία τάσεως και εντάσεως θα είναι ανεξάρτητα. 
Τα τεχνικά στοιχεία του συνηµιτονόµετρου είναι : 

• Τάση εισόδου : 400V 
• Ένταση : 5A για κατ’ ευθεία σύνδεση ή µε Μ/Σ εντάσεως 
• Συχνότητα : 50Hz 
• Κατανάλωση πηνίου εντάσεως : περίπου 1VA 
• Κατανάλωση πηνίου τάσεως : περίπου 3VA-10VA 
• Υπερφόρτιση : 20% συνεχώς σύµφωνα µε VDE 0410/369 παρ. 24 
• Τα συνηµιτονόµετρα θα είναι τεσσάρων αγωγών οµοιόµορφης φορτίσεως 
• Θερµοκρασία λειτουργίας -10 έως 50°C 
• Οι διαστάσεις θα είναι: 96Χ96mm 
• Η κλάση ακριβείας θα είναι: 1,5% 
• Το σφάλµα θερµοκρασίας θα είναι µικρότερο από 1% ανά 10°C 

 
Μετασχηµατιστές εντάσεως 
Οι µετασχηµατιστές εντάσεως θα χρησιµοποιούνται για τις µετρήσεις εντάσεως 
εναλλασσόµενου ρεύµατος κυρίως πάνω από 5Α και θα είναι σύµφωνοι προς τις 
προδιαγραφές DIN 42600 και VDE 0414/12.70. 
Τα τεχνικά στοιχεία του µετασχηµατιστή εντάσεως θα είναι : 

• Το δευτερεύον πηνίο θα είναι ονοµαστικής εντάσεως 5A 
• Η µόνωση θα είναι ξηρή, για εσωτερικό χώρο, σύµφωνα προς VDE 
• Η ονοµαστική συχνότητα θα είναι 50Hz 
• Η τάση λειτουργίας έως 600V 
• Η τάση δοκιµής θα είναι 3kV 
• Συντελεστής υπερεντάσεως Μ5 (συνολικό σφάλµα -15% σε 5XIn) 
• Αντοχή βραχυκυκλώµατος I θερµική ένταση Ιth=60 In 
• ∆υναµική ένταση Idyn=150 In 
• Συνεχής υπερφόρτιση  20% 
• Κρουστική υπερφόρτιση  60 In (για 1 sec) 
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Όλα τα όργανα που θα εγκατασταθούν στους πίνακες θα είναι επώνυµου κατασκευαστή 
ηλεκτρολογικού υλικού, που θα εγκριθεί από την ΕΟΑΕ. 
 
Ο Γ.Π.Χ.Τ θα συνοδεύεται από πλήρη ηλεκτρολογικό σχέδιο των ηλεκτρικών κυκλωµάτων 
του, καθώς και κατασκευαστικά σχέδια µε τις διαστάσεις και τη µορφή της πρόσοψης (layout). 
 
 
B) Καλώδια ισχύος 
 
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει τα παρακάτω καλώδια : 

• Παροχικό καλώδιο από το µπαροκιβώτιο του µετρητή της ∆ΕΗ µέχρι τον ηλεκ. πίνακα 
του ΕΗΖ (τύπου J1VV-R 4X ... mm²) 

• Καλώδιο διασύνδεσης του ΕΗΖ µε το Γ.Π.Χ.Τ (τύπου J1VV-R 4X … mm²) 
• Tα καλώδια από το Γ.Π.Χ.Τ προς τον πίνακα του UPS και αντίστροφα (τύπου J1VV-R 

5X … mm²) 
• Τα καλώδια από το Γ.Π.Χ.Τ προς τους υποπίνακες του κτιρίου διοίκησης (τύπου 

J1VV-R 5X … mm²) 
• Τα καλώδια από το Γ.Π.Χ.Τ προς τους αντίστοιχους υποπίνακες ∆ΕΗ των οικίσκων 

(τύπου J1VV-R 5X … mm²) 
• Τα καλώδια από τον πίνακα UPS προς τους αντίστοιχους υποπίνακες UPS των 

οικίσκων (τύπου J1VV-R 5X … mm²) 
• Τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου διοίκησης 

(διανοµή προς πρίζες, φωτιστικά σώµατα, κλιµατιστικά κλπ.) 
• Τα καλώδια της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των οικίσκων (διανοµή 

προς πρίζες, φωτιστικά σώµατα, κλιµατιστικά, εξοπλισµό συστήµατος συλλογής 
διοδίων κλπ.) 

• Λοιπά καλώδια ισχύος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου 
 

 Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση στην ΕΟΑΕ πλήρη µελέτη 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών & ασθενών ρευµάτων, συµπεριλαµαβνοµένων των 
φωτιστικών ασφαλείας από την µελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Βάσει της µελέτης θα 
προσδιοριστούν επακριβώς ο τύπος, οι διατοµές και τα µήκη των παραπάνω καλωδίων. 
 
 
3.8.2 Εφεδρικό Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
 
 Ο σταθµός διοδίων θα καλύπτεται σε περιπτώσεις διακοπής ηλεκτρικής παροχής ∆ΕΗ από 
ένα (1) εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (ΕΗΖ) αυτόµατης λειτουργίας συνεχούς ισχύος 
υπό κυµαινόµενα φορτία, κλειστού τύπου µε ηχοµονωτικό κάλυµµα και στεγανή καµπίνα για 
εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο σε κατάλληλη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα, ονοµαστικής 
ισχύος (PRP, Prime Power) σύµφωνα µε την µελέτη, ονοµαστικής τάσης 3X400V/230V µε 
ουδέτερο, συχνότητας 50Ηz, ταχύτητας περιστροφής 1500rpm, µε τα ακόλουθα γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά : 
 

- Τριφασική είσοδος - έξοδος µε ουδέτερο 
- Καύσιµο : Πετρέλαιο 
- Μεταλλική δεξαµενή πετρελαίου µε χωρητικότητα ικανή για συνεχή λειτουργία 9 ωρών 

τουλάχιστον σε πλήρες φορτίο 
- Πίνακας Ελέγχου µε ενδείξεις λειτουργίας (Control Panel) 
- Αυτόµατος Μεταγωγικός ∆ιακόπτης (Automatic Transfer Switch) 
- ∆υνατότητα ειδοποίησης (συναγερµός) σε περιπτώσεις χαµηλής στάθµης λαδιού, 

καυσίµου, νερού, βλάβης κλπ. 
- Ηχοµονωµένη (χαµηλής στάθµης θορύβου <75dBA@7m) και στεγανή καµπίνα τύπου 

Soundproof & Waterproof µε κατάλληλες εισόδους για πρόσβαση στο εσωτερικό της 
γεννήτριας. 
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Το ΕΗΖ θα αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά µέρη : 

- Το ηχοµονωτικό κάλυµµα ειδικής βαφής µε αντισκωριακή και αντιδιαβρωτική προστασία 
που θα το καθιστούν κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση, µε προστασία από την 
είσοδο νερού, σκόνης και αντικειµένων 

- Τον πετρελαιοκινητήρα 
- Την ηλεκτρογεννήτρια 
- Την ισχυρή αντικραδασµική βάση στήριξης 
- Τον ειδικό σύνδεσµο και συνδεσµοθάλαµο 
- Τους συσσωρευτές εκκίνησης 
- Το σύστηµα απαγωγής των καυσαερίων 
- Το σύστηµα παροχής καυσίµου 
- Τον πίνακα ελέγχου - αυτοµατισµού - µεταγωγής - παράκαµψης 
- Τη σειρά εργαλείων συντήρησης 
- Τη σειρά βιβλίων, οδηγιών, σχεδίων και πιστοποιητικών δοκιµών 

 
Αναλυτικότερα : 
 
 Το ΕΗΖ θα είναι πετρελαιοκίνητο, υδρόψυκτο και θα συνοδεύεται µε αυτόµατη διάταξη 
εκκινήσεως και τροφοδοτήσης των ηλεκτρικών φορτίων ανάγκης. Επίσης θα είναι συµπαγούς 
κατασκευής µε ενιαία χαλύβδινη βάση και θα αποτελεί αυτοτελή µονάδα πλήρη και έτοιµη για 
λειτουργία. 

Το ΕΗΖ θα είναι σε θέση να αποδώσει την ονοµαστική ηλεκτρική ισχύ συνεχούς λειτουργίας 
στην αναχώρησή του εναλλακτήρα µε συντελεστή ισχύος τουλάχιστον συνφ=0,80, σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3046, DIN 6271. 

Επίσης θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας στις παρακάτω συνθήκες, εντός των αποδεκτών 
από τους κατασκευαστές των επιµέρους τµηµάτων του µεταβολών της ισχύος του : 

α) Με χρησιµοποιούµενο καύσιµο πετρέλαιο (diesel) των Eλληνικών διυλιστηρίων, 
κατώτερης θερµογόνου δυνάµεως 10.000 θερµίδων ανά χιλιόγραµµο (kcal/kg). 

β) Σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος και αναρροφώµενου αέρα από τον πετρελαιοκινητήρα 
από -10 έως +45°C. Λόγω της λειτουργίας του ΕΗΖ σε εξωτερικό χώρο, ο Ανάδοχος θα 
εγκαταστήσει κατάλληλες θερµαντικές αντιστάσεις σε σωληνώσεις καυσίµου και 
εξωτερικά της δεξαµενής καυσίµου. 

γ) Σε υψόµετρο θέσεως εγκατάστασης έως 1000m από την επιφάνεια της θάλασσας. 
δ) Σε συνεργασία µε UPS (τριφασική είσοδος - έξοδος, µε εξαπαλµικό ανορθωτή και 

αρµονικές 5-10%). 
 

Το ΕΗΖ θα έχει τη δυνατότητα να υπερφορτισθεί κατά 10% επί µια (1) ώρα για κάθε δώδεκα 
(12) ώρες λειτουργίας και να αναλαµβάνει το πλήρες φορτίο του (100%) σε 15 sec. 

O εναλλακτήρας (ηλεκτρογεννήτρια) θα είναι άριστης ποιότητας, αυτοδιεγειρόµενος, 
αυτορρυθµιζόµενος ηλεκτρονικού τύπου, άνευ ψηκτρών, δακτυλίων και συλλέκτη (brushless). 
 
 
3.8.3 Σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 
 
 Όλος ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός του κτιρίου διοίκησης, των θαλάµων διοδίων και των 
λωρίδων θα καλύπτεται από σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) τάσης εισόδου / 
εισόδου 3X400/230V- 50Hz ηµιτονοειδούς, µέσω του οποίου θα τροφοδοτούνται τα κρίσιµα 
φορτία της εγκατάστασης σε µόνιµη βάση, άσχετα από την ύπαρξη ∆ΕΗ ή ΕΗΖ. 

 Το σύστηµα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) θα αποτελείται από ένα (1) ή δύο (2) UPS, 
ονοµαστικής ισχύος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις φορτίων του Σταθµού ∆ιοδίων και την 
εγκεκριµένη µελέτη. 
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 Ο συντελεστής ισχύος για το ονοµαστικό του φορτίο θα είναι τουλάχιστον 0,90. Το UPS θα 
παρέχει αυτονοµία 30min σε πλήρες φορτίο µε συστοιχία συσσωρευτών τύπου VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid). 

 Ο τύπος του UPS (τρόπος λειτουργίας) θα είναι On Line - Double Conversion, θα έχει 
δυνατότητα παραλληλισµού µε κεντρικό έλεγχο και θα καλύπτεται από τους παρακάτω 
κανονισµούς : 

 α) Γενικά τις απαιτήσεις των Ελληνικών κανονισµών που ισχύουν σήµερα και ειδικότερα : 

• Του κανονισµού ΕΛΟΤ HD-384 
• Των κανονισµών της ∆.Ε.Η. 

 

 β) Γενικά τους Γερµανικούς κανονισµούς DIN και VDΕ ή τους αντίστοιχους της χώρας 
προέλευσης του UPS, εφόσον αυτοί είναι αυστηρότεροι και ειδικά : 

• VDΕ 0875 (Αντιπαρασιτική προστασία) 

• VDΕ 0100/5.73 (Περί πεδίων ισχυρών ρευµάτων και προστατευτικών µέτρων) και 
ειδικά σύµφωνα µε τις παραγράφους : 

46 (Μέτρα προστασίας) 
10  (Ουδετέρωση) 
30Ν (Πεδία διανοµής) 
41  (Καλώδια) 
43 (Ηλεκτρολογικοί χώροι) 
44 (Αποµονωµένοι ηλεκτρολογικοί χώροι) 
53  (Εφεδρικές πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος) 
 

• VDΕ 0105/8.64 (Λειτουργία συγκροτηµάτων ισχυρών ρευµάτων κλπ.) 

• VDΕ 0510/8.70 (Κανονισµοί για συσσωρευτές) και ειδικά σύµφωνα µε τις 
παραγράφους : 

4C  (Προειδοποιητικές πινακίδες) 
6  (Αερισµός) 
7  (Εγκατάσταση) 
8  (Χώροι συσσωρευτών) 
 

• VDΕ 0132/5.65 (Καταπολέµηση πυρκαγιάς) 

• VDΕ 0134/7.71  (Πρώτες βοήθειες) 

• VDΕ 160  (Περί ηλεκτρονικών κυκλωµάτων) 

• VDΕ 0530  (Ηλεκτρικές µηχανές) 

• VDΕ 0557  (Ανορθωτές) 

• VDΕ 0558 (Περί µετατροπέων ρεύµατος) 
 

γ) Γενικά τους διεθνείς κανονισµούς ΙΕC και τουλάχιστον το IEC 801 και IEC 950. 
 

Κάθε UPS θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα κύρια µέρη : 

• Ανορθωτή / Φορτιστή µε ρυθµιζόµενα ηλεκτρονικά στοιχεία πυριτίου 
• Συστοιχία συσσωρευτών για την τροφοδότηση του µετατροπέα DC-AC, σε περίπτωση 

διακοπής ή βλάβης του δικτύου της ∆ΕΗ 
• Στατικό µετατροπέα συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο (Μετατροπέας DC-AC) της 

απαιτούµενης ισχύος 
• Χειροκίνητο ∆ιακόπτη Παράκαµψης (Maintenance By-Pass Switch) 
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• Ηλεκτρονικό Μεταγωγικό ∆ιακόπτη (ΗΜ∆) ο οποίος θα ανταποκρίνεται στην ολική ισχύ 
της εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής 

 
Κατασκευή Ηλεκ. Πίνακα UPS  

 Ο Γενικός Πίνακας UPS θα είναι ξεχωριστός, µεταλλικός τύπου κλειστού ερµαρίου. 

Ηλεκτρικά εξαρτήµατα : Τα επί µέρους ηλεκτρολογικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα 
προβλεφθούν για το 100% του αντίστοιχου ονοµαστικού φορτίου και για τα άνω και κάτω όρια 
των συνεχών και εναλλασσόµενων τάσεων καθώς και του συντελεστή ισχύος, ενώ θα είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDΕ. 
 
Αντιπαρασιτική προστασία : Το σύνολο της εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι 
"αντιπαρασιτικού βαθµού Ν" σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0875/7.71. 
 
Προϋποθέσεις λειτουργίας : Οι ανορθωτές και οι µετατροπείς ΣΡ-ΕΡ θα προβλέπονται για 
συνεχή λειτουργία και µόνον. Σε περίπτωση βλάβης του µετατροπέα ΣΡ-ΕΡ πρέπει αυτός να 
διακόπτεται τόσο από το συνεχές όσο και από το εναλλασσόµενο ρεύµα. Μια αυτόµατη 
επαναφορά του µετατροπέα ΣΡ-ΕΡ ο οποίος παρουσιάζει βλάβη πρέπει να αποκλείεται. Σε 
περίπτωση βλάβης του µετατροπέα ΣΡ-ΕΡ ο αντίστοιχος ανορθωτής θα συνεχίζει να συντηρεί 
τη συστοιχία των συσσωρευτών. 
 
Βαθµός απόδοσης : Ο βαθµός απόδοσης θα αναφέρεται στο ονοµαστικό φορτίο του UPS. O 
συνολικός βαθµός απόδοσης του UPS θα είναι απαραίτητα µεγαλύτερος από 88% για το 
ονοµαστικό φορτίο. Οι µονάδες θα πρέπει να µπορούν να καλύπτουν φορτία µε συνφ από 
0,70 µέχρι 1,00. 
 
Στάθµη θορύβου : Η στάθµη θορύβου που θα προκαλείται από τα διάφορα πεδία του 
συγκροτήµατος UPS, µετρούµενη κατά DΙΝ σε απόσταση ενός µέτρου και στο µέσον του 
ύψους του πεδίου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65dBΑ. 
 
Ποσοστό αρµονικής παραµόρφωσης ρεύµατος εισόδου (THDI) : Το UPS θα φέρει στην 
είσοδο του κατάλληλες διατάξεις, έτσι ώστε η αρµονική παραµόρφωση ρεύµατος να είναι 
THDI < 5% για 100% του φορτίου και THDI < 10% για 50% του φορτίου. 
 
 
3.8.4 Γειώσεις και Αντικεραυνική Προστασία 
 
 Α) Θεµελιακή Γείωση 

 Στο Κτίριο ∆ιοίκησης του Σταθµού ∆ιοδίων θα εγκατασταθεί σύστηµα θεµελιακής γείωσης, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ HD-384 και την µελέτη. 
 Η θεµελιακή γείωση θα κατασκευάσει µε επιψευδαργυρωµένη χαλύβδινη ταινία (St/t-Zn) 
30X3.5mm, η οποία θα εγκιβωτισθεί στην βάση θεµελίωσης του κτιρίου, σύµφωνα µε την 
µελέτη. 
 Εάν αυτό είναι αδύνατον, τότε θα µελετηθεί και θα κατασκευασθεί περιµετρική θεµελιακή 
γείωση του κτιρίου µε αγωγό χαλκού Cu 70mm² θαµµένο στο έδαφος. 
 Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να είναι καλύτερη από 1 Ω. 
 Επίσης θα κατασκευασθεί τρίγωνο γείωσης, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ηλεκτρόδια 
γείωσης χαλύβδινα ηλεκτρολυτικά επιχαλκωµένα St/e-Cu 250µm Φ17Χ1500mm, σε φρεάτια 
20Χ20cm µε πλευρικές αποστάσεις 1.5m, συνδεδεµένα µε αγωγό χαλκού Cu 70mm². Το 
τρίγωνο γείωσης θα συνδεθεί µε την θεµελιακή γείωση µε αγωγό χαλκού Cu 70mm². 
 Το ΕΗΖ συνδέεται στο τρίγωνο γείωσης επίσης µε αγωγό χαλκού Cu 70mm². 
 Στην θεµελιακή γείωση θα συνδεθούν ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.), οι 
Πίνακες ∆ιανοµής ∆ΕΗ-ΕΗΖ κάθε οικίσκου, οι Υποπίνακες ∆ιανοµής UPS κάθε οικίσκου, το 
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ΕΗΖ και ο λοιπός ηλεκτρολογικός εξοπλισµός των διοδίων (φωτισµός στέγαστρου, φανάρια, 
µπάρες κλπ.) 
 
Β) Αντικεραυνική Προστασία µε κλωβό Faraday 

 Στον Σταθµό ∆ιοδίων προβλέπεται η προστασία των ατόµων και του εξοπλισµού έναντι 
κρουστικών κεραυνικών ρευµάτων και υπερτάσεων. 
 Η αντικεραυνική προστασία που θα εγκατασταθεί θα είναι σύµφωνη µε την µελέτη και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ-ΕΝ61643. 
 

Αναλυτικότερα θα εγκατασταθούν τα παρακάτω :  
 

• Μπάρα χαλκού ισοδυναµικής γείωσης στον χώρο του Γ.Π.Χ.Τ. διαστάσεων 
400X50Χ5mm. 

• Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα καταστούν ισοδυναµικές συνδεόµενες στην 
παραπάνω αναφερόµενη µπάρα. 

• Στο Κτίριο ∆ιοίκησης και το µεταλλικό στέγαστρο θα κατασκευασθεί κλωβός Faraday µε 
διαστάσεις βρόχων 10Χ10m από αγωγό χαλκού Φ10mm και συλλεκτήριες ακίδες. 

• H εγκατάσταση των απαγωγών (αγωγοί στέγης και δευτερεύοντες απαγωγοί) µε τις 
καθόδους θα γίνουν από θερµά επιψευδαργυρωµένο χάλυβα µε ελάχιστες διαστάσεις τις 
προβλεπόµενες από ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164. 

• Οι ακίδες θα είναι από επινικελωµένο κράµα χαλκού, διαστάσεων Φ16Χ300mm κατά 
ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164 για στήριξη σε οριζόντια επιφάνεια, µε τη βάση της για σύνδεση µε τον 
συλλεκτήριο αγωγό και τη στερέωση της στην πλάκα εδράσεως από χαλκό κατά 
DIN48829-K-St. 

• Όλα τα στηρίγµατα, σύνδεσµοι, κολάρα θα είναι τα προβλεπόµενα κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 
50164. 

• Όπου οι δευτερεύοντες απαγωγοί συνδεθούν µε διαφορετικό µέταλλο από το χαλκό (πχ. 
υδρορροές) θα χρησιµοποιηθούν διµεταλλικές επαφές τύπου Cupal για την αποφυγή 
γαλβανικού φαινοµένου. 

• Το σύστηµα κλωβού Faraday του Κτιρίου ∆ιοίκησης θα συνδεθεί µε την θεµελιακή 
γείωση 

• Το σύστηµα κλωβού Faraday του µεταλλικού στέγαστρου θα συνδεθεί σε ανεξάρτητα 
τρίγωνα γείωσης 

• Ο µεταλλικός κορµός κάθε υψηλού πυλώνα φωτισµού (high mast) θα συνδεθεί σε 
ανεξάρτητο τρίγωνο γείωσης 

• Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες τέλος πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε απαγωγούς 
υπερτάσεων (για κρουστικές υπερτάσεις κυµατοµορφής 8/20µsec) για δίκτυα 230/400V 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 62305 και ΕΛΟΤ ΗD 384 συνδεδεµένους για την 
κάλυψη όλων των φάσεων και του ουδετέρου. Οι απαγωγείς θα είναι κατάλληλοι για 
τοποθέτηση σε ράγα DIN και θα φέρουν µια βοηθητική επαφή. 

 
Γ) Αλεξικέραυνο εκποµπής πρώιµου οχετού 

 Στον χώρο του Σταθµού ∆ιοδίων και σύµφωνα µε την µελέτη, θα τοποθετηθεί αλεξικέραυνο 
τύπου εκποµπής πρώιµου οχετού E.S.E (Early Streamer Emission) ακτίνας προστασίας 
R=60m, στάθµης προστασίας Ι. 
 Η θέση τοποθέτησης θα επιλεχθεί απο ειδικό εµπειρογνώµονα, ωστε να µην υπάρχει 
αλληλοεπίδραση µε τους πυλώνες φωτισµού και το µεταλλικό στέγαστρο. 
 Η όλη εγκατάσταση θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΛΟΤ, DIN. 
 Το αλεξικέραυνο θα τοποθετηθεί σε γαλβανισµένο χαλύβδινο ιστό ύψους 15 ή 20m µε 
κατάλληλο σύστηµα γείωσης παροχετευσης. Ο ιστός θα εδρασθεί σε κατάλληλη βάση απο 
οπλισµένο σκυρόδεµα. Εναλλακτικά µπορεί να εγκατασταθεί στην στέγη του στεγάστρου σε 
ιστό µε µικρότερο ύψος (10m). 
 Ο αγωγός καθόδου για την όδευση του κεραυνικού ρεύµατος από την κεφαλή του 
αλεξικεραύνου στο σύστηµα γείωσης, θα απαρτίζεται εν µέρει, από τον ιστό στήριξης του 
αλεξικεραύνου και χάλκινο αγωγό διατοµής 50mm², έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική 
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συνέχεια της καθόδου. 
 Όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που αποτελείται η κάθοδος, όπως ο αγωγός Cu 50mm² , η 
διµεταλλική επαφή, ο χάλκινος διπλός σφικτήρας και ο λυόµενος σύνδεσµος, θα ικανοποιούν 
πλήρως τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50164-1. 
 Για τον διασκορπισµό του κεραυνικού ρεύµατος στο έδαφος θα εγκατασταθεί τρίγωνο 
γείωσης, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ηλεκτρόδια γείωσης χαλύβδινα ηλκεκτρολυτικά 
επιχαλκωµένα St/e-Cu 250µm Φ17Χ1500mm, σε φρεάτια 20Χ20cm µε πλευρικές αποστάσεις 
1.5m. Θα ληφθεί µέριµνα, κατόπιν µέτρησης παρουσία της Επίβλεψης, για την επίτευξη 
χαµηλής ωµικής αντίστασης (< 5Ω) της γείωσης. 
 Για την στήριξη του αγωγού καθόδου επί του ιστού, επάνω σε τοίχους κλπ. θα 
χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση στηρίγµατα αποστάσεως µε τους 
µονωτήρες διέλευσης. 
 Στον αγωγό καθόδου παρεµβάλλεται λυόµενος χάλκινος σύνδεσµος για τον περιοδικό έλεγχο 
της αντίστασης γείωσης. Στο κάτω τµήµα του αγωγού (σε ύψος περίπου 2m από το έδαφος) 
και πριν την είσοδο του στο έδαφος, ο αγωγός προστατεύεται από ενισχυµένο σωλήνα ΡVC 
κατάλληλης διαµέτρου. 
 Η εγκατάσταση του αλεξικέραυνου θα γίνει µε χρήση εξαρτηµάτων κατασκευασµένων ειδικά 
για τέτοια εγκατάσταση σύµφωνα µε τους Γερµανικούς κανονισµούς DΙΝ και VDΕ. 
 
 
3.8.5 Σύστηµα Πυρανίχνευσης - Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας 
 
Α) Πυρανίχνευση 

Πίνακας Πυρανίχνευσης Κτιρίου 

Ένας πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 54 part 2&4 και 
BS5839, θα εγκατασταθεί στο χώρο του διαδρόµου µε δύο (2) ενσωµατωµένες 
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες NiCd 12Vdc/6Ah.  
Οι ζώνες θα είναι επιτηρούµενες µε ενδείξεις: 

- ON         ενεργοποιηµένη 
- FIRE      σήµα συναγερµού 
- FAULT   σήµα βλάβης 

Θα φέρει ενσωµατωµένο βοµβητή και δύο (2) τουλάχιστον βοηθητικές επαφές. 
Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε µεγαφωνική εγκατάσταση του κτιρίου. 
Θα φέρει πλακέτα αυτόµατης κατάσβεσης µε ηλεκτρονόµο ξεχωριστής εξόδου για µία ζώνη 
καθώς και πλακέτα για τηλεφωνητή. 
 

Ανιχνευτές Καπνού Κτιρίου 

Ανιχνευτές θερµοδιαφορικοί και οπτοηλεκτρονικοί καπνού θα εγκατασταθούν στους κάτωθι 
χώρους του κτιριακού συγκροτήµατος ως εξής : 
 

Χώρος Ανιχνευτής 
Χώρος Server / UPS / 
Γ.Π.Χ.Τ  

Ένας οπτοηλεκτρονικός και ένας θερµοδιαφορικός 

Αίθουσα Ελέγχου Ένας θερµοδιαφορικός 
Γραφείο ∆ιεύθυνσης Ένας θερµοδιαφορικός 
Κουζίνα Ένας θερµοδιαφορικός 
Χώρος Αρχείου / Αποθήκη Ένας οπτοηλεκτρονικός 

 
 Οι θερµοδιαφορικοί ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι για διέγερση από ανίχνευση ορίου η 
ρυθµού αύξησης της θερµοκρασίας χώρου και θα λειτουργούν µε βάση διπλό θερµοστατικό 
στοιχείο. Ο τρόπος προσαρµογής του ανιχνευτή στη βάση θα είναι τύπου µπαγιονέτ. 
 Οι οπτοηλεκτρονικοί ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι για διέγερση από φωτιά που παράγει 
καπνό µε µεγάλα σωµατίδια και θα λειτουργούν µε βάση την αρχή διάχυσης του φωτός µε 



K:\∆ΙΟ∆ΙΑ\2016_Σ∆_5520_Θεσσαλονίκης\cons\tefhi\02_ΤP_5520.doc  - 28 -               0820/5520/Β02 

κατάλληλη φωτοδίοδο. Για την προστασία από ψευδείς συναγερµούς θα πρέπει ο ανιχνευτής 
να ανιχνεύει καπνό σε δύο διαδοχικούς ελέγχους πριν δώσει συναγερµό. Το διάστηµα των 
παραπάνω ελέγχων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1sec. Ο τρόπος προσαρµογής του 
ανιχνευτή στη βάση θα είναι τύπου µπαγιονέτ. 
 

Φωτεινός επαναλήπτης & σειρήνα 

Συσκευές ηχητικού και οπτικού συναγερµού (συνδυασµός ηλεκτρονικής σειρήνας και 
φωτεινού επαναλήπτη – φαροσειρήνες) θα τοποθετηθούν :  

− µια στο χώρο του καθιστικού και 
− µια στο χώρο µεταξύ των γραφείων και του διαδρόµου. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραπάνω θα είναι: 
− Ένταση ήχου 100dB@1m τουλάχιστον 
− Λειτουργία σε 12/24Vdc και 230V AC 
− Υψηλή απόδοση 
− Προστασία από σύνδεση µε αντίθετη πολικότητα 
− Κατασκευή από πλαστικό άριστης ποιότητας (ABS) 
− Προστασία IP55 

 

Φωτιστικά Ασφαλείας Κτιρίου 

 Για την περίπτωση της πλήρους απώλειας του φωτισµού θα εγκατασταθούν έξι (6) φωτιστικά 
ασφαλείας µε λαµπτήρες φθορισµού 8W, τα οποία θα υποδεικνύουν τις οδεύσεις διαφυγής 
(EXIT) του κτιρίου ευκρινώς. Η θέση εγκατάστασής τους θα είναι σύµφωνη µε τη µελέτη 
παθητικής πυροπροστασίας κτιρίου που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την 
EOAE.   
 Η ηλεκτρική τους τροφοδότηση θα γίνει από αυτόνοµη γραµµή από το Γ.Π.Χ.Τ µε καλώδιο 
NYM 3X1mm2. 
 Θα διαθέτουν µπαταρία NiCd 2,4V/1,6 Ah επαναφορτιζόµενη. Θα διαθέτουν επίσης 
ηλεκτρονικό σύστηµα προστασίας των συσσωρευτών από υπερφορτίσεις ή βαθιές 
εκφορτίσεις. 
 Θα παρέχουν αυτόνοµο εφεδρικό φωτισµό για διάρκεια δύο (2) ωρών. 
 Η ένδειξη φόρτισης των συσσωρευτών θα γίνεται µε κόκκινο led. 
 
Χειροκίνητοι Σταθµοί Αναγγελίας Πυρκαγιάς Κτιρίου 

 Θα εγκατασταθούν τρία (3) υαλόφρακτα κοµβία (panic button) σε θέσεις που θα καθορίζονται 
από τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας κτιρίου. 
 Θα είναι τύπου micro switch για παράλληλη σύνδεση και σύνδεση σειράς. Θα έχουν βαθµό 
προστασίας IP54. 
 Θα υπάρχει η δυνατότητα δοκιµής. Θα συνοδεύονται από ένα πλαστικό κλειδάκι µε το οποίο 
µπορεί να γίνει η διαπίστωση αν ο διακόπτης και η γραµµή που είναι συνδεδεµένος 
λειτουργούν κανονικά χωρίς να χρειάζεται να σπάζει το γυαλί. 
 Το κοµβίο συναγερµού θα µπορεί να επαναλειτουργεί µετά την τοποθέτηση νέου γυάλινου 
παραθύρου. 
 

Καλωδιώσεις - ∆οκιµές 

 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει όλο τον παραπάνω εξοπλισµό πλήρως καλωδιωµένο και θα 
προβεί στις απαιτούµενες δοκιµές σωστής λειτουργίας. Γενικά το ηλεκτρικό δίκτυο της 
πυρανίχνευσης θα γίνει µε θωρακισµένο διπολικό καλώδιο 2Χ1,5mm². 
 

Β) Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία Κτιρίου ∆ιοίκησης 

 Η πυρασφάλεια του κτιρίου διοίκησης θα καλυφθεί µε ένα τουλάχιστον πυροσβεστική φωλιά 
εγκατεστηµένη στο διάδροµο ή όπως θα προβλέπεται από τη µελέτη ενεργητικής 
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πυροπροστασίας κτιρίου, η οποία θα συνδεθεί µε το δίκτυο της ύδρευσης µε σωλήνα PP 
15mm (1/2”) καθώς και οκτώ (8) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης (P) των 6 kg και δύο (2) 
πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επίσης των 6 kg. 
 

Γ) Πυρασφάλεια – Πυροπροστασία Οικίσκων 

 Σε κάθε οικίσκο (booth) θα εγκατασταθεί ένας (1) πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης (P) 6 kg. 
 
 
3.8.6 Τηλεφωνικό Κέντρο  
 
 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο τηλεφωνικό κέντρο 
(Τ/Κ), ψηφιακό και συµβατό µε τα έως σήµερα ισχύοντα και προδιαγραφόµενα από τους 
διεθνής οργανισµούς ETSI σχετικά µε τις υπηρεσίες ISDN. 
 Θα είναι πλήρως συµβατό µε το πρωτόκολλο Internet (IP) για πρόσβαση σε δίκτυο 
δεδοµένων και θα έχει ενσωµατωµένη κάρτα IP. 
 Η σηµατοδοσία που θα χρησιµοποιείται θα βασίζεται στο πρότυπο της CCITT Q931 και 
ECMA QSIg. 
 Το προσφερόµενο σύστηµα θα καλύπτει όλες τις βασικές δυνατότητες διακίνησης και 
διαχείρισης φωνής και θα περιλαµβάνει τις παρακάτω δυνατότητες : 
• Φραγή : η πρόσβαση για υπεραστικές κλήσεις θα µπορεί να γίνεται µε χρήση 

κωδικού κι από οποιαδήποτε συσκευή. Η τελοχρέωση θα µπορεί να γίνεται κατά 
κωδικό ή κατά εσωτερικό νούµερο. 

• Ηλεκτρονικό κατάλογο µε το όνοµα και τον εσωτερικό αριθµό κάθε συνδροµητή. 
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος θα είναι προσβάσιµος από όλες τις ψηφιακές κι όχι 
µόνο από την κονσόλα. 

• Αναγνώριση καλούντος (αριθµός & όνοµα) για όλους τους συνδροµητές. 
• ∆ροµολόγηση των εισερχοµένων κλήσεων ενός εσωτερικού τηλεφώνου σε θέση 

που επιλέγεται από τον ίδιο τον χρήστη. 
• Αυτόµατη επανάκληση για εσωτερικό που είναι κατειληµµένο είτε απουσιάζει. 
• Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει δυνατότητα 3-way conference και θα είναι 

έτσι εξοπλισµένο. 
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήµατος θα πρέπει προεπιλεγµένες 
συσκευές να δέχονται αυτόµατα τις γραµµές κέντρου πόλης. 
Επιπλέον : 
• Τo σύστηµα θα είναι σχεδιασµένο για εγκατάσταση και τοποθέτηση εντός Rack 19”, το 

οποίο προβλέπεται να προµηθεύσει ο Ανάδοχος για την εγκατάσταση του εξοπλισµού 
και τον τερµατισµό της καλωδιακής υποδοµής των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του 
Σταθµού ∆ιοδίων, του LAN, κλπ. 

• Το Rack 19”, θα είναι διπλής θύρας πρόσβασης, τουλάχιστον 42U µε διαθέσιµη 
εφεδρεία ελεύθερων θέσεων U 10% µετά την εγκατάσταση εντός του των συσκευών που 
προβλέπονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, µε αφαιρούµενες πλαϊνές πόρτες µε 
κλειδαριά, µε έτοιµα σηµεία γείωσης στον σκελετό και στις πόρτες, ανεµιστήρες οροφής, 
οδηγούς καλωδίων κάθετους και οριζόντιους, πολύπριζα rack mountable µε καλώδια και 
διακόπτη, ράφια στήριξης, κλπ. και κατά λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχετικό 
Άρθρο Τιµολογίου. Σε περίπτωση µε κάλυψης της παραπάνω απαίτησης για εφεδρεία ο 
Ανάδοχος θα προµηθεύσει το επόµενο τυποποιηµένο µέγεθος rack 19”, χωρίς πρόσθετη 
αποζηµίωση. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει και να εγκαταστήσει τηλεφωνικό κατανεµητή rack 
mounted κατάλληλου µεγέθους για τον τερµατισµό 24 εσωτερικών γραµµών του 
τηλεφωνικού κέντρου εντός του Rack 19”. Επίσης θα πρέπει να προσφέρει τις 
απαιτούµενες αντικεραυνικές διατάξεις για την αντικεραυνική ασφάλιση όλων των 
κυκλωµάτων του συστήµατος. Όλα τα εσωτερικά extensions θα πρέπει να καταλήγουν 
σε panels τύπου RJ-45, δηλαδή από τον κατανεµητή του κέντρου σε panel RJ-45 για 
εύκολη µεικτονόµιση. 
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• Θα δηλωθεί η ισχύς κατανάλωσης του συστήµατος και θα υπολογιστούν τα αµπερώρια 
(Ah) που είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη λειτουργία του. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα λειτουργεί και µε τοπική σύνδεση στο δίκτυο του ΟΤΕ ή άλλων 
εναλλακτικών παρόχων (2 έως 4 γραµµές ISDN-BRΙ). 
 
 
3.8.7 Εγκατάσταση φωτισµού χοανών & στέγαστρου 

 

 Η εγκατάσταση φωτισµού θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ΟΣΜΕΟ Κεφ. 7.3 
(Σταθµοί ∆ιοδίων) και περιλαµβάνει : 
  α) τον φωτισµό των οδών πρόσβασης (οδοφωτισµός) 
  β) τον φωτισµό των χοανών και  
  γ) των λωρίδων διέλευσης στις θέσεις πληρωµής (φωτισµός στέγαστρου). 
 
 Φωτισµός οδών πρόσβασης (οδοφωτισµός) 

 Η εγκατάσταση φωτισµού των οδών πρόσβασης, εάν δεν υφίσταται, εφαρµόζεται σε κάθε 
κλάδο για µήκος τουλάχιστον 100m πριν και µετά τις χοάνες. 

Η εγκατάσταση φωτισµού ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ  EN 13201.01 και 13203.02/2004. 

 Ο οδοφωτισµός µελετάται σύµφωνα µε τις εξής απαιτήσεις : 

• Μέση λαµπρότητα οδοστρώµατος : L ≥ 1.0 cd/m2 

• Συνολική οµοιοµορφία : Uo ≥  0.4 

• ∆ιαµήκης οµοιοµορφία : UL ≥  0.7 

• Φυσιολογική θάµβωση : Τ.Ι. < 15% 

• Τύπος οδοστρώµατος :  class R3 µε Qo = 0.07 

• Συντελεστής συντήρησης εγκατάστασης :  MF = 0.70 
 

 Ο οδοφωτισµός θα υλοποιηθεί µε φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου Cut-Off µε 
λαµπτήρες NaHP 250W ή 150W υψηλής απόδοσης (TPP), µε ενσωµατωµένο σύστηµα 
Dimming για την µείωση της φωτεινής έντασης κατά 50% κατά τις ώρες χαµηλού 
κυκλοφοριακού φόρτου. 

 Ενδεικτικός τύπος φωτιστικών : Philips SRP832/250T µε λαµπτήρες NaHP SON-TPP ισχύος 
250W (32,000lm). 

 Τα φωτιστικά θα στηριχθούν σε γαλβανισµένους σιδηρούς ιστούς 12µ. µε βάση από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και ενσωµατωµένο φρεάτιο καλωδίων 40Χ40 εκ. 

Η όλη εγκατάσταση του οδοφωτισµού θα γίνει σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Οδικών 
Έργων Η-Μ της Ε.Ο.Α.Ε. 

 
Χοάνες διοδίων 
Ο φωτισµός µελετάται σύµφωνα µε τις εξής απαιτήσεις : 

• Μέση ένταση φωτισµού : Eav ≥ 50 Lux 
• Συνολική οµοιοµορφία : Uo ≥ 0,4 
• Γωνία σκόπευσης προβολέα : θ ≥ 23° (ως προς τον ορίζοντα) 

 

 Για τον φωτισµό της Χοάνης ∆ιοδίων προβλέπονται προβολείς NaHP 400 & 600W 
ασύµµετρης στενής δέσµης. 

 Ενδεικτικός τύπος προβολέων : Philips MVP506 1Χ SON-TPP400/600W A/60. 
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 Οι προβολείς θα είναι αναρτηµένοι σε υψηλούς ιστούς ύψους 20m (πυλώνες ή High Mast) µε 
κινητή κεφαλή. Οι υψηλοί ιστοί και οι βάσεις στήριξης αυτών θα µελετηθούν, θα 
κατασκευασθούν και θα εγκατασταθούν σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και το 
Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.) Η-Μ Εγκαταστάσεων Οδικών Έργων της Εγνατίας 
Οδού Α.Ε.  

 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τέσσερις (4) ιστούς φωτισµού χοάνης σε κατάλληλες θέσεις 
όπως θα προκύψει από φωτοτεχνική µελέτη, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις 
φωτισµού. Οι ιστοί θα είναι χαλύβδινοι πυλώνες γαλβανισµένοι εν θερµώ, ύψους 20m µε 
κινητή κεφαλή κατάλληλη για ανάρτηση 4 έως 8 προβολέων ισχύος έως 1000W. Οι ιστοί θα 
συνοδεύονται από αγκύρια, τύµπανο µε ηλεκτροµειωτήρα, συρµατόσχοινα, βίδες και ότι άλλο 
απαιτείται. 

 Κάθε ιστός θα περιλαµβάνει και σετ πινάκων ήτοι, πίνακας προστασίας γραµµών που 
τοποθετείται εσωτερικά στη βάση του ιστού και πίνακας διακλάδωσης που τοποθετείται στην 
κινητή κεφαλή (ένα σετ για κάθε ιστό). 

 Επίσης για κάθε Σ.∆. θα παραδοθεί ένας τριφασικός ηλεκτροκινητήρας ανεβοκατεβάσµατος 
κεφαλής µε ηλεκ. πίνακα και χειριστήριο. 

 

Λωρίδες διέλευσης στις θέσεις πληρωµής (φωτισµός στέγαστρου) 
Ο φωτισµός µελετάται σύµφωνα µε τις εξής απαιτήσεις : 

• Μέση ένταση φωτισµού : Eav ≥ 70 Lux 
• Συνολική οµοιοµορφία : Uo ≥ 0,4 

 Για τον φωτισµό του στεγάστρου των διοδίων θα εγκατασταθούν προβολείς συµµετρικού 
τύπου µε λαµπτήρα NaHP 70W (ενδεικτικός τύπος Disano 1720 Iridio Simmetrico 1X 
SAPTS70 /2000) ή µε φωτιστικά τεχνολογίας LED ίδιας φωτεινής απόδοσης.  

 

 Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση 

 Η ηλεκτρική τροφοδότηση των ιστών οδοφωτισµού του αυτοκινητόδροµου, των πυλώνων 
καθώς και των προβολέων του στεγάστρου, θα  γίνει από τον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης 
του κτιρίου διοίκησης, από εφεδρική παροχή του ΕΗΖ. 

 Η τροφοδότηση κάθε πυλώνα θα γίνει µε τριφασική γραµµή από καλώδιο J1VV-R (NYY) 
4Χ10mm².  
Η τροφοδότηση των ιστών οδοφωτισµού θα γίνει µε τριφασική γραµµή από καλώδιο J1VV-R 
(NYY) 4Χ4mm² . 
Η τροφοδότηση των προβολέων του στεγάστρου θα γίνει µε καλώδιο J1VV-U  (NYY) 5Χ2,5 
mm². 
 Κάθε υψηλός ιστός θα τροφοδοτείται από µία τριφασική γραµµή του δικτύου. Οι διακλαδώσεις 
των καλωδίων θα γίνονται µέσα στο ακροκιβώτιο (γκοφρέ) κάθε ιστού, δηλαδή το καλώδιο θα 
µπαίνει και θα βγαίνει σε κάθε ιστό.  

 Σε κάθε σωλήνα τοποθετείται γενικά ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτισµού. Στις διαβάσεις των 
δρόµων θα τοποθετείται πάντοτε ένας επί πλέον σωλήνας για µελλοντική χρήση. Οι σωλήνες 
θα προστατεύονται µέσα σε σκυρόδεµα. 

 Θα προβλέπονται φρεάτια για το έλξη / διέλευση των καλωδίων στην προκατασκευασµένη 
βάση στηρίξεως κάθε ιστού και στις διαβάσεις των δρόµων κλπ., όπως φαίνεται στα σχέδια. 

 Από το ακροκιβώτιο (γκοφρέ) κάθε στύλου θα ξεκινάει καλώδιο J1VV-U (NYY) 3Χ1.5 mm² για 
την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος του στύλου. Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι 
ασφάλειες προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά, οι ακροδέκτες συνδέσεως των 
εισερχοµένων και εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεις κλπ. 
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 Οι πυλώνες και οι ιστοί οδοφωτισµού θα γειώνονται µε ανεξάρτητη γείωση ακολουθίας µε 
χάλκινο αγωγό Cu 25mm², θαµµένο στο έδαφος σε βάθος 70εκ. 

 Η εντολή για την έναυση και τη σβέση του ηλεκτροφωτισµού θα δίνεται από ηλεκτρονικό 
φωτοκύτταρο βαρέως βιοµηχανικού τύπου µε αποσπώµενο αισθητήριο και επιλογικά από 
ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη µε εφεδρεία. Το αισθητήριο του φωτοκυττάρου θα εγκατασταθεί 
σε ασφαλές σηµείο όπου δεν θα επηρεάζεται από τον ηλεκτροφωτισµό. 

 
3.8.8 Εξοπλισµός Συστήµατος Συλλογής ∆ιοδίων 
 
Κάθε λωρίδα θα είναι εξοπλισµένη µε τις ακόλουθες συσκευές : 
 

• Φωτεινός Σηµατοδότης LED ένδειξης κατάστασης λωρίδας (αναρτηµένος) 
• Πινακίδα LCS ένδειξης κατάστασης λωρίδας (αναρτηµένη)  
• Φωτεινός Σηµατοδότης ∆ιέλευσης (σε χαµηλό ιστό) 
• Φωτεινός Σηµατοδότης LED Νησίδας (αναλάµπων) 
• Μπάρα Εξόδου / Εισόδου (οι λωρίδες εναλλασσόµενης κατεύθυνσης θα διαθέτουν και 

µπάρα εισόδου) 
• Επαγωγικός βρόχος ασφάλειας για µπάρες εξόδου / εισόδου 
• Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας – Τηλεφωνικές Συσκευές 
• Κουµπί Πανικού (Panic Button) 
• Εξωτερική Σειρήνα Συναγερµού Λωρίδας 

 

Φωτεινός Σηµατοδότης Ένδειξης Λωρίδας 

Κάθε λωρίδα θα εξοπλίζεται µε δύο (2) αναρτηµένους φωτεινούς σηµατοδότες ενός πεδίου 
διαµέτρου φακού κάθε πεδίου Φ300mm τύπου LED (πράσινο ή κόκκινο), σύµφωνος µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ12368. Οι σηµατοδότες αυτοί θα ενηµερώνουν τους χρήστες του 
δρόµου σχετικά µε την κατάσταση λωρίδας (κλειστή ή ανοιχτή), και θα πρέπει να είναι ορατοί 
από απόσταση >200m και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες κυκλοφορίας, 
συµπεριλαµβανοµένης της οµίχλης. Καθώς ένας χρήστης της οδού πλησιάζει στο σταθµό o 
σηµατοδότης πρέπει να τον βοηθά να επιλέγει τη λωρίδα, στην οποία θα πρέπει να 
κατευθυνθεί για να πληρώσει. 
Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα εγκατασταθούν στην µετώπη του µεταλλικού στέγαστρου, στο 
κέντρο της λωρίδας, σε οριζόντια θέση και σε ύψος περίπου 6.5m. 
  
Πινακίδα LCS ένδειξης κατάστασης λωρίδας 

 Κάθε λωρίδα θα εξοπλίζεται επίσης µε πινακίδα LCS (Lane Control Sign) σύµφωνα µε το 
πρότυπο EN 12966 και θα είναι τεχνολογίας LED.  
 Οι  πινακίδες θα είναι σε θέση να επιδείξουν τουλάχιστον τα σύµβολα : κόκκινο «Χ» και  
πράσινο βέλος «↓». Tα σύµβολα θα έχουν διαστάσεις 480Χ480 mm, ενώ οι εξωτερικές 
διαστάσεις της πινακίδας θα είναι κατάλληλες για τη δηµιουργία της απαιτούµενης οπτικής 
αντίθεσης (contrast) σύµφωνα µε την EN 12966. Η ανάλυση σε εικονοστοιχεία (pixels) των 
συµβόλων θα αντιστοιχεί σε ανάλυση αντίστοιχου matrix 32Χ32 µε pixel pitch ~15mm. 
 Οι πινακίδες θα είναι σύµφωνες µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η-Μ Εγκαταστάσεων Οδικών 
Έργων της Ε.Ο.Α.Ε. (Box No. N-379a). 
 Οι πινακίδες θα λειτουργούν παράλληλα µε τους φωτεινούς σηµατοδότες και θα 
ενηµερώνουν τους επερχόµενους οδηγούς σχετικά µε την διαθεσιµότητα ή µη της λωρίδας 
(κλειστή ή ανοιχτή). Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες από απόσταση τουλάχιστον 200m και 
κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες κυκλοφορίας, συµπεριλαµβανοµένης της οµίχλης. 
 Η πινακίδα LCS θα εγκατασταθεί στην µετώπη του µεταλλικού στέγαστρου, στο κέντρο της 
λωρίδας, κάτω από τον φωτεινό σηµατοδότη και θα αφήνουν ελεύθερο ύψος από το 
οδόστρωµα τουλάχιστον 5.5m. 
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Φωτεινοί Σηµατοδότες ∆ιέλευσης και Νησίδας 

 Κάθε λωρίδα θα διαθέτει φωτεινό σηµατοδότη 2 πεδίων επί χαµηλού ιστού, διαµέτρου φακού 
κάθε πεδίου Φ200mm (πράσινο ή κόκκινο). Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα ανάβουν πράσινο µε 
την έγκριση της συναλλαγής και την καταβολή της πληρωµής. Θα δείχνουν πράσινο καθ’ όσον 
η µπάρα είναι σε κάθετη θέση, ενώ θα δείχνουν κόκκινο µόλις διέλθει το όχηµα και 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Το φωτεινό σήµα θα είναι όσο δυνατό χρειάζεται, ώστε να είναι 
ορατό από τον οδηγό κάθε τύπο οχήµατος και από απόσταση είκοσι πέντε (25) µέτρων, κάτω 
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες ή συνθήκες φωτισµού στο σταθµό. 
 Οι φωτεινοί σηµατοδότες θα ελέγχονται από κατάλληλο ρυθµιστή λωρίδας που θα 
εγκατασταθεί µε άλλη εργολαβία, ώστε να σταµατούν ή να διευκολύνουν την κίνηση των 
οχηµάτων, καθώς και των οχηµάτων που κατευθύνονται στις λωρίδες ΗΣ∆.  
 Στο µέτωπο κάθε νησίδας θα τοποθετηθεί φωτεινός σηµατοδότης ενός πεδίου διαµέτρου 
φακού Φ300mm τύπου LED (πορτοκαλί), σύµφωνος µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ12368. Ο 
σηµατοδότης θα είναι σε κατάσταση αναλαµπής. 
 

Μπάρα Εξόδου / Εισόδου 

 Η µπάρα εξόδου / εισόδου θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ροής κυκλοφορίας στις 
λωρίδες διέλευσης οχηµάτων. Η µπάρα εξόδου θα ανοίγει όταν οι οδηγοί καταβάλουν το 
απαιτούµενο τέλος διοδίων. Η µπάρα εισόδου αφορά µόνο τις λωρίδες εναλλασσόµενης 
κατεύθυνσης και θα ανοίγει κατά την προσέλευση του οχήµατος.  
 
 Η µπάρα λωρίδας θα έχει : 

• στις κανονικές λωρίδες µήκος τρία (3 µ) µέτρα 
• στις λωρίδες µεγάλου εύρους (φαρδιές) θα τοποθετηθούν δύο ανεξάρτητες µπάρες, 

µια µήκους 3.0µ. και διαµετρικά απέναντι µια µπάρα µήκους από 1.5µ έως 2.0µ. 
αναλόγως της τοπολογίας της λωρίδας 

 
 Επίσης, κάθε µπάρα θα µπορεί να κινείται σε λιγότερο από ένα (1) δευτερόλεπτο από τη 
στιγµή της επικύρωσης της συναλλαγής, ενώ θα µπορεί να κινείται σε λιγότερο από ένα (1) 
δευτερόλεπτο από την κάθετη στην οριζόντια θέση µόλις το όχηµα αποµακρυνθεί. Η µονάδα 
θα εξοπλίζεται µε διακόπτες άνω και κάτω ορίου για τη θέση της µπάρας στην κάθετη ή την 
οριζόντια θέση.  
 Η κατάσταση της µπάρας, (κλειδωµένη, φυσιολογική λειτουργία, ή άνοιγµα από τον 
Προϊστάµενο Βάρδιας ή τον πεζό) θα περιλαµβάνεται ως µέρος καταγραφής µεµονωµένης 
συναλλαγής, η οποία θα καταγράφεται ως ξεχωριστό συµβάν. Η µπάρα θα παρέχει αξιόπιστη 
λειτουργία σε χρήση κύκλου άνω των 10.000 κινήσεων ηµερησίως, θα στηρίζεται από 
µηχανισµό, ο οποίος θα αποσυναρµολογείται εύκολα και θα είναι επενδυµένη, ώστε να µην 
προκαλεί φθορά στα οχήµατα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, η µπάρα θα σηκώνεται 
στην κάθετη θέση.  
 H µπάρα θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο βαµµένο λευκό (πχ. RAL 9010) και θα 
φέρει κατά µήκος ανακλαστικές κόκκινες λωρίδες. Η καµπίνα του ελεγκτή της µπάρας, του 
κινητήρα, κλπ. θα είναι κατασκευασµένη από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ≥ 2mm βαµµένη 
πορτοκαλί (π.χ. RAL 2000) καθώς και µηχανισµό ασφαλείας κλειδώµατος της θύρας καµπίνας 
του ελεγκτή της µπάρας. 
 

Επαγωγικοί Βρόχοι ασφάλειας µπαρών εξόδου / εισόδου 

 Κάθε µπάρα λωρίδας θα διαθέτει επαγωγικό βρόχο ασφαλείας κοντά στη µπάρα εξόδου / 
εισόδου, για την αποφυγή καθόδου της µπάρας επί διερχόµενου οχήµατος. Η λωρίδα µεγάλου 
εύρους θα διαθέτει επιπλέον ξεχωριστό βρόχο, ώστε να εντοπίζονται τα οχήµατα µεγάλου 
πλάτους.  
 

Σύστηµα ενδοεπικοινωνίας – Τηλεφωνικές Συσκευές 
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 Η ενδοεπικοινωνία θαλάµου µε κτίριο διοίκησης θα γίνεται µέσω απλής τηλεφωνικής 
συσκευής. Κάθε συσκευή θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο : 

• πληκτρολόγιο 20 πλήκτρων 
• RECALL / ρυθµιζόµενο FLASH 
• πλήκτρο REDIAL 
• λυχνία LED 

 
 O Ανάδοχος θα διαθέσει τις παραπάνω τηλεφωνικές συσκευές για όλα τα φυλάκια (Booths) 
και επιπλέον τον απαιτούµενο αριθµό τηλεφωνικών συσκευών για το κτίριο διοίκησης.  
 Επιπλέον για το κτίριο του σταθµού διοδίων θα διαθέσει µια (1) τηλεφωνική συσκευή τύπου 
τηλεφωνικής κονσόλας µε τουλάχιστον 12 προγραµµατιζόµενα πλήκτρα. 
 

Κουµπί Πανικού 

Κάθε φυλάκιο διοδίων θα είναι εξοπλισµένο µε Πλήκτρο Πανικού Εισπράκτορα. Με το πάτηµά 
του, ο Προϊστάµενος θα ενηµερώνεται µέσω του τερµατικού του ότι ένα συµβάν είναι σε 
εξέλιξη. Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να µεταδίδεται ηχητικό σήµα µέσα ή κοντά στο 
θαλαµίσκο, µε το πάτηµα του εν λόγω πλήκτρου (silent alarm). 
 

Σειρήνα Συναγερµού 

Κάθε φυλάκιο (booth) θα διαθέτει σειρήνα συναγερµού η οποία θα ενεργοποιείται στις 
περιπτώσεις ανάγκης & παραβάσεων, µέσω του λογισµικού. Η σειρήνα θα έχει κατ’ ελάχιστο 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
• Στάθµη έντασης ήχου > 100 dB @ 1m 
• Κέλυφος από ανοδειωµένο αλουµίνιο (die cast aluminum) 

 

3.8.9 Τοπικό ∆ίκτυο LAN 

Συνδετικότητα ∆ικτύου και καλωδίωση ανά λωρίδα 

 Για όλες τις συνδέσεις σε επίπεδο λωρίδας ή σταθµού θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Από το κτίριο διοίκησης προς τα φυλάκια (booths) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο 
καλωδίωση UTP Cat 5e εξωτερικού χώρου, εντός σωληνώσεων υποδοµής. Εάν η 
απόσταση είναι µεγαλύτερη από 100m, ενδέχεται να χρειαστεί στη µέση της διαδροµής 
δεύτερο ερµάριο καλωδίωσης (µε πρόσθετο switch). Μεταξύ των δύο ερµαρίων / switch 
θα απαιτηθούν συνδέσεις µέσω οπτικής ίνας.  

2. Από το κτίριο διοίκησης ή τα φυλάκια προς τις θέσεις των καµερών των λωρίδων 
(εποπτικού ελέγχου και καταγραφής παραβάσεων) που θα καθοριστούν στην σχετική 
µελέτη του Αναδόχου, θα εγκατασταθεί καλωδίωση UTP Cat 5e εξωτερικού χώρου. Εάν 
η απόσταση είναι µεγαλύτερη από 100m, ενδέχεται να χρειαστεί στη µέση της διαδροµής 
δεύτερο ερµάριο καλωδίωσης (µε πρόσθετο switch). Μεταξύ των δύο ερµαρίων / switch 
θα απαιτηθούν συνδέσεις µέσω οπτικής ίνας. 

Καλωδίωση ∆ικτύου 

 Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει καλωδίωση δικτύου τύπου UTP Cat 5e σε όλο το κτίριο 
διοίκησης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΟΑΕ. Κάθε θέση του δικτύου θα πρέπει να έχει 
διπλή πρίζα τύπου UTP Cat 5e. Όλα τα καλώδια δικτύου θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά κανάλια και µακριά από όλα τα ηλεκτρικά καλώδια ισχύος σε απόσταση 
τουλάχιστον 40cm. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει την έκθεση αποτελεσµάτων των δοκιµών των 
καλωδίων και πλήρη σχέδια και διαγράµµατα της καλωδίωσης.  
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 Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει, κατανεµητή δικτύου (patch panels) UTP 
Cat 5e, 48 θυρών, εντός του Rack 19” του χώρου SERVER / UPS σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο σχετικό Άρθρο Τιµολογίου. Κάθε κατανεµητής θα έχει τουλάχιστον ελεύθερες θύρες µετά 
τη σύνδεση των σχετικών καλωδιώσεων σε ποσοστό 10%.  

Επίσης θα προµηθεύσει και θα εγκαταστήσει εντός του Rack 19” του χώρου SERVER / UPS, 
switch 48 θυρών 10/100/1000 Mbps Ethernet ports µεταβλητής και αυτόµατης επιλογής 
ταχύτητας ανά θύρα, µε 4 θύρες miniGBIC ή 2 Ethernet + 2 MiniGbic για Uplink / Trunking 
ξεχωριστές ή µοιρασµένες στις παραπάνω 48 θύρες, layer 3 routing (Static routing, classless 
interdomain routing (CIDR); 60 static routes; IPv4 and IPv6; forwarding of Layer 3 traffic), 
stackable, capacity >90Gbps non blocking και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
σχετικό Άρθρο Τιµολογίου. 

 
3.8.10 Αποχέτευση Όµβριων Στεγάστρου 

 Η εγκατάσταση αυτή αφορά την περισυλλογή των βρόχινων νερών από το δώµα του 
στεγάστρου και την αποµάκρυνσή τους από τον χώρο των διοδίων. Η εγκατάσταση θα έχει 
την δυνατότητα να παραλαµβάνει ένταση βροχόπτωσης ≥ 300 lit / sec X ha. Η εγκατάσταση 
περιλαµβάνει τα οριζόντια λούκια, τα στόµια απορροής και τις κατακόρυφες στήλες. Τα λούκια 
θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένη εν θερµώ και βαµµένη λαµαρίνα. Τα στόµια 
απορροής θα φέρουν κατάλληλες σχάρες. Οι κατακόρυφοι σωλήνες (στήλες) θα είναι από 
γαλβανισµένους εν θερµώ σιδηροσωλήνες ελαφρού τύπου και θα καταλήγουν περιµετρικά του 
στεγάστρου στον περιβάλλοντα χώρο.  
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4.    ΜΕΛΕΤΕΣ 

4.1  ∆ιατιθέµενες µελέτες 
Στον ανάδοχο θα δοθούν οι παρακάτω µελέτες : 
1) Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, ∆ιαµόρφωσης Χώρου, Θεµελιώσεων, Μεταλλικών 
Στέγαστρων  

2) Οριστική Μελέτη Η-Μ Εγκαταστάσεων  

4.2  Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή 
τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις µελέτες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 6.2 και 6.3 του άρθρου Α-6  της Ε.Σ.Υ. 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει µελέτες που προβλέπονται στο παρόν τεύχος (ή και άλλες που 
τυχόν απαιτηθούν) µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε αµοιβή σε βάρος του προβλεπόµενου 
κονδυλίου µελετών του έργου.  

Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και µε την εφαρµογή 
έκπτωσης 20% στην προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 
∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε ψηφιακή 
µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε ASCII 
files. 

5.   ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Όλες οι εργασίες προβλέπεται να εκτελεστούν σε εκτάσεις που ήδη έχουν απαλλοτριωθεί και 
καταληφθεί. 

6.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική 
εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του Προϋπολογισµού Μελέτης, 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016. 

7.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Στο παράρτηµα της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνονται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  
(ΑΕΠΟ) που ισχύουν για την κατασκευή του Σταθµού ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης στο 
τµήµα 8.2, που είναι: 
 
1. ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: 

«Κατασκευή και λειτουργία της εξωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης» 

21417/20.12.1995 

2. ΚΥΑ τροποποίησης της ΚΥΑ 21417/20.12.1995 130576/28.01.2003 
3. ΚΥΑ παράτασης χρονικής ισχύος της ΚΥΑ 

21417/20.12.1995, όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 
130576/28.01.2003 (Ορθή Επανάληψη της 
20.01.2006) 

100078/5.01.2006 

4. Απόφαση τροποποίησης της ΚΥΑ 21417/20.12.1995, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις ΚΥΑ 
130576/28.01.2003 και 100078/5.01.2006 σχετικά µε 
τον Σταθµό ∆ιοδίων ∆υτικής Θεσσαλονίκης 

170254/20.01.2014 

 
Ο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τον Σ∆ ∆υτικής Θεσσαλονίκης µε αριθµό κουτιού: 
8.1472 συνοδεύει τα τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στο εργοτάξιο σ΄ όλη τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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