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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

 
Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν έργα δημοτικού φωτισμού στον παραλίμνιο 
δρόμο μεταξύ της περιοχής Πετσιά και περιοχής ΝΟΚ στην πόλη της Καστοριάς. 
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά τύπου led τοποθετημένα σε υφιστάμενους αλλά και σε νέους 
χαλύβδινους γαλβανισμένους και βαμμένους ιστούς ύψους 3μ.  
Στην περιοχή του τμήματος Β, από το Νοσοκομείο μέχρι και μετά την έξοδο του σπηλαίου του 
Δράκου και στην περιοχή του τμήματος Γ, στην Μονή Μαυριωτίσσης, θα γίνει αντικατάσταση μόνο 
των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και όχι των ιστών με νέα φωτιστικά τύπου led. 
Στην περιοχή του τμήματος Η, περιοχή ΝΟΚ, θα κατασκευαστεί εκ νέου το δίκτυο φωτισμού και θα 
αντικατασταθούν τόσο οι ιστοί όσο και τα φωτιστικά σώματα καθώς λόγω της παλαιότητας του 
δικτύου επιλέγεται η συνολική του αντικατάσταση. 
Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο φωτισμού και νέο πίλλαρ, 
μόνο στην περιοχή του τμήματος Η.  
Για την κατασκευή των δικτύων θα γίνουν εκσκαφές, τομές οδοστρώματος, τοποθέτηση 
σωληνώσεων, καλωδίων και χαλκού, τοποθέτηση βάσεων από σκυρόδεμα για τους ιστούς,  
φρεατίων και επιχώσεις.  
Οι εκσκαφές για το δίκτυο φωτισμού θα έχουν βάθος έως 80 εκατοστά, από την αρχική και τελική 
επιφάνεια. 
Οι εκσκαφές για τους ιστούς φωτισμού θα έχουν βάθος έως 60 εκατοστά, από την αρχική και τελική 
επιφάνεια. 
 
 Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα εκτελεστούν παράλληλα εργασίες για την κατασκευή 
των δικτύων φωτισμού. Αφού γίνουν οι καθαιρέσεις όπως προβλέπονται στις δομικές εργασίες, θα 
ξεκινήσουν οι εκσκαφές για την τοποθέτηση των δικτύων. 
Οι εκσκαφές για την ηλεκτροδότηση αυτών των φωτιστικών γίνονται κατά μήκος του παραλίμνιου 
δρόμου και σε διαστάσεις που ορίζονται από τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για 
εξαιρετικής ποιότητας εργασία, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια 
έργα.           
 Εντός του σκάμματος θα τοποθετηθεί το δίκτυο, αποτελούμενο από   χάλκινο  αγωγό 
γειώσεως διατομής 25 mm2, καλώδιο τύπου J1VV – U (ΝΥΥ) μέσα σε σωλήνα  πολυαιθυλενίου 
διαμέτρου 63mm, κάτω από ταινία επισήμανσης. Προβλέπεται επίσης, από τη μελέτη η κατασκευή 
φρεατίων και βάσεων για την τοποθέτηση των ιστών φωτισμού. Τα φωτιστικά σώματα 
περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης και στις τεχνικές προδιαγραφές.   
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Περιλαμβάνεται και η κατασκευή με σκυρόδεμα του νέου πίλλαρ και του πίνακα διανομής.  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις διαδικασίες για την τοποθέτηση και σύνδεση των παροχών ρεύματος 
του ΔΕΔΔΗΕ στη νέα Μετρητική Διάταξη. 
 
Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Θα 
προέρχονται από γνωστούς κατασκευαστικούς οίκους. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Γενικά  
 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το φωτισμό.  
Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από τριφασικούς μετρητές (παροχή ΔΕΔΔΗΕ Νο 2 ή Νο3) που θα 
εγκατασταθεί μέσα στο πίλλαρ κατόπιν υποδείξεως από τον  ΔΕΔΔΗΕ.  
 
Κανονισμοί  
 
Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν οι παρακάτω κανονισμοί :  
Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β΄/11.04.1995  
Οι τροποποιήσεις του Κ.Ε.Η.Ε. που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, ήτοι:  
ΦΕΚ 118 Α/ 24.06.1965  
ΦΕΚ 293 Β/ 11.05.1966  
ΦΕΚ 620 Β/ 18.10.1966  
ΦΕΚ 63 Β/ 25.10.1966  
ΦΕΚ 1525 Β/ 13.12.1973 &  
ΦΕΚ 118 Α/ του 1982  
Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89 
Α΄/1912).  
Οδηγίες ΔΕΗ  
Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ.  
Προδιαγραφές ΕΛΟΤ. 
Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια έργα.  
Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού.  
 
Παραδοχές  
 
Τάση εναλλασσόμενου 380/220 V, συχνότητα 50 Hz.  
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει από τον ΔΕΔΔΗΕ .  
Η ηλεκτροδότηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού θα γίνει από το δίκτυο χαμηλής τάσης 
380/220V του ΔΕΔΔΗΕ, υπόγειο.  
Οι εγκαταστάσεις περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, στο Τιμολόγιο και τα Σχέδια.  
Για την σύνταξη της παρούσας λήφθηκε υπόψη η μελέτη της διαμόρφωσης της οδού.  
 
Οι εγκαταστάσεις προτείνονται με γνώμονα:  
Τις αισθητικές απαιτήσεις του χώρου.  
Την ασφάλεια και αξιοπιστία και την μεγάλη διάρκεια ζωής .  
Την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας με τον κατάλληλο σχεδιασμό.  



Σελίδα 3 

Αναφέρονται ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί οι οποίοι τηρήθηκαν κατά την σύνταξη της μελέτης 
και θα τηρηθούν κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων .  
 
Τροφοδοσία και γείωση εγκατάστασης  
 
Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο του  Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα 
τοποθετηθεί το πίλλαρ με τον πίνακα και τον αντίστοιχο μετρητή. Προβλέπεται ένας μετρητής για το 
πίλλαρ.  
  
Κοντά στον μετρητή θα κατασκευασθεί άμεση τριγωνική γείωση η οποία θα συνδεθεί με αγωγό 
γείωσης, σε χαλυβδοσωλήνα ή γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, με την μπάρα γείωσης των 
μπαροκιβωτίων. Τα ηλεκτρόδια της τριγωνικής γείωσης όσο και η σύνδεση του τριγώνου με την 
μπάρα γειώσεως των πίλλαρ θα γίνει με χαλκό Cu 25 mm2. Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. και ο 
τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η. Μετά το πέρας της κατασκευής 
και πριν την παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του 
συστήματος. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό 
υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων της τιμής της αντίστασης γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι μέσα 
στα επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς. Σε περίπτωση που αυτή προκύψει πάνω από τις 
τιμές που προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από τον εργολάβο, για την 
μείωσή της στα επιτρεπτά όρια με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ.  
Στην μπάρα γείωσης του μετρητή θα καταλήγει ο χάλκινος αγωγός γείωσης προερχόμενος από τα 
ηλεκτρόδια γείωσης, τα οποία θα κατασκευαστούν κοντά στον πίνακα σε τριγωνική μορφή ή σε 
ευθεία διάταξη, εφόσον ο χώρος δε επιτρέπει την τριγωνική διάταξη, και πάντα μετά από 
συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Hλεκτρόδια γείωσης θα τοποθετηθούν και 
στα σημεία που φαίνονται στα σχέδια δηλαδή στο τέλος κάθε γραμμής. Στην μπάρα γείωσης θα 
γειωθεί ο ουδέτερος της ηλεκτρικής εγκατάστασης .  
Στον πίνακα θα καταλήγει το καλώδιο τύπου ΝΥΥ από το μετρητή.  
Όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν .  
Τα κυκλώματα φωτισμού θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γείωσης . Το δίκτυο γείωσης αρχίζει 
από την μπάρα γείωσης του γενικού πίνακα.  
Η εντολή για την έναυση και τη σβέση του φωτισμού του χώρου θα πραγματοποιείται μέσω 
φωτοηλεκτρικού κυττάρου.  
Όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα είναι υπόγειο. Θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας πολυαιθυλενίου 
φ90, φ63  και σιδηροσωλήνας 3’’ όπως φαίνεται στα σχέδια.  
Παράλληλα και με τη σωλήνα που περιέχει τα καλώδια της εγκατάστασης θα οδεύουν και άλλες 
σωλήνες που θα αποτελούν εφεδρεία σε περίπτωση μελλοντικών υποδομών.  
Οι παροχές του πίνακα θα γίνει με καλώδιο ανθυγρό J1VV-U (ΝΥΥ) καθώς και όλο το δίκτυο 
ηλεκτροφωτισμού της οδού και των κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται , θα γίνει με 
καλώδιο J1VV-U (ΝΥΥ). Οι διατομές των καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν φαίνονται στα σχετικά 
σχέδια.  
Καθόλο το υπόγειο δίκτυο και παράλληλα με τον σωλήνα πολυαιθυλενίου θα οδεύει γυμνός αγωγός 
χαλκού διατομής 25mm2 .  
Τα τρίγωνα γείωσης θα αποτελούνται από τρία ηλεκτρόδια κυκλικής διατομής από ράβδους με 
χαλύβδινη ψυχή ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα (St/E – Cu) διαμέτρου Φ 17 mm και μήκους 3,00 m. 
Πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm. Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν κατακόρυφα (με τη 
βοήθεια ενδεχομένως μηχανικών μέσων λόγω του εδάφους), σε ισάριθμα φρεάτια που θα απέχουν 
μεταξύ τους τουλάχιστον 3m.  
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H σύνδεση των ηλεκτροδίων μεταξύ τους γίνεται με χάλκινο αγωγό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm 
μέσω κατάλληλων περιλαίμιων που θα συγκολληθούν στα ηλεκτρόδια και θα βαφούν με 
αντισκωριακό χρώμα.  

Οι αγωγοί γειώσεως είναι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί επικασσιτερωμένοι διατομής 25 mm
2 

που 
υπολογίζεται και φαίνεται στο μονογραμμικό σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων. Ο αγωγός γειώσεως 
θα ενώνει κάθε ακροδέκτη και στη συνέχεια θα οδεύει προς τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης  
Στη συνέχεια τα φρεάτια και το χαντάκι του αγωγού γείωσης γεμίζουν με κοσκινισμένα προϊόντα 
εκσκαφών. Η πλήρωση γίνεται σε στρώσεις με ενδιάμεσο κατάβρεγμα με νερό. Στις κορφές των 
ηλεκτροδίων θα κατασκευαστούν φρεάτια με χυτοσιδερένια καλύμματα διαστάσεων 0,40Χ0,40 m, 
περίπου.  
Το φωτιστικό σώμα θα συνδεθεί με τον ακροδέκτη γείωσης μέσω μονοπολικού αγωγού βαίνοντας 
εντός του στύλου μέχρι του ακροκιβωτίου αυτού.  
Από το ακροκιβώτιο μέχρι τον αγωγό προστασίας η σύνδεση γίνεται με γαλβανισμένο χάλκινο 
αγωγό έως 25 mm2 ή με εύκαμπτο χάλκινο αγωγό, κατά προτίμηση με σύνδεσμο ταυ εντός του 
φρεατίου.  
 
Εγκατάσταση φωτισμού  
 
Φωτιστικά  
 
Τα φωτιστικά θα είναι τεχνολογίας led και περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου  
Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει δείγμα του φωτιστικού και ιστού για έγκριση από την επίβλεψη, πριν 
την τοποθέτηση . Όλα τα φωτιστικά όπως και οι ιστοί και οι βραχίονες και λοιπά μικροεξαρτήματα 
στήριξής τους είναι επιθυμητό να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή για την επίτευξη του 
βέλτιστου αισθητικά αποτελέσματος. Τα προτεινόμενα από τον ανάδοχο φωτιστικά πρέπει 
απαραίτητα να παρουσιάζονται σαφώς στους επίσημους καταλόγους (prospect) των 
κατασκευαστριών εταιρειών. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μαζί με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό έγκριση φωτιστικού, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.  

Η θέση των φωτιστικών είναι αυτή που φαίνεται στα σχέδια εντούτοις μετά από τον πρώτο 
καθορισμό των θέσεων από τον εργολάβο (βασισμένος στη μελέτη) απαραίτητα ενημερώνεται ο 
επιβλέποντας του έργου ο οποίος μπορεί να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. Tα κυκλώματα φωτισμού 
θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματους.  
Η αφή και σβέση θα γίνεται με κατάλληλο αυτοματισμό μέσω φωτοηλεκτρικού κυττάρου.  
Για τα φωτιστικά σώματα, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ 967 

Β/28.12.94 ), μέχρι την έκδοση νέων προδιαγραφών θα ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3. 

Η  προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή εγγύησης της 

κατασκευάστριας εταιρείας ότι τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα (τύπος φωτιστικού σώματος & 

κωδικός) κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ), ότι προορίζονται 

για την Ελληνική αγορά  η οποία διέπεται από τις προδιαγραφές που ισχύουν για χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης & ότι θα τοποθετηθούν στο συγκεκριμένο έργο του Δήμου Καστοριάς. 

Σε περίπτωση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων μη εγχώριας προέλευσης, ο ανάδοχος του έργου 

θα πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία επιστολή του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων  

με την οποία θα καθορίζονται οι επίσημοι  αντιπρόσωποι του κατασκευαστή στην Ελλάδα από τους 

οποίους θα είναι δυνατή η προμήθεια αυθεντικών ανταλλακτικών για την φάση της συντήρησης. 

εικόνα 3 
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Επιπλέον, στην ίδια επιστολή, ο κατασκευαστής των φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να εγγυάται  

για την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών για τουλάχιστον μια δεκαετία από την ημέρα πώλησής 

τους. 

Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από πενταετή (5η) εργοστασιακή εγγύηση κατ’ 

ελάχιστον. 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001 : 2008, αξιόπιστη και ευρέως γνωστή. Κάθε προσφερόμενο είδος θα 

είναι πλήρες και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ENEC, CE 

κ.λ.π.), τις διεθνείς (ISO κ.λ.π.), τις Ελληνικές (ΕΛΟΤ) κατά περίπτωση καθώς και τις ειδικές 

προδιαγραφές που ζητούνται καθ’ είδος. 

 
Α. Φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 35 - 40W,  
2700 - 4000K, φωτεινότητας τουλάχιστον 4.200 lm 
 
Το φωτιστικό θα πρέπει να είναι τεχνολογίας LED, κατάλληλο για φωτισμό πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και εμφάνιση σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας. 
Η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα πρέπει να είναι ≥ 4200 lumen, με μέγιστο τα 6400 lumen, ενώ η 
ισχύς του θα πρέπει να είναι 35 - 40 watt.  
Η συνολική τελική απόδοση του φωτιστικού σώματος θα πρέπει να είναι ≥ 140 lumen/watt. Το 
φωτιστικό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α+. Το περίβλημα του θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου. Η στήριξη θα γίνεται μέσω δύο 
βραχιόνων από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου που θα καταλήγει σε χοάνη προσαρμογής με 
ενδεικτικές διαστάσεις Φ 500 mm (±50mm) και ύψος 640mm (±100mm). Οι φωτιστικές μονάδες θα 
πρέπει να προστατεύονται από γυαλί υψηλής μηχανικής αντοχής, πάχους τουλάχιστον 4mm. Θα 
πρέπει να έχει μηχανική αντοχή με ικανότητα κρούσης τουλάχιστον IK08, ενώ θα πρέπει να διαθέτει 
βαθμό στεγανότητας τουλάχιστον IP66 (θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε από πιστοποιητικό 
δοκιμών ή να αναφέρεται στο πιστοποιητικό LvD ή στο πιστοποιητικό ENEC του φωτιστικού).  
Το βάρος του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10kg.  
Το περίβλημα θα πρέπει να διαθέτει εξωτερική βαφή από πολυεστερική πούδρα μετά από 
επεξεργασία φωσφάτωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του έναντι πιθανών διαβρώσεων 
για όλη τη διάρκεια ζωής του. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζει με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο τη σωστή ψύξη των φωτοδιόδων και του τροφοδοτικού, χωρίς τη χρήση 
ηλεκτρομηχανικών μέσων (πχ ανεμιστήρες), διασφαλίζοντας έτσι την σωστή λειτουργία του σε 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -30 μέχρι και 60°C.  
Το φωτιστικό θα πρέπει να διαθέτει τζάμια υψηλής αντοχής σε κρούσεις, αλλά και στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Το φωτιστικό σώμα θα φέρει και την υποδοχή στήριξης σε κορυφή ιστού 
κατασκευασμένη επίσης από αλουμίνιο (και βαμμένη με την ίδια όπως το σώμα διαδικασία), για 
σωλήνα διαμέτρου Φ60mm και Φ75mm με χρήση συστολής.  
Θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τάση συνεχούς λειτουργίας 220-240Vac. Για λόγους προστασίας 
θα πρέπει να διαθέτει αντικεραυνικό σύστημα τουλάχιστον 10kV. 
 Ο συντελεστής συνημίτονου (power factor) θα πρέπει να είναι ≥ 0.92, ενώ θα είναι κλάσης 
μόνωσης I (που θα πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά LvD ή ENEC). Το φωτιστικό θα πρέπει 
να είναι χρώματος 2700 - 4000°Κ (±300°Κ) και να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης ≥ 70.  
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Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτομετρικά αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή (*.IES ή 
*.LDT) συμβατά με γνωστά προγράμματα φωτομετρίας (dialux και λοιπά). Η αναφερόμενη 
(reported) διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων κατά L90, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες 
μετρημένες με το πρότυπο LM80 και υπολογισμένες με το πρότυπο TM-21, για όλες τις 
θερμοκρασίες περιβλήματος μεγαλύτερες των 55°C, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι μετά την 
πάροδο του χρόνου ζωής οι φωτοδίοδοι θα διατηρούν τουλάχιστον το 90% της αρχικής τους 
φωτεινότητας. Για τα παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό LM80 του κατασκευαστή 
των φωτοδιόδων.  
Θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης CE, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από 
πιστοποιητικό LvD (Low Voltage Directive) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα EN60598-1 EN60598-2-3 EN62471 και EN62493 καθώς και πιστοποιητικό EMC 
(Electromagnetic Compatibility) από πιστοποιημένο εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα EN55015 
EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3.  
Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση ENEC καθώς και την αντίστοιχη πλήρη έκθεση δοκιμών (test 
report) για το σύνολο του από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
Θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση RoHS 2011/65/EU (ή μεταγενέστερη) από αναγνωρισμένο 
εργαστήριο για την οποία θα πρέπει να προσκομιστεί η πλήρης έκθεση δοκιμών (test report), καθώς 
και δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή ή του προμηθευτή με την οδηγία Eco design ErP 
2009/125/EC (ή μεταγενέστερη).  
Ο οίκος κατασκευής καθώς και ο εισαγωγέας του φωτιστικού στην Ελλάδα, θα πρέπει να φέρει 
πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.  
Το φωτιστικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή άνευ όρων εγγύηση πέντε (5) ετών του 
κατασκευαστή ή του προμηθευτή (ανεξάρτητα από την ποιότητα της τάσης του δικτύου 
τροφοδοσίας, εξαιρείται η περίπτωση βανδαλισμών).  
Για όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αποδεκτή η δήλωση του κατασκευαστή ή προμηθευτή ή 
το φύλλο προδιαγραφών του φωτιστικού, εκτός από τα σημεία στα οποία απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικού εργαστηριακών δοκιμών ή πλήρης έκθεση δοκιμών, ή ρητά αναφέρεται 
διαφορετικά. 
Το φωτιστικό, θα πρέπει να είναι τυποποιημένο – βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται 
δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι 
ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
 

Eκσκαφές χανδάκων, βάσεις ιστών  

Το πλάτος και το βάθος των χανδάκων διέλευσης των καλωδίων θα είναι διαστάσεων έως 60cm 
πλάτους και βάθους έως 80cm.  
Οι παραπάνω διαστάσεις θα τηρηθούν κανονικά, εκτός εάν ο επιβλέπων δώσει συμπληρωματικές 
οδηγίες και εγκρίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, διάφορο πλάτος ή βάθος εξαιτίας δυσχερειών που 
δεν μπορούν να προβλεφθούν στο στάδιο σύνταξης της μελέτης.  
Οι χάνδακες θα ανοιχτούν, ανάλογα με την περίπτωση, με μηχανικά μέσα, σκαπάνη, 
αεροσυμπιεστές ή με χειρονακτική εργασία.  
Η διάνοιξη των χανδάκων θα γίνει παράπλευρα των βάσεων των ιστών.  
Σε περίπτωση συνάντησης εμποδίων κατά τη διάνοιξη των χανδάκων μπορεί ο επιβλέπων να 
αυξομειώσει την απόσταση μεταξύ χάνδακα και βάσης ιστού.  
Ο εργολάβος υποχρεούται για τη διευθέτηση και ομαλοποίηση (μόρφωση) του πυθμένα και των 
παρειών των χανδάκων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην τοποθέτηση των 
σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων και στην τοποθέτηση των διαφόρων φρεατίων.  
Μετά τις εργασίες τοποθέτησης των σωληνώσεων, καλωδίων, φρεατίων κ.λ.π. θα γίνει πλήρωση 
των χανδάκων όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο.  
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Οι διαστάσεις των βάσεων των ιστών θα είναι για τον ιστό των 4 μέτρων: 0,65mX0,65mX0,60m 
(ΠΧΜΧΒ). 
 
Τα προϊόντα από τις εκσκαφές των χανδάκων όπως και των βάσεων των ιστών κ.λ.π. θα 
απομακρυνθούν εκτός περιοχής σε τόπο όπου επιτρέπεται από την Αστυνομία η απόρριψη τους.  
 
Φρεάτια  
 
Τα φρεάτια έχουν εσωτερικές διαστάσεις 40Χ40 cm περίπου, βάθους έως 50 cm, με χρήση 
προέκτασης φρεατίου, από τα οποία θα τροφοδοτηθούν οι στύλοι (πλάγια τρύπα).  
Η δόμηση των φρεατίων γίνεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, πάχους 15 cm στις πλευρικές 
επιφάνειες.  
Ο πυθμένας όλων των φρεατίων θα είναι ανοιχτός και μέσω του πυθμένα θα εισέρχονται οι 
σωληνώσεις των δικτύων. Τα φρεάτια θα καλύπτονται με μεταλλικό κάλυμμα.  
Τα φρεάτια που θα είναι εντός των χώρου των πλατειών θα είναι με επιγεμιζόμενο γαλβανισμένο 
μεταλλικό κάλυμμα. 
 
Σωληνώσεις - ηλεκτρολογικά κανάλια  
 
Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση:  
Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες σπιράλ τύπου conflex στις οδεύσεις μέσα στα σκυροδέματα.  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 6atm σε όλες τις υπόγειες οδεύσεις .  
Θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση καλώδια τύπου (Α05VV-U) NYM και J1VV-U (ΝΥΥ). Θα 
χρησιμοποιηθούν καλώδια ΝΥΥ στις εξωτερικές οδεύσεις ενώ μέσα στον ιστό από το ακροκιβώτιο 
μέχρι το φωτιστικό θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο A05VV-U (ΝΥΜ).  
Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου θα συνδέονται μεταξύ τους στα σημεία ένωσης με ειδικό σύνδεσμο και 
με ειδική κόλλα.  
Η συνέχεια του πλαστικού σωλήνα θα διακόπτεται από τα φρεάτια των ιστών. Ο πλαστικός σωλήνας 
θα εισέρχεται μέσα στα φρεάτια σε βάθος περίπου 5 cm μέσα από τις ειδικές οπές διαμέτρου 10 
cm που έχουν προβλεφθεί στην κατασκευή του φρεατίου.  
Στα σημεία εισόδου του πλαστικού σωλήνα στο φρεάτιο θα γίνουν κατάλληλες εργασίες 
αρμολογήματος (μόνωση) με τσιμενοκονία των 650 kg.  
 
Ηλεκτρικοί πίνακες - πίλλαρ  
 
Το μεταλλικό κιβώτιο (ΠΙΛΛΑΡ) θα είναι βιομηχανικού τύπου , στεγανό , προστασίας ΙΡ 55 για την 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο ,κατασκευασμένο από λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2mm ή 
ανοξείδωτα. Θα φέρει τρεις θέσεις, μία για τον μετρητή του ΔΕΔΔΗΕ, μία για τον γενικό πίνακα και 
μια  για τον υποπίνακα πριζών για την παροχή ρεύματος για πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 
κλειδαριές ασφαλείας και κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση μεταλλικών λουκέτων.  
 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των πίλλαρ θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 
απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.  
Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει 
να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).  
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.  
Γενικά η όλη κατασκευή του θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ και όλες οι ακμές του θα 
είναι στρογγυλεμένες , θα είναι ηλεκτροστατικής βαφής με απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας.  
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Οι πίνακες θα είναι μεταλλικοί , τύπου κλειστού ερμαρίου κατάλληλοι για ορατή τοποθέτηση , 
στεγανοί.  
Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι κατασκευής γνωστού Ευρωπαϊκού οίκου , έγκρισης της επίβλεψης. 
Επίσης θα φέρει κατάλληλα όργανα ελέγχου των φωτιστικών της οδού.  
 
Γενικές απαιτήσεις κατασκευής και διαμόρφωσης πινάκων  
 
i. Μεταλλικά μέρη  
Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής με 
απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη.  
Όλα τα υλικά και μικρούλικα στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κλπ.) θα πρέπει 
να είναι ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. γαλβάνισμα).  
Ειδικά για τις εξωτερικές βίδες στερέωσης μεταλλικών πλακών θα πρέπει να είναι επινικελλωμένες.  
 
ii. Γενικές απαιτήσεις  
α. Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την· αφαίρεση των καλυμμάτων και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις 
μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς 
να. μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  
β. Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με μπάρες από ηλεκτρολυτικό χαλκό κατάλληλης ορθογωνικής 
διατομής και επιτρεπόμενης έντασης συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον ίσης με την ονομαστική 
ένταση του γενικού διακόπτη, θα υπολογισθούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45°C καθώς και τα 
καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας.  
Οι μπάρες των τριών φάσεων θα είναι στο πάνω μέρος των πινάκων ενώ του ουδέτερου και της 
"γης" στο κάτω μέρος των πινάκων και θα έχουν διατομή την μισή εκείνης των φάσεων.  
Σε στάθμη βραχυκυκλώματος τουλάχιστον ίση με την αναγραφόμενη σε κάθε πίνακα η ανύψωση 
θερμοκρασίας των ζυγών και η μηχανική τους αντοχή συνδυαζόμενη και με εκείνη των μονωτήρων 
στήριξης θα πρέπει να βρίσκεται στα όρια που προβλέπουν οι κανονισμοί VDE  
Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια 
των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών.  
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα.  
Οι εύκαμπτες μονωμένες μπάρες περιέχουν τον αγωγό ο οποίος αποτελείται από πολλές χάλκινες 
λωρίδες λεπτού πάχους ώστε να αποτελέσουν εύκαμπτο σώμα και περιβάλλονται από 
θερμοπλαστική μόνωση.  
γ. Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση).  
δ. Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι αυτές ο 
ίδιος βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα.  
Για τις τρεις φάσεις θα πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση 
να έχει πάντα την ίδια θέση και το ίδιο χρώμα.  
Στην μπροστινή πλευρά του πίνακα θα υπάρχουν καλαίσθητες μόνιμες πινακίδες με την αναγραφή 
των τμημάτων και των κυκλωμάτων κάθε πίνακα.   
Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν γλωσσίδα προστασίας 
του αγωγού από τη βίδα σύσφιξης.  
Όλα τα υλικά στήριξης των οργάνων των πινάκων θα είναι επινικελωμένα ή επιφωσφατωμένα ή από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  
ε. Η κατασκευή και διαμόρφωση των πινάκων θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 
Προδιαγραφές:  
Ελληνικούς Κανονισμούς  
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VDE 0100. 0110.0660  

ΙΕΕ. Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14
η 

έκδοση)  
IEC 439. Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ.  
στ. Όλοι οι πίνακες Χ.Τ. θα είναι επισκέψιμοι και επιθεωρήσιμοι από μπροστά.  
Οι μικροαυτόματοι θα είναι επισκέψιμοι μέσω ειδικών θυρίδων που θα εξασφαλίζουν τον ίδιο 
βαθμό προστασίας με τον υπόλοιπο πίνακα.  
ζ. Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο και υλικά για 20°% των απαιτήσεων της μελέτης για 
μελλοντική επέκταση.  
η. Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλήπτες κατάλληλης 
διαμέτρου.  
θ. Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά. 
σχέδια κλπ, τα οποία θα παραδοθούν πριν τη βεβαίωση περάτωσης όπως αναφέρεται στην Γ.Σ.Υ.  
(1) Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.  
(2) Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 
πίνακα.  
(3) Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης.  
 
Όργανα πινάκων  
 
Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους, 
ενδεικτικού τύπου Siemens καμπύλης τύπου C, 6kA, κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE-0641 και 
DIN-46277.  
Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξης. Οι συντηκτικές 
ασφάλειες μέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατά VDE-0635 τάσης 500Vac με βιδωτά πώματα και 
συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξης ικανότητας διακοπής 70ΚΑ. Πάνω από 63Α θα είναι 
μαχαιρωτού τύπου κατά VDE-0660 και DIN-3620 ικανότητας άνω των 100ΚΑ τάσης 500Vac.  
 
Οι μικροαυτόματοι (Αυτόματες Ασφάλειες) θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των 
Κανονισμών VDΕ 0641 και CΕΕ 19.  
Οι μικροαυτόματοι είναι εφοδιασμένοι με θερμικά και μαγνητικά στοιχεία, ώστε αυτόματα να 
διακόπτουν μέσες υπερφορτίσεις σχετικά μεγάλης διάρκειας και βραχυκυκλώματα.  
Η χαρακτηριστική καμπύλη αυτόματης απόζευξης θα είναι τύπου C εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά.  
 

Προδιαγραφές που 
καλύπτουν τη 
χαρακτηριστική τους  

Ονομαστικό 
ρεύμα  
ΙΝ  

Ελάχιστο ρεύμα 
δοκιμής  

Μέγιστο ρεύμα 
δοκιμής  

Ρεύμα στο 
οποίο 
επενεργούν τα 
μαγνητικά  

Τύπος L ή Η  μέχρι 10Α  1.5 ΙΝ  1.9 ΙΝ  3ΧΙΝ (Η)  

VDΕ 0641  
CEE ΡUΒL.19  

πάνω από 10Α  1.4 ΙΝ  1.75ΙΝ  5ΧΙΝ (Ι)  

CΕΕ ΡUΒL.19 G.  6 εως 32Α  1.05ΙΝ  1.35ΙΝ  10ΧΙΝ  

 

Επεξηγήσεις  
- Ελάχιστο ρεύμα δοκιμής  
Στο ρεύμα αυτό και για χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος δεν ανοίγει.  
- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής  
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Στο ρεύμα αυτό και σε χρονικό διάστημα 1 ώρας, ο μικροαυτόματος οπωσδήποτε πρέπει ν' ανοίξει.  
Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ διακοπής μεγαλύτερη ή ίση 
από τη στάθμη βραχυκυκλώματος στον πίνακα που χρησιμοποιούνται και θα είναι τύπου 
"Περιορισμού έντασης" (CURRΕΝΤ LΙΜΙΤΙΝG) και όχι "μηδενικού σημείου" ZERO POINT SWITCH.  
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροαυτόματοι μικρότερης ισχύος διακοπής από τη στάθμη 
βραχυκυκλώματος του πίνακα στον οποίο ανήκουν, τότε πριν από αυτούς θα προταχθεί συντηκτική 
ασφάλεια της οποίας η μέγιστη ονομαστική της τιμή δίνεται ενδεικτικά από τον παρακάτω πίνακα 
(Θα πρέπει όμως να εξετασθεί ποιες ονομαστικές τιμές φυσιγγίων συνιστά ο κατασκευαστής των 
μικροαυτόματων).  
Πίνακας μέγιστων ονομαστικών τιμών συντηκτικών ασφαλειών που προτάσσονται των 
μικροαυτομάτων  
 

Στάθμη  
βραχυκυκλώματος  

Ισχύς διακοπής του μικροαυτόματου, σύμφωνα με VDE 0641  

A  1.5 KA  3 KA  5 KA  7 KA  10 KA  

≤ 1.500  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  

≤ 3.000  35 A     

≤ 5.000   50 A     

≤ 7.000    63 A   

≤ 10.000     80 A  

> 10.000      100 A 

 

Επιλογική λειτουργία μεταξύ μικροαυτόματων και ασφαλειών  
Στην περίπτωση που θα προταχθούν ασφάλειες πριν από τους μικροαυτόματους θα πρέπει μεταξύ 
των δύο αυτών στοιχείων να υπάρχει επιλογική λειτουργία με τις παρακάτω απαιτήσεις.  
Σε περίπτωση σφάλματος π.χ. βραχυκύκλωμα θα πρέπει να αποσυνδεθεί το μικρότερο μέρος του 
συστήματος.  
Εάν αποτύχει να ξεκαθαρίσει το βραχυκύκλωμα ο μικροαυτόματος τότε αυτό το αναλαμβάνει το 
προηγούμενο στοιχείο προστασίας, η συντηκτική ασφάλεια, και μάλιστα με τον ελαχιστότατο 
κίνδυνο για πρόκληση βλάβης στο σύστημα. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SJ6.  
 
Οι διακόπτες διαρροής θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 060 και θα xρησιμοποιούνται 
για προστασία από ρεύμα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα 
είναι 30μΑ. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 40Α, 60Α, 100Α. Ενδεικτικός τύπος SIEMENS 5SM3 
 
Οι ραγοδιακόπτες (μονοπολικοί , διπολικοί, ή τριπολικοί) θα έχουν εξωτερική μορφή όμοια με αυτή 
των μικροαυτομάτων του τύπου C της παραπάνω παραγράφου.  
Η στερέωση τους θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με τη βοήθεια κατάλληλου μανδάλου.  
Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων ή ακόμα και 
σαν μερικοί διακόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης μέχρι 100Α.  
Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη σε υψηλές θερμοκρασίες.  
 
Οι αυτόματες ασφάλειες τοποθετούνται στους ηλεκτρικούς πίνακες στην αρχή των κυκλωμάτων και 
σε σειρά με αυτά για να προστατεύουν τις γραμμές που τροφοδοτούνται από βραχυκυκλώματα και 
υπερεντάσεις.  
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Τύποι αγωγών και σωλήνων  
 
Αγωγοί μετά θερμοπλαστικής μονώσεως H07V-U ή H07V-R (NYA) συμφώνως προς τον Πίνακα ΙΙΙ 
άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55 κατηγορία (Ι) (α), ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5, VDE 0281.  
Πολυπολικά αδιάβρωτα καλώδια μετά θερμοπλαστικής επενδύσεως H05VV-Un ή HO5VV-R (ΝΥΜ), 
συμφώνως προς Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (ΙΙΙ) (α), VDE 0281, ΕΛΟΤ 563.3, 
563.4, 563.5.  
Υπόγεια πολυπολικά καλώδια J1VV-U (ΝΥΥ) μονώσεως θερμοπλαστικής και μανδύου 
θερμοπλαστικού συμφώνως προς VDΕ 0271, ΕΛΟΤ 843/85.  
Σωλήνες πλαστικοί εγκεκριμένου τύπου από του Υπουργείου Βιομηχανίας σπιράλ ή ευθείς.  
Χαλυβδοσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετά μονωτικής επενδύσεως, όπως 
στο άρθρο 146, παραγρ. 4, ΦΕΚ 59Β/55.  
Σιδηροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, 
γαλβανισμένοι. Οι διδόμενες διαστάσεις των σωλήνων αυτών αναφέρονται στην ονομαστική 
διάμετρό τους. Πάχος τοιχωμάτων συμφώνως προς τους κανονισμούς εσωτερικών Υδραυλικών 
εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270Α/23.6.1936, Β.Δ. 13.5.36) Πίνακας ΙΙ.  
Πλαστικοί σωλήνες τύπου Heliflex για ενσωμάτωση στο μπετόν.  
Σωλήνες πλαστικοί από σκληρό PVC, άκαυστοι, για στεγανή ορατή εγκατάσταση, μεγάλης μηχανικής 
αντοχής σε κρούση.  
Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά 
διακλάδωσης, κλπ), επίσης άκαυστα.  
 
Σωλήνας πολυαιθυλενίου  Φ 63 
 
Σωλήνα πολυαιθυλενίου με διάμετρο 63 mm, πάχους τοιχώματος 5,1 mm, και βάρους 1,38 Kgr/m 
ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατμοσφαιρών σύμφωνα με της προδιαγραφές DIN8074/8075 με 
τον απαιτούμενο οδηγό από γαλβανισμένο σύρμα 5 mm2 για την κατασκευή υπογείου δικτύου 
διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων. 
  
Καλώδια  
 
Καλώδιο κυκλικού σχήματος από PVC, χαμηλής τάσης A05VV-U (NYM) (VDE 0250 μέρος 204). Θα 
είναι ονομαστικής τάσης 500V. Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι, ανάλογα με την διατομή 
της. Το καλώδιο θα αποτελείται από 3, 4 ή 5-αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση. Το καλώδιο θα 
έχει εσωτερική επένδυση από ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η 
επιτρεπόμενη φόρτιση του αγωγού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του ΚΕΗΕ (άρθρο.126, 
πίνακας Ι, ομάδα-2).  
Καλώδιο κυκλικού σχήματος για εγκαταστάσεις ισχύος, ονομαστικής τάσης 0,6/1 KV J1VV-U (NYY) 
(DIN VDE 0276 μέρος 603, HD 603 S1 και IEC 502). Οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι μονόκλωνοι ή 
πολύκλωνοι ανάλογα με την διατομή της με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC DIN. Η εσωτερική 
επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC DIN4 κατά HD603.1. Εξωτερικά θα έχει 
επένδυση από PVC DMV5 κατά HD186.  
Σε κάθε ηλεκτρική γραμμή και καθ΄ όλο το μήκος της, απαγορεύεται η αλλαγή διατομής των αγωγών 
καλωδίου.  
Από κάθε ηλεκτρική γραμμή τροφοδότησης ο της από της αγωγούς του καλωδίου ΝΥΥ θα 
χρησιμοποιείται ως αγωγός επιστροφής (ουδέτερος) .  
Ο εργολάβος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση των καλωδίων.  
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Απλός τραυματισμός αυτών μπορεί να επιφέρει με την παρέλευση του χρόνου ανωμαλία στη 
λειτουργία της εγκατάστασης την οποία οφείλει ο εργολάβος να αποκαταστήσει πλήρως κατά το 
χρόνο εγγύησης του έργου.  
Για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων τα υπόγεια καλώδια ΝΥΥ από το φρεάτιο, θα 
εισέρχονται μέσα στον ιστό μέσω της ειδικής υποδομής που έχει γίνει γι ΄αυτό (οπές διέλευσης, 
πλαστική σωλήνα κ.λ.π.) θα ανέρχονται μέχρι το ακρoκιβώτιο ιστού που βρίσκεται μέσα στον ιστό , 
από όπου θα αναχωρεί η γραμμή για την ηλεκτροδότηση του φωτιστικού A05VV-U (ΝΥΜ) 
3Χ1,5mm2 ασφαλισμένη.  
 
 
 
 

Ο συντάκτης 
 
 
 

Κωνσταντίνος Τσέλας 
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