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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ:    Ηλεκτροφωτισµός παραλιακής 
οδού Σταλίδας

                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αντικείµενο

Θα γίνει: κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισµού στην  ̟αραλιακή οδό της 
Σταλίδας. Το δίκτυο θα φωτίσει την ̟αραλιακή οδό α̟ό το ανατολικό όριο του 
οικισµού της Σταλίδας σε µήκος 1400 µέτρα ̟ερί̟ου έως το ξενοδοχείο Blue Sea. 
Θα ηλεκτροφωτιστούν ε̟ίσης και οι δύο κάθετοι δρόµοι -είσοδοι της ̟αραλιακής 
οδού.  Η οδός Ελ. Βενιζέλου µήκους 270 µέτρα ̟ερί̟ου και η οδός Μίνωος 
µήκους 90 µέτρα ̟ερί̟ου. Στην ̟λατεία του Αγ. Ιωάννη θα το̟οθετηθούν νέα 
φωτιστικά σε αντικατάσταση των ̟αλαιών για τον καλύτερο φωτισµό της 
̟λατείας. Το συνολικό µήκος του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του έργου θα είναι 
1760 µέτρα ̟ερί̟ου.

 Η το̟οθέτηση φωτιστικών σωµάτων θα γίνει στο όριο του οδοστρώµατος στη 
βόρεια ̟λευρά ε̟ί της ̟αραλιακής οδού και στην δυτική ̟λευρά των οδών   Ελ. 
Βενιζέλου και Μίνωος.. Η ηλεκτροδότηση τους θα γίνει από ηλεκτρολογική εγκατάσταση 
χαµηλής τάσης 230/400V–50Hz. 

Πορεία κατασκευής - εργασιών Η/Μ.

Οι φάσεις κατασκευής των Η/Μ εργασιών του έργου και οι αντίστοιχες 
εργασίες έχουν ως εξής:

1) Χωµατουργικές εργασίες : εκσκαφές των τάφρων ̟λάτους 40 cm, 
α̟οµάκρυνση των ̟ροϊόντων εκσκαφών

2) Το̟οθέτηση ηλεκτρολογικών σωλήνων, το̟οθέτηση γειώσεων (χαλκός 
γείωσης και ̟λάκες γείωσης).

3) Εγκιβωτισµός των σωλήνων και γειώσεων µε άµµο λατοµείου και 
σκυρόδεµα, κατασκευή βάσεων (ιστών και ̟ίλλαρ) και φρεατίων.  

4) Ε̟ανε̟ίχωση των τάφρων και α̟οκατάσταση οδοστρώµατος
5) Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες : το̟οθέτηση καλωδίων, το̟οθέτηση 

ιστών και φωτιστικών, το̟οθέτηση ̟ίλλαρ, συνδέσεις, µετρήσεις, έλεγχοι, δοκιµές, 
̟αράδοση και λειτουργία του έργου .
            6) ∆ιαγράµµιση ορίου οδοστρώµατος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι Προδιαγραφές που ακολουθούν αναφέρονται γενικά στο σύνολο του εξοπλισµού των 



6

Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων του έργου.
Επίσης οι Προδιαγραφές καλύπτουν τις εργασίες εγκατάστασης, την σήµανση, τους 

απαραίτητους ελέγχους και δοκιµές, την τεκµηρίωση και ότι άλλο απαιτείται για την

πλήρη αποπεράτωση και την θέση σε εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκθέτονται παρακάτω µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν όλες 
στο υπό µελέτη έργο. Έχουν περιληφθεί επιπλέον προδιαγραφές για να καλύπτει τις άλλες πιθανές 
λύσεις που δεν περιγράφονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής ή πιθανόν να απαιτηθούν.

Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές και µηχανήµατα και 
χρησιµοποιούνται στην εν λόγω εγκατάσταση, αναφέρονται είτε σε συγκεκριµένο τύπο εταιρείας, 
είτε δίνονται µε αναλυτική περιγραφή, ώστε να δίνεται µονοσήµαντα η προτεινόµενη αποδεκτή 
ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπ’ όψη υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων.
            Όλα τα περιγραφόµενα πρέπει να είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και όπου αναφέρεται 
συγκεκριµένος τύπος δεν υποδηλώνει προτίµηση αλλά ποιότητα κατασκευής. Είναι αποδεκτές 
εναλλακτικές προτάσεις υλικών, συσκευών και µηχανηµάτων ιδίας, ή ανώτερης του αναγραφόµενου 
τύπου ποιότητας και µετά από έγκριση της επίβλεψης.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των υλικών, θα πρέπει να προϋποθέτει την µεταξύ τους 
συνεργασία (επιλεκτικότητα, cascading, κλπ) και την διαθεσιµότητα από µέρους του προµηθευτή 
διαθεσίµων ανταλλακτικών και παρελκοµένων.

∆ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρονται µεγέθη που αφορούν την ασφάλεια ή την διάρκεια 
ζωής της εγκατάστασης, όπως π.χ. διατοµές καλωδίων κ.λ.π. οι αναγραφόµενες τιµές είναι οι 
ελάχιστες επιτρεπόµενες και ότι υλικά και συσκευές που δεν καλύπτουν αυτές τις απαιτήσεις 
απορρίπτονται αµέσως από την επίβλεψη. Σε περιπτώσεις ασυµφωνίας µεταξύ των αναφεροµένων 
στο παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης (τεχνική έκθεση, κ.λ.π.) υπερισχύει το 
τεύχος που είναι ανώτερο κατά σειρά ισχύος.

1. Έκταση των Εγκαταστάσεων

Η έκταση των επί µέρους εγκαταστάσεων καθορίζεται στα κεφάλαια που ακολουθούν, καθώς και 
στα Σχέδια της µελέτης, οπωσδήποτε όµως διευκρινίζεται ότι όλες οι εγκαταστάσεις νοούνται 
πλήρεις, αποπερατωµένες και σε κανονική λειτουργία µε πλήρες φορτίο και περιλαµβάνουν κάθε 
κύριο και βοηθητικό µηχάνηµα, όργανο, εξάρτηµα, υλικό κλπ. που χρειάζεται για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ειδικά στα παρακάτω ή στα υπόλοιπα 
συµβατικά στοιχεία.

2. Εξοπλισµός, µηχανήµατα, συσκευές, όργανα, υλικά, κλπ.

Ο εξοπλισµός εν γένει, τα µηχανήµατα, οι συσκευές, τα όργανα, τα υλικά, κλπ. που 
χρησιµοποιούνται στο έργο ή ενσωµατώνονται σε αυτό, θα ακολουθούν :
α) τις Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ.
β) τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

γ) τις Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Όσα δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές θα συµφωνούν µε σχετικές εγκρίσεις που 
εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν κατά την διαδικασία των Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων.
Όπου παρακάτω στο παρόν άρθρο αναφέρεται συγκεκριµένη προδιαγραφή, αυτή εφαρµόζεται σε 
όλα τα σηµεία της, εκτός από αυτά που τυχόν αντιτίθενται προς τα προαναφερθέντα εδάφια α) έως γ) 
πρότυπα / προδιαγραφές, οπότε εφαρµόζονται αυτά.
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3. Κατασκευή εγκαταστάσεων

Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε :
α) Τους Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία αυτών

β) Τους όρους των επίσηµων Κανονισµών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως των µηχανηµάτων, 
συσκευών και οργάνων, για όσα από αυτά είναι προελεύσεως εξωτερικού και δεν υπάρχουν επίσηµοι 
Κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους

γ) Τους ∆ιεθνείς Κανονισµούς

δ) Τα Σχέδια της Μελέτης,
ε) Τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης

στ) Τις Εντολές, Οδηγίες και Υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μαλίων και της 
επίβλεψης του έργου.

4. Άδειες Έναρξης Εργασιών - Πιστοποιητικά Ελέγχου - Άδειες Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους 
αρµόδιους φορείς, για όσες από τις εγκαταστάσεις το προβλέπει ή απαιτεί η νοµοθεσία για την 
λήψη :
α) Αδειών έναρξης εργασιών

β) Πιστοποιητικών ελέγχου εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν

γ) Αδείας λειτουργίας εγκαταστάσεων

∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, και επιπρόσθετα , έχει την υποχρέωση να κάνει όσες ενέργειες χρειάζονται προς τις 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) για την έγκαιρη εξασφάλιση των αντίστοιχων 
παροχών, τη ρύθµιση λεπτοµερειών παροχών και σύνδεσης αυτών κλπ.

5. Παραγγελίες µηχανηµάτων, συσκευών, υλικών κ.λπ.

Για να µην υπάρχουν παρερµηνείες πάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά των µηχανηµάτων, συσκευών, 
των υλικών κ.λπ. ορίζεται ότι ο Ανάδοχος, πριν από την παραγγελία τους, είναι υποχρεωµένος να 
υποβάλλει για έγκριση προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Χερσονήσου και την επίβλεψης του 
έργου:
α) Κατάσταση που θα περιλαµβάνει τα µηχανήµατα, συσκευές, υλικά κ.λπ. που σκοπεύει να 
παραγγείλει, που θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έντυπα του κατασκευαστή, τα πλήρη τεχνικά 
χαρακτηριστικά και λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, σε τρόπο που να αποδεικνύεται «κατ’ αρχή» ότι τα 
είδη αυτά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

β) Γενικά σχέδια που να δείχνουν την διάταξή τους µέσα στους προβλεπόµενους χώρους σε 
κατάλληλη κλίµακα όπου θα αναφέρονται οι γενικές εξωτερικές διαστάσεις και τα βάρη τους, προς 
επιβεβαίωση της δυνατότητας εγκατάστασής τους στους προβλεπόµενους χώρους.

6. Έλεγχος του εξοπλισµού και των υλικών που φέρνει ο Ανάδοχος στο Εργοτάξιο

Όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που φέρνει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο για την κατασκευή των 
εγκαταστάσεων, και γενικά για ενσωµάτωση στο έργο, θα είναι καινούργια, Α’ διαλογής χωρίς 
ελαττώµατα και θα πληρούν τους σχετικούς συµβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την 
κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους. Η επίβλεψη του έργου έχει το δικαίωµα ελέγχου και 
δοκιµής κάθε είδους εξοπλισµού ή υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την 
άµεση αποµάκρυνσή του από το εργοτάξιο, σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί τους όρους που 
αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και την ποιότητα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Τεχνική Υπηρεσία και στην επίβλεψη του έργου 
όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν σχετικά µε την προέλευση του εξοπλισµού και των υλικών, 
καθώς και να τα αποµακρύνει από το εργοτάξιο (µε εντολή της), εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές.
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7. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων

Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, ηλεκτροκινητήρες, διακόπτες προστασίας, ηλεκτρονόµοι κλπ. πρέπει 
να ικανοποιούν τους παρακάτω γενικούς όρους :
α) Να είναι κατασκευασµένα για ηλεκτρική τροφοδότηση τριφασική 3Χ400V/50Hz ή µονοφασική 
230V/50Hz, όπως κάθε φορά προβλέπεται στα στοιχεία των εγκαταστάσεων.
β) Να είναι τύπου που έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους.
Γενικά όλος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός θα πρέπει να προστατεύεται σε στεγανούς πίνακες 
βαθµού προστασίας τουλάχιστον ΙΡ54 κατά ΙΕC.
Επίσης στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται τα ακόλουθα :
8 Η στερέωση των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων και η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να γίνει 
κατά τέτοιο τρόπο που να αποκλείεται η χαλάρωση λόγω κραδασµών (πχ. χρήση ροδελών και 
γκρόβερ, συσφίγξεις µε δυναµόκλειδο κλπ.).
8 Οι ηλεκτρονόµοι και οι διατάξεις αυτοµατισµού θα εφοδιασθούν µε κατάλληλα προστατευτικά 
καλύµµατα έναντι σκόνης (dust covers)
8 Τα ανοίγµατα αερισµού των διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών θα εφοδιασθούν µε 
κατάλληλο προστατευτικό πλέγµα που θα εµποδίζει την είσοδο εντόµων, πουλιών ή τρωκτικών σε 
αυτά, χωρίς να εµποδίζει τη λειτουργικότητά τους. 
8 Τα άκρα των σωλήνων θα έχουν εγκεκριµένη κατάλληλη πρόβλεψη και µέσα που θα εµποδίζουν 
την είσοδο τρωκτικών που µπορούν να προξενήσουν βλάβες στα καλώδια ή την λειτουργία 
συσκευών και µηχανηµάτων.

8. Επιφανειακή Προστασία Μεταλλικών Κατασκευών

Όλες οι µεταλλικές κατασκευές που εφαρµόζονται στο έργο εν γένει, θα πρέπει να προστατεύονται 
επιφανειακά από διάβρωση, οξείδωση, τραυµατισµούς κλπ.
Για την επιφανειακή προστασία τους θα εφαρµόζονται οι παρακάτω προδιαγραφές, κατά περίπτωση 
και ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου.
i) Γαλβάνισµα εν θερµώ Χαλύβδινων Κατασκευών

Οι µεταλλικές κατασκευές από χάλυβα θα γαλβανίζονται εν θερµώ µε εµβάπτιση σε λιωµένο 
ψευδάργυρο.
Το γαλβάνισµα θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές : BS 729, ASTM A-123 & GR-181 (∆ΕΗ).
Το γαλβάνισµα θα περιλαµβάνει τα εξής στάδια :
α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.
β) Προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών : µε αµµοβολή επιφανειών ISO Sa 2½ ή µε χηµική 
µέθοδο (φωσφάτωση)
γ) Προστασία της µεταλλικής επιφάνειας µε ρητίνες (prefluxing)
δ) Θερµό γαλβάνισµα µε εµβάπτιση σε λιωµένο ψευδάργυρο

ε) Τελική επεξεργασία (ψύξη, αποµάκρυνση υπερβολικού γαλβανίσµατος, έλεγχος,
µέτρηση πάχους επικάλυψης κλπ.)
Η επικάλυψη σε ψευδάργυρο των επιφανειών θα είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές

DIN 50976/E/1988 µε πάχος επικάλυψης ως ακολούθως :
Χαλύβδινο έλασµα < 1mm : 360gr/m² ή 50 µm
Χαλύβδινο έλασµα 1-3mm : 400gr/m² ή 55 µm
Χαλύβδινο έλασµα 3-6mm : 500gr/m² ή 70 µm
Χαλύβδινο έλασµα > 6mm : 610gr/m² ή 85 µm
Εξαρτήµατα (βίδες κλπ) : 400gr/m² ή 55 µm
Χυτοσιδηρές κατασκευές : 500gr/m² ή 70 µm
ii) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών Γαλβανισµένων εν Θερµώ

Οι µεταλλικές κατασκευές που είναι γαλβανισµένες εν θερµώ, θα βάφονται ως ακολούθως :
α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.
β) Βαφή της επιφάνειας µε µία στρώση αστάρι (wash primer) πάχους επικάλυψης «ξηρού υµένα» 
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περίπου 10µm.
γ) Τελική βαφή µε δύο (2) στρώσεις εποξειδικής (epoxy) βαφής µε πάχος επικάλυψης «ξηρού 
υµένα» περίπου 2X50µm.
Συνολικό πάχος βαφής : 110µm.
Το αστάρι (wash primer) είναι ειδικό για την δηµιουργία κατάλληλης επιφάνειας για την ισχυρή 
πρόσφυση της τελικής εποξειδικής βαφής επάνω στην γαλβανισµένη µεταλλική επιφάνεια.
Έχει ως κύριο συστατικό οξείδια του ψευδαργύρου (zinc tetra-oxy-chromate) σε βάση από ρητίνες 
(polyvinyl butyral resins).
Η τελική βαφή (enamel) είναι εποξειδική βαφή µε βάση τις ρητίνες (chlorydrinbisphenol epoxy 
resin) µε µέσο σκλήρυνσης το πολυαµίδιο (polyamide).
Είναι βαφή υψηλής αντοχής στην οξείδωση, για βιοµηχανική και ναυτιλιακή χρήση.
Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε µεταλλικές επιφάνειες και εξαιρετική αντοχή στο νερό, τα οξέα και τα 
αλκάλια.
Η βαφή θα συνοδεύεται µε εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης.
iii) Βαφή Κατασκευών από Ανοξείδωτο Χάλυβα
Οι κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα (πχ. AISI 304, 316 κλπ.), θα βάφονται όπως οι µεταλλικές 
κατασκευές που είναι γαλβανισµένες εν θερµώ.
Η βαφή θα συνοδεύεται µε εγγύηση 5 ετών καλής πρόσφυσης.
iv) Βαφή Μεταλλικών Κατασκευών από κράµατα Αλουµινίου
Οι µεταλλικές κατασκευές από κράµατα αλουµινίου (πχ. AlMgSi), θα βάφονται ως ακολούθως:
α) Καθαρισµός των µεταλλικών Fυu949 επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.
β) Επεξεργασία της επιφάνειας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 50939
γ) Ηλεκτροστατική βαφή «πούδρας» πάχους τουλάχιστον 50µm
Η βαφή θα γίνεται στο εργοστάσιο κατασκευής, όχι επί τόπου του έργου.
v) Βαφή Χαλύβδινων Κατασκευών

Η βαφή των κατασκευών από χάλυβα θα γίνεται ως ακολούθως :
Προετοιµασία

α) Καθαρισµός των µεταλλικών επιφανειών από βροµιές, λίπη κλπ.
β) Προετοιµασία των µεταλλικών επιφανειών µε αµµοβολή ποιότητας ISO Sa 2½
Βαφή

α) µία στρώση αστάρι βάσης µε πάχος «ξηρού υµένα» 50µm
β) µία στρώση εποξειδική βαφή µε πάχος «ξηρού υµένα» 100µm
γ) δυο στρώσεις τελική βαφή πολυουρεθάνης σε πάχος «ξηρού υµένα» 2Χ50=100µm
Συνολικό πάχος βαφής : 250µm.

Τα τυπικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω βαφών έχουν ως ακολούθως:

α) Αστάρι βάσης

Το αστάρι βάσης είναι δυο συστατικών πλούσιο σε µεταλλικό ψευδάργυρο.
Όταν εφαρµοσθεί και σκληρυνθεί περιέχει τουλάχιστον 95% µεταλλικό ψευδάργυρο.
Τα πλεονεκτήµατα του είναι η πρόσφυση και η ελαστικότητά επάνω σε µεταλλικές επιφάνειες, η 
αντοχή του στη φθορά και η καθοδική προστασία που προσφέρει.
Τυπικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση : γρι µεταλλικό

Εµφάνιση : µατ

Σύσταση

Βάση : Μεταλλικός ψευδάργυρος

Μη πτητικός φορέας : Εποξειδικές ρητίνες

Σκληρυντής : Πολυαµίδιο

Σηµείο ανάφλεξης : 25°C
Ιξώδες : 80 Krebs Units στους 20°C
Ειδικό βάρος : 3 gr/ml στους 20°C
Θεωρητική κάλυψη : 12m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 50µm
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Αντοχή : σε θερµοκρασία - µέχρι 400°C
σε καιρικές συνθήκες - άριστη

σε διάβρωση – άριστη

β) Εποξειδική βαφή

Η βαφή γίνεται µε χρώµα εποξειδικής βάσης, δυο συστατικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές US 
MIL-C4556 D. Προσφέρει ένα σκληρό ανθεκτικό υµένα µε εξαιρετική αντοχή σε µηχανικές 
καταπονήσεις και φθορά στο χρόνο.
Τυπικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση : όλα τα χρώµατα του καταλόγου της RAL
Εµφάνιση : ηµίστιλπνη

Χρωστικές : ∆ιοξείδιο του τιτανίου ή άλλα αδρανή

Μη πτητικός φορέας : Εποξειδικές ρητίνες

Σκληρυντής : Πολυαµίδιο

Σηµείο ανάφλεξης : 25°C
Ιξώδες : 85 Krebs units στους 20°C
Ειδικό βάρος : 1.4 gr/ml στους 20°C
Θεωρητική κάλυψη : 8m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 100µm
Αντοχή : σε θερµοκρασία - µέχρι 100°
σε καιρικές συνθήκες - άριστη

σε αλκάλια - άριστη

σε οξέα - άριστη

σε διαλύτες - πολύ καλή

σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη

Πρόσφυση : άριστη

γ) Τελική βαφή

Η τελική βαφή γίνεται µε χρώµα, δυο συστατικών µε βάση την πολυουρεθάνη, υψηλής στιλπνότητας 
και αντοχής στο χρόνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές US MILC83286/B.
∆ιακρίνεται για την εξαιρετικά υψηλή αντοχή του σε θαλάσσιο περιβάλλον, νερό, κρούσεις και 
τριβές.
Τυπικά χαρακτηριστικά

Εµφάνιση - Απόχρωση : όλα τα χρώµατα του καταλόγου της RAL
Εµφάνιση : πολύ στιλπνή

Σύσταση

Χρωστικές : ∆ιοξείδιο του τιτανίου ή άλλα αδρανή ανάλογα µε την απόχρωση

Μη πτητικός φορέας : Αλιφατικές πολυουρεθάνες

Σκληρυντής : Ισοκυανικές ενώσεις

Στερεά κατά βάρος : 50-55%
Σηµείο ανάφλεξης : 35°C
Ιξώδες : 60-80 sec flow cup D4 στους 20°C
Ειδικό βάρος : 1.2 gr/ml στους 20°C ανάλογα µε την απόχρωση

Θεωρητική κάλυψη : 10m²/lit για πάχος ξηρού υµένα 50µm
Αντοχή : σε θερµοκρασία µέχρι 150°C
σε καιρικές συνθήκες - άριστη

σε αλκάλια - πολύ καλή

σε οξέα - άριστη

σε διαλύτες - άριστη

σε γλυκό και θαλασσινό νερό - άριστη

Σκληρότητα : ΗΒ1
Σκληρότητα (Konig) : > 90
Αντοχή στην τριβή : > 40 (L/MIL)
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δ) ∆οκιµές σε αλατονέφωση (salt spray test)
Η επιφάνεια δεν εµφανίζει ίχνη διάβρωσης κατά την τεχνίτη γήρανση για 450 ώρες έκθεσης σε 
αλατονέφωση µε 5% NaCl στους 35°C

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
1. Φωτιστικά

 Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού µε LED Ισχύος 110 W έως και 60 W

Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Είναι κατασκευασµένο από 
χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο ηλεκτροστατικής και πολυεστερικής βαφής σε 
απόχρωση RAL κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας µε την καλύτερη δυνατή 
προστασία για περιβάλλον παραθαλάσσιας περιοχή. Το φωτιστικό θα έχει διάµετρο 
έως Φ60cm και θα διαθέτει ρυθµιζόµενο βραχίονα µε γωνιοµετρική σκάλα για την 
επιθυµhτή ρύθµιση στόχευσης. Ο βραχίονας θα έχει απόληξη Φ60mm. Με διαχύτη 
από γυαλί ανθεκτικό σε κραδασµούς και θερµότητα. Το σύστηµα τροφοδοσίας του 
φωτιστικού σώµατος καθώς και το σύστηµα ψύξης θα είναι συνδεδεµένα και 
στερεωµένα σε αποσπώµενη βάση από ανθεκτικό και άκαυστο υλικό. Το φωτιστικό 
θα αποτελείται από επιµέρους  led τελευταίας τεχνολογίας, υψηλής απόδοσης 1 έως 
2 watt. Θα ανοίγει από τη βάση του µε κατάλληλο σύστηµα για εύκολη και ασφαλή 
συντήρηση χωρίς να πρέπει να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό. Θα είναι 
σχεδιασµένο και θα φέρει σύστηµα ''cut off'' θα φέρει σήµανση CE και θα πληρεί τα 
απαιτούµενα Ελληνικά και Ευρωπαικά Πρότυπα και Οδηγίες.

   
2. Ιστός Φωτισµού Οδών ύψουςστός Φωτισµού Οδών ύψουςστός Φωτισµού Οδών ύψουςστός Φωτισµού Οδών ύψους     7777mmmm    σταθερής κυκλικης διατοµής διαµέτρουσταθερής κυκλικης διατοµής διαµέτρουσταθερής κυκλικης διατοµής διαµέτρουσταθερής κυκλικης διατοµής διαµέτρου     

ΦΦΦΦ120120120120    ,,,,    πάχουςπάχουςπάχουςπάχους    4444mmmmmmmm

      Ιστός Φωτισµού Οδών κατασκευασµένος από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ 
ύψους 7m σταθερής κυκλικης διατοµής, πάχους 4mm, διαµέτρου Φ120 µε κυκλική πλάκα 

έδρασης Φ310 και πάχους 15mm µε κατάλληλες οπές σε απόχρωση RAL κατόπιν επιλογής 
της υπηρεσίας .. Στην κορυφή του ιστού πρέπει να τοποθετηθεί υποδοχέας διατοµής Φ 60 
κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα απαραίτητος για την τοποθέτηση διαφόρων 
εξαρτηµάτων. Mε θυρίδα µε κλειδαριά ασφαλείας µε ανοξείδωτη βίδα και τριγωνική 
υποδοχή για τοποθέτηση ακροκιβωτίου. Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένος από ένα 
τεµάχιο χαλυβδοσωλήνα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-40 από χάλυβα θερµής έλασης, 
γαλβανισµένος εν θερµώ βάσει ∆ιεθνών Προτύπων EN µε πιστοποίηση CE.  Με βάση 
αγκύρωσης (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή) µε γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει 
∆ιεθνών Προτύπων EN καθώς και τα απαραίτητα (8) παξιµάδια και (8) ροδέλες . 
Ακροκιβώτιο µε µονό ή διπλό µικροαυτόµατο το οποίο φέρει τριπλή τετραπολική κλέµµα και 
είναι ικανό να δέχεται καλώδιο διατοµής έως 16mm2 και  υποδοχέας διατοµής Φ 60 στην 
κορυφή του ιστού κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα απαραίτητος για την 
τοποθέτηση διαφόρων εξαρτηµάτων

∆ΟΚΙΜΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείµενο

Το παρόν τµήµα έχει ως αντικείµενο την περιγραφή των απαιτούµενων δοκιµών και ελέγχων 
των κάθε είδους δικτύων, εξοπλισµού και λοιπών συστηµάτων που συνιστούν τις Η/Μ 
εγκαταστάσεις του έργου, µέσω των οποίων θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπερκαλύπτονται όλες οι 
λειτουργικές απαιτήσεις και όλες οι κατασκευαστικές συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, σε ότι 
αφορά το τµήµα αυτό του έργου.
Επίσης στο αντικείµενο περιλαµβάνονται και όλες οι προβλεπόµενες ρυθµίσεις, δοκιµές ελέγχου και 
των συστηµάτων αυτοµατισµού που εγκαθίστανται στο έργο.

Ειδικές Υποχρεώσεις αναδόχου
Κατά την εκτέλεση των δοκιµών περιλαµβάνονται, όχι περιοριστικά, και οι παρακάτω

υποχρεώσεις του Αναδόχου :
Η εκτέλεση όλων των διαδικασιών εξισορρόπησης, ρύθµισης και εκκίνησης όλων των 
εγκαταστάσεων.
Η διάθεση του αναγκαίου προσωπικού µε επικεφαλής πεπειραµένο µηχανικό της απαιτούµενης σε 
κάθε περίπτωση ειδικότητας, για την οργάνωση, την προετοιµασία και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων δοκιµών (µε ή χωρίς τη συνδροµή του ανεξάρτητου φορέα) και ο συντονισµός του 
δικού του προσωπικού µε το προσωπικό του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης για τη διενέργεια των 
δοκιµών.
Η διάθεση των απαραίτητων ειδικών και µη οργάνων, συσκευών, εργαλείων και διατάξεων καθώς 
και η εκτέλεση των ρυθµίσεων και των δοκιµών βαθµονόµησής των.
Η εκτέλεση κάθε πρόσθετης εργασίας και κατασκευής που τυχόν θα απαιτηθεί για την εκτέλεση 
οποιαδήποτε δοκιµής καθώς η προµήθεια τυχόν απαιτουµένων υλικών, όπως ύδατος, καυσίµων, 
ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, λιπαντικών, ειδικού εξοπλισµού, οργάνων κλπ.
Η εκτέλεση τυχόν απαιτουµένων δοκιµών εκτός εργοταξίου π.χ σε τυχόν ειδικά εργαστήρια, στο 
εργαστήριο του εργοστάσιου παραγωγής των µηχανηµάτων κλπ.
Η επισκευή και η αποκατάσταση όλων των φθορών, πού τυχόν ήθελε προκύψει και από οποιαδήποτε 
αιτία, κατά τη διάρκεια των δοκιµών στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε δοκιµής ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε να 
είναι διαθέσιµα σε πρώτη ζήτηση όλα τα στοιχεία της µελέτης τα σχετικά µε το αντικείµενο της 
δοκιµής, όπως στοιχεία υπολογισµών, τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, τα αντίστοιχα 
κατασκευαστικά σχέδια, τα σχέδια λεπτοµερειών, τα λειτουργικά διαγράµµατα, τα διαγράµµατα 
ροής, τα στοιχεία του µονοσήµαντου προσδιορισµού του εξοπλισµού, τα τεχνικά φυλλάδια των 
κατασκευαστών του εξοπλισµού που είναι ενσωµατωµένος στο υπ' όψιν τµήµα ή σύστηµα των 
εγκαταστάσεων κλπ.

Κατηγορίες δοκιµών
Μόλις ολοκληρώνεται κάθε εγκατάσταση ή τµήµα εγκατάστασης θα δοκιµάζεται σύµφωνα 

µε την προδιαγραφόµενη στο παρόν διαδικασία.
Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής των διαφόρων δικτύων όσο και 
µετά την αποπεράτωση των διαφόρων συστηµάτων. ∆οκιµές θα εκτελεσθούν και εκτός εργοταξίου, 
όταν για παράδειγµα πρόκειται για δοκιµές µηχανηµάτων ή εξοπλισµού, που απαιτούν εξειδικευµένα 
εργαστήρια ή απαιτείται να γίνουν στο χώρο παραγωγής τους, πριν από την προσκόµισή τους στο 
έργο.
Για τις µεγάλες σχετικά σε έκταση εγκαταστάσεις του έργου, οι δοκιµές θα γίνονται τµηµατικά, 
αµέσως µετά την ολοκλήρωση αυτοτελών τµηµάτων τους και θα επαναλαµβάνονται, σε περίπτωση 
αστοχίας, µέχρι να επιτευχθούν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αν προκύψουν κάποιες διαρροές σε συνδέσµους ή ενδείξεις για ελαττωµατικούς σωλήνες ή 
εξαρτήµατα, ή ελαττωµατική εργασία, ο εργολάβος πρέπει να προβεί αµέσως σε πλήρη 
αντικατάσταση του τµήµατος του εξαρτήµατος που απεδείχθη ελαττωµατικό και να επαναλάβει τη 
δοκιµή. Όπου απαιτείται η αντικατάσταση των υλικών, δε θα επιτραπούν επιδιορθώσεις ή εφαρµογή 
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ιδιοκατασκευών.
Μετά τη διόρθωση θα εκτελεσθούν συµπληρωµατικές δοκιµές µέχρι να επιτευχθεί µια ικανοποιητική 
κατάσταση λειτουργίας.
Οι εργασίες επί ελαττωµατικών στοιχείων θα γίνουν µε έξοδα του εργολάβου. Ο εργολάβος δεν έχει 
το δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση για τέτοια εργασία.
Μετά την ολοκλήρωση µε επιτυχία των τµηµατικών δοκιµών ο ανάδοχος θα εκτελέσει δοκιµές 
λειτουργίας των ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων, κατά τις οποίες κάθε σύστηµα θα δοκιµασθεί σαν 
σύνολο µέχρι να επαληθευθεί ότι όλες οι µονάδες λειτουργούν σαν µέρη ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος, τα χαρακτηριστικά του οποίου και οι λοιπές συνθήκες επαληθεύονται σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης σε όλη την έκταση του έργου.
Κατά την εκτέλεση των δοκιµών αυτών των ολοκληρωµένων συστηµάτων του έργου θα πρέπει να 
βεβαιωθεί τελικά ότι όλες οι εγκαταστάσεις υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των ΕΣΑ και τις 
λειτουργικές απαιτήσεις του έργου, ότι είναι σε ισορροπία, ότι όλοι οι αυτόµατοι έλεγχοι 
λειτουργούν µε ικανοποιητικό τρόπο και, κυρίως, ότι η λειτουργία των συστηµάτων δεν προκαλεί 
θορύβους πάνω από τα επιτρεπόµενα για κάθε περίπτωση όρια.

Πρωτόκολλα δοκιµών
Όλες οι δοκιµές, τόσο οι τµηµατικές όσο και αυτές των ολοκληρωµένων συστηµάτων, θα 

γίνουν παρουσία της Επίβλεψης, που θα πρέπει να ειδοποιούνται προς τούτο εγγράφως από τον 
ανάδοχο τουλάχιστον µία εβδοµάδα, προκειµένου για τις τµηµατικές, ή δύο εβδοµάδες πριν από τις 
γενικές δοκιµές ή τις δοκιµές που προβλέπεται να εκτελεσθούν σε χώρο διαφορετικό από αυτόν 
εκτέλεσης του έργου.
Σε κάθε περίπτωση θα συντάσσεται µε µέριµνα του αναδόχου πρωτόκολλο δοκιµής εις διπλούν, που 
θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και την Επίβλεψη και το οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και κάθε ειδική πληροφορία του υπό δοκιµή συστήµατος καθώς και τα 
αποτελέσµατα της δοκιµής µαζί µε τα συµπεράσµατα σχετικά µε την κατασκευαστική και 
λειτουργική επάρκεια του συστήµατος.
Το υπόδειγµα του κάθε πρωτοκόλλου θα υποβάλλεται προς την επίβλεψη για έγκριση, ως προς την 
επάρκεια των περιεχοµένων σ' αυτό στοιχείων, πριν από την έγγραφη ειδοποίηση, που αναφέρεται 
πιο πάνω, για την εκτέλεση της δοκιµής και έτσι ώστε να παρέχεται ο απαιτούµενος χρόνος για τυχόν 
διορθώσεις ή συµπληρώσεις που τυχόν θα γίνουν από την επίβλεψη.

Όργανα µετρήσεων
Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει όλα τα όργανα και τον εξοπλισµό απαιτούνται για τις δοκιµές.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή και τον τρόπο χρήσης των οργάνων µετρήσεως 
που θα χρησιµοποιηθούν κατά τις δοκιµές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σφαλµάτων 
µέτρησης τόσο συστηµατικών όσο και τυχαίων.
Τούτο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν τα µετρούµενα µεγέθη προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
υπολογισµών µε στοιχεία από τις µετρήσεις (για παράδειγµα ο υπολογισµός της παροχής σαν 
γινόµενο της ταχύτητας επί την επιφάνεια) και όχι από κατ' ευθείαν ανάγνωση των οργάνων.
Σε περίπτωση µέτρησης διαφορών τιµής του µετρούµενου µεγέθους είναι σκόπιµο να 
χρησιµοποιείται σε όλα τα σηµεία µέτρησης το ίδιο όργανο ώστε να αποφεύγονται σφάλµατα 
µετρήσεων που οφείλονται σε τυχόν διαφορές στη βαθµονόµηση µεταξύ των χρησιµοποιουµένων 
οργάνων.
Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος δοκιµών θα πρέπει να υποβληθεί από τον

ανάδοχο προς έγκριση πλήρης και αναλυτική κατάσταση µε όλα τα όργανα µετρήσεως που

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν κατά τις δοκιµές, που θα συνοδεύεται µε όλα τα σχετικά στοιχεία 
όπως κατασκευαστής και τύπος οργάνου, ακρίβεια µέτρησης, τρόπος χρήσης και µέθοδοι µέτρησης, 
χρησιµοποιούµενοι αλγόριθµοι κλπ.
Τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν στις δοκιµές θα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους βαθµονόµησης. 
Τέτοιοι έλεγχοι θα επαναλαµβάνονται µετά από κάθε οµάδα δοκιµών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Γενικά

Οι δοκιµές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα γίνουν για τη διαπίστωση ότι τα 
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης βρίσκονται µέσα στα όρια που προβλέπονται από τους 
ελληνικούς κανονισµούς και σύµφωνα µε τις ΕΣΑ.
Οι δοκιµές των εγκαταστάσεων θα γίνονται κατά τη φάση της κατασκευής του έργου σε 
ολοκληρωµένα τµήµατα της εγκατάστασης µε φροντίδα και έξοδα του αναδόχου και θα 
επαναλαµβάνονται µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των ΕΣΑ και την επαλήθευση των στοιχείων της 
µελέτης, οπότε και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο δοκιµής που θα υπογράφεται από την 
επίβλεψη.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως έχει πλήρη σειρά οργάνων κατάλληλων για κάθε είδος δοκιµής. 
Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί ο υπεύθυνος µηχανικός, ο οποίος σε συνεννόηση µε την επίβλεψη και 
µε τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και δοκιµών θα επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που 
άπτονται των δοκιµών.
Στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα γίνουν κατ' ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές καθώς και 
όσες συµπληρωµατικές δοκιµές κριθούν απαραίτητες από την επίβλεψη.

∆οκιµές αντίστασης µονώσεων
Μετά την αποπεράτωση αυτοτελών τµηµάτων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πριν από 

τη θέση τους υπό τάση, θα γίνεται δοκιµή της αντίστασης της µόνωσης της εγκατάστασης, µε πλήρη 
ωµοµέτρησή της και καταρτισµό σχετικών πινάκων µετρήσεων.
Στους πίνακες αυτούς πρέπει να αναγράφονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων τόσο για 
βραχυκυκλωµένα ή "εντός" τα σηµεία καταναλώσεως (λυχνίες, ρευµατολήπτες κλπ) µε ανοικτούς 
τους διακόπτες, όσο και χωρίς τις συσκευές καταναλώσεως αλλά µε κλειστούς τους αντίστοιχους 
διακόπτες.
Η αντίσταση µόνωσης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης που περιέχεται µεταξύ δύο διαδοχικών 
ασφαλειών ή βρίσκεται µετά την τελευταία ασφάλεια πρέπει να είναι έναντι γης τουλάχιστον 
250ΚΩ. Γενικά η αντίσταση της µόνωσης κάθε τµήµατος της εγκατάστασης πρέπει να είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από εκείνη που καθορίζεται από τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισµούς.
Οι ίδιες τιµές αντίστασης πρέπει να εµφανίζονται και µεταξύ των αγωγών καθώς και στις µόνιµες ή 
κινητές συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο.
Οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν µε όργανο MEGER 500V και µε συνεχές ρεύµα, τάσης ίσης 
τουλάχιστον προς το διπλάσιο της τάσης λειτουργίας.

Μέτρηση αντίστασης γείωσης
Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης προβλέπεται για όλο το δίκτυο γείωσης του έργου.

Η µέτρηση της αντίστασης γείωσης θα γίνεται ανά χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζονται σε 
συνεννόηση µε την επίβλεψη και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο.
Η τελευταία µέτρηση θα γίνει µετά την ολοκλήρωση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
οπότε θα συνταχθεί το σχετικό τελικό πρωτόκολλο δοκιµής.
Η τιµή της αντίστασης γείωσης δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται σε 
κάθε περίπτωση από τη µελέτη και τους ελληνικούς κανονισµούς ή τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και αν 
απαιτηθεί θα γίνει ενίσχυση της κατασκευής µε προσθήκη κατάλληλου αριθµού ηλεκτροδίων.

Αρχική δοκιµή λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Μετά την εκτέλεση της παραπάνω δοκιµής αντίστασης µόνωσης οι εγκαταστάσεις θα τεθούν σε 
τάση και θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία κάθε τµήµατός τους µε διαδοχική δοκιµή κάθε 
τροφοδοτούµενου µηχανήµατος, συσκευής, φωτιστικού σώµατος κλπ.
Εάν κατά τον χρόνο της δοκιµής αυτής το δίκτυο βρίσκεται υπό τάση θα γίνει απλός έλεγχος της 
λειτουργίας των τµηµάτων της εγκατάστασης και των συσκευών κατανάλωσης. Εάν η εγκατάσταση 
δεν έχει ακόµη ηλεκτροδοτηθεί, ο έλεγχος θα γίνει µε σύνδεση των ωµοµέτρων στους γενικούς 
κόµβους της εγκατάστασης και προσωρινή βραχυκύκλωση των ελεγχοµένων σηµείων κατανάλωσης.



15

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 13/11/2014

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Λ. Χερσονήσου  13/11/2014
Οι Συντάξαντες

Κοπανάκης Νικόλαος


